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APRESENTAÇÃO

A série Contribuições à Geologia da Amazônia foi lançada pela primeira vez em 1997, após o V Simpósio 
de Geologia da Amazônia, realizado na cidade de Belém, no estado do Pará. Posteriormente, no período entre 1997 
e 2005 foram lançados diversos volumes deste livro, sintetizando o panorama do conhecimento geológico da Região 
Amazônica, apresentados e discutidos durante os Simpósios de Geologia da Amazônia que se sucederam, tendo como 
sede dos eventos as cidades de Belém e Manaus. 

Após a consolidação de Contribuições à Geologia da Amazônia como uma publicação seriada e não periódica, 
o desafi o passou a ser a realização de um Simpósio de Geologia da Amazônia em um local fora do eixo Belém-Manaus 
e, consequentemente, a síntese do conhecimento geológico discutido durante o evento em mais um volume da série 
Contribuições à Geologia da Amazônia.

Portanto, a Sociedade Brasileira de Geologia – Núcleo Norte realizou, em novembro de 2007, o X Simpósio 
de Geologia da Amazônia, pela primeira vez fora das capitais Belém e Manaus, contemplando desta forma a cidade 
de Porto Velho e o estado de Rondônia para sediá-lo, e tendo como tema do evento: Geociências e Desenvolvimento 
Regional Sustentável. Durante este evento foram apresentados 137 resumos expandidos de trabalhos técnico-científi cos, 
distribuídos em 12 sessões temáticas, com a participação de aproximadamente 400 pessoas.

Após o sucesso deste evento, é com muita satisfação e sentimento do dever cumprido – cientes do desafi o de 
organizar um X Simpósio de Geologia da Amazônia em uma região distante dos grandes centros – apresentamos o 
volume 6 da série Contribuições à Geologia da Amazônia contendo 16 artigos científi cos, aprovados pelo corpo de 
revisores, os quais abordam diversos temas das geociências, com ênfase na Região Amazônica.

Gilmar José Rizzotto
Marcos Luiz do Espírito Santo Quadros

Marcelo Lacerda Vasquez
Organizadores do Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 6
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Uma sucessão vulcanossedimentar como registro do embasamento da bacia 
paleozoica do Grupo Alto Tapajós na região dos rios Aripuanã, Juma, 

Camaiu, Branco e Sucunduri, porção sudeste do Amazonas

Nelson Joaquim Reis1, Raimundo de Jesus Gato D’Antona1, Maria Abadia Camargo2

(1) CPRM - Serviço Geológico do Brasil, Av. André Araújo, 2160, Aleixo, CEP 69060-000, Manaus - AM
e-mail: reis@ma.cprm.gov.br

(2) CPRM - Serviço Geológico do Brasil, Rua 148, 485, Setor Marista, CEP 74170-110, Goiânia - GO 

Resumo 
Estudos geológicos desenvolvidos pelo SGB – Serviço Geológico do Brasil na porção sudeste do Amazonas têm registrado a ocorrência 
de uma sucessão vulcanossedimentar na proximidade da bacia paleozoica do Grupo Alto Tapajós. Embora ainda discretamente 
defi nida no campo, essa unidade geológica abriga inúmeras ocorrências de ouro na região, culminando recentemente com a atividade 
do Garimpo “Eldorado” no rio Juma. A sucessão reúne rochas vulcanoclásticas, piroclásticas e siliciclásticas intercaladas, com 
predomínio daquelas sedimentares na base e de vulcânicas em direção ao topo. Ao longo de várias décadas, a unidade tem recebido 
várias denominações estratigráfi cas, via de regra, correspondidas a alguma bacia sedimentar (Gorotire, Cubencranquém, Palmeiral, 
Benefi cente) ou ampla área de vulcanismo (Iriri, Colíder). 

Palavras-chave: Cachimbo, benefi cente, vulcanossedimentar, ouro, Paleozoico.

Abstract
Geological work carried out by the Brazilian Geological Survey was confi ned to reconnaissance mapping along the southeast portion 
of Amazonas State at several scale. Some of these available information deals with a volcanosedimentary unit at the proximity of 
the Paleozoic basin related to Alto Tapajós Group. Although still not well-understanding in the fi eld, this geological unit shelters 
innumerable gold occurrences in the region, culminating recently with the gold rush at the Juma River. It shows an intercalation of 
pyroclastic, volcanoclastic and siliciclastic rocks with some predominance of the latter at the bottom. Along the time it has been 
named by a lot of stratigraphical terms, in most of the cases related to some sedimentary basin like Gorotire, Cubencranquém, 
Palmeiral and Benefi cente or some volcanism episode like Iriri and Colíder.

Keywords: Cachimbo, Benefi cente, volcanosediment, gold, Paleozoic.

INTRODUÇÃO
Os estudos geológicos voltados à região dos rios Aripuanã, 

Juma, Camaiu, Branco e Sucunduri, no setor sudeste do estado 
do Amazonas, são na sua maioria, provenientes da década de 70 
e início dos anos 80 (Liberatore et al. 1972, Santos et al. 1975, 
Bizinella et al. 1980; Carvalho & Figueiredo 1982), quando 
então foram propostos os primeiros ensaios estratigráfi cos. 
Neste milênio, alguns estudos vieram somar ao conhecimento 
geológico da referida região, tendo destaque Riker & Oliveira 
(2000), Marmos & Oliveira (2000), CPRM (2001), Reis et al. 
(2006), Reis (2006a; 2006b; 2007) e Reis et al. (2007). 

No que concerne à litoestratigrafi a da bacia Cachimbo 
(Fig. 1), os estudos geológicos são bastante reduzidos e têm 
procurado estabelecer muito mais uma correspondência 
estratigráfi ca a outras unidades sedimentares do sul do Cráton 
Amazônico, do que propor uma litoestratigrafi a que possa 
conduzir a avanços na caracterização dos tipos litológicos e 
respectivos sistemas e ambientes deposicionais, possibilitando 
ainda a distinção no terreno entre a bacia sedimentar 
proterozoica daquela paleozoica e relação desta, via de regra, 
com um substrato vulcânico ou vulcanossedimentar.
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No aspecto do emprego de nomenclaturas estratigráfi cas 
adotadas para a pilha sedimentar da bacia Cachimbo, os 
autores têm lançado mão de clássicas terminologias como 
Cubencranquém, Gorotire, Benefi cente, Prainha, Palmeiral, 
Prosperança, Palmares e Jatuarana, cujo estabelecimento 
estratigráfi co tem sido normalmente postulado em bases da 
correlação de estratos sedimentares nem sempre regionalmente 
bem defi nidos.

Coube a Reis (2006a) propor a terminologia “Grupo 
Alto Tapajós” para reunir na porção ocidental da bacia, quatro 
formações paleozoicas (base para o topo): Benefi cente, Juma, 
Prainha e Terra Preta. Uma correlação tem sido realizada 
às formações da região dos rios Tapajós (alto curso), 

Juruena (Bararati e São Tomé) e Teles Pires, por sua vez, 
compreendendo da base para o topo: Capoeiras, Borrachudo, 
São Benedito, Ipixuna, Navalha e Providência (Reis et al. 
2006). Entretanto, o gráben Cachimbo, que comparece com 
uma área de 135.000 km2, permanece geologicamente pouco 
investigado em área contínua dos estados do Amazonas, Pará 
e Mato Grosso.

Esta difi culdade no entendimento crono e litoestratigráfi co 
é também verifi cada para algumas coberturas sedimentares da 
porção noroeste do estado do Mato Grosso, na proximidade 
com os estados do Amazonas e Pará, onde algumas das 
clássicas unidades estratigráfi cas apontadas anteriormente 
têm sido empregadas. 

Figura 1. Localização da bacia Cachimbo e área de estudo
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Os levantamentos geológicos regionais efetuados pelo 
Projeto RADAM em áreas sedimentares e vulcanossedimentares 
das folhas SB.21-Tapajós, SB.20-Purus e SC.21-Juruena, com 
destaque para as bacias dos rios Tapajós, Teles Pires, Juruena, 
Sucunduri, Aripuanã, Roosevelt e Guariba (Silva et al. 1974, 
Santos et al. 1975, Leal et al. 1978, Montalvão et al. 1979, Silva 
et al. 1980, Santos et al. 1982), atribuíram sistematicamente 
correlações às unidades Benefi cente, Prainha e Dardanelos de 
Almeida & Nogueira Filho (1959), Mutum - Paraná e Palmeiral 
de Lobato et al. (1966) e Gorotire e Cubencranquém de Barbosa 
et al. (1966), muitas das quais, a centenas de quilômetros de 
distância de sua área-tipo.

A sul da região de Apuí, Amazonas, Bizinella et al. (1980) 
descreveram vulcanitos do Grupo Iriri como o embasamento da 
cobertura Gorotire. O vulcanismo registra continuidade para a 
porção noroeste de Mato Grosso, expondo-se francamente em 
área a sul-sudeste da Serra Cachimbo e ao norte do gráben 
Caiabi, onde tem merecido atenção na identifi cação de um 
outro vulcanismo mais jovem atribuído ao Grupo Colíder, cujo 
estabelecimento geotectônico (províncias e domínios), afi nidade 
com plutonismo e idade, são distintos daqueles verifi cados para 
o vulcanismo Iriri mais a leste da bacia (Tassinari & Macambira 
1999, Santos et al. 2000, Lacerda Filho et al. 2001, Pinho et al. 
2001, Pinho 2002, Frasca & Borges 2004).

Na porção sudeste do Amazonas, Liberatore et al. (1972), 
Bizinella et al. (1980), Marmos & Oliveira (2000), Reis (2006a; 
2007) e Reis et al. (2007) têm descrito a ocorrência de uma 
sucessão vulcanossedimentar na proximidade da borda da bacia 
paleozoica do Grupo Alto Tapajós. 

Embora ainda discretamente defi nida no campo, essa 
unidade vulcanossedimentar abriga inúmeras ocorrências de 
ouro na região, tendo culminado recentemente com a atividade 
do Garimpo “Eldorado do Juma” (Reis 2007). Reúne rochas 
vulcanoclásticas, piroclásticas e siliciclásticas intercaladas, 
podendo estar relacionada ao pacote intermediário ou de topo 
da sucessão. 

ÁREAS DE OCORRÊNCIA 
Rio Camaiu - Liberatore et al. (1972) descreveram no 

alto curso do rio Camaiu, uma unidade vulcanossedimentar 
postulada ter idade cambro-ordoviciana, composta por riolitos, 
tufos, brechas, arcóseos e conglomerados, a tendo posicionado 
estratigrafi camente acima de quartzitos, arenitos, siltitos e 
ardósias do Grupo Benefi cente (Pré-Cambriano Superior). Por 
sua vez, estaria recoberta por outro pacote sedimentar paleozoico 
correlacionado à Formação Cubencranquém, que no estudo 
dos autores, aparece no interfl úvio Roosevelt–Guariba, fora do 
âmbito da bacia Cachimbo. 

Segundo os autores, na região dos rios Aripuanã, 
Juma, Sucunduri e Roosevelt, o Grupo Benefi cente assenta 

discordantemente sobre vulcanitos. Duas principais litofácies 
foram relacionadas em concordância a Almeida & Nogueira 
Filho (1959): inferior, constituída por siltitos, quartzitos e 
arenitos (epimetamórfi cos) com disseminações de óxidos de Mn, 
ocorrentes nos rios Aripuanã (localidade de Benefi cente) e Juma 
(cachoeira Santo Antônio) e, superior, com predominância de 
siltitos e ampla área de ocorrência. O estabelecimento temporal do 
Benefi cente ao Proterozoico deveu-se a indícios de deformação 
dos estratos e de um metamorfi smo regional de baixo grau.

No médio-curso do rio Camaiu e cachoeira Andorinhas, 
Marmos & Oliveira (2000) reuniram na Formação Prosperança, 
arcóseos acinzentados-claro a róseos ou esbranquiçados. São 
maciços ou expõem estratifi cações plano-paralelas e cruzadas 
tabulares de pequeno a médio porte. Na cachoeira Fumacinha, 
o arenito silicifi cado assemelha-se a um quartzito. Em 
algumas exposições foram verifi cados níveis conglomeráticos 
centimétricos em cuja matriz aparecem seixos angulosos de 
quartzo, vulcânica e bolas de argila.

Arenitos arcoseanos bandados e arenitos fi nos, milimétricos 
a centimétricos, matriz argilosa, laminados, avermelhados, 
alternam-se com arenitos grossos a conglomeráticos, matriz 
caulinítica e esbranquiçados. Por vezes, níveis conglomeráticos 
métricos formados por seixos de quartzo, quartzito e silexito 
encontram-se recobertos por um arenito com estratifi cação 
cruzada acanalada de grande porte (métrico). 

Arcóseos e conglomerados com estratifi cação plano-
paralela suborizontal afl oram nas corredeiras Paredinha e 
Paredão. Os conglomerados basais têm seixos angulosos a 
arredondados de quartzo, arenito e vulcânica e apresentam 
estratifi cação cruzada tabular de médio a grande porte 
(métrico). Estão recobertos por arcóseos acinzentados, 
róseos a avermelhados, fi nos a grossos e com fragmentos 
milimétricos de vulcânica e quartzo. Quartzo arenitos róseos 
e silicifi cados alternam-se com os arcóseos. Em zonas de 
intenso fraturamento aparecem brechas tectônicas. Esta 
sucessão sedimentar mantém correspondência àquela descrita 
na localidade do garimpo do rio Branco (Marmos & Oliveira 
2000).

Rio acima, entre a corredeira Mutum e cachoeira Tucunaré, 
aparecem argilitos avermelhados, por vezes cauliníticos, 
fi namente laminados, sobrepostos a ritmitos (arenitos com 
estratifi cação cruzada acanalada e pelitos). Os argilitos encontram-
se invariavelmente saprolitizados e formam horizontes nos perfi s 
de lateritização, encontrando-se, por sua vez, recobertos por solo 
argiloso amarelado.

A alternância de arenitos maciços a conglomeráticos (com 
contribuição na matriz de seixos vulcânicos) àqueles argilosos 
sugere o retrabalhamento de material vulcânico em regime de 
canais fl uviais, conferindo termos vulcanoclásticos em meio aos 
terrígenos.
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Marmos & Oliveira (2000) apontam um forte controle 
estrutural NE-SW ao longo de grande parte do rio Camaiu 
e onde trechos encachoeirados e de corredeiras acham-se 
balizados pelas cachoeiras Andorinhas, Paredinha, Paredão, 

Fumacinha e Fumação. A montante da cachoeira Fumação, 
há visível mudança no padrão geomorfológico para uma 
planície aluvionar. Uma seção esquemática do rio Camaiu é 
apresentada na Figura 2.

Figura 2. Seção esquemática entre as cachoeiras Andorinhas e Fumação, rio Camaiu (modifi cada de Marmos & Oliveira - 2000)

A sucessão vulcanossedimentar do rio Camaiu, na 
cachoeira Fumação, está representada em alguns 100 metros de 
desnível que formam uma série de saltos, estando representados 
por riolitos na base do pacote e sobrepostos por tufos róseos a 
acinzentados e brechas silicifi cadas. Encimam conglomerados 
intercalados a arenitos líticos que por sua vez, intercalam-se 
a novos pacotes de riolitos, tufos e brechas. Os tufos são do 
tipo cineríticos (ash-fall), ignimbríticos (ash-fl ow), lápilli e 
brechóides. Os termos conglomeráticos contêm fragmentos de 
vulcânica imersos em matriz arenosa lítica. Em direção ao topo 

da seção afl oram arcóseos e subordinados arenitos líticos (Fig. 
3). A unidade não revela feição de dobramentos já que os pacotes 
encontram-se suborizontalizados (Liberatore et al. 1972). Os 
riolitos são porfi ríticos em cuja matriz ocorrem fenocristais 
de feldspato potássico em uma massa afanítica composta por 
epídoto, sulfetos e pequenas drusas de quartzo. Intercalam-se 
com níveis centimétricos de uma rocha avermelhada, fi namente 
laminada e com possível bandamento de fl uxo vulcânico 
(Marmos & Oliveira 2000). 
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Figura 3. Perfi l esquemático da sucessão vulcanossedimentar da cachoeira Fumação, rio Camaiu (modifi cado de Liberatore et al., 1972).

Figura 4. A) Corte em estrada e exposição de ritmitos (arenitos maciços e pelitos) na proximidade de vulcânicas riolíticas.; B) Detalhe da camada 
arenítica mais espessa (fotos: Reis 2007). Localização nas vicinais Três Estados e Cupuaçu, região de Apuí.

Igarapé Couros - O igarapé Couros é um afluente 
pela margem direita do rio Acari, encontrando-se no 
interior da área de assentamento agrícola do projeto Juma 
pelo INCRA. No seu trecho fluvial compreendido entre 
as vicinais Cupuaçu e Três Estados afloram ignimbritos 
e álcali-feldspato riolitos hidrotermalizados, intercalados 

com litarenitos vulcânicos e siltitos arenosos. Vulcanitos 
com dobras apertadas e de caráter local afloram na 
proximidade de ritmitos representados pela intercalação de 
arenitos maciços, centimétricos, com pelitos avermelhados 
e cuja seção mantém semelhança a um horizonte saprolítico 
de um perfil de alteração laterítico (Fig. 4).
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Os ignimbritos quando alterados mantêm um aspecto 
síltico argiloso e de coloração esbranquiçada a avermelhada-
escura, sendo que a matriz é secionada por veios milimétricos 
preenchidos por epídoto esverdeado. Um litarenito vulcânico e 
de feição brechóide parece encimar os ignimbritos, encontrando-
se ainda afl orante na proximidade de quartzo arenitos fi nos, 
maciços e álcali-feldspato riolitos.

Em direção ao topo, afl ora uma rocha síltica arenosa, fi na, 
coloração amarronzada-clara, bege a arroxeada, intercalada com 
arenito fi no, róseo e sob forma de ritmitos. O empilhamento 
litológico do igarapé Couros revela a predominância de material 
vulcânico na base e aquele sedimentar no topo. Todo o pacote 
aparece na proximidade dos siltitos acinzentados da Formação 
Juma, cujos dados palinológicos têm revelado a presença de 
quitinozoários (marinhos) e esporomorfos relacionados ao 
Siluriano e Devoniano (Reis 2006a).

 Rio Juma - O rio Juma é um afl uente da margem direita do 
rio Aripuanã e uma das principais bacias de captação da região 
de Apuí onde forma diversas cachoeiras como Paredão, Morena, 
Sucuriju e Apuí. No início do ano de 2007, foi palco de atividade 
garimpeira motivada pela “fofoca” do ouro do “Eldorado do 

Juma”. Na ocasião, coube ao Serviço Geológico do Brasil – 
CPRM buscar os informes geológicos e subsidiar as ações do 
Governo Federal na criação de uma “reserva garimpeira legal” 
mantida por uma cooperativa.

Na região do rio Juma, em cortes da rodovia AM-174 
(Apuí – Novo Aripuanã) e no interior da área do “Eldorado” 
afl oram rochas sedimentares intercaladas com vulcanitos, estes, 
representados por rochas piroclásticas (tufos) e vulcanoclásticas 
(arenitos tufáceos), via de regra, intemperizados (Reis 2007).

Na região do garimpo as rochas vulcânicas aparecem sob 
forma de blocos, calhaus e lajeiros, têm coloração arroxeada, 
mostram-se intemperizados e com conspícua rede de fraturas. 
Alteram-se a material pelítico avermelhado-escuro a caulinítico 
esbranquiçado. Por vezes registram intensa silicifi cação, gerando 
uma rocha extremamente dura. Internamente, revela planos de 
fraturas em arranjo ortogonal e vênulas de quartzo leitoso em 
conformação sugestiva de stockwork. Intercalam-se com pacotes 
métricos de arenitos avermelhados a róseos, com discretos 
estratos cruzados acanalados e marcas onduladas assimétricas, 
por vezes bifurcadas, no topo (Fig. 5). Nos barrancos escavados 
pelos garimpeiros, os saprólitos vulcânicos são porfi ríticos e 

Figura 5.  A) Contato entre vulcânica ácida alterada sob forma de material pelítico arroxeado (base) e arenito maciço, avermelhado a amarelado, com 
marcas onduladas simétricas bifurcadas no topo da camada (seta apontando a direção de paleocorrente para 340º); B) vulcânica com textura porfi rítica, 
silicifi cada (amostra de mão), proveniente de zona de cisalhamento; C) Intercalação de arenito maciço e vulcânica alterada a material pelítico (fotos: Reis 
2007). Localização “Eldorado do Juma”.
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amarelo-arroxeados e correspondem às zonas das encostas que 
circundam a principal área coluvionar e onde o ouro tem estado 
concentrado.

Na rodovia AM-174, entre os quilômetros 75 e 100, afl oram 
arenitos intercalados com pelitos (vulcanoclásticas/piroclásticas 
alteradas) em camadas centimétricas. O pacote evidencia 
suave dobramento em forma de uma sinclinal (Fig. 6). Outros 
afl oramentos expõem a intercalação de material vulcanoclástico 

e piroclástico, tonalidade acinzentada a amarronzada, com 
arenitos intercalados (mais resistentes). Estruturas do tipo fl aser 
e wavy-linsen e truncamentos de baixo ângulo (swaley?) são 
comuns nos níveis arenosos e sugerem uma sedimentação em 
ambiente aquoso raso (Fig. 7). Onde os arenitos intercalam-
se com as rochas tufáceas despontam estratifi cações cruzadas 
acanaladas. Subordinadamente ocorrem nódulos de manganês 
associados aos arenitos.

Figura 6. A) Exposição de arenitos intercalados com tufos e vulcanoclásticas (alteração sob forma pelítica e caulinítica a síltica). O pacote tem 
uma espessura aproximada de 4,0 metros e evidencia suave dobramento em forma de sinclinal com as seguintes medidas: charneira E-W com 
caimento para W e fl ancos medidos em 12º N e 15º S; B) detalhe dos sets arenosos e vulcanoclásticos. (fotos: Reis 2007). Localização rodovia 
AM-174, entre Km 75 e 81.

Figura 7. A) Arenitos tufáceos e piroclásticas (aspecto pelítico, por vezes caulinítico) e padrão de coloração acinzentada a arroxeada; B) sets arenosos 
fi namente laminados intercalados com fi nos níveis pelíticos, possivelmente produto da alteração de rochas piroclásticas (tufos cineríticos). Ondulações 
milimétricas no interior dos sets. Estruturas do tipo fl aser e wavy-linsen e truncamentos de baixo ângulo (swaley?) são comuns e sugerem sedimentação 
em ambiente aquoso raso (maré?) (foto: Reis 2007). O pacote com predomínio de arenitos é sobrejacente àquele vulcanoclástico. Localização rodovia 
AM-174, Km 81.
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Rios Sucunduri e Branco - Marmos & Oliveira (2000) 
efetuaram o reconhecimento do médio curso do rio Sucunduri e 
seus afl uentes esquerdo Camaiu e Branco. O rio Branco, por sua 
vez, é afl uente pela margem esquerda do rio Camaiu e registra 
antiga área de garimpagem para ouro. 

No rio Sucunduri, arenitos arcoseanos avermelhados a 
arroxeados afl oram na proximidade da foz do igarapé Bom 
Futuro, estendendo-se até cerca de 1,0 km a jusante do igarapé 
Santo Antônio de Baixo. As estruturas mais comuns referem-
se às estratifi cações plano-paralelas e cruzadas acanaladas de 
pequeno a médio porte (centimétrica). Argilitos foram descritos 
na proximidade do igarapé Boto e sugerem uma intercalação 
àqueles arenitos. Via de regra, os afl oramentos aparecem sob 
forma de perfi s de lateritização, fi cando evidenciado o horizonte 
saprolítico (Fig. 8).

Figura 8. Exposição de arenitos feldspáticos saprolíticos avermelhados 
(base) com cerca de 5 metros de espessura, recoberto por solo argiloso 
amarelado (topo, porção esbranquiçada na foto), rio Sucunduri (foto: 
Marmos & Oliveira 2000).

Ao longo do rio Branco, no trecho entre as cachoeiras Salto 
e Cujubim, quartzo arenitos cinza-esbranquiçados a cinza-róseos 
e bandados foram reunidos no Grupo Benefi cente por Marmos 
& Oliveira (2000). No geral, as camadas apresentam strike para 
norte e forte mergulho para leste. Um conglomerado com seixos 
angulosos e arredondados de quartzo arenito afl ora no sopé da 
cachoeira Salto. Em alguns afl oramentos essas litologias contêm 
nódulos e pequenos bolsões de óxidos de manganês e/ou de ferro.

Rio acima, na cachoeira Cujubim, os arenitos líticos e 
conglomeráticos mantêm contato com quartzo arenitos.

Rochas vulcânicas e vulcanoclásticas também foram 
descritas em antiga área de garimpo do rio Branco e seu entorno. 
Representam uma sucessão de arenitos líticos avermelhados e 
grauvacas acinzentadas, com contribuição de material vulcânico e 
onde se intercalam lentes conglomeráticas com seixos de quartzo 
e vulcânica e de aparência brechóide (Figs. 9 e 10). A rocha 
encontra-se secionada por um conjunto de veios centimétricos 
constituídos por quartzo e feldspato em um padrão de stockwork 

e evidenciam hidrotermalismo. Esses veios hospedam a 
mineralização aurífera. O ouro, além de sua ocorrência eluvionar, 
também foi explorado nas aluviões e em perfi s de alteração, nos 
horizontes mosqueados e lateríticos ferruginosos. 

Figura 9. Arenitos conglomeráticos onde comparecem zonas de 
hidrotermalismo (caulinitização) e quartzo leitoso com fragmentos de 
rocha. Esta zona é mineralizada em ouro. Rio Branco, antiga área de 
garimpagem,  (foto: Marmos & Oliveira 2000).

Figura 10. Arenitos conglomeráticos com seixos de vulcânica, 
quartzo e caulim. Intercalam-se com arenitos tufáceos. As fraturas são 
preenchidas por veios quartzosos e portadores de ouro. Rio Branco, 
antiga área de garimpagem (foto: Marmos & Oliveira 2000).

Rio Aripuanã - Os informes geológicos ao longo do 
rio Aripuanã, no trecho compreendido entre as localidades de 
Benefi cente e Mata-Matá, na Transamazônica, ainda mantêm o 
foco na concepção original proposta para o Grupo Benefi cente 
e Formação Prainha por Almeida & Nogueira Filho (1959).

No entanto, Reis (2006a) tem correspondido o pacote 
pelítico superior do Grupo Beneficente à Formação Juma, 
de idade siluro-devoniana. Contudo, seu pacote inferior 
ainda é motivo de especulações, podendo integrar uma 
sucessão vulcanossedimentar onde comparece, por vezes, 
o predomínio de terrígenos sobre os termos vulcânicos e/
ou vulcanoclásticos.
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O reconhecimento de arenitos líticos com contribuição 
vulcânica no entorno da ilha Areal, rio Aripuanã, a 10 km 
a jusante da vila Mata-Matá, abre a possibilidade para uma 
correlação com a sucessão vulcanossedimentar descrita naquela 
localidade (CPRM, Projeto Sumaúma, em andamento) (Fig. 11). 

Figura 11. Assoalho de arenito lítico tufáceo, fraturamento ortogonal 
(seta branca), sobre arenitos avermelhados, maciços e com discreta 
estratifi cação cruzada acanalada. Rio Aripuanã, ilha Areal, (foto: Reis 
2007).

ARRANJO CRONOMÉTRICO ENTRE VULCANISMO E 
SEDIMENTAÇÃO DO CRÁTON AMAZÔNICO 

No Cráton Amazônico, em ambos os escudos Guianas e Brasil 
– Central, é histórica a descrição de sítios geológicos envolvendo 
vulcanismo e sedimentação. Assim são reconhecidas amplas áreas de 
vulcanismo como o embasamento para algumas bacias sedimentares 
proterozoicas (Roraima, Urupi, Gorotire, Cubencranquém e 
“Benefi cente”) e paleozoicas (Cachimbo e Amazonas).

Do ponto de vista do vulcanismo, muito se tem 
discorrido sobre as unidades Surumu, Iricoumé, Iriri e 
Colíder. As abordagens têm início na concepção e abrangência 
no emprego da terminologia “Uatumã”, prolongando-se ao 
estabelecimento cronológico do vulcanismo e co-magmatismo 
com específi ca granitogênese (Dall‘Agnol et al. 1987, Reis et 
al. 2000; Pinho 2002).

Contudo, algumas unidades vulcanossedimentares têm 
comparecido mais restritamente em duas notórias situações 
estratigráfi cas e temporais em relação à bacia sedimentar:

a) Integrando uma unidade intermediária do pacote 
sedimentar, como é o caso da Formação Uaimapué, Supergrupo 
Roraima, onde são descritas rochas siliciclásticas intercaladas 
com tufos cineríticos, ignimbritos e arenitos tufáceos (Reis & 
Yánez 2001); piroclásticas/siliciclásticas da Formação Urupi 
(Veiga et al. 1978); na bacia do rio Aruri onde aparecem tufos 
cineríticos intercalados a arenitos, arcóseos e siltitos do “Membro 
Médio” da Formação Cubencranquém (Pessoa et al. 1977);

b) Sobrepondo-se a um espesso pacote vulcânico, 
como na borda sul do Bloco Sedimentar Pacaraima, estado de 
Roraima, onde vulcanoclásticas encimam vulcanitos Surumu; 
em ampla extensão da borda oeste da bacia Cachimbo onde 
rochas piroclásticas, vulcanoclásticas e siliciclásticas têm sido 
conjuntamente relacionadas ao Grupo Colíder (Ferreira et al. 
2004); no rio Crepori, onde tufos, arenitos líticos e arcoseanos 
(sequência híbrida) sobrepõem-se às vulcânicas Salustiano e Aruri 
(Pessoa et al . 1977); no médio-alto curso do rio Roosevelt e rio 
Aripuanã onde têm sido descritas rochas vulcanossedimentares 
“Dardanelos” e “Roosevelt” (Almeida & Nogueira Filho 1959; 
Leal et al. 1978; Rizzotto et al. 1995; Santos et al. 2000; 
Scandolara et al. 2001);

Na porção central da bacia Cachimbo, no alto curso do rio 
Tapajós, a Formação Buiuçu (Ferreira et al. 2004) comparece 
como o substrato vulcanossedimentar para a bacia paleozoica 
(Reis et al. 2006; Reis 2006b). A considerar as bordas oeste e 
sudoeste dessa bacia, há a possibilidade de uma correlação entre 
as sucessões vulcanossedimentares descritas nos rios Camaiu, 
Branco e Juma para a Formação Buiuçu no divisor entre os rios 
Abacaxis e Tapajós. Sendo assim, a distribuição espacial de uma 
unidade vulcanossedimentar em ambas as províncias Tapajós 
- Parima e Rondônia – Juruena trás à tona algumas incertezas 
quanto ao limite atualmente estabelecido para as citadas 
províncias geocronológicas.

Em áreas mais a sul do Cachimbo, região de Mato Grosso, 
Leite & Saes (2003) descreveram duas sequências deposicionais 
limitadas por uma discordância regional: a mais antiga, atribuída 
ao Grupo Benefi cente, reúne uma unidade terrígena inferior e uma 
unidade clasto-química marinha rasa superior. Idades Pb-Pb em 
zircão detrítico da fácies conglomerática basal forneceram valor 
máximo de 1,74 Ga para o início de sua deposição; recobrindo o 
“Benefi cente”, a Formação Dardanelos (bacia Caiabis) forneceu 
zircões detríticos oriundos de conglomerados com uma idade 
máxima de 1,44 Ga (Ectasiano). 

Rubert et al. (2004) corresponderam as rochas sedimentares 
da Serra Cacau, município de Apiacás, Mato Grosso, àquelas 
paleozoicas do Grupo Jatuarana (Bizinella et al. 1980).

O arranjo tectônico responsável pela implantação da bacia 
Cachimbo ainda permanece especulativo e tem suas origens 
naquele arcabouço proterozoico, em parte, representado por 
unidades vulcanossedimentares. No extremo leste da bacia, a 
nordeste do platô Cachimbo e rio Amana, no domínio Tapajós, 
Santos et al. (1999) revelaram idades U-Pb em baddeleyita de 514 
± 15 Ma (Cambriano Médio) para enxames de diques máfi cos. 
Este magmatismo sugere a possibilidade de uma associação com 
um estágio primitivo de rifteamento que antecedeu a instalação 
da bacia paleozoica (Reis 2006b).

O arranjo vulcanossedimentar que ora se apresenta como 
o substrato para a bacia paleozoica do Grupo Alto Tapajós (Reis 
2006a,b) na região dos rios Aripuanã, Camaiu, Juma, Branco 
e Tapajós, revela maior volume de unidades areníticas sobre 
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aquelas vulcânicas em direção a leste e sul da bacia e requer estudos 
de detalhe. Um furo executado pela CPRM nos anos 80 na região 
da Serra Cachimbo e que atingiu uma profundidade de 1029 metros, 
descreve ritmitos e carbonáticas intercaladas até uma profundidade 
de 209 metros, sendo acompanhados por uma soleira de gabro com 
142 metros de espessura e que por sua vez recobre similares ritmitos 
e carbonáticas intercaladas. Um granófi ro foi descrito na base da 
seção com uma espessura de 75 metros. 

Não se descarta a possibilidade de que as formações 
Capoeiras e Ipixuna (Santiago et al. 1980) e Providência (Reis 
et al. 2006) descritas nas bacias dos rios Tapajós e Tele Pires 
façam parte de uma sucessão sedimentar proterozoica basal da 
bacia Cachimbo, onde as formações Borrachudo, São Benedito e 
Navalha (carbonatos), com registros de palinomorfos paleozoicos, 
encontrar-se-iam em discordância angular àquelas primeiras. Na 
borda oeste da bacia paleozoica afl oram as correlatas formações 
siluro-devonianas Juma, Prainha e Terra Preta (carbonatos). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O quadro litoestratigráfi co que emerge a oeste e leste da 

bacia Cachimbo, reunindo vulcanismo e sedimentação, tem 
sido abordado por Reis (2006b) no que se refere ao limite entre 
as províncias geocronológicas Tapajós – Parima (Ventuari – 
Tapajós) e Rondônia – Juruena (rio Negro – Juruena) (Santos et al. 
2000; Cordani & Teixeira 2007). Este tópico é palco à discussão 
sobre a relação existente entre áreas de eminente vulcanismo 
(Iriri e Colíder), sedimentação (Palmeiral, Dardanelos, Caiabis, 
“Benefi cente”) e vulcanossedimentação (Roosevelt, Buiuçu).

No que se refere às áreas de atividade garimpeira para 
ouro, bem como da pesquisa para óxidos e sulfetos na região dos 
rios Sucunduri, Branco, Camaiu, Juma e Aripuanã, fi ca clara a 
necessidade de estudos geológicos de detalhe ao entendimento 
do controle das mineralizações, dos processos de concentração, 
das formações geológicas associadas e idade dos eventos 
correspondentes. 

A recente ocorrência de ouro do rio Juma (“Eldorado”) se 
assoma àquela do rio Branco e confere a vocação metalogenética 
para sucessões vulcanossedimentares ainda geologicamente 
pouco compreendidas no cenário regional. Os efeitos de 
hidrotermalismo verifi cados em áreas de franco intemperismo 
e sobre variadas litologias da unidade vulcanossedimentar 
(Marmos & Oliveira 2000; Reis 2007) constituem até o presente 
momento, o foco para uma pretérita concentração do ouro que 
via de regra, tem sido explorado em horizontes saprolíticos e em 
zonas coluvionares.

Regionalmente, ambas as áreas de atividade garimpeira 
para o ouro encontram-se na proximidade da bacia paleozoica do 
Grupo Alto Tapajós e onde os afl oramentos da Formação Juma 
confi guram uma camada-guia siluro-devoniana. 

As ocorrências manganesíferas do rio Aripuanã, com 
destaque para a antiga mina Benefi cente, têm extrapolação para 
outras áreas da região onde comparecem sob forma de indícios 
junto à ocorrência de rochas sedimentares areníticas e vulcânicas, 

contudo, de desconhecida natureza e caracterização. Para sul, 
na região do rio Roosevelt, a Sequência Roosevelt (Scandolara 
et al. 2001) inclui lavas e piroclásticas ácidas a intermediárias 
e parte das rochas sedimentares defi nidas como “Benefi cente” 
por Almeida & Nogueira Filho (1959). Reúne uma unidade 
superior de argilitos intercalados com metacherts, formações 
ferríferas e manganesíferas e tufos; uma unidade intermediária 
composta por ignimbritos e conglomerados vulcanoclásticos e 
uma unidade basal, com dacitos e riolitos intercalados com tufos. 
A mineralização associada às rochas vulcanossedimentares 
compreende principalmente gossans de sulfetos de Pb e Zn e 
zonas enriquecidas em metais-base (Cu, Pb, Zn, Au) na interface 
sulfeto-óxido, base do conjunto vulcanossedimentar (meta?), 
além de ouro nas aluviões.

Na região de Terra Preta, no alto curso do rio Sucunduri, 
a Cia. Morro Vermelho, Grupo Camargo Corrêa, desenvolveu 
um projeto de prospecção mineral para sulfetos. Vários furos 
de sondagem foram executados, contudo, sem fi car estabelecido 
um controle mineral específi co ao quadro litoestratigráfi co 
investigado. De acordo com Carvalho & Figueiredo (1982) as 
mineralizações de calcopirita e bornita (sulfeto de cobre e ferro) 
revelaram um controle paleoambiental e estratigráfi co. Dois 
principais níveis de mineralização foram mencionados com 
espessuras variáveis de 7 a 12 metros, entretanto, com níveis 
de minerais de minério apenas centimétricos, chegando mesmo 
a milimétricos. Estas zonas incluem arenitos, pelitos e calcário 
estromatolítico associado à barita (sulfato de bário), magnesita 
(carbonato de magnésio) e colofano (fosfato de cálcio). No fi nal 
dos anos 90 a Anglo American Brasil Ltda. retomou a área de 
investigação, objetivando prospectar metais básicos (Cu, Pb, Zn 
e Ag). No entanto, o resultado dos estudos não foi satisfatório, 
tendo a empresa abandonado a área (Apud Reis 2006a).Na 
bacia do rio Sucunduri, Reis (2006a) propôs a denominação 
“Formação Terra Preta” para reunir rochas carbonáticas, em 
parte estromatolíticas e unidades terrígenas, sobrejacentes a um 
espesso pacote de arenitos da Formação Prainha e pelitos da 
Formação Juma.

Em termos da cronoestratigrafi a, parece existir uma 
progressão de idades que se tornam mais jovens a partir daquelas 
vulcânicas Colíder (U-Pb SHRIMP em 1781 ± 8 Ma, CPRM 
2004) para as vulcânicas de sucessões vulcanossedimentares 
do tipo Roosevelt (U-Pb SHRIMP para metadacitos em 1762 
± 6 Ma, Neder et al. 2000 e 1740 ± 8 Ma, Santos et al. 2000). 
Até o presente momento, essas sucessões aqui e acolá da bacia 
Cachimbo têm sido encontradas na proximidade da bacia 
paleozoica Cachimbo, como verifi cado em algumas áreas dos 
rios Juma, Aripuanã, Camaiu, Branco, Sucunduri e Tapajós.

Há premência na defi nição litoestratigráfi ca da bacia 
Cachimbo nos seus diversos setores, tomando-se em consideração 
que ambas as terminologias “Benefi cente” e “Prainha” 
originalmente citadas por Almeida & Nogueira Filho (1959) 
têm merecido atenção a partir dos estudos de Reis (2006a). Fora 
dos limites da bacia, o emprego dessas terminologias requer 
precaução. 
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Abstract
The Ipitinga Auriferous District (SE-Guyana Shield, NW-Pará state) contains vein-quartz gold occurrences hosted in Paleoproterozoic 
metavolcano-sedimentary sequences and associated granitoids, especially near the contact between the granitoids and the supracrustal 
rocks. The structurally-controlled deposits are hosted in ductile shear zones and in foliation planes of the host rocks, have sericitization 
as the main important proximal alteration, and have small amounts of sulfi de minerals in the ore paragenesis. Fluid inclusion types 
and properties are similar in most of the deposits. The aqueous-carbonic inclusions, with small to moderate amounts of CH4 (locally 
C2H6) are the predominant types. These inclusions have low salinity (~5 wt. % NaCl equiv.) and homogenized between 290° and 
355°C. Carará differs from this pattern in that it shows only water-free CO2-bearing inclusions, the origin of which is still uncertain. 
Oxygen and hydrogen isotope compositions overlap the fi elds of magmatic and metamorphic waters, except at Carará that clearly 
shows a metamorphic source for the hydrothermal fl uid. Integrated geologic characteristics, and fl uid inclusion and isotopic results 
are consistent with the class of orogenic gold deposits. The characteristics reported in the literature for the Serra do Ipitinga Au 
occurrence strongly differs from those presented by the studied deposits in the district and probably belong to another class of 
deposit. Pb-Pb and 40Ar-39Ar systematics have not succeed in determining the age of the mineralizing event in the Ipitinga Auriferous 
District, but bracketed a time window for mineralization between 1940 and 2030 Ma.

Keywords: gold, fl uid Inclusions, stable Isotopes, Pb isotopes, Ar-Ar, Amazonian Craton.

Resumo
O Distrito Aurífero de Ipitinga, no sudeste do Escudo das Guianas (noroeste do estado do Pará), contém ocorrências de ouro 
associadas a veios de quartzo hospedados em rochas vulcanossedimentares paleoproterozoicas e em granitóides a elas associados, 
especialmente quando próximo ao contato com rochas supracrustais. Os depósitos apresentam similaridades em termos de estruturas 
hospedeiras, que são principalmente zonas de cisalhamento dúctil e a foliação das rochas encaixantes, presença de sericita como 
alteração proximal mais importante e pequena quantidade de sulfetos na paragênese. As inclusões fl uidas apresentam características 
relativamente similares entre os depósitos, predominando os tipos aquo-carbônicos com pequena contribuição de outros voláteis 
na fase gasosa (traços a quantidades moderadas de CH4 e, localmente, traços de C2H6). Esses fl uidos têm baixa salinidade (~5 % 
NaCl. equiv.) e homogeneizaram entre 290° e 355°C. O depósito de Carará difere em termos de fl uidos, contendo apenas inclusões 
de CO2 (±N2), sem H2O, cuja origem é ainda incerta. Isótopos de oxigênio e hidrogênio indicam superposição de fontes magmática 
e metamórfi ca, com exceção de Carará, cuja fonte é claramente metamórfi ca. O conjunto de dados geológicos e os resultados de 
inclusões fl uidas e isótopos estáveis são consistentes com a classe de depósitos orogênicos de ouro. A ocorrência de Serra do Ipitinga, 
descrita na literatura, difere desse padrão e provavelmente pertence a outra classe de depósito. Sistemas radiogênicos (Pb-Pb, 
40Ar-39Ar) não defi niram a idade da mineralização, mas permitem o estabelecimento de limites para a mesma, entre 1940 e 2030 Ma.

Palavras-chave: ouro, inclusões fl uidas, isótopos estáveis, isótopos de Pb, Ar-Ar, Cráton Amazônico.
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INTRODUCTION
The Ipitinga Auriferous District is located in NW-Pará 

State (Brazil), SE-Guyana Shield (Fig. 1). The district contains a 
few known vein quartz-gold occurrences and deposits (Divisão, 
Nova Esperança, igarapé do Inferno, Mamão, Castanhal, 
Limão, Catarino, and Carará). Klein & Rosa-Costa (2003) 
described geologic aspects of these deposits, such as host rock 
(predominantly metavolcano-sedimentary, with associated 
granitoids), host structure (a ductile shear zone that separates 
tectonic domains), vein texture and proximal hydrothermal 
alteration, in addition to vein style, formation and deformation. 
Those authors observed many similarities between the deposits 
and concluded that they belong to a single class of deposits 
and that their geologic characteristics are compatible with the 
class of orogenic gold (e.g., Groves et al. 2003). In the same 
region, Faraco et al. (2006) presented a fl uid inclusion study in a 
vein quartz occurrence at Serra do Ipitinga and also interpreted 
the mineralization as belonging to the class of orogenic gold, 
spatially associated with a precursor volcanogenic sulfi de Cu-Au 
mineralization.

In this paper we present fl uid inclusion, oxygen, hydrogen, 
carbon, and lead isotopes compositions and 40Ar-39Ar data 
for some of these vein quartz-gold deposits. Despite the 
reconnaissance character of the study, the results help in the 
understanding of genetic aspects of gold mineralization in the 
Ipitinga Auriferous District, such as the physico-chemical (P-T-
composition) conditions of ore formation and potential sources 
for fl uids and solutes.

GEOLOGIC SETTING
The Ipitinga Auriferous District is located in the 

Paleoproterozoic Maroni-Itacaiunas orogenic belt. A few 
tectonic domains have been defi ned within this belt, and 
the auriferous district is located more precisely within the 
Carecuru domain, close to the limit of this terrane with the 
Jari domain (Rosa-Costa et al. 2003, 2006). The Carecuru 
domain is described as being a Paleoproterozoic granitoid-
greenstone terrane that surrounds an Archean granulitic 
nucleus of 2597±4Ma (Rosa-Costa et al. 2003). 

The Carecuru domain (Fig. 1) is composed predominantly of 
calc-alkaline diorites and tonalites of the Paru-Maratiá Complex 
and Carecuru Intrusive Suite of 2150±1 Ma and 2140±1Ma, 
respectively (Rosa-Costa et al. 2003), and of more or less 
continuous belts of supracrustal rocks. These belts comprise the 
mafi c-ultramafi c metavolcanic schists, metasedimentary schists, 
iron formations, and quartzites of the Ipitinga Group of 2265±34 
Ma (Sm-Nd isochrone age, McReath & Faraco 2006), and mafi c 
to intermediate metavolcanic rocks of the Fazendinha, Treze de 
Maio and Cuiapocu sequences. The granitoids show variable 

deformation, from preserved igneous textures to a pervasive 
foliation, whereas the supracrustal sequences underwent 
greenschist to amphibolite facies metamorphic conditions (Rosa-
Costa et al. 2003, McReath & Faraco 2006).

The association of voluminous calc-alkaline granitoids with 
intermediate to basic metavolcanic rocks, the proximity of the 
Carecuru domain of the Archean Jari domain, and the Nd isotope 
evidence suggesting involvement of Archean crust in the genesis 
of the Paleoproterozoic granitoids led Rosa-Costa et al. (2006) 
to interpret the Carecuru domain as a continental magmatic 
arc. Other orogenic granitoid plutons of variable compositions 
intruded in both Jari and Carecuru domains by 2146±3Ma (Rosa-
Costa et al. 2003).

The NW-SE-trending Ipitinga shear zone represents 
the boundary zone between the Carecuru and Jari domains 
(Fig. 1). This zone is a wide structural system made up of 
major and subsidiary faults and ductile shear zones (fi rst 
and second order structures) that affected especially the 
supracrustal sequences, which are parallel to the strike of 
this fault/shear system, and has spatial relationship with the 
gold mineralization of the Ipitinga Auriferous District. This 
system has a complex history, involving early thrusting and 
late strike-slip displacement (Klein & Rosa-Costa 2003). 

The regional foliation is parallel to the major tectonic 
discontinuities. However, in places, it is parallel to the contacts 
between the supracrustal sequences and the granitoid plutons. 
This schistosity has overprinted primary structures of the rocks. A 
down dip to slightly oblique elon gation lineation is contained in 
the foliation planes, and slickenlines are also present, especially 
at the contact between veins and their host rocks. The strike-slip 
movement is evident along the limit between the Carecuru and 
Jari domains, overprinting early thrust structures and showing 
both dextral and sinistral kinematic features. However, in the 
inner portions of the Carecuru domain the supracrustal sequences 
show steep lineations, suggesting limited strike-slip infl uence 
during the ductile deformation. According to Klein & Rosa-
Costa (2003), these structural elements record a compressive 
deformation event, with an early NE-SW shortening (D1) 
followed by the transcurrent deformation (D2). 

ANALYTICAL PROCEDURES
The fl uid inclusion study was carried out on doubly-

polished samples of vein quartz. After petrographic examination, 
the microthermometric work was performed using a Chaixmeca 
heating-freezing stage at the Universidade Federal do Pará, in 
Belém, Brazil. Calibration was done with synthetic CO2 and H2O 
standards. Precision was estimated to be ± 0.3°C for runs below 
40°C and ± 3°C for runs above 40ºC. Raman analyses were 
carried out at the Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 
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Figure 1. Location map and geologic map of part of the SE-Guyana shield (modifi ed from Rosa-Costa et al. 2006) and location 
of the gold deposits of the Ipitinga Auriferous District.
Figura 1. Mapa de localização e mapa geológico de parte da porção sudeste do Escudo das Guianas (modifi cado de Rosa-Costa 
et al. 2006) e localização dos depósitos auríferos do Distrito Aurífero de Ipitinga.
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in Belo Horizonte, Brazil, using a Dilor XY spectrometer 
equipped with multiple collectors. The excitation source was an 
Argon laser Ivanova 70-3 with a wavelength of 514.53μm and 
150 mW of power. Integration time was 10 seconds, with ten 
accumulations for each spectral line. Calibration was done with 
mercury light. 

Carbon, oxygen, and hydrogen isotope analyses were 
carried out at the Laboratoire des Isotopes Stables of the 
Université Jean Monnet (UJM), in Saint Etienne, France. Isotope 
ratios were measured using a Micromass-Isoprime gas-source 
mass spectrometer in dual-inlet mode. For oxygen isotope 
analysis of silicate minerals, two methods were employed, both 
using BrF5 as reagent. The conventional fl uorination method 
(Clayton & Mayeda 1963) was employed for hydrated minerals, 
and a CO2 laser fl uorination system (Harris et al. 2000) was used 
for quartz analysis. In both methods oxygen was converted to CO2 
by reaction with graphite. In the conventional method, samples 
were loaded into Ni-reaction vessels and degassed at 250°C for 
about 2 hours. Oxygen was produced by reacting 5-10 mg of 
samples with BrF5 at 550°C for 8-12 hours. An internal standard 
(MQ quartz, δ18O = +10.1‰) was analyzed to calibrate the data 
to the V-SMOW scale. The mean values obtained from repeated 
analyses MQ gave a difference of 0.3 per mil from the accepted 
value. In the laser system oxygen was produced by heating 
quartz grains weighing typically 2-4mg with a 40 W CO2 laser 
in atmosphere of BrF5. An internal standard (MONGT, δ18O = 
+5.55‰) was analyzed to calibrate the data to the V-SMOW scale, 
and duplicates gave agreement within 0.2 per mil. Hydrogen was 
produced by heating 10-30mg of mineral concentrates in vacuum, 
following procedures described in Vennemann & O’Neil (1993) 
and using a CuO furnace. Water was purifi ed cryogenically and 
then reduced to H2 by reaction with “Indiana Zinc” at 450°C, 
according to procedures adapted from Coleman et al. (1982). An 
internal silicate standard (AM muscovite, δD = –30‰) gave a 
mean value of –30.5 per mil that was used to calibrate the data 
to the V-SMOW scale. Reproducibility is estimated to have been 
better than 4 per mil. Inclusion fl uids (H2O, CO2) were liberated 
by decrepitation of fl uid inclusions during heating of 1-2 g of 
quartz (fragments <3 mm) at temperatures >800°C. The quartz 
fragments were previously cleaned with HCl and HNO3 and 
degassed at 200° and 300°C. The obtained water and CO2 were 
trapped cryogenically and analyzed for hydrogen and carbon 
isotopes, respectively. The 13C/12C, 18O/16O, and D/H ratios are 
reported in the delta notation, normalized to the PDB (carbon) 
and V-SMOW (oxygen and hydrogen) scales.

Pb isotope analyses were carried out at the Laboratório de 
Geologia Isotópica – ParaIso – of the Universidade Federal do 
Pará, in Belém, Brazil. The experimental procedure used 20-
70mg of sulfi de minerals. The mineral concentrates were washed 
with distilled water and HCl and sample dilution was obtained 

by using a combination of HCl, HNO3 and HBr (Rodrigues 
et al. 1993). The lead separation was done in Tefl on columns 
containing DOWEX AG 1x8 (200-400mesh) resin through 
sequential adding of HBr and HCl. Pb was deposited in Re 
fi laments with a combination of HCl + H3PO4 and the isotope 
composition obtained with VG ISOMASS 54E (pyrite samples) 
and Finnigan MAT262 (galena sample) mass spectrometers. For 
model ages calculation the Isoplot software (Ludwig 2003) was 
employed.

Ar-Ar analyses were performed at the UQ-AGES 
Laboratory of the University of Queensland, in Brisbane, 
Australia. The crushed material was cleaned in an ultrasonic bath 
for at least one hour and one half hour respectively with distilled 
water and ethanol in succession and then dried. Twenty to fi fty 
grains 0.5 to 2 mm in size were hand-picked from the cleaned 
material using a binocular microscope. Five to 10 grains from 
each sample were placed into aluminum irradiation disks along 
with Fish Canyon sanidine standards (28.02±0.28Ma; Renne 
et al. 1998). The irradiation disks were closed with aluminum 
covers, wrapped in aluminum foil and vacuum heat sealed into 
quartz vials. The quartz vials were irradiated for 14 hours at 
the B-1 CLICIT facility at the Radiation Center, Oregon State 
University, U.S.A. After a decay period, one to three grains 
from each sample were analyzed by laser incremental 40Ar/39Ar 
step heating following procedures detailed in Vasconcelos et al. 
(2002).

SUMMARY OF THE DEPOSITS GEOLOGY
This section summarizes the main characteristics of 

the gold deposits, as described by Klein & Rosa-Costa 
(2003). Accordingly, the gold-quartz veins are hosted by 
Paleoproterozoic metavolcano-sedimentary sequences and 
coeval granitoids. Hosting structures are mainly the regional 
foliation and moderate to high-angle reverse-oblique shear 
zones and faults, spatially related to major, terrane-boundary 
shear zones. Most of the granitoid-hosted deposits occur close 
to the contact of the granitoids with the supracrustal rocks 
(Fig. 1). The main structural styles are shear/fault-fi ll veins, 
and subordinately extensional-oblique veins. Sericitization 
is the dominant silicate alteration, whereas pyrite is the 
main sulfi de mineral. The veins are syn- to late tectonic and 
emplaced at moderate depths, after the metamorphic peak, 
while the hosting structures were still active, during regional 
episode of progressive compressional deformation. Variation 
in orientation, intensity of deformation and vein style were 
attributed to temporal relationships between veins and hosting 
structures, processes occurring after vein formation, intrusion 
of granitoids in the supracrustal sequences, and regional and 
local fi eld stress (Klein & Rosa-Costa 2003).
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Divisão - The studied vein is up to 1 meter thick, vertical 
and strikes to N5ºE. It is composed of milky massive quartz and 
contains minor amounts of chalcopyrite, pyrite and galena. The 
vein is associated with an ore zone striking N85ºW and dipping 
40ºNE that varies in style from a single, up to 1 meter-thick vein, 
to an anastomosed set of thin and discontinuous veinlets and 
enclosing altered host rock. They are strongly fractured, probably 
due to late cataclasis, and internally show medium-grained (2-
3mm) quartz. The hosting shear zone cuts undeformed biotite-
rich tonalite of the Carecuru Intrusive Suite close to its contact 
with mafi c metavolcanic rocks and amphibolites. 

Nova Esperança - Gold mineralization is associated with a 
50cm-thick quartz vein that strikes N85ºW and dips 10ºSW. The 
vein is hosted by a brittle structure that cut across an undeformed, 
coarse-grained monzogranite belonging to an undivided unit of 
orogenic granitoids. The vein shows laminated to saccharoidal 
texture and minor concentrations of pyrite. In places, it consists 
of coarse-grained, milky and massive quartz, which lacks sulfi de 
minerals. The laminated texture consists of quartz laminae 
separated by thin discontinuity surfaces defi ned by aggregates 
of comminuted quartz. Internally, the laminae show saccharoidal 
and massive textures. Sericite occurs in fractures of the quartz. 

Igarapé do Inferno - Mineralization is associated with a 
sulfi de-bearing, 50cm-thick coarse-grained, saccharoidal quartz 
vein that strikes N50ºW and dips 58ºSW. Fine-grained subhedral 
pyrite grains occur as disseminations along the vein. The host rock 
is an undeformed monzogranite (similarly to Nova Esperança) 
that belongs to an undivided unit of orogenic granitoids close 
to its contact with mafi c-ultramafi c rocks of the Ipitinga Group. 
This host rock shows a relatively symmetrical hydrothermal 
envelope up to 3m-thick around the vein with relics of sericite. 
Hydrothermal sericite also fi lls fractures in the vein as well. The 
vein is discontinuous and occasionally only the hydrothermally 
altered granitoid is observed. 

Mamão - The Mamão deposit is composed of a series of 
veins hosted in a pelitic metasedimentary rock of the Ipitinga 
Group. The veins align along a NW-SE-trending structure that 
can be traced for ~400m, and parallels the regional foliation. 
This foliation strikes N30º-45ºW and dips to 60ºSW, with local 
infl ections with variable dips to north and northeast, suggesting 
that the foliation is folded. Locally, altered amphibole- and 
serpentine-bearing schists are present. Gold occurs in massive 
to saccharoidal quartz veins and disseminated in the enclosing 
hydrothermal halos. These halos are up to 4 m wide and are 
composed of sericite and quartz. Commonly, tiny fractures that 
cut both the quartz vein and the altered wall-rock are fi lled with 
sericite. The veins are either subparallel to, or cut across the 
foliation. 

Castanhal - Mineralization is associated with two quartz 
veins hosted by a highly strained pelitic metasedimentary rock of 
the Fazendinha Sequence. One quartz vein is up to 20cm-thick 
with an attitude of N50º-60ºE/80ºSE, which is subparallel to the 
strike of the foliation of the host rock. The vein is surrounded 

by a centimeter-wide hydrothermal envelope composed of 
inner sericitic and outer chloritic alteration. This vein shows a 
laminated texture, defi ned by the alternation of quartz laminae 
separated by discontinuity surfaces that are parallel to the vein 
strike. There is no clear microscopic difference between adjacent 
laminae, and no evidence of dislocation along the surfaces could 
be characterized.

A second massive and fractured vein strikes N30ºW and 
dips 60ºSW, cutting across the foliation of the host rock, which 
strikes E-W, dipping 85ºS, suggesting that foliation is folded. 
The vein is 40cm-thick and is surrounded by an alteration halo 
of sericite a few decimeters wide. Irregularly-shaped pockets of 
hydrothermally altered host rock locally occur in the proximity 
of the vein.

No crosscutting relationships could be observed between 
the two veins. Klein & Rosa-Costa (2003) suggested that they 
can be interpreted either as a single vein that has been transposed 
and disrupted during progressive stages of strain within a strike-
slip shear zone, or as a set of shear and extensional-oblique veins, 
respectively. The foliation of the host rock is discordant with 
respect to the regional structural grain, which may be attributed 
to the emplacement of granitoids of the Carecuru Intrusive Suite 
(Fig. 1).

Limão - This prospect occurs in the northwestern portion 
of the district (Fig. 1), close to the Au showing described in 
Faraco et al. (2006). At Limão gold mineralization occurs within 
a vein that ranges from 0.5 to 2 m in thickness, with a minimum 
length of 50 m. The vein is fringed by a few cm-thick sericitic 
hydrothermal halo, which highlights the limits of the host ductile 
shear zone. Medium-grained pyrite occurs along the vein-wall 
rock contact, and very fi ne-grained pyrite is disseminated in the 
vein. Gold seems to be restricted to the vein and to its contact 
with the host banded iron-formation that belongs to the Treze de 
Maio Sequence.

The vein strikes N80ºW, and dips 75º to SW, being parallel 
to the shear zone. Within the vein, the quartz grains are elongated 
down to the foliation dip and striations in the vein walls indicate 
reverse movement, characterizing the host structure as a high-
angle reverse shear zone. The internal structure of the vein 
varies across the strike. At the hanging wall the vein shows a 
laminated/schistose aspect, with ribbon quartz alternating 
with slivers of altered wall-rock. In the intermediate positions 
between the hanging wall and the center, the vein is laminated 
but not schistose, with individual quartz laminae separated by 
discrete slip surfaces. In the core, the vein is massive, becoming 
laminated again towards the footwall. 

Catarino - The Catarino occurrence is characterized by a 
shallow dipping (up to 35ºSW) ore zone composed of subparallel 
quartz-veinlets, ranging from 3 to 10cm in thickness. The host 
rock is a muscovite-bearing quartzite similar to that found at 
Carará (see below), which strikes to N20ºW. The milky quartz 
shows massive, saccharoidal and locally laminated textures. 
Wall-rock alteration is characterized by coarse-grained muscovite 
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in addition to tourmaline and quartz. Tourmaline occurs either at 
the contact between vein and wall rock or separating laminae 
of quartz. Free gold is occasionally visible, occurring as platy, 
irregularly-shaped to rather rectangular particles, up to 0.5mm 
long (rarely achieving 2.5mm).

A variation in the intensity of strain between the host rock 
and the ore zone was not recognized. Therefore, the vein sets 
were interpreted to have formed by dilation of the foliation 
(Klein & Rosa-Costa 2003). 

Carará - The Carará deposit holds reserves of 10 t of gold 
averaging 21.2 g/ton (Carvalho et al. 1991). The mineralized 
quartz vein is hosted by a strained tourmaline- and muscovite-
bearing quartzite of the Ipitinga Group (Fé em Deus Formation). 
The quartzite shows a steeply-dipping (75º-85º) foliation that 
strikes to NNW-SSE and down the dip to slightly oblique (70º/
S30ºW) stretching lineations. Gold mineralization at Carará 
is restricted to a 460m-long, 0.15 to 3m-thick quartz vein 
emplaced in the central portion of the hosting shear zone, and is 
subparallel to the regional foliation. This vein contains variable 
gold grades and the terms high-grade quartz (HGQ) and low-
grade quartz (LGQ) are used here to describe these variation. 
The vein is surrounded by a 10-50 cm-thick hydrothermal halo 
with microfractures fi lled with muscovite and tourmaline, which 
is called tourmaline-rich vein (TRV). Vein quartz shows massive 
to saccharoidal textures and tourmaline is better developed at 
the contact between the vein and the wall rock. Muscovite and 
tourmaline grains show an elongation lineation that indicates 
reverse to reverse-oblique dislocation along the vein. These 
structural elements are consistent with a high-angle reverse shear 
zone, and indicate that the shear zone was active at the time of 
vein formation. 

FLUID INCLUSIONS
The fl uid inclusion study was concentrated in samples 

from Divisão (116 fl uid inclusions), Nova Esperança (129 fl uid 
inclusions) and Mamão (146 fl uid inclusions). Vein samples 
from Castanhal, igarapé do Inferno, Catarino and Limão were 
also examined but these have shown to be strongly deformed, 
with almost all fl uid inclusions being eliminated during the 
recrystallization of quartz. Data from Carará and Serra do 
Ipitinga have been compiled from the literature.

Based on the bulk composition, number of phases, and 
behavior in room and sub-zero temperatures, three types of fl uid 
inclusions have been identifi ed in the investigated deposits. Type 
1 comprises one-phase, dark carbonic inclusions. Type 2 are two-
phase H2O-CO2-bearing inclusions (aqueous-carbonic). Type 3 
are two-phase H2O-salts inclusions (aqueous).

Microthermometry involved measurements of CO2 melting 
temperature (TmCO2), clathrate melting temperature (Tmclat), 
CO2 homogenization temperature (ThCO2), temperature of 
fi rst observed melting (~eutectic) (Te), ice melting temperature 

(Tmice), total homogenization temperature (Th L or V, where 
L stands for liquid, and V for vapor). In addition, VCO2 is the 
volumetric proportion of the carbonic phase (vol. CO2/vol. total, 
in percentage), and Vg is the vapor volume (vol. H2O vapor/vol. 
total, in percentage) in aqueous inclusions. Fluid compositions 
and isochores were calculated with the aid of the FLINCOR 
computer program (Brown 1989).

Divisão - Quartz at Divisão is porphyroclastic, irregularly 
shaped and shows moderate to strong undulose extinction and 
some deformation lamellae. Subgrains occupy the interstices 
between the porphyroclasts and form 50% of the vein volume. 
The fl uid inclusions show random distribution or form wide tri-
dimensional sets of two-phase inclusions and trails of one-phase 
inclusions. In places, inclusions show evidence of necking-
down. Inclusion sizes vary mostly between 5 and 12 μm, and the 
predominant shapes are ellipsoidal, polygonized, and irregular.

Type 1 is abundant and prevails over Type 2. Type 2 shows 
VCO2 between 20 and 90% (with peaks at 30 and 70%). Types 
1 and 2 occur in close association in a single cluster or trail and 
represent a single fl uid inclusion assemblage (FIA). 

The CO2 melting temperature in types 1 and 2 occurred 
between -57.1° and -66.4°C with the same distribution in the two 
types and with a sharp modal value of -57.8°C (Fig. 2A). These 
TmCO2 values indicate the presence of other components in the 
carbonic phase in addition to CO2, which has been confi rmed 
by the micro-Raman analyses that detected 3-24% of CH4 in 
the volatile phase (Table 1). The partial homogenization of the 
carbonic phase occurred between -37.7° and +23.2°C, with most 
of values being higher than -3.4°. Although both types show 
negative values as low as -37°C, most of Type 2 inclusions have 
ThCO2 greater than 8°C (Fig. 2B).

In Type 2 inclusions, the clathrates melted in the range 
of 5.9° to 9.8°C and show a sharp mode at 6.6°C (Fig. 2C), 
corresponding to a salinity of 6.1 wt. % NaCl equiv. Despite 
the presence of CH4, which might cause the underestimation 
of salinity (Collins 1979), the low molar proportion of 
CH4 allows us to assume that the estimated values are a 
good approximation of the salinity of the fl uid. The fi nal 
homogenization of Type 2 inclusions occurred in a wide range, 
from 278° to 413°C both to liquid and vapor. The frequency 
distribution of Th shows two major peaks at 295° and 355°C, 
and a minor one at 415°C (Fig. 2D).

Type 3 aqueous inclusions show Vg of 5-10% and only 
rarely occur in a same microscopic domain with types 1 and 2, 
representing a distinct assemblage. These inclusions have ice 
melting temperatures ranging from -0.3° to -5.2°C (Fig. 2E), 
implying salinities between 0.5 and 8.1 wt. % NaCl equiv., and 
no eutectic melting has been observed. The fi nal homogenization 
occurred at a wide range of temperature, between 74° and 253°C 
range (Fig. 2F), always to the liquid.
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Table 1. Composition of the volatile phase of fl uid inclusions from gold-quartz vein deposits of the Ipitinga Auriferous District 
based on Raman analyses.
Tabela 1. Composição da fase volátil de inclusões fl uidas em depósitos auríferos em veios de quartzo do Distrito Aurífero de 
Ipitinga.

FI.  fl uid inclusion; nd – not detected; tr - trace

DISCUSSION
The microthermometric results confi rmed the petrographic 

evidence that types 1 and 2 form a single fl uid inclusion 
assemblage. The CO2- and CH4-bearing inclusions show a 
positive correlation between ThCO2 and TmCO2 (Fig. 3A). Two 
mechanisms may explain this behavior (e.g., Klein et al. 2000): 
(1) oxidation of an early fl uid at low oxidation-state, following the 
reaction CH4 + 2O2 = CO2 + H2O; or (2) reduction of an initially 
more oxidized fl uid exemplifi ed by the hydration reaction CO2 + 
4H2 = CH4 + 2H2O. The predominance of inclusions with high 
ThCO2 and TmCO2 strongly indicates that the fi rst mechanism 
has occurred.

The large variation in ThCO2 implies very variable CO2 
densities, from 1.108 to 0.737g/cm3. In individual trails or clusters, 
however, these variations are lower than 6°C. This also supports 
the interpretation of an evolving fl uid with decreasing CH4/CO2 
ratio. The oxidation might be related to phase separation. During 
phase separation (fl uid immiscibility) of a CO2-CH4-H2O-salt 
fl uid, the CH4 content of the fl uid decreases toward the end of the 
process in response to the higher gas distribution coeffi cient of 
the CH4 in relation to CO2 (Drummond & Ohmoto 1985).

The two major, and one minor, peaks of Th (Fig. 2D), 
combined with absence of Tmclat variation (Fig. 2C), may 
represent cooling of the fl uid with two main phases of trapping. 
This also precludes mixing. However, this multimodal 
distribution may also represent post-trapping changes such as 
necking down (e.g., Touret 1991) or leakage, which is supported 
by the vertical trend presented in the Tmclat versus Th plot (Fig. 
3B). Accordingly, fl uid trapping occurred mainly at about 290°C 
in response to phase separation, whereas the other peaks represent 
necking down. Furthermore, assuming phase separation, the Th 
values represent the true trapping temperature of the fl uid. At 
these conditions trapping pressures are estimated to be at about 
2.0-2.5kbar (Bowers & Helgeson 1983).

Nova Esperança - The studied vein quartz exhibits 
laminated texture and the quartz grains are fragmented and show 
undulose extinction. Most of the fl uid inclusions occur in clusters 
of randomly distributed inclusions, with sizes ranging from 6 to 
35δm, chiefl y from 12 to 15δm in size. Many inclusions show 
evidence of necking down.

The largely predominant inclusions are Type 2 two-phase 
H2O-CO2-bearing inclusions with VCO2 mostly between 40-
70%. Type 1, one-phase, dark carbonic nclusions are subordinate. 
Types 1 and 2 occur in close association in a same cluster and 
represent a single fl uid inclusion assemblage. Type 3 inclusions 
are rare and have been described in a single domain of the host 
quartz. These inclusions show Vg <5%.

The microthermometric work showed that TmCO2 in Types 
1 and 2 inclusions occurred between -58.9° and -57.9°C with 
a modal value of -57.9°C (Fig. 4A). This indicates that CO2 is 
the predominant volatile phase, with small proportions of an 
additional component. This phase has been determined to be CH4 
(2% of the volatile phase) by the micro-Raman analysis (Table 
1). The partial homogenization of the carbonic phase occurred 
in the 4.7°-21.1°C range, always to liquid. The frequency of 
distribution of ThCO2 is asymmetric and highly skewed to the 
left (Fig. 4B).

Clathrates in Type 2 fl uid inclusions melted in a 
relatively wide range of temperatures, between 0.1° and 7.4°C 
(Fig. 4C), corresponding to salinities of about 15.4 to 4.6 
wt.% NaCl equivalent. A peak, however, is observed at 6.5°C, 
which gives a principal salinity of 6.2 wt.% NaCl equivalent. 
The fi nal homogenization of Type 2 inclusions occurred both 
to liquid and vapor between 248° and 419°C. Although not 
being clearly bimodal, most of the values fall around 290° and 
320°C (Fig. 4D).
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Figure 2. Frequency histograms showing the distribution of microthermometric properties of fl uid inclusions from Divisão.
Figura 2. Histogramas de frequência mostrando a distribuição das propriedades microtermométricas das inclusões fl uidas em 
Divisão.
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Table 2. Stable isotope data from vein minerals of gold deposits from the Ipitinga Auriferous 
District.
Tabela 2. Dados de isótopos estáveis em minerais de veios auríferos do Distrito Aurífero de 
Ipitinga.

The few Type 3 aqueous inclusions showed ice fi rst melting 
temperature (~Teu) of -22.2° and -24.4°C, suggesting that the 
inclusions may belong to the H2O-NaCl-KCl system (Hall et al. 
1988). In these inclusions Tmice occurred between -0.5° and 
-5.9°C, implying salinities lower than 9.1wt. % of NaCl equiv., 
and the fi nal homogenization below 170°C.

DISCUSSION
The small variation in TmCO2 and the absence of correlation 

between TmCO2 and ThCO2 (Fig. 5A) indicate that a single fl uid 
has been trapped. The absence of correlation in the Th versus Tmclat 
diagram (Fig. 5B) also precludes mixing. Despite the large range in 
ThCO2, variations of this parameter within single clusters or trails 
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is generally less than 5°C; a few clusters show 9-16°C internal 
differences. This may suggest pressure fl uctuation. Furthermore, the 
asymmetric distribution of ThCO2 (Fig. 4B) is compatible with fl uid 
immiscibility (e.g., Loucks 2000). 

The frequency distribution of Th shows large variation 
and two poorly defi ned peaks at 290° and 320°C (Fig. 4D). 
Again this may represent a combination of fl uid immiscibility 
and necking down, with main trapping occurring at 290°C, 
which is similar to what occurred at Divisão, although vertical 
trends are not present in this case. Pressure estimates are in 
the range of 1.6-2.5kbar.

Mamão - Two veins of the Mamão deposit have been 
investigated (samples 81A and 81D, about 150 studied fl uid 
inclusions). The quartz veins show cataclastic fabric with large 

irregular crystals and fragments of crystals showing moderate to 
strong undulose extinction. Swarms of fl uid inclusions cut across 
the crystals with irregular to elongate and negative crystal shapes, 
and sizes ranging from 5 to 20 dm (mostly around 10dm). These 
inclusions are secondary, and few inclusions occur in randomly 
distributed clusters or trails. Some show evidence of necking 
down. The volume of the carbonic phase spread between 25-95% 
(mostly 35-55%).

The different types of fl uid inclusions show similar, although 
not identical, distribution, relationships, and microthermometric 
properties in distinct veins. Type 2 predominates over Types 1 
and 3. TmCO2 in Types 1 and 2 occurred between -57.4° and 
-61.1°C. The frequency distribution is asymmetric with the 
histogram skewed to the right showing a modal value of -57.5°C. 

Figure 4. Frequency histograms showing the distribution of microthermometric properties of fl uid inclusions from Nova 
Esperança.
Figura. 4. Histogramas de frequência mostrando a distribuição das propriedades microtermométricas das inclusões fl uidas 
em Nova Esperança.
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Figure 5. A) ThCO2 x TmCO2 and B) Tmclat x Th relationships of fl uid inclusions from Nova Esperança.
Figura 5. A) relações entre A) ThCO2 x TmCO2 e B) Tmclat x Th em inclusões fl uidas de Nova Esperança.

Also, values lower than -58.3°C are restricted to sample 81D 
(Fig. 6A). These results indicate the large predominance of CO2 
in the carbonic phase. Micro-Raman analyses, however, detected 
only trace amounts of CH4 (Table 1), and a shift at about 2950 
cm-1 that may correspond to C2H6 (Burke, 1991). The partial 
homogenization of the carbonic phase shows a normal, nearly 
symmetric, distribution, ranging from 7.0° to 26.0°C and a peak 
at 19.0°C (Fig. 6B).

Clathrates in Type 2 inclusions melted between 5.7° and 
10.6°C in sample 81D and in a very narrow range, between 7.6° 
and 8.2°C in sample 81A (Fig. 6C). The modal value in sample 
81D is 8.2°C, which imply nearly the same salinity of about 3.2 
wt. % NaCl equiv. for the two samples. The values higher than 
10°C found in sample 81D refl ect the presence of CH4 in some 
inclusions (Collins 1979).

The fi nal homogenization of Type 2 inclusions occurred 
in similar ranges in the two samples: 261°-350°C (mode at 
305°C) and 300°-390°C (mode at 335°C) for samples 81A 
and 81D, respectively (Fig. 6D). It is noteworthy that only 
two, out of 57 investigated fl uid inclusions, homogenized to 
the liquid phase.

In aqueous Type 3 inclusions Tmice occurred in a narrow 
range of -3.9° and -5.3°C in both samples, indicating salinities 
of 6.3-8.1 wt. % NaCl equivalent. Eutectic temperatures were 
observed only in sample 81D and recorded in the range of -33.9° 
and -38.6°C, suggesting that this fl uid belong to the H2O-NaCl-
MgCl2 (or FeCl2) system (Borisenko 1977). In this type, Th 
occurred between 179° and 259°C in sample 81A, and between 
60° and 112°C in sample 81D (Fig. 6D), clearly showing fl uids 
trapped in different temperatures.

DISCUSSION
The fl uid inclusion results of the Mamão deposit reveal 

complexities with respect to the processes that generated the 
inclusions in that contrasting explanations arise from the data. 
The nearly symmetrical frequency distribution of ThCO2 (Fig. 
6B) indicates necking down of fl uid inclusions trapped from a 
homogeneous fl uid in the one-phase fi eld of the T-P space (i.e., 
this is not necking down induced by deformation, Loucks 2000). 
This is favored by the little variation observed in the salinity and 
TmCO2 values and the absence of correlation between TmCO2 
and ThCO2 and between Tmclat and Th (Fig. 7A). On the other 
hand, vertical trends in the Tmclat versus Tht space (Fig. 7B) 
indicate leakage.

The fi nal homogenization shows a relatively narrow 
interval of values, spreading <90°C within a vein, but with 
variations of 10°-55°C within single clusters or trails. 

Previously studied deposits - Data from the Serra do 
Ipitinga occurrence have been presented elsewhere by Faraco et 
al. (2006) and data from the Carará deposit will be discussed in 
details in Klein & Fuzikawa (in preparation). These data are only 
summarized here.

SERRA DO IPITINGA - Faraco et al. (2006) conducted 
a fl uid inclusion study in a sheared quartz vein from Serra do 
Ipitinga. The authors identifi ed three types (and three sub-types) 
of aqueous inclusions that show variable salinities, from 0.6 to 
28wt. % of NaCl or CaCl2 equiv., and trapping temperatures that 
spread from 100° to 230°C. These data have been interpreted in 
terms of mixing of aqueous fl uids of distinct temperature and 
salinities, and the quartz vein has been considered to belong to 
the class of orogenic gold deposits. It is worth noting that neither 
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the chemical systems, characterized by the absence of CO2, nor 
the temperature range are usually found in the class of lode gold 
or orogenic deposits (see reviews in Groves et al. 2003, McCuaig 
& Kerrich 1998). The data are also distinct from those found in 
all other deposits of the Ipitinga Auriferous District.

CARARÁ - The fl uid system of the Carará deposit 
constitutes a peculiar case. Nearly all fl uid inclusions are dark 
one-phase carbonic inclusions that belong to Type 1 described 
above. Only seven, out of 250 investigated fl uid inclusions are 
two-phase aqueous-carbonic inclusions (Type 2). Furthermore, 
this subordinate population is restricted to the tourmaline-rich 
vein.

The melting of CO2 in both carbonic and aqueous-carbonic 
types occurred between –56.6ºC and –58.2ºC, with a sharp peak 
at –57.4ºC. This indicates that only subordinate amounts of other 
volatiles could be dissolved in the CO2 fl uid, which was confi rmed 
by the micro-Raman spectroscopic analysis that identifi ed 

only small proportions (< 2%) of N2. The homogenization of 
the carbonic phase of the Type 1 inclusions occurred between 
-28.5ºC to 29.9ºC, with most of the values clustering between 
2ºC and 10ºC. In Type 2 fl uid inclusions TmCO2 values were 
recorded mostly at -57.7°C. The ThCO2 occurred between 23.5ºC 
and 26.5ºC, and clathrates melted between 7.2ºC and 7.6ºC, 
indicating salinities around 5wt%NaCl equivalent. The fi nal 
homogenization (to liquid) occurred in the range of 264º-346ºC.

STABLE ISOTOPES
A reconnaissance stable isotope study was carried out 

especially in quartz samples of seven deposits. Muscovite and 
tourmaline samples of the Carará and Catarino deposits were 
also analyzed. The results are presented in Table 2 and Figure 
8. Regionally, the quartz samples show a fairly restricted range 
of δ18O values between +10.6 and +13.9‰ (Fig. 8A). Within a 
single deposit, however, variations are generally less than 1‰. 

Figure 6. Frequency histograms showing the distribution of microthermometric properties of fl uid inclusions from Mamão.
Figura 6. Histogramas de frequência mostrando a distribuição das propriedades microtermométricas das inclusões fl uidas 
em Mamão.
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Figure 7. A) ThCO2 x TmCO2 and B) Tmclat x Th relationships of fl uid inclusions from Mamão.
Figura 7. A) relações entre A) ThCO2 x TmCO2 e B) Tmclat x Th em inclusões fl uidas de Mamão.

Exceptions are the quartzite-hosted veins at Catarino and Carará 
that show internal variations of 1.3‰ and 2.1‰, respectively. 
A brief discussion for individual deposits is presented below, 
together with fl uid composition estimated from the measured 
isotopic values and using appropriate isotope fractionation 
equations and relevant temperatures (Table 3).

Divisão - One quartz sample was analyzed at Divisão. This 
sample has a d18O value of +11.3‰, which combined with fl uid 
inclusion homogenization temperatures (~290°C) gives a fl uid 
d18O value of +4.1‰. This composition is compatible with a 
metamorphic source, but it is not far off the magmatic fi eld.

Nova Esperança - Samples of quartz from two veins 
gave d18O values of +12.9 and +13.9‰. Fluids extracted from 
fl uid inclusions in these same samples yielded dD values of -76 
and -43‰, respectively, and CO2 d

13C values of -4.6 and 0.0‰, 
respectively.

The d18O fl uid compositions estimated from measured 
isotope values and fl uid inclusion homogenization temperatures 
(290°-320°C) fall between +5.7‰ and +7.7‰. Combined fl uid 
d18O values with the dD values of fl uid inclusion waters are 
compatible with both magmatic and metamorphic sources for the 
fl uid (Fig. 9). The more negative d13C value from inclusion CO2 
indicate deep-seated sources that might be mantle, metamorphic 
or magmatic in origin. The value of 0‰ is compatible with 
seawater and marine carbonates. Seawater remains a possible 
source, and carbonate rocks are not known in the study area.

Igarapé do Inferno - The quartz from igarapé do Inferno 
shows a d18O value of +13.9‰. No external temperature 
information is available for this deposit. However, considering 
the regional similarity among the studied gold-quartz vein 
deposits, a value of 300°C is assumed, which gives a fl uid d18O 
value of +7.0‰ for this deposit. This value is in accord with both 
magmatic and metamorphic sources.

Table 3.  Isotopic composition of the fl uid in equilibrium with hydrothermal 
minerals of gold deposits from the Ipitinga Auriferous Distric.t
Tabela 3. Composição isotópica do fl uido em equilíbrio com minerais 
hidrotermais de depósitos auríferos do Distrito Aurífero de Ipitinga.
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Mamão - Quartz from four different veins at Mamão 
shows a relatively narrow range of d18O values, from +12.6 to + 
13.5‰ (Fig. 8A, Table 2). The dD values measured in inclusion 
fl uids from these same four vein quartz samples spread between 
-49 and -75‰ (Fig. 8B). 

Estimation of fl uid compositions derived from quartz 
analyses in the fl uid inclusion homogenization temperature 
interval of 305°-335°C gave d18O values of +5.9 to +7.8‰. 
These values, combined with the hydrogen isotope compositions 
of inclusion fl uid waters are consistent with both magmatic 
and metamorphic sources for the mineralizing fl uids (Fig. 9). 
The fl uid CO2 detected in inclusion fl uids of one of the quartz 
samples gave a d13C value of -2.7‰, which is compatible with 
mantle, magmatic or metamorphic sources.

Castanhal - Two quartz veins from Castanhal show d18O 
values in quartz of +13.0 and +12.6‰. In the absence of external 
geothermometer, a possible temperature of 300°C is assumed, 
which gives fl uid d18O values of +5.7 to +6.1‰. These values, 
combined with the dD value of -66‰ obtained in fl uid inclusion 
waters are in keeping with both magmatic and metamorphic 
source for the fl uid (Fig. 9).

A strongly negative d13C value of -30.2‰ was measured 
in fl uid inclusion CO2. This value clearly indicates an organic 
origin for the carbon present in the inclusions. 

Limão - Four quartz samples from Limão furnished a 
narrow range of d18O values, from +13.1 to +13.9‰, despite 
the distinct textural and structural aspects of the veins. This data 
suggests that deformation has not affected the oxygen isotope 

composition of quartz. A temperature of 300°C is also assumed 
for this deposit, giving fl uid d18O values of +6.2 to +6.7‰.

Inclusion fl uids yielded dD values of -51 and -60‰ in 
waters, and d13C values of -25.5 and -29.0‰ in CO2. This strongly 
negative d13C values indicate organic origin for carbon CO2. 
Combining fl uid oxygen and hydrogen isotope compositions, 
both magmatic and metamorphic sources are possible for the 
fl uids at Limão (Fig. 9).

Figure 9. Oxygen and hydrogen isotope composition of the water in 
equilibrium with minerals and fl uid inclusions of gold deposits from the 
Ipitinga Auriferous District in relation to the primary magmatic and 
metamorphic water fl uids, as defi ned by Sheppard (1986).
Figura 9. Composição dos isótopos de oxigênio e hidrogênio da água 
em equilíbrio com minerais e inclusões fl uidas em depósitos do Distrito 
Aurífero de Ipitinga em relação aos campos de fl uidos magmáticos 
primários e metamórfi cos, conforme defi nição de Sheppard (1986).

Catarino - At Catarino, three quartz samples show d18O 
values between +11.0 and +12.3‰. A tourmaline sample has a d18O 
value of 10.3‰, and muscovite shows d18O values between +9.6 
and +10.6‰ and δD values between -38 and -55‰ (Table 2, Fig. 8).

Figure 8. A) Mineral δ18O values from gold deposits. B) Frequency histogram of mineral and fl uid inclusion δD values from gold deposits.
Figura 8. A) Valores de δ18O em minerais. B) Histograma de frequência com a distribuição dos valores de δD em minerais e inclusões fl uidas.
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Applying the oxygen isotope fractionation equation of 
Chacko et al. (1996) for the quartz-muscovite pair, temperatures 
of 447° and 630°C are obtained. Also, the quartz-tourmaline 
pair gives a temperature of 515°C using the fractionation factors 
of Kotzer et al. (1993). These temperatures are apparently 
high, when compared with fl uid inclusion homogenization 
temperatures found in other deposits of the same district and with 
mineralogical constraints, such as the presence of muscovite in 
the alteration and absence of a higher-temperature mica (biotite). 
However, without an external geothermometer and since the 
isotopic pairs have not yielded consistent temperatures, the 
formation conditions and fl uid composition at Catarino remain 
uncertain. Assuming a mean value of 305°C from range of fl uid 
inclusion homogenization temperature of the similar and nearby 
Carará deposit (see below), δ18O values of +4.3 to +7.3‰, +6.4 to 
+7.4‰, and +7.7‰ have been obtained for fl uids in equilibrium 
with quartz, muscovite, and tourmaline, respectively (Table 3). 
In addition, fl uid δD values of -30 to -47‰ have been estimated 
from muscovite. These results mostly overlap the fi elds of 
magmatic and metamorphic waters (Fig. 9). 

Carará - At Carará, samples have been taken from the 
high-grade quartz (80A - HGQ), low-grade quartz (80C - LGQ), 
and the barren tourmaline-rich vein (80B - TRV). The δ18O 
values of quartz from the high- and low-grade quartz are similar, 
although not identical (+11.8 to +12.4‰ and +12.0 to +12.7‰, 
respectively), while they are lower in the tourmaline-rich vein 
(+10.6 to +11.0‰). Inclusion fl uid waters yielded δD values 
of -33 and -61‰ in the LGQ and TRV, respectively. No water 
has been detected in fl uid inclusions from the HGQ (see fl uid 
inclusion section). Carbon CO2 in the fl uid inclusions gave 13C 
values of -3.4‰, -3.2‰, and -14.6‰ in the HGQ, LGQ, TRV, 
respectively (Table 2). These results indicate similar isotopic 
compositions for the HGQ and LGQ, which are, in turn, rather 
distinct from the compositions found in the barren TRV.

One sample of muscovite of the HGQ gave a δ18O value of 
+9.3‰ and δD value of -38‰. Tourmaline of the same vein gave 
δ18O and δD values of +10.1‰ and -77‰, respectively, whereas 
in the TRV the δ18O and δD values are in tourmaline are +9.3‰ 
and -71‰, respectively. 

Oxygen isotope thermometry was applied, using the 
quartz-tourmaline fractionation factor of Kotzer et al. (1993), 
and the quartz-muscovite fractionation factor of Chacko et al. 
(1996). Obtained values are within the range of 775°-600°C 
for the quartz-tourmaline pairs in the HGQ and TRV, and is 
475°C for the quartz-muscovite pair of the HGQ. These values 
are unrealistically high when compared with the structural and 
metamorphic characteristics of the deposit, with the alteration 
mineralogy, and with the homogenization temperatures of scarce 
aqueous-carbonic fl uid inclusions found in the TRV (264-346°C). 
Accordingly, the temperature of the ore- bearing fl uid is likely to 
have been within the range of the fl uid inclusion homogenization 

temperatures. This indicates that the mineral pairs may have not 
deposited in equilibrium. Alternatively, they may have undergone 
isotope change after crystallization.

At the temperature of 346°C, the δ18OH2O values calculated 
from quartz range from 6.4 to 7.0‰ in the mineralized veins (HGQ, 
LGQ), and from +5.2 to +5.6‰ in the barren TRV. The values 
calculated from tourmaline and muscovite are in the range of 7.0 
to 8.3‰. δDH2O values of inclusion fl uids are -33‰ in the LGQ and 
-61‰ in the barren TRV, and those calculated from hydrous silicates 
vary between -20 and -34‰. These values consistently indicate 
metamorphic sources for the fl uids at Carará (Fig. 9).

RADIOGENIC ISOTOPES
Pb Isotopes - Lead isotope compositions were determined 

in sulfi de samples from Divisão, igarapé do Inferno and Limão. 
The results are presented in Table 4. The pyrite and galena 
concentrates from Divisão show similar compositions, but the 
pyrite sample is slightly more radiogenic than the galena samples. 
All analyses from Divisão plot close to the orogen growth 
curve in both uranogenic and thorogenic diagrams (Fig. 10) of 
Zartman & Doe (1981). However, in the uranogenic diagram the 
galena samples plot below the orogen curve, whereas the pyrite 
sample plot above this curve, and both diagrams show absence 
of signifi cant contribution of lower crustal sources (Fig. 10A). 
Model ages calculated according to the two-stage model of 
Stacey & Kramers (1975) gave values of 2106, 2113 and 2122Ma 
for galena samples and 2183Ma for pyrite (Table 5).

The Pb isotope composition of pyrite concentrates from the 
igarapé do Inferno and Limão deposits are quite different and 
more radiogenic than those from Divisão. These compositions 
plot above the orogen (igarapé do Inferno) and below the upper 
crust (Limão) evolutionary curves in the uranogenic diagram of 
Zartman & Doe (1981) (Fig. 10A). In the thorogenic diagram 
both values plot approximately on the orogen curve (Fig 10B). 
Model ages calculated according to the two-stage model of 
Stacey & Kramers (1975), yield values of 1774Ma for igarapé 
do Inferno, and 1902Ma for Limão (Table 5). 

40Ar/39Ar isotopes - Ar isotopes analyses were performed 
in muscovite crystals from the high-grade quartz vein of the 
Carará (sample EK80) deposit and a quartz vein from the 
Catarino (sample EK106M1) deposit. Two grains from Carará 
produced plateau ages (1940±30 and 1950±30Ma) that are 
compatible at the 2-sigma confi dence level. The step-heating 
spectrum (Fig. 11A) indicates a single gas reservoir with minor 
loss of Ar from the least retentive sites for one of the grains. 
The age-probability spectrum, plotted for all the steps of both 
grains, is shown in the age probability plot as a dashed line (Fig. 
11B). The age-probability spectrum of only the plateau steps of 
the two grains is shown by the solid line in the plot and yields a 
maximum probability peak at 1950Ma and a mean weighted age 
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of 1940 ± 20 Ma which is compatible at the 2-sigma level with 
the ages given by the plateaus (1940±30 and 1950±30Ma). The 
mean weighted age of 1940±20 Ma is the best estimate for this 
sample’s age.

Two grains from Catarino produced plateau ages (1900±30 
and 1940±30Ma) that are compatible at the 2-sigma confi dence 
level. The step-heating spectrum (Fig. 11C) indicates a single gas 
reservoir with minor loss of Ar from the least retentive sites. The 

age-probability spectrum plotted for all the steps of both grains 
is shown in the age probability plot as a dashed line (Fig. 11D). 
The age-probability spectrum of only the plateau steps of the two 
grains is shown by the solid line in the plot and yields a maximum 
probability peak at 1946Ma and a mean weighted age of 1930±20 
Ma, which is compatible at the 2-sigma level with the ages given by 
the plateaus (1900±30Ma and 1940±30 Ma). The mean weighted 
age of 1930±20 Ma is a suitable estimate for the age of this sample.

*Calculated according to the two-stage model of Stacey and Kramers (1975)

a – Sm-Nd isochron, b – Pb-evaporation
Key to references 1 – McReath & Faraco (2006), 2 – Rosa-Costa et al. (2006), 3 –  Rosa-Costa et al. (2003), 4 – Vasquez & Lafon (2001), 
5 – Rosa-Costa et al. (i n pressA), 6 – Rosa-Costa et al. (in pressB), 7 – this study

Table 4. Lead isotope compositions of sulfi de minerals from gold deposits of the Ipitinga Auriferous District.
Tabela 4. Composição isotópica do Pb em sulfetos de depósitos auríferos do Distrito Aurífero de Ipitinga.

Table 5. Relevant geochronological data for the Ipitinga Auriferous District.
Tabela 5. Sumário de dados geocronológicos para o Distrito Aurífero de Ipitinga.
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Interpretation of the radiogenic isotope data - 
Geologic evidence strongly indicates that gold mineralization 
in the Ipitinga Auriferous District is post-metamorphic and 
that it is synchronous and/or slightly younger with respect to 
the development of strike-slip shear zones at the boundary 
between the Carecuru and Jari domains (Klein & Rosa-Costa 
2003). The timing of this structural event is constrained by the 
intrusion of muscovite- and/or garnet-bearing crustal granites 
at 2030±2 Ma (Rosa-Costa et al. 2006), whereas monazite 
ages constrained the metamorphism at about 2038±6Ma 
(Rosa-Costa et al. in pressA). Thus, the time interval of 
2038-2030Ma is interpreted to be the upper limit for the gold 
mineralization.

Rosa-Costa et al. (in pressB) provided 40Ar/39Ar ages in 
amphibole and biotite from calc-alkaline diorites of the Carecuru 
Intrusive Suite (2140±1Ma, single zircon Pb-evaporation age). 
This suite is closely associated with, and hosts part of, gold 
mineralization in the Ipitinga District (Fig. 1). The amphibole 
yielded an age of 2074±17Ma, and biotite gave ages of 
1928±9Ma and 1833±13Ma. Rosa-Costa et al. (in press B) 
interpreted the amphibole data as the result of low cooling rates 
from emplacement to closure of the isotopic system, whereas the 
biotite ages have been interpreted to refl ect post-crystallization 
isotopic resetting induced by a thermal event associated with 
the emplacement of anorogenic granitoids at 1.88-1.86Ga. 
Considering the K-Ar blocking temperature of 375±50°C for 
muscovite (Quigley et al. 2006), it is possible that the 40Ar/39Ar 
muscovite ages of 1930-1940 Ma obtained in our study also 
refl ect the regional cooling or, alternatively, the anorogenic event 
and not the age of gold mineralization, although plutons of this 
magmatic event are not known to date in the Carecuru domain. 

Therefore, the Ar ages are only minimum ages for the gold 
mineralizing episode, which is then bracketed between 2030 and 
1940Ma.

The Pb-Pb model ages calculated from pyrite and galena 
from the Divisão deposit are quite different. The pyrite age is 
older than the age of the hosting granitoids (~2.14Ga) and the 
isotopic composition is product of mixed sources or from older 
(~2.26Ga) Paleoproterozoic sources (e.g., Mcreath and Faraco 
2006, Rosa-Costa et al. 2006). Although quite younger, the 
consistent galena ages are also older than the upper time limit for 
mineralization estimated from the metamorphic ages. Therefore, 
the dated galenas may also indicate mixed (upper crust and 
mantle) sources. 

In the igarapé do Inferno deposit the obtained Pb-Pb 
model age (1774 Ma) is much younger than the 1928±9Ma and 
1833±13Ma 40Ar/39Ar biotite age reported by Rosa-Costa et al. 
(in pressB). The model age is similar to the age of the anorogenic 
magmatism (Vasquez and Lafon 2001). It could be possible that 
the sulfi des incorporated a younger, radiogenic Pb from this 
thermal event. An upper crustal Pb source is inferred for this 
deposit. The Pb-Pb model age of 1902Ma calculated for the 
Limão deposit also falls off the possible time window for gold 
mineralization in the district and an upper crustal Pb source is 
also suggested by the isotopic results.

DISCUSSION AND CONCLUDING REMARKS
Interpretations of fl uid composition for Castanhal, 

Limão and Catarino rely on assumed temperatures because 
geothermometric information is lacking for these deposits. 
Notwithstanding, the estimated compositions are in good 
agreement with those calculated for better constrained deposits 
(Nova Esperança, Mamão and Carará). Fluid inclusion 

Figure 10. Pb isotope composition of sulfi de minerals associated with gold deposits of the Ipitinga Auriferous District. The growth curves are those 
from Zartman & Doe (1981).
Figura 10. Composição isotópica do Pb em sulfetos associados a depósitos auríferos do Distrito Aurífero de Ipitinga em relação às curvas 
evolutivas de Zartman & Doe (1981).
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compositions and temperatures are in keeping with a metamorphic 
origin for the aqueous-carbonic fl uids (Phillips & Powell 1993) 
in the investigated deposits, except for the Serra do Ipitinga 
showing described by Faraco et al. (2006). Oxygen and hydrogen 
isotopes show that at Mamão, Castanhal, Limão and Catarino 
deposits fl uid compositions fall in the fi eld of magmatic waters, 
and that they mostly overlap the metamorphic fi eld. Carará shows 
a distinct behavior in that the calculated compositions, with one 
exception, plot in the metamorphic fi eld (Fig. 9). Lead isotope 
compositions of sulfi des from three deposits are compatible with 
mixed mantle and crustal sources.

In addition to the relative timing of ore formation (in 
relation to magmatism, metamorphism, and deformation), the 

absolute timing is critical for modeling gold deposition. Geologic 
evidence indicates that the gold mineralizing event is slightly 
younger than 2038-2030Ma and older than the muscovite 40Ar-
39Ar ages of 1930-1940Ma. Although our radiogenic data could 
not constrain the absolute age of the ore-forming event, the 
relative timing is compatible with the presence of both magmatic 
and metamorphic hydrothermal systems at that time.

Metamorphic fl uids may be produced by devolatilization 
and dehydration reactions during the prograde metamorphism 
of volcanossedimentary sequences, at moderate crustal depths 
(12-18km), as the result of tectonic thickening caused by 
collision (Kerrick & Caldera 1998). The low salinities would 
arise from the metamorphism of sequences deposited in 

Figure 11. 40Ar/39Ar plots for muscovite analyses from Carará and Catarino. A) Step-heating spectrum from Carará. B) Age-probability spectrum 
from Carará. C) Step-heating spectrum from Catarino. D) Age-probability spectrum from Catarino.
Figura 11. Diagramas com resultados 40Ar/39Ar em muscovita dos depósitos Carará e Catarino. A) Espectro do aquecimento gradual em Carará. 
B) Espectro da probabilidade de idade em Carará. C) Espectro do aquecimento gradual em Catarino. D) Espectro da probabilidade de idade em 
Catarino.
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oceanic and accretionary settings (Yardley & Graham 2002). 
This is consistent with the orogenic scenario proposed for the 
Carecuru and Jari domains in Paleoproterozoic times (Rosa-
Costa et al. 2006). 

The origin of the CO2-only fl uid inclusions at Carará, which 
clearly show a metamorphic signature, is still uncertain and 
subject of ongoing research (Klein & Fuzikawa in preparation). 
Possible origins that are under discussion include: (1) selective 
water leakage induced by plastic deformation of the host quartz, 
(2) selective entrapment of CO2 following the unmixing of a 
H2O-CO2 fl uid, (3) existence of a true CO2-transporting fl uid.

Potential sources for magmatic fl uids are the syn-tectonic 
granitoids of c.a. 2030Ma. In general, a granitic signature 
involves the presence of high-temperature (>450°C), high-
salinity (>25wt.%NaCl) aqueous fl uid inclusions, and more 
oxidizing conditions (Roedder 1992), which is not the case 
here. On the other hand, low-salinity aqueous-carbonic fl uids 
may be produced by felsic hydrothermal systems under special 
conditions. These include magmas produced at depth, with 
pressures in excess of 3 kb, because of the limited solubility of 
CO2 in felsic magmas at low pressures, and special relationships 
between CO2-H2O and chlorine (Roedder 1992, Lowenstern 
2001, Baker 2002).

The carbon isotopes of inclusion fl uids show two contrasting 
groups of d13C values: 0.0 to -4.6‰ and -25.5 to -30.2‰. The 
latter values clearly indicate organic contribution. This could be 
refl ective either of devolatilization in a sequence having a large 
contribution of biogenic carbon or contamination of the CO2-
bearing fl uid at the site of trapping. The slightly depleted values, 
however, do not provide a single source for the carbon, since 
mantle- magmatic- and metamorphic-derived carbon present 
similar range of values (McCuaig & Kerrich 1998).

As a whole, the vein quartz gold deposits of the Ipitinga 
District are consistent with the class of orogenic gold deposits 
(Groves et al., 2003), although multiple processes and sources 
are permissive for the studied deposits. With respect to the Serra 
do Ipitinga showing, it must be considered the hypothesis that 
this showing does not belong to the class of orogenic deposits as 
stated by Faraco et al. (2006). The fl uid properties determined 
by those authors are not easily found in the proposed class (see 
exhaustive reviews in McCuaig & Kerrich 1998, Groves et al. 
2003, Goldfarb et al. 2005). Alternatively, this showing might 
represent a gold-bearing vein associated with the volcanogenic-
style copper mineralization discussed by Faraco et al. (2006).
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Resumo
O rio Madeira, entre Porto Velho e a localidade de Abunã, insere-se no Alto Estrutural Guajará Mirim–Porto Velho e encontra-se em 
processo de ajuste ao soerguimento do embasamento ocorrido no Cenozoico. O rio Madeira, neste trecho, é um canal de padrão retilíneo, 
marcado por níveis de base locais, cotovelos estruturais e exíguas planícies de inundação, em ajuste ao nível de base. Trata-se de uma 
característica peculiar da dinâmica fl uvial do Alto Rio Madeira, pois os demais rios amazônicos, com padrão meândrico ou anabranching, 
caracterizam-se por uma alta sinuosidade do canal ou pela retenção de sedimentos nas planícies (Latrubesse & Franzinelli 2002, Latrubesse 
& Kalicki 2002), enquanto que o rio Madeira, junto ao alto estrutural, se notabiliza pelo trânsito de sedimentos em seções retilíneas. Este 
cenário favorece a construção de hidrelétricas com alto potencial energético e reservatórios de dimensões reduzidas, gerando impacto 
ambiental relativamente baixo. Os estudos geomorfológicos demandaram imagens de satélite e de radar com MDT; fotografi as aéreas; e 
bases cartográfi cas. Foram observados a dinâmica fl uvial, processos erosivo-deposicionais e a localização das planícies aluviais, nas etapas 
de campo executadas ao longo do leito do rio Madeira, que apresenta uma notável estabilidade de suas margens, fi xadas por controles 
lito-estruturais, a despeito de uma atuante morfodinâmica das ilhas fl uviais. Devido ao atual estágio de intervenção humana sobre a região, 
a contribuição local de sedimentos para o rio Madeira é inexpressiva. Seus tributários são rios de águas claras ou pretas. O rio Madeira é 
caracterizado como um rio de águas barrentas, cuja principal área-fonte de sedimentos é representada pelo rio Beni, um de seus formadores 
e que em seu alto curso drena a Cordilheira Andina (Filizola et al. 1997).

Palavras-chave: geomorfologia fl uvial, morfodinâmica do rio Madeira, hidrelétrica, Amazônia.

Abstract
The Madeira River, between Porto Velho and Abunã, is located within the Guajará Mirim–Porto Velho Structural High and represents 
an uplifted segment of the bedrock basement during the Cenozoic. In this segment, the Madeira River is a straight channel marked by 
knickpoints, drainage infl ections and narrow fl oodplains in adjustment to the local base-level. This pattern of the river dynamics of 
the Upper Madeira Basin is unusual in Amazonian rivers. Most rivers in Amazonia present a meandric or anabranching pattern, with 
high sinuosity or large fl oodplains and sediment storage (Latrubesse & Franzinelli 2002, Latrubesse & Kalicki 2002). On the other 
hand, the Madeira River, near the structural high, is characterized by the sediment transport. This scenario favors the construction 
of hydroelectric power plants with high energetic potential and small reservoir dimensions. In this case, the environmental impacts 
would be relatively smaller. The geomorphological studies used satellite and radar images with DEM, aerial photographs and 
topographic maps. The river dynamic, the sediment budget, the erosion-sedimentation processes and location of the fl oodplains were 
analyzed in fi eld work. The Madeira River presents a remarkable stability of its banks, fi xed by litho-structural controls, in spite of an 
intense morphodynamic on fl uvial islands located in the channel. Due to the present stage of human intervention all over the basin, 
the local sediment contribution is insignifi cant. The Madeira tributaries are rivers of black or clear waters. The Madeira River is a 
clayey river and its main sediment source-area is the Beni river basin. The Beni River is the most important Madeira headwater and 
drains the Andean mountain range (Filizola et al. 1997).

Keywords: fl uvial geomorphology, Madeira River dynamics, hydroelectric power plant, Amazônia.
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INTRODUÇÃO
A retomada do desenvolvimento tem imposto ao país à 

necessidade de encontrar alternativas sustentáveis para atender 
a demanda crescente de energia, bem como para contemplar 
regiões ainda defi citárias no suprimento de energia elétrica. 
Deste modo, o aproveitamento do potencial energético do rio 
Madeira poderá suprir a Amazônia Ocidental de energia farta e 
barata, além de favorecer a sua conexão com o sistema elétrico 
nacional e imprimir um importante reforço de energia nova ao 
Centro-Sul. 

Para viabilizar esse empreendimento, o estudo do meio 
físico-biótico da área afetada torna-se indispensável, o que 
fornecerá subsídios para um melhor dimensionamento da 
obra, bem como para minimizar os impactos socioambientais 
decorrentes de sua implantação. 

Neste contexto, a CPRM, através da Residência de 
Porto Velho, celebrou convênio com Furnas Centrais 
Elétricas, objetivando estudos específi cos associados ao tema 
Geomorfologia, envolvendo as áreas de Infl uência Direta e 
Indireta, situadas no entorno do rio Madeira, resultando em 
mapeamentos geomorfológicos e análises de morfodinâmica 
fl uvial com ênfase na avaliação de impactos ambientais 
decorrentes da implantação dos reservatórios (Adamy & Dantas 
2004, Dantas & Adamy 2005). Este mesmo convênio estende 
o estudo para outras áreas temáticas como Geologia, Recursos 
Minerais e Hidrogeologia.

METODOLOGIA
Para a elaboração dos mapeamentos geomorfológicos, 

foram utilizados imagens de satélite Landsat 7 obtidas em julho 
de 2003 (interpretadas em escalas de 1:250.000 e 1:100.000), com 
modelo digital de terreno SRTM, imagens de radar, fotografi as 
aéreas (Projeto 11-FAB-DSG, 1976 – Escala 1:110.000 e 
AEROMAPA, 2005 – Escala 1:30.000), e bases cartográfi cas 
(SEDAM, 2004 - escala 1:100.000).

A etapa de sensoriamento remoto consistiu na análise de 
fotografi as aéreas obtidas na década de 60 até imagens de satélite 
datadas de 2003, obtidas ao longo dos últimos quarenta anos. 
Durante esta etapa, foram enfatizados os seguintes aspectos:

– Interpretação das unidades morfoestruturais e 
morfoesculturais com emprego de imagens de satélite e apoio de 
mapas geológicos existentes.

– Análise de propriedades morfológicas (formações 
superfi ciais, geometria de vertentes e topos, padrão de drenagem) 
e morfométricas (desnivelamento, declividade, densidade de 
drenagem) do relevo com emprego de fotografi as aéreas e cartas 
topográfi cas.

– Interpretação de lineamentos estruturais, anomalias 
de drenagem e indicadores morfotectônicos para análise 
neotectônica.

A etapa de campo consistiu de duas atividades distintas: 
uma, ao longo do leito do rio Madeira, onde foram efetuadas 
observações sobre a dinâmica fl uvial, a sedimentação atual e o 
comportamento das planícies aluviais; e outra, percorrendo as 
principais vias de acesso viário, enfatizando observações sobre as 
características morfológicas e genéticas do modelado do relevo, 
tipos de rocha, fontes potenciais de sedimentos, áreas suscetíveis 
a voçorocamentos, assoreamentos e inundações.

Entretanto, o trabalho ao longo do rio Madeira deve sempre 
levar em conta a sazonalidade das exposições, devido à variação 
expressiva do nível fl uviométrico do rio, sujeito às inundações 
próprias da estação das chuvas. Sendo assim, foram realizadas 
duas campanhas: uma, em outubro de 2004 (fi nal da vazante) e 
outra em junho de 2005 (pós-cheia), para detectar as implicações 
hidro-erosivas do ritmo sazonal das águas do rio Madeira.

GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA REGIONAL
A área de estudo do rio Madeira compreendida entre Porto 

Velho e a localidade de Abunã está inserida no Megalineamento 
Itacoatiara - Madre de Dios (Bemerguy et al. 2002) e enquadra-
se na Unidade Morfoestrutural Alto Estrutural Guajará Mirim–
Porto Velho (Quadros et al. 1996, Souza Filho et al. 1999). O alto 
estrutural representa uma porção do embasamento soerguida por 
tectônica durante o Cenozoico, sendo que o rio Madeira, neste 
trecho, encontra-se num vale encaixado, marcado por níveis de 
base locais (corredeiras, travessões e saltos) e exíguas planícies 
de inundação, em resposta ao rebaixamento do nível de base.

De acordo com Adamy & Romanini (1990) e Rizzotto 
et al. (2004), o embasamento pré-cambriano emerso pelo 
Alto Estrutural, entre Porto Velho e Abunã, é constituído, 
principalmente, por rochas ígneas e polimetamórfi cas (gnaisses, 
granitos, quartzitos, granulitos e rochas básicas diversas) de 
idades Arqueana e Paleoproterozoica do Complexo Jamari. 
Sobre esse embasamento, jazem coberturas sedimentares 
cratônicas plataformais de idade mesoproterozoica e afl oram 
plútons intrusivos, representados pelos Granitos Rondonianos, 
apresentando idades mesoproterozoica a neoproterozoica. Todo 
este conjunto litológico está inserido no Cráton Sul-Amazônico.

Este substrato geológico encontra-se recoberto por 
profundos mantos de alteração de espessura decamétrica que, 
frequentemente, demonstram um desenvolvimento de perfi s 
lateríticos imaturos e formação de couraças detrítico-lateríticas. 
Estas formações superfi ciais passam a ter uma infl uência muito 
maior nos processos de esculturação do relevo e na caracterização 
das diferentes paisagens geográfi cas do que no embasamento 
rochoso intemperizado e inumado.



Dantas & Adamy / Morfologia do canal e processos erosivo-deposicionais no rio Madeira 41

O Alto Estrutural Guajará Mirim–Porto Velho está 
delimitado a oeste e a sul pela Depressão Sub-Andina do Beni 
e pela Depressão do Guaporé. Esta grande Bacia Quaternária, 
que se situa em posição de back-arc com relação à Cordilheira 
dos Andes, consiste numa vasta planície aluvial que abrange a 
Amazônia boliviana e o vale do Guaporé e reúne os principais 
formadores do rio Madeira – rios Beni, Madre de Dios, Mamoré 
e Guaporé. A leste e a norte, o alto estrutural está delimitado pelo 
Planalto Rebaixado da Amazônia, representado por baixos platôs 
sulcados pela rede de drenagem atual e constituídos por extensos 
depósitos terciários e quaternários das formações Solimões e Içá, 
associados à Bacia Sedimentar do Amazonas. 

A confi guração regional do relevo, a despeito do processo 
de epirogênese experimentado pelo Alto Estrutural Guajará-
Mirim–Porto Velho, é caracterizada pelo amplo predomínio 
de extensas superfícies aplainadas e formas de relevo suaves 
e de baixa amplitude, por vezes, reafeiçoadas em um relevo 
colinoso, afetadas em maior ou menor grau por processos de 

dissecação. Os frequentes platôs lateríticos com 30 a 70 metros 
de desnivelamento quebram a monotonia do horizonte e denotam 
uma evolução policíclica para a paisagem geomorfológica regional 
ao longo do Cenozoico (Fig. 2). Destaca-se ainda a ocorrência 
de areais com escoamento impedido. Estas áreas deprimidas em 
posição de interfl úvio apresentam mantos de alteração in situ com 
uma complexa evolução pedológica e geoquímica, sugerindo, assim 
como os platôs, uma gênese do relevo regional por processos de 
etchplanação (Büdel 1982, Thomas 1994, Latrubesse 2000), tendo 
em vista o papel desempenhado pelo intemperismo químico na 
evolução do relevo.

Deste modo, estas áreas ressaltam uma notável estabilidade 
morfodinâmica frente aos processos erosivo-deposicionais. A 
morfologia quase plana das superfícies aplainadas e dos baixos 
platôs, associada a solos e mantos de intemperismo espessos 
e bem drenados, indica uma vulnerabilidade muito baixa 
com relação aos processos erosivo-deposicionais em terrenos 
fl orestados.

Figura 1. Mapa de localização do alto curso do rio Madeira inserido no Alto Estrutural Porto Velho–Guajará-Mirim com o posicionamento das 
UHEs projetadas de Jirau e Santo Antônio.
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Figura 2. Detalhe dos platôs sustentados por cornijas de couraças 
lateríticas dezenas de metros acima do piso regional representado pelas 
superfícies de aplainamento.

A sedimentação quaternária é restrita, tanto nesta seção do rio 
Madeira, quanto em seus tributários, devido ao seu posicionamento 
no Alto Estrutural. Nesse contexto, excetua-se a Bacia de Abunã, 
entre as localidades de Mutum-Paraná e Abunã, que apresenta 
uma espraiada superfície aluvionar, evidenciando claramente 
a assimetria de deposição entre ambas as margens do rio. Essa 
extensa área de sedimentação indica a presença de uma depressão 
tectônica alongada, de natureza romboédrica, preenchida por uma 
sedimentação fl uvial recente (Souza Filho et al. 1999). Destaca-se 
ainda, na margem esquerda do rio Madeira, nas proximidades da 
cidade de Porto Velho, uma extensa superfície deposicional, baixa 
e plana, constituída de depósitos argilosos, representada pelo atual 
nível de terraços fl uviais.

Confrontadas as exíguas planícies aluviais da margem 
direita do rio Madeira, imprensadas contra as barrancas pelas 
superfícies aplainadas e baixos platôs lateríticos, com extensos 
terraços fl uviais da margem esquerda, que exibem extensões de 
dezenas de quilômetros, nota-se uma clara anomalia no padrão 
deposicional regional, a qual representa um fato interessante 
para a História Geológica Quaternária do Vale do Rio Madeira. 
Parece-nos bastante plausível uma gradual migração do leito 
do rio Madeira em direção a sul-sudeste, por basculamento 
neotectônico, para explicar a notável diferença de sedimentação 
entre as duas margens do rio Madeira, o padrão retilíneo do canal 
do rio Madeira (em contraste com o padrão meândrico de alta 
sinuosidade do rio Purus) e a assimetria do divisor Madeira-
Purus, conforme já proposto por Quadros et al. (1996). 

MORFODINÂMICA DO RIO MADEIRA
Com base na análise de produtos de sensoriamento 

remoto, tais como fotografi as aéreas (AEROMAPA 2005 e 
Projeto 11-FAB-DSG 1976) e imagens de satélite (INPE 2003), 
verifi cam-se alterações sensíveis na espacialização de barras 
longitudinais dispostas ao longo do rio. Estas alterações indicam 
uma ação contínua de processos de dinâmica fl uvial, associados 
aos fenômenos de erosão e deposição, condicionadas ao perfi l 

longitudinal do rio Madeira, que assume um caráter de rio 
maduro no trecho Jirau a Santo Antônio, com nítidas feições de 
um rio meândrico, exibindo ainda seções retilíneas, evidenciando 
um forte controle estrutural. Não obstante, sugere-se que o rio 
Madeira apresenta uma relativa estabilidade no balanço entre 
o aporte de sedimentos e sua capacidade de transporte, visto 
que a morfologia de canal analisada ao longo de 40 anos não 
é expressiva, principalmente devido à estabilidade de suas 
margens, que são fi xadas por controles lito-estruturais. Este 
condicionamento geológico é determinante para caracterizar 
este segmento do rio Madeira, sob infl uência do Alto Estrutural 
Guajará-Mirim–Porto Velho. No trecho Abunã a Jirau, o 
transporte fl uvial é mais efetivo com uma menor presença de 
barras fl uviais. Já no trecho Jirau–Porto Velho, o rio exibe uma 
feição diversa, com deposição mais intensa e maior numero de 
barras longitudinais e planícies de inundação.

Nesta análise, foram consideradas quatro áreas distintas, 
consideradas mais representativas destes processos, as quais 
consubstanciam as conclusões aqui estabelecidas. Estas áreas são 
denominadas localmente como Ilha do Búfalo, Ilha do Dionísio, Ilhas 
de São Francisco e Patrício e Ilha de Teotônio, descritas a seguir:

Ilha do Búfalo - Trata-se de uma ilha localizada a 
montante da foz do rio Jaci-Paraná, exibindo uma conformação 
lenticular, coberta por vegetação em sua maior parte. Evidencia-
se claramente a ação pronunciada dos processos erosivos e 
de deposição associados à evolução do formato da ilha e das 
próprias margens do rio Madeira, com uma maior intensidade 
nas margens côncavas, como àquela da margem direita, que 
demonstra nitidamente uma ação progressiva da erosão para 
sul e a consequente deposição ao longo da margem esquerda da 
ilha do Búfalo. Na margem esquerda do rio Madeira, a erosão é 
menos acentuada. 

A feição mais representativa está vinculada ao expressivo 
assoreamento pela margem direita do rio Madeira, estendendo-
se à montante desta ilha, o que vem estrangulando o canal entre 
essa margem e a própria ilha, que poderá estar completamente 
assoreada em algumas décadas, impossibilitando a navegação. 
Observam-se bancos arenosos contínuos, distribuídos 
notadamente na borda sul da ilha do Búfalo. Evidencia-se, 
ainda, o prolongamento da ilha à montante, onde ocorre intensa 
deposição de pacotes arenosos, conforme se pode identifi car na 
imagem de satélite do ano de 2003.

Associados a esta deposição no leito ativo, são comuns 
cordões longitudinais desenvolvidos na atual planície de 
inundação, modifi cados gradualmente pela sua migração lateral 
em ambas as margens. Essas áreas são submetidas, ainda hoje, a 
inundações sazonais (Fig. 3).

Foz do rio Jaci-Paraná - Outra feição notável observada 
no rio Madeira ocorre na foz do rio Jaci-Paraná. Trata-se do 
desenvolvimento de uma extensa ilha, resultante de um vigoroso 
processo deposicional de uma barra longitudinal, favorecida 
pelo encontro das águas dos rios Madeira e Jaci-Paraná, e que 
se encontra parcialmente protegida por uma cobertura vegetal.
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O estudo das imagens de satélite dos últimos 30 anos 
demonstra, inequivocamente, o acréscimo longitudinal da 
ilha a partir da deposição de sedimentos arenosos carreados, 
principalmente, pelo rio Madeira, estimando-se um crescimento 
em torno de 200 metros para o período avaliado ao longo do 
seu eixo. Além disso, aparenta ter ocorrido a junção de duas 
ilhas menores para a formação da ilha do Dionísio, observado 
notadamente na imagem de satélite do ano de 1973.

Esta contínua deposição de sedimentos provocou o espessamento 
dos bancos arenosos, mantendo-os emersos mesmo na estação das 
chuvas e, com isso, permitindo o desenvolvimento gradual de uma 
vegetação inicialmente mais rasteira – gramíneas – seguida por espécies 
arbustivas e, fi nalmente, árvores de maior porte.

O processo de sedimentação e a consequente formação 
de bancos arenosos foram acelerados a partir da década de 
80, favorecido pela remoção da cobertura vegetal nativa até 

mesmo nas margens das drenagens, intrinsecamente associado à 
implantação de atividades agropecuárias. Além disso, contribuiu 
ainda a intensa ação de garimpagem aurífera no leito ativo 
e terraços do rio Madeira, que originaram volumes cada vez 
maiores de sedimentos em suspensão, superando a capacidade 
de transporte do rio e obrigando a deposição em locais mais 
favoráveis (Fig. 4).

À jusante da ilha em questão, extensos afl oramentos 
rochosos foram identifi cados, mormente pela margem direita do 
rio, constituindo-se em verdadeiros anteparos ao processo erosivo 
intenso, desencadeado pela ação das águas fl uviais e pluviais, 
favorecendo a preservação física da margem. Mais abaixo, pela 
descontinuidade desses afl oramentos, observam-se “socavões”, 
oriundos da erosão da margem côncava do rio, formados pela 
remoção mecânica de sedimentos inconsolidados e que avançam 
margem adentro.

Figura 3. Evolução dinâmica da Ilha do Búfalo: A) foto aérea de 1964, imagens de satélite B) de 1973 C) de 1984 e D) de 2003.
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Merece destaque ainda o comportamento do rio Jaci-
Paraná, de médio porte, que não aporta volumes consideráveis 
de sedimentos para o rio Madeira. No entanto, a erosão de 
suas margens manifesta-se de forma intensa, evidenciada em 
radicais alterações do curso de suas águas, a partir da remoção 
parcial de sua margem côncava, originando um novo traçado 
do curso principal e isolando a porção meandrante. No trecho 
compreendido entre a vila homônima e a sua foz, caracterizam-
se três locais afetados por esse fenômeno, ressaltando-se aquela 
observada junto ao rio Madeira, onde a antiga foz visível em 
imagens de satélite de 1984 foi abandonada em detrimento de 
uma nova desembocadura em face da remoção pelo rio Madeira 
de um barranco de 100 metros de extensão, fato ocorrido em 
menos de 20 anos, já sendo visível na imagem datada de 2003.

A mais intensa sedimentação neste trecho do rio Madeira 
é largamente favorecida pela desembocadura do rio Jaci-
Paraná, que ao desaguar suas águas no rio principal, conduz a 
uma redução da velocidade das águas e consequente perda de 
competência de transporte, induzindo a deposição à jusante.

Ilhas de São Francisco e Patrício - Apresentam um 
comportamento semelhante àquele caracterizado na Ilha 
do Búfalo, diferindo pela escala de ocorrência. Estas ilhas 
localizam-se entre a foz do rio Jaci-Paraná e a Cachoeira do 
Caldeirão, exibindo amplas barras longitudinais, resultantes da 
fusão temporal de bancos arenosos menores, estando revestidos 
parcialmente por uma cobertura vegetal de árvores de grande 
porte até uma vegetação mais rasteira (Fig. 5).

Estas ilhas apresentam acreções de depósitos arenosos tanto 
lateralmente, promovendo o alargamento das mesmas, quanto 
longitudinalmente devido ao seu crescimento a montante. Estas 
duas formas de acreção diferenciam-se entre si pela intensidade da 
deposição que é mais ativa no segundo caso. Sendo assim, estas 
ilhas fl uviais tendem a ser muito compridas e estreitas sugerindo, 
inclusive, um lento movimento a jusante. Uma ampla literatura já 
discute essa questão (Stevaux 1994, Mertes et al, 1996, Latrubesse 
& Stevaux 2005). Na Ilha São Francisco o processo erosivo é mais 
pronunciado, distinguindo-se um crescimento da faixa aquosa entre 
a ilha e a margem esquerda do rio Madeira.

Figura 4. Diferentes cenas da Ilha do Dionísio, junto à foz do Rio Jaci-Paraná: A) foto aérea de 1964, imagens de satélite Landsat de B)1973, 
C)1984 e D)2003.
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Figura 5. Evolução geodinâmica temporal das ilhas São Francisco e Patrício: A) foto aérea de1964, imagens de satélite de 
B)1973, C)1984 e D)2003.
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Por outro lado, a Ilha Patrício caracteriza-se por um ampla 
faixa de sedimentação entre a ilha e a margem direita do rio, 
associado, claramente, a uma menor velocidade das águas e 
consequente redução da competência de transporte de sedimentos. 
É previsível o assoreamento completo deste trecho em algumas 
décadas, inviabilizando a navegação fl uvial. Diferentemente da 
ilha do Dionísio, estes bancos arenosos afl oram apenas na estação 
seca, fi cando submersos no período de chuvas, denunciando 
pequena espessura, impedindo também o desenvolvimento de 
uma vegetação de maior porte.

Cachoeira do Teotônio - A Cachoeira de Teotônio 
representa um acidente geográfi co notável nas imediações 
de Porto Velho, constituindo um sério obstáculo à navegação, 
sendo originado por afl oramentos rochosos da Suíte Intrusiva 
Rondoniense (granitos subalcalinos).

Duas grandes ilhas foram formadas, em um grande 
embaiamento, à jusante da cachoeira, as quais, ao longo dos anos, 
aumentaram expressivamente sua área de exposição, através do 
crescimento das barras longitudinais, distribuídas na parte central 
do rio Madeira, conforme pode ser confrontado através das imagens 
de 1973 e 2003. Contudo, como as imagens foram obtidas em 

diferentes períodos do ano, aquela com maior exposição poderá 
estar associada a um estágio mais avançado da estação seca.

Por outro lado, é evidente o avanço do processo erosivo 
notabilizado pelos “embaiamentos ou sacos fl uviais” em ambas 
as margens, principalmente pela margem esquerda. Da mesma 
forma, a ilha próxima da margem esquerda exibe uma parte 
recoberta de vegetação, com árvores de médio porte, ausente na 
imagem datada de 1973, sugerindo um maior espessamento dos 
bancos arenosos, favorecendo a emersão permanente dessa ilha, 
mesmo em períodos de cheias (Fig. 6). Anteparos rochosos estão 
presentes à jusante das ilhas, minimizando os efeitos provocados 
pela erosão fl uvial e resguardando parcialmente suas margens.

Em síntese, os estudos de campo conjugados com a análise 
de sensoriamento remoto destacam uma atuante morfodinâmica 
das ilhas fl uviais, apresentando ilhas em processo de subdivisão, 
em oposição a ilhas em processo de soldagem ou, de forma 
sincrônica, pontais em fase de erosão/destruição em oposição 
a outras margens em fase de deposição/acreção de pontais. 
Aparentemente, a pequena mobilidade espacial da sedimentação 
na calha do rio Madeira promove, em certos casos, uma lenta e 
progressiva migração de ilhas fl uviais ao longo do leito do rio.

Figura 6. Evolução dinâmica temporal da Cachoeira do Teotônio e ilhas próximas, correspondentes aos anos: A) 1964, B)1973,C)1995 e D)2003.
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DINÂMICA DO RIO MADEIRA E IMPLICAÇÕES NA 
IMPLANTAÇÃO DAS HIDRELÉTRICAS DE JIRAU E 
SANTO ANTÔNIO

Na área de estudo, o canal fl uvial do Alto Rio Madeira 
apresenta um padrão tipicamente retilíneo, seguindo direção 
geral SW-NE (acompanhando o megalineamento estrutural 
Itacoatiara - Madre de Dios), interrompido por diversos cotovelos 
de direções E-W e N-S como, por exemplo, aquele observado junto 
ao Salto Jirau, associados aos lineamentos estruturais secundários 
(Fig. 7). Além de demonstrar um padrão de canal retilíneo, apresenta-se 
também em fase moderna de reajuste do canal ao nível de base regional 
decorrente do soerguimento epirogenético do referido alto estrutural ao 
longo do Cenozoico.

Esse padrão de canal registrado no rio Madeira contrasta 
com aqueles observados em outras grandes bacias amazônicas 
adjacentes, tais como o Purus e o Juruá, ou até mesmo com o 
padrão de seus tributários principais, como os rios Jamari, 
Candeias, Jaci-Paraná, Mutum-Paraná e Abunã. Todos esses rios 
apresentam um padrão de canal meândrico a anabranching de 
média à alta sinuosidade, peculiar a um rio de planície, todavia, 
não representam ambientes de baixa energia, visto que todos os 
grandes rios amazônicos apresentam energia especifi ca (specifi c 
stream power) de, pelo menos, 25W/m2 (Latrubesse 2008). 
Considerando que o rio Madeira também é um rio de planície, 
evidencia-se um marcante controle estrutural determinando 
ao grande rio um traçado retilíneo, fi xado a um lineamento 
geológico de dimensões continentais.

Figura 7. Sequência de corredeiras do Salto Jirau. Nível de base local 
do rio Madeira. Acampamento de Jirau / FURNAS.

Entretanto, apesar de que o Alto Rio Madeira, controlado 
por lineamentos estruturais, não demonstrar grandes movimentos 
de avulsão em seu fundo de vale, comuns aos rios amazônicos 
meandrantes, registram-se movimentos de migração lateral do 

canal. Estes fenômenos estão documentados por afl oramentos de 
arenitos ferruginizados holocênicos, endurecidos e cimentados 
por óxi-hidróxidos de ferro, predominantemente ao longo 
dos planos de estratifi cação, associando-se ainda a níveis de 
cascalhos endurecidos e também ferruginizados, porém maciços, 
sem estruturas visíveis. São conhecidos localmente como 
mucururus, podendo estar mineralizados em ouro. Estes depósitos 
representam, portanto, plataformas de abrasão resultantes do 
recuo erosivo das margens em taludes do rio Madeira. (Fig. 8). 
Quando os mucururus afl oram na porção central do canal, estes 
poderão ser oriundos do arrasamento de antigas ilhas fl uviais.

Figura 8. Bancada de arenito ferruginizado (mucucuru), formando 
talude resistente à erosão fl uvial na barranca do rio Madeira. Margem 
esquerda do rio Madeira a jusante da cachoeira de Santo Antônio, 
próximo à cidade de Porto Velho.

O segmento situado entre Santo Antônio e Jirau exibe uma 
característica importante observada no rio Madeira, representada 
pela sucessão de uma sequência alternada de estrangulamentos 
e alargamentos da calha do rio. Estes estrangulamentos, via 
de regra, estão condicionados por afl oramentos rochosos, 
constituindo verdadeiros “cabos rochosos” nas margens do rio 
que impedem, ou pelo menos, retardam, localmente, processos 
de abrasão fl uvial. Assim sendo, nas margens fi xadas por 
afl oramentos rochosos, os processos de erosão fl uvial tendem 
a ser inexpressivos (recuo lateral das margens) e o canal tende 
a ser mais estreito e profundo em sua seção transversal. Por 
outro lado, nas margens adjacentes não protegidas por tais 
promontórios, a erosão fl uvial tem se revelado particularmente 
atuante, promovendo recuo lateral das margens e o alargamento 
do canal. Neste caso, sua seção transversal é mais extensa e rasa. 
Em situações especiais, o rio Madeira chega a exibir formas de 
embaiamento, como aquele observado a jusante da cachoeira 
Teotônio, ou mesmo, “sacos fl uviais” (Fig. 9), conforme já 
descrito por Schumm em outros sistemas fl uviais (Schumm 
1977).
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Figura 9. Cachoeira do Teotônio em segmento rio Madeira, exibindo 
uma sequência de estrangulamentos (num dos quais se situa a cachoeira) 
e embaiamentos, favorecendo o desenvolvimento de ilhas fl uviais.

Esta peculiar confi guração morfológica da calha do rio 
Madeira, marcada pela alternância de estrangulamentos e 
alargamentos tem marcante infl uência na dinâmica de transporte 
e estocagem de sedimentos ao longo do leito do rio. Tal hipótese 
é reforçada pela geração de ilhas fl uviais junto aos segmentos 
alargados do rio Madeira.

Nos trechos estrangulados, o rio Madeira, mais estreito e 
aprofundado, apresenta maior competência fl uvial (capacidade 
de transporte de sedimentos) devido à maior velocidade do 
fl uxo d’água neste trecho. Entretanto, essa energia cinética se 
dissipa à medida que o canal atinge um segmento mais largo e 
raso. Nesta situação, a competência do rio Madeira é reduzida, 
assim como a velocidade do fl uxo d’água. Em porções do leito 
do rio mais próximas das margens, a velocidade do canal torna-
se sufi cientemente baixa para depositar bancos arenosos durante a 
vazante. Ao longo de vários ciclos sazonais, estes bancos de areia 
média a grossa evoluem para barras longitudinais ou ilhas fl uviais.

Tendo em vista que o traçado retilinizado do canal do 
rio Madeira e seu gradiente elevado (segundo padrões de rios 
amazônicos) favorecem o transporte fl uvial de sedimentos 
em detrimento da estocagem de sedimentos nas planícies 
fl uviais, reveste-se de crucial importância uma análise acurada 
dos processos de erosão na área de infl uência direta do 
empreendimento e na bacia do rio Madeira, como um todo.

Ao longo do canal do rio Madeira, verifi cou-se um amplo 
predomínio de margens em talude (barrancas) estáveis com 
ocorrência esporádica de pequenas seções submetidas a forte 
ação erosiva. O fenômeno das “terras caídas”, já amplamente 

documentado na literatura, foi analisado no trecho do rio Madeira 
entre Santo Antônio e Abunã, observando-se dois processos 
similares associados à erosão fl uvial:

Em um primeiro caso, observa-se o desprendimento de 
blocos maciços sob forma de prismas colunares em falésias 
de barrancas fl uviais. Segundo a avaliação de várias falésias 
fl uviais, tais desprendimentos são decorrentes da formação de 
gretas de contração (mudcracks) num regime sazonal do rio 
(cheias/vazantes). Assim sendo, após as cheias são depositadas 
camadas de limos síltico-arenosos e, durante a vazante, com o 
ressecamento e fendilhamento desses depósitos de vasa fl uvial, 
os mesmos perdem sustentação e caem do topo da barranca.

Em uma segunda situação, a quantidade de sedimentos 
erodida é mais expressiva e denota-se uma maior infl uência de 
erosão fl uvial associada, principalmente, à erosão das margens 
côncavas do canal (Fig. 10), conforme já descrito por Leopold 
et al. (1964).

As resultantes desse processo são grandes desbarrancamentos 
em falésias fl uviais com planos de ruptura também controlados 
pelos mudcracks. Daí a similaridade com o primeiro caso em termos 
de processos erosivos. Desbarrancamentos de grandes proporções 
tendem a produzir uma proteção temporária para as barrancas com 
erosão ativa, pois o material desbarrancado forma um anteparo até 
ser retirado pela ação fl uvial em posterior retrabalhamento.

Figura 10. Falésias fl uviais da margem esquerda do rio Madeira a 
jusante da corredeira Morrinhos. A erosão fl uvial, neste trecho, 
manifesta-se em grande extensão, através do progressivo solapamento 
da base das margens em talude (barrancas), gerando o fenômeno de 
“terras caídas”.

O padrão singular apresentado pelo rio Madeira frente 
ao conjunto de rios amazônicos, especialmente ao longo do 
Alto Estrutural Guajará Mirim - Porto Velho tem implicações 
positivas e negativas muito relevantes para a implantação das 
hidrelétricas, como podemos analisar a seguir:

Primeiramente, o fato de que o canal esteja constantemente 
se ajustando ao nível de base regional ajuda a explicar as 
imponentes e declivosas margens em talude (barrancas) 
que margeiam o rio Madeira. Essas barrancas apresentam 
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desnivelamentos que variam entre 10 e 15 metros a partir do fl uxo 
de base do canal (cota de vazante), enquanto que as planícies 
de inundação do rio Madeira entre Abunã e Santo Antônio 
geralmente são esparsas e pouco extensas. A distribuição e a 
expressão espacial das planícies de inundação ao longo do alto 
estrutural são contrastantes com relação aos segmentos a jusante 
de Porto Velho, ao longo do médio vale do Madeira, bem como a 
montante de Guajará Mirim, ao longo da depressão do Guaporé. 
Nestas regiões observam-se amplas e espraiadas planícies 
fl uviais sazonalmente inundadas.

Esse fato representa um aspecto positivo para implantação 
das hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio, as quais utilizam 
apenas a energia cinética do canal, onde a pequena expressão 
espacial das planícies de inundação será traduzida em um 
reservatório de reduzidas dimensões.

A ocorrência de uma sucessão de níveis de base locais 
representados por corredeiras, saltos, “pedrões” e travessões 
denota um possível controle neotectônico ativo ao longo desta 
seção do rio Madeira. Tais feições estão registradas junto às 
localidades de Santo Antônio, Teotônio, Morrinhos, Caldeirão, 
Jirau, Paredão e Pederneiras. 

O Salto Jirau está localizado justamente na interseção 
entre o rio Madeira e um lineamento estrutural de direção E-W, 
observável em escala regional. Este lineamento é demarcado 
por um alinhamento serrano degradado e parcialmente desfeito 
em morrotes alinhados, facilmente identifi cado em imagem de 
satélite (Fig. 11). Este nível de base local resulta, provavelmente, 
de uma reativação cenozoica de um antigo plano de fraqueza de 
idade pré-cambriana. A interseção do lineamento na calha do 
rio Madeira caracteriza-se por um trecho de regime turbulento 
em “rápidos” e desníveis abruptos sobre afl oramentos rochosos 
ao longo desta seção transversal do rio Madeira. Estas feições 
representam rupturas de gradiente do perfi l longitudinal do canal, 
sendo denominados de knickpoints (Penck 1952). Sua ocorrência 
(escassos na rede drenagem amazônica) consiste, logicamente, 
num fato positivo para a implantação de hidrelétricas.

Figura 11. Lineamento Estrutural E-W Seccionando a Cachoeira do 
Jirau. Imagem TM Landsat 5, Banda 4, Ano 1984, Escala 1:100.000

A literatura clássica em Geomorfologia Fluvial e importantes 
contribuições recentes (Leopold et al. 1964, Suguio & Bigarella 
1979, Knighton, 1998, Bridge 2003, dentre outros) ressaltam a 
correlação existente entre padrão de canal e competência fl uvial. 
Conforme observado pelos autores, o rio Madeira, no trecho 
compreendido entre Abunã e Porto Velho, com um padrão de 
canal predominantemente retilíneo, tende a apresentar uma 
maior velocidade do fl uxo d’água e alta competência fl uvial, ou 
seja, uma alta capacidade de transporte de sedimentos, tanto por 
arrasto e saltação, quanto por suspensão. Este fato ainda será 
potencializado pelo maior gradiente do canal junto à sequência de 
corredeiras e saltos. Esta condição também será uma característica 
peculiar da dinâmica fl uvial do Alto Rio Madeira, pois os demais 
rios amazônicos, com padrão de canal meândrico com alta 
sinuosidade, caracterizam-se pela retenção de sedimentos nas 
planícies de inundação, enquanto que o rio Madeira, junto ao 
alto estrutural, se notabiliza pelo trânsito de sedimentos. Esse 
fato constitui um aspecto negativo (principalmente considerando 
o extraordinário volume de sedimentos em transporte pelo rio 
Madeira) no que se refere à implantação das hidrelétricas, pois na 
medida em que barragens são construídas, forçosamente ocorrerá 
uma redução da velocidade do fl uxo d’água e uma tendência 
inexorável de retenção (mesmo que parcial) do material arenoso 
transportado por arrasto, além da decantação de parte do material 
fi no (argilas, siltes e areias fi nas) em suspensão, imediatamente 
a montante da barragem. Este processo acarretará em obstáculos 
para a implantação dos reservatórios, podendo diminuir o tempo 
de vida útil dos mesmos.

Os estudos de campo constataram que, com o atual 
nível, ainda incipiente, de intervenção humana sobre a região, 
a contribuição local de sedimentos para o rio Madeira é 
inexpressiva. Seus tributários são rios de águas claras ou pretas. 
O impacto advindo da pressão humana sobre a região parece 
ser mais relevante com relação à perda de biodiversidade, 
principalmente, associada aos desmatamentos de grandes 
proporções para implantação de grandes empreendimentos 
agropecuários e madeireiros. O fenômeno de terras caídas, 
analisado anteriormente, é igualmente pouco expressivo no 
trecho estudado e, portanto, contribui com um pequeno aporte 
de sedimentos para o rio Madeira, este caracterizado como um 
rio de águas barrentas. A principal área-fonte de sedimentos para 
o rio Madeira é a bacia do rio Beni, um de seus formadores, que 
drena grande extensão da cadeia oriental da Cordilheira Andina. 
De qualquer forma, não se deve menosprezar o impacto hidro-
erosivo de uma possível aceleração da pressão humana na região 
(submetida a um clima Sub-Equatorial Úmido com chuvas 
torrenciais no verão), procurando-se recuperar áreas mineradas 
e preservar a vegetação nativa em cabeceiras de drenagem, 
relevos acidentados e matas ciliares, com especial atenção à 
vertente norte da Serra dos Pacaás Novos e as escarpas de platô 
na margem esquerda do rio Madeira.
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Figura 12. Confl uência dos rios Beni e Mamoré. Encontro das águas 
vermelhas (v) e barrentas do rio Beni com as águas claras e esverdeadas 
(e) do rio Mamoré. Porto fl uvial de Vila Nova.

Além dos impactos hidrológicos e erosivos decorrentes 
da futura implantação das UHEs Jirau e Santo Antônio, deve-
se ressaltar também o impacto que será produzido pela elevação 
permanente do nível das águas do rio Madeira na área de infl uência 
direta do reservatório e, consequentemente, pela elevação do 
nível freático regional. Esta estabilização permanente do nível 
das águas do reservatório equiparável ao nível das cheias do rio 
Madeira irá produzir, nos relevos rebaixados em escala regional, 
áreas permanentemente alagadas ou com lençol freático sub-
afl orante. Tal situação será especialmente dramática na Bacia 
Sedimentar do Abunã. Possivelmente, a Bacia do Abunã poderá 
se tornar em um novo Pantanal, tendo em vista que existem 
diversos terrenos embrejados que fi cam alagados ou com os 
solos saturados durante as cheias sazonais do rio Madeira. 
Apesar de se considerar que parte das áreas alagadas na Bacia do 
Abunã seja resultante do acúmulo das águas pluviais associado 
ao predomínio de solos argilosos e de baixa permeabilidade, não 
se podem desconsiderar os efeitos acarretados pela elevação 
regional do nível freático. Neste sentido, a vegetação do umirizal, 
nativa e endêmica das depressões embrejadas da planície aluvial 
do Abunã, corre risco de perder seu hábitat natural em uma 
condição geoecológica peculiar, ou então, avançar sobre as atuais 
áreas melhor drenadas ocupadas pela fl oresta aluvial. Assim 
sendo, estudos de topografi a de detalhe e de caracterização 
geotectônica da Bacia do Abunã serão necessários para melhor 
avaliar o risco de inundação generalizada desta área.

CONCLUSÕES
O rio Madeira é uma síntese de dois grandes rios: os rios 

Beni e Mamoré. O rio Beni e seu importante afl uente, o rio 
Madre de Dios, drenam uma expressiva porção da Cordilheira 
dos Andes na Bolívia e no Peru, onde os processos denudacionais 
se manifestam intensamente. Assim, o rio Beni caracteriza-se 
por ser um rio de águas barrentas, carregado de uma grande 
carga de sedimentos provenientes da moderna dissecação da 

cadeia andina e um regime de fl uxo turbulento resultante de um 
maior aporte de descarga líquida proveniente de suas cabeceiras 
durante o verão, relacionadas tanto a intensa precipitação quanto 
ao degelo de geleiras dos altos cumes. O rio Mamoré, por sua 
vez, drena uma porção mais restrita da cadeia oriental dos Andes 
na Bolívia e drena, em grande extensão, a depressão periférica 
à cadeia andina em posição de bacia de ante-país. Assim sendo, 
grande parte da bacia do rio Mamoré, assim como seu afl uente 
mais ilustre, o rio Guaporé, estão situadas em extensas áreas 
deprimidas com expressiva estocagem moderna de sedimentos 
entre os Andes e o Planalto Brasileiro, representados pelo norte 
do Chaco boliviano, pela Amazônia boliviana e pela depressão 
do Guaporé. Assim sendo, o rio Mamoré caracteriza-se por ser 
um rio de águas claras e esverdeadas, apresentando uma baixa 
carga de sedimentos ou ferro/matéria orgânica (este típico em 
rios negros) (Fig. 12).

Assim sendo, o rio Madeira mescla características de seus 
dois formadores, ora demonstrando um padrão similar ao rio 
Mamoré (no período da vazante), ora com um padrão similar ao 
rio Beni (no período da cheia). Com uma vazão quase duplicada 
em relação a cada um dos dois rios, o rio Madeira herda, contudo, 
a colossal descarga de sedimentos do rio Beni-Madre de Dios e 
que se constitui em um sério problema à implantação das UHE’s 
de Jirau e Santo Antônio. Em geral, o rio Beni contribui com uma 
maior parcela para a vazão total do rio Madeira, embora possa 
ocorrer também, ocasionalmente, uma maior contribuição do rio 
Mamoré, ao se considerar as condições climáticas vigentes na 
Cordilheira Andina.

A localização deste segmento do rio Madeira no 
Alto Estrutural Porto Velho–Guajará Mirim propicia o 
desenvolvimento de um trecho do perfi l longitudinal com 
elevado gradiente (quando comparado com o grande médio 
dos rios amazônicos), ocorrência de níveis de base locais e um 
canal de padrão retilíneo e encaixado com infl exões de meandros 
e cotovelos estruturais. Essas características da morfologia do 
canal refl etem um marcante controle estrutural. A incidência 
destas condições favorece a construção de hidrelétricas com 
alto potencial energético e reservatórios de dimensões reduzidas 
gerando, relativamente, um baixo impacto ambiental. Contudo, 
essas condições apresentadas pelo rio Madeira favorecem, 
por outro lado, o trânsito de sedimentos ao longo do perfi l 
longitudinal do canal. Nestas condições, esparsas planícies de 
inundação foram estabelecidas às margens do rio gerando um 
cenário adverso para a estocagem de sedimentos, devido à alta 
competência do canal. Assim, o transporte de sedimentos será, 
inexoravelmente, difi cultado pelas barragens das hidrelétricas, 
podendo reduzir o tempo de vida útil das mesmas.

Com relação à formação do reservatório à montante da 
barragem, uma atenção especial deve ser conferida às planícies 
de inundação situadas nas margens do rio Madeira e nos baixos 
cursos dos cursos tributários, bem como aquelas áreas situadas à 
retaguarda dos diques marginais. Como essas planícies consistem 
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em áreas sazonalmente inundadas, a elevação e estabilização do 
nível da água do rio Madeira na cota das cheias anuais, como 
consequência do barramento das águas, tende a manter as planícies 
de inundação temporária ou permanentemente inundadas, 
incorporando-as ao lago da hidrelétrica. Os terraços fl uviais 
que ocupam as extensas áreas planas pela margem esquerda 
do rio Madeira representam áreas suscetíveis à inundação 
prolongada de suas porções mais deprimidas. Embora possam 
estar acima das cotas normais de cheia do rio, apresentam relevo 
extremamente plano e solos argilosos, difi cultando o escoamento 
das águas pluviais. Num cenário de elevação regional do nível 
freático, o escoamento pluvial poderá ser ainda mais difi cultado, 
criando novas zonas embrejadas em decorrência da implantação 
dos reservatórios da UHEs Jirau e Santo Antônio.

Entretanto, o grande potencial energético, os impactos 
ambientais potencialmente reduzidos frente à magnitude da obra 
e a proposta de integração continental através da expansão da 
Hidrovia do Madeira para a Amazônia Boliviana credencia este 
mega-projeto como um dos mais relevantes para a implantação 
pelo Governo Federal na área de energia e navegação. 
Considerando esta combinação favorável de fatores, deve-se 
centrar atenção no aprofundamento dos estudos ambientais 
e na análise e solução de diversas variáveis, dentre as quais 
se destaca: a quantifi cação do montante de descarga sólida, o 
trânsito de sedimentos e o tempo de vida útil das barragens; o 
dimensionamento do futuro lago, considerando seu impacto 
nas áreas baixas circunvizinhas; impacto da formação do lago 
sobre as comunidades de Jaci-Paraná, Mutum-Paraná e Abunã, 
dentre outras menores e sobre aspectos históricos e culturais, 
destacando-se o antigo traçado da Estrada de Ferro Madeira-
Mamoré (EFMM). Equacionando e superando tais questões, cria-
se condições para o pleno sucesso de um dos mais importantes 
empreendimentos de geração de energia e navegação executada 
pelo Governo Brasileiro nas últimas décadas.
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Resumo 
O domínio tectono-geocronológico Norte do Amapá é composto exclusivamente de rochas paleoproterozoicas. Ele contém granitóides 
e unidades metavulcanossedimentares, consistindo em um terreno granito-greenstone. Os granitóides ocorrem como corpos 
alongados NW-SE e E-W , intercalados às unidades metavulcanossedimentares e cortados por stocks graníticos semicirculares. São 
principalmente monzogranitos e sienogranitos, recristalizados na fácies anfi bolito médio a granulito, essencialmente contituídos por 
microclínio/ortoclásio, plagioclásio e quartzo. A biotita é o máfi co presente em todas as rochas estudadas, enquanto a muscovita é 
menos frequente. Algumas rochas contêm também hornblenda, associada a opacos e titanita. Outras raras incluem ortopiroxênio. O 
feldspato via de regra é parcialmente sericitizado, e a biotita  cloritizada. Podem ocorrer epidoto e carbonato, originados a partir de 
alteração de plagioclásio e hornblenda. Zircão e apatita são os acessórios mais frequentes. A química de elementos maiores desses 
granitóides indica que os mesmos são cálcico-alcalinos. Suas relações  Al2O3xSiO2, FeOTxMgO e (FeOt+MgO)xCaO coincidem 
àquelas dos granitóides de arco de ilha, de arco continental e de colisão continental. A distinção entre esses três tipos de ambientes 
tectônicos, feita através do  índice de Shand – [Al2O3/(CaO+Na2O+K2O)] molar  revela que as rochas são predominantemente 
peraluminosas, e mais raramente metaluminosas, distribuídas no campo de granitóides de arco continental. Duas amostras possuem 
índices com valores sobrepostos aos de granitóides de colisão continental. As razões Na2O/CaO, Na2O/K2O, MgO/FeOT, MgO/MnO, 
[Al2O3/(Na2O+K2O)] molar, os terores de SiO2 (68,4 a 72,9%), e o caráter cálcico-alcalino também equivalem aos de granitóides de 
arco continental. Os dados isotópicos 207Pb/ 206Pb por evaporação em zircão, revelam que todas as rochas são paleoproterozoicas, a 
maioria com idades entre 2,11 e 2,09Ga. As análises Sm–Nd apontam um período de diferenciação entre 2,89 e 2,18Ga.

Palavras-chave: Domínio Norte do Amapá, granitóides, ambiente tectônico, granitóides de arco continental, dados isotópicos. 

Abstract 
The North of Amapá  tectono-geochronological domain is composed of the Paleoproterozoic rocks, which form a granite-greenstone 
terrain, made up of granitoids and metavolcanosedimentary units. The granitoids occur as elongated NW-SE and E-W bodies, 
conformable or semiconformable with the metavolcanosedimentary units. They are predominantly calc-alkaline monzogranits and 
syenogranites, have biotite as their characteristic ferromagnesian mineral with or without muscovite, hornblende, opac, epidote and 
carbonate. Zircon and apatite are the accessory minerals. All of them are recrystallized in the amphibolite to granulite facies. The 
granitoids are predominantely peraluminous and rarely metaluminous. They plot in the continental arc granitoids fi eld on the Shand’s 
index – [Al2O3/(CaO+Na2O+K2O)] mol. diagram. Two samples are in a overlapped zone with in the syn-collison granites fi eld. The  
oxide ratios  Na2O/CaO, Na2O/K2O, MgO/FeOT, MgO/MnO and [Al2O3/(Na2O+K2O)] mol., the SiO2 contents (68.4 – 72.9%), and the 
calc-alkaline chemical character  are equivalent those from the continental arc granitoids. All the rocks analyzed by 207Pb/ 206Pb zircon 
evaporation method have Paleoproterozoic ages (the majority between 2,11 and 2,09Ga). The Sm-Nd whole rock isotopic analyses 
reveal a differentiation period from 2,89 to 2,18Ga.

Keywords: Norte do Amapá tectono-geochronological domain, granitoids, tectonic setting, continental arc cranitoid, isotopic analyses.
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Figura 1. Mapa geológico simplifi cado do Amapá-NNW do Pará com os granitóides analisados no Domínio Norte do Amapá
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INTRODUÇÃO 
A integração dos dados geológicos disponíveis realizada 

pelo Projeto GIS do Brasil (CPRM 2004) na Folha NA. 22 Macapá 
(Faraco et al. 2004) e parte da Folha SA. 21 Belém (Bahia et al. 
2004), somados às 53 novas análises isotópicas Sm-Nd e Pb-Pb 
por evaporação em zircão, permitiram a caracterização de quatro 
domínios tectono-geocronológicos distintos no Amapá e NNW 
do Pará (Faraco et al. 2006): Domínio Central-SW do Amapá, 
Domínio Falsino, Domínio Paru-Ipitinga e Domínio Norte do 
Amapá. 

O domínio Central-SW do Amapá inclui as rochas 
metamórfi cas de alto-médio grau mais antigas da região 
(2,86-2,60Ga e zircões herdados de até 3,07Ga), com idades 
modelo TDM de 3,24 a 2,74Ga. Esse domínio contém unidades 
paleoproterozoicas (2,20-1,99Ga), diferenciadas  entre 3,02 e 
2,60Ga., e atuou como fragmento crustal arqueano retrabalhado 
na orogênese Transamazônica, em torno do qual desenvolveram-
se os outros domínios. 

O Domínio Norte do Amapá (Fig. 1) foi caracterizado a 
partir de dados de mapeamento geológico, estudos petrográfi cos, 
petroquímicos, interpretação de mapas aeromagnéticos, 
gamaespectrométricos, além de análises isotópicas Sm-Nd e 
Pb-Pb. É o único domínio formado exclusivamente por rochas 
paleoproterozoicas, constituído por granitóides e unidades 
metavulcanossedimentares, diferenciadas entre 2,89 e 2,18Ga. 
A maneira de ocorrência dos granitóides integrantes do 
Domínio Norte do Amapá, e suas características petrográfi cas, 
petrológicas, químicas e isotópicas, estão aqui consideradas na 
distinção de seu ambiente tectônico.

MATERIAIS E MÉTODOS  
As informações aqui apresentadas são parte dos resultados 

alcançados durante a realização da Carta Geológica da Folha NA. 
22 Macapá (Faraco et al. 2004)  e  da Folha SA.21 Belém (Bahia 
et al. 2004) em SIG, quando foram reunidos, interpretados e 
integrados os dados geológicos até então disponíveis, e gerados 
novos dados a partir de análises petrográfi cas, químicas e 
isotópicas em rochas coletadas pela CPRM, em diversas regiões 
do Amapá. Assim, foram selecionadas amostras para confecção 
de lâminas e análises petrográfi cas, e posteriormente escolhidas 
aquelas para análises químicas e isotópicas.

A determinação dos elementos maiores foi executada 
no LAMIN (Laboratório Central de Análises Minerais, da 
CPRM). As amostras foram abertas com ácidos, com auxílio 
de fusões alcalinas e ácidas. A  análise dos elementos foi feita 
por gravimetria (SiO2, H2O

+, H2O
- e perda ao fogo), volumetria 

(Al2O3, Fe2O3 e FeO), colorimetria (TiO2 e P2O5) e espectrometria 
de absorção atômica (Na2O, K2O, CaO e MgO).

As amostras submetidas às análises isotópicas seguiram os 
critérios metodológicos adotados pelo Laboratório de Geologia 
Isotópica da UFPA–Pará Iso (Gaudette et al. 1998). As etapas 
de evaporação com  razões isotópicas 204Pb/206Pb superiores a 

0,0004 não são consideradas, para que a correção do Pb inicial 
seja mínima. As etapas de evaporação ou zircões com idades 
discordantes das médias de idades obtidas em temperaturas mais 
altas são eliminados.

Os dados isotópicos 147Sm/144Nd em rocha total  das 
amostras estudadas consistem nos valores de Sm e Nd (ppm), 
do fracionamento Sm/Nd (ƒSm-Nd), das razões  147Sm/144Nd, dos 
εNd no tempo de cristalização da rocha -εNd(t) além das idades 
modelo TCHUR e  TDM. O modelo de evolução mantélica aplicado 
aos resultados analíticos Sm–Nd em rocha total neste trabalho, é 
o do manto empobrecido (DePaolo 1981). 

CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL  
O Domínio Norte do Amapá contém suítes   graníticas  

e unidades metavulcanossedimentares (Fig. 1). Inclui 
monzogranitos, sienogranitos, granodioritos e trondhjemitos, 
relacionados ao Tonalito Papa Vento, Granito Cigana (João 
et al 1979) e sete suítes graníticas orogênicas denominadas 
Suítes Plutônicas 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8 (Faraco et al 2004). Os 
granitóides formam corpos irregulares alongados segundo 
NW-SE e E-W, isotrópicos ou foliados, sempre com xenólitos 
anfi bolíticos de diversas formas e dimensões. As unidades 
metavulcanossedimentares dos Grupos Vila Nova (Lima et al. 
1974) e Serra Lombarda (Ferran 1988), de fácies xisto verde a 
granulito, são intercaladas aos granitóides e elas contêm xistos 
máfi cos, anfi bolitos, quartzitos, metassedimentos clásticos e 
químicos (BIFs), além de kinzigitos. Ocorrem também stocks 
semicirculares compostos por granitóides cinza fi nos a médios, 
intrusivos nessas rochas. Diques de diabásio de direção N0º-50º 
W a N0º–10ºE são frequentes e cortam as várias unidades. 

O Tonalito Papa Vento forma corpos alongados segundo 
NW-SE e E-W  de composiçòes  tonalíticas, trondhjemíticas e 
granodioríticas equigranulares a inequigranulares, isotrópicos 
ou foliados, com marcantes xenólitos anfi bolíticos de diversas 
formas e dimensões e com paragênese mineral de fácies anfi bolito  
(João et al 1979). 

O  Granito Cigano constitui extensas faixas irregulares 
que formam serras. Mantém contato transicional com o Tonalito 
Papa-Vento e  com o Grupo Vila Nova, sendo constituído por  
monzogranitos e sienogranitos equigranulares, isotrópicos a 
anisotrópicos, migmatizados. Exibem anomalias magnéticas 
bipolares NE-SW, cujos dados de radiometria aérea e terrestre 
possibilitam a cartografi a da unidade, com valores médios 
entre 140 a 200cps, às vezes chegando a 600cps. Estruturas dos 
tipos acamadada, oftálmica e nebulítica representam as mais 
frequentes feições migmatíticas, consideradas metassomatose 
em fácies anfi bolito (João et al. 1979). 

 Sob a designação Suíte Plutônica (1 a 9) são incluídas 
nove suítes graníticas orogênicas ocorrentes principalmente na 
região limítrofe Amapá-Guiana Francesa (Faraco et al. 2004), 
cuja cacacterização  obedeceu àquela da Carte Géologique 
de la France à 1:500.000 (BRGM 2000) até o rio Oiapoque. 
A confi guração cartográfi ca no lado brasileiro representa a 
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continuação daquela do lado francês, elaborada a partir de 
análises petrográfi cas de amostras do Projeto Norte da Amazônia 
(Costa et al. 1974) coletadas nos afl uentes da margem direita do 
rio Oiapoque, e do levantamento geológico ao longo deste rio 
(Faraco et al. 1998). Os resultados analíticos foram integrados 
à interpretação de imagens RADARSAT e JERS-1, sobrepostas 
a levantamentos aerogeofísicos (CPRM 1978 a,b, Faraco 
et al.1998), bem como às idades 207Pb/206Pb e 235U/207Pb (BRGM 
2000), 207Pb/206Pb (Avelar 2002) e 207Pb/206Pb (Faraco et al 
2006).As unidades metavulcanossedimentares Grupo Vila Nova 
e Grupo Serra Lombarda são coevas às suítes graníticas. O 
primeiro constituído por xistos máfi cos e anfi bolitos,  sobrepostos 
por quartzitos, xistos biotíticos e muscovíticos, que na região 
do rio Tartarugalzinho é atravessado pelo Tonalito Papa Vento, 
formando o terreno granito-greenstone de Tartarugalzinho (João 
et al. 1979).   

O Grupo Serra Lombarda (Ferran 1988) está em contato 
com as Suítes Plutônicas paleoproterozoicas da fronteira 
Amapá-Guiana Francesa e forma serras alongadas NW-SE 
que adentram a Guiana Francesa. Consiste em um pacote  
metavulcanossedimentar com   ortognaisses basais que gradam 
para kinzigitos e com anfi bolitos intercalados. Metassedimentos 

clásticos, metacherts e BIFs, representam a porção superior da 
unidade e, às vezes, mostram intercalações de anfi bolito. Tais 
intercalações, os veios de quartzo microdobrados em padrão 
complexo, a transposição do acamamento pela foliação, além de 
falhas e fraturas, são os registros mais comuns da deformação 
submetida à essa unidade. O metamorfi smo é de fácies xisto 
verde a anfi bolito, com algumas rochas atingindo a fácies 
granulito (kinizigitos) (Veiga et al.1985). 

Alguns dos stocks graníticos semicirculares intrusivos 
nas diversas unidades do Domínio Norte do Amapá, contêm 
granodioritos cinza fi nos a médios, isotrópicos, foliados, 
com lineações e hornfels nas zonas próximas às encaixantes, 
pertencentes ao Granodiorito Falsino (Lima et al. 1974 – Fig. 1).

Diques de diabásio N 0º-50º W são frequentes e cortam 
as várias unidades, preenchendo fraturas. Possuem forma tabular 
retilínea, localmente sinuosa, com espessura que podem atingir 
300m e comprimento até superior a 50km, alguns ultrapassando 
250km. Eles integram  Província Magmática Atlântico Central, 
associada à ruptura do Pangea e à abertura do Oceano Atlântico, 
cuja  idade 40Ar/39Ar  varia de 202±2Ma a 191,5 ± 0,9Ma 
(Marzolli et al. 1999). 

Figura 2. A) Plagioclásio sericitizado (plg), biotita (bt) e opaco (opc) em monzogranito com textura equigranular média (LP); 
B) Textura subdioblástica média em leucosienogranito, com ortoclásio (ort) e plagioclásio sericitizado (plg) (LP); C) Biotita 
granodiorito de granulação grossa e textura granoblástica subdioblástica xenoblástica, com plagioclásio (plg), quartzo (qtz) e 
biotita (bt) (LP); D) Plagioclásio sericitizado (plg) e agregado de hornblenda (hb), biotita (bt), titanita (tit) e opaco (opc), em 
monzogranito com textura equigranoblástica média (LP).
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CARACTERÍSTICAS PETROGRÁFICAS  
Os granitóides são principalmente monzogranitos  e  

menos frequentemente sienogranitos, granodioritos e tonalitos 
(Le Maitre 1989), recristalizados em condições de fácies 
anfi bolito e granulito. Quase sempre são anisotrópicos, de 
textura inequigranoblástica (às vezes porfi roblástica) fi na a 
média, essencialmente constituídos por microclínio/ortoclásio, 
plagioclásio e  quartzo. É comum esses granitóides conterem 
disseminações  minúsculas de sulfetos. A biotita é o máfi co 
presente em todas as rochas estudadas (Figs. 2 A-C), enquanto 
que a muscovita é mais rara. Há rochas com  hornblenda, 
associada a opacos e titanita (Fig. 2D). O feldspato via de regra 
está  parcialmente sericitizado, e a biotita  cloritizada. Epidoto 
e carbonato, originados a partir de alteração de plagioclásio e 
hornblenda, podem ocorrer. Zircão e apatita são os acessórios 
mais frequentes.

Os granitóides rescristalizados em condições de alto grau  
são mesocráticos, cinza, quase sempre com porções foliadas 

e maciças.  Exibem textura inequegranoblástica xenoblástica 
fi na a média, constituída por quartzo, ortoclásio, plagioclásio, 
ortopiroxênio, hornblenda e biotita (Fig. 3A).  A frequente 
substituição de ortopiroxênio por hornblenda (Fig. 3B) e a 
sericitização de feldspato (Fig. 3C), registram  ações hidrotermais 
superpostas.

Esses granitóides mostram diversos graus de deformação, 
que originam desde protoclataclasitos até milonitos. São comuns 
porfi roclastos triturados de feldspato e quartzo dispersos em 
matriz quartzo-feldspática recristalizada e hidrotermalizada, com 
muscovita, carbonato e epidoto (Fig. 3D). 

A presença frequente e generalizada de ações hidrotermais, 
de disseminações de sulfetos, de rochas milonitizadas com 
registro de ações de fl uidos (geração de carbonato, muscovita e 
epidoto), e a associação com unidades metavulcanossedimentares, 
permitem considerar esses granitóides favoráveis a conter 
mineralizações auríferas, a exemplo do que ocorre nos distritos 
auríferos de Lourenço e Tartarugalzinho, no âmbito do Domínio 

Figura 3. A) Granulito de composição monzogranítica, de textura inequigranular xenoblástica (LN); B) Granulito de composição 
monzogranítica, de textura inequigranoblástica xenoblástica, com feldspato (fds), ortopiroxênio (opx) substituído por hornblenda (hb) 
(LN); C) Granulito de composição monzogranítica, de textura inequigranoblástica xenoblástica e feldspato hidortermalizado (LN); D) 
Quartzo (qtz) e feldspato (fl d) triturados em matriz com muscovita (mus), carbonato (car) e epidoto (epi) em monzogranito milonítico 
hidrotermalizado (LP).
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Tabela 1. Análises Químicas  e  razões de óxidos maiores de granitóides no Domínio Norte do Amapá  

Norte do Amapá (Faraco & Carvalho 1994, Carvalho et al. 
1995, Faraco et al. 1995, Faraco et al. 2000b, Nogueira 2002), 
em que granitóides cálcico-alcalinos associados a unidades 
metavulcanossedimentares encerram sistemas de veios auríferos 
com pirita-pirrotita-arsenopirita e pirita-pirrotita-calcopirita-
bornita-esfalerita-galena.

Além do mais, muitos depósitos de ouro associado a pirita, 
pirrotita, calcopirita, galena, esfalerita,sheelita, molibdenita 
e teluretos no Escudo das Guianas, são hospedados em rochas 
deformadas em que quartzo, carbonato, muscovita, epidoto  são 
os não metálicos comuns (Voicu et al. 2001).

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 
Os granitóides apresentam afi nidade química com as 

séries cálcico-alcalinas (Figs. 4A e 4B), ou seja, possuem 
cacterísticas  geoquímicas condizentes às rochas descritas como 
originadas em ambientes orogênicos, conforme  mostram os 
diagramas FeOTxMgO e (FeOt+MgO)xCaO, discriminantes 
entre granitóides orogênicos e anorogênicos. Nesses diagramas 
as rochas plotam em campos que incluem indistintamente os 
granitóides de arco de ilha, de arco continental e de colisão 
continental (Figs. 5A e 5B).  A discriminação entre esses tipos de 
ambiente tectônico, feita com base no índice de Shand – [Al2O3 
/(CaO+Na2O+K2O)] mol., mostra que a maioria das rochas 

estudadas é peraluminosa, e raras  metaluminosas. Elas incidem 
no campo dos  granitóides de Arco Continental defi nido (Maniar 
e Piccoli 1989), sendo que duas possuem índices sobrepostos a 
de granitóides defi nidos como de  colisão continental (Fig. 6).

Além dos parâmetros mencionados, as razões Na2O/CaO 
(0,45-3), Na2O/K2O (0,33-3,2), MgO/FeOt (0,17-0,44), MgO/
MnO (1,8-26), A/(N+K)=[Al2O3/(Na2O+K2O)] mol. (2,2–3,83), 
os teores de SiO2 (68,4 a 72,9%) (Tabela 1) e seu caráter cálcico-
alcalino, são igualmente similares aos de granitóides defi nidos 
como formados em ambiente de arco continental (Maniar & 
Piccoli 1989).
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Figura 6. Índice de Shand A/CNK para 
os granitóides no Domínio Norte do 

Amapá (Maniar & Piccol, 1989).

Esses dados químicos são condizentes ao modelo 
de evolução crustal baseado no desenvolvimento de um 
arco magmático cálcico-alcalino, como o mecanismo 
inicial de geração de crosta paleoproterozoica no 
Domínio Norte do Amapá (Avelar 2002, Nogueira 
et al. 2002, Faraco et al. 2006) e no terreno granito – 
greenstone da Guiana Francesa (Vanderhaeghe et al. 
1998).

Figura 4. A) Distribuição dos granitóides do Domínio Norte do Amapá no  diagrama AFM (A: Na2O + K2O; F: FeO + 0,9* 
Fe2O3; M: MgO – Irvine  & Baraga, 1971); B) Diagrama  NaKCa  (Nockolds & Allen 1953) para os granitóides no Domínio 
Norte do Amapá. A maioria das rochas estudadas alhinha-se no trend cálcico-alcalino.

Figura 5. A) Distribuição dos granitóides do Domínio Norte do Amapá  no diagrama FeOTxMgO (Maniar & Piccoli 1989; B) 
Distribuição dos granitóides do Domínio Norte do Amapá no diagrama (FeOT+MgO)xCaO  (Maniar & Piccoli 1989).
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Tabela 2.  Síntese dos dados geocronológicos Pb/Pb, U/Pb em zircão, Sm/Nd e  Pb/Pb em rocha total, para as amostras do 
Domínio Norte do Amapá. 
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Figura 7. Diagramas idade x etapas de evaporação dos cristais de zircão da amostra SF72 (A e B). ( ) Bloco de razões isotópicas utilizado 
para cálculo da idade; ( ) Bloco  eliminado  subjetivamente; (X) Bloco eliminado por apresentar razão 204Pb/206Pb  superior a 0,003

Tabela 3. Resultados analíticos dos cristais de zircão da amostra SFR72. (c) Razão 207Pb/206Pb corrigida do Pb comum; (*) Etapa 
eliminada subjetivamente; (#) Etapa eliminada por apresentar razão 204Pb/206Pb superior a 0,0004.

DADOS ISOTÓPICOS
 207 Pb/206Pb em Zircão - Todas as rochas no Domínio 

Norte do Amapá possuem idades 207Pb/206Pb  paleoproterozoicas, 
com  a maioria dos granitóides no intervalo 2,11-2,09 Ga. Duas 
mais antigas foram detectadas (2,18 Ga e ≥ 2,13Ga). As idades 
de anfi bolitos que ocorrem como enclaves em rochas graníticas  
variam de ≥2,11 a  ≥2,07Ga (BA 10B e BA11B – Tabela 2). 

No rio Iauê, afl uente pela margem direita do rio  Oiapoque, 
na fronteira Brasil - Guiana Francesa, granodiorito da Suíte 
Plutônica 2 alojado em zona de tectônica transcorrente, contém 
dois conjuntos de cristais de zircão. Um com 2114±8Ma e outro 
com 2065±18Ma (Figs 7A e 7B e Tabela 3), aparentemente 
relacionados à deformação transcorrente. No rio Amapá Grande,  

a cerca de 60km a SE do distrito de Lourenço, o monzogranito da 
Suíte Plutônica 4, de idade 2105±16Ma, contém zircão de 2,78  
a 2,66Ga (Fig. 8A e Tabela 4). Já os stocks semicirculares do 
Granodiorito Falsino representam  magmatismo  pós-orogênico, 
cuja idade é de 1719±10Ma (Fig.  8B e Tabela 5).  

Avelar (2002), em proposta semelhante a de Vanderhaeghe 
et al. (1998) para a Guiana Francesa, admite que as rochas do norte 
do Amapá com idades entre 2,18 e 2,15Ga (dioritos e tonalitos) 
são relacionadas a um episódio gerador de arco magmático com 
acresção crustal,  e as de idades entre 2,11 e 2,08Ga (granitóides 
alcalino-potássicos) ligadas a processos tectônicos transcorrentes 
e anatexia, com reclicagem crustal,  ocorrido durante um estágio 
colisional.
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Figura 8. Diagrama idade x etapas  de evaporação dos cristais de zircão: (A) Amostra  JL610; (B) Amostra HA72. ( ) - bloco de razões  isotópicas 
utilizado para cálculo da idade; ( ) -  bloco  eliminado  subjetivamente; (X) - bloco eliminado por apresentar razão 204Pb/206Pb  superior a 0,003

Tabela 4. Resultados analíticos dos cristais de zircão da amostra JLR610a. (c) Razão 207Pb/206Pb corrigida do Pb comum; (*) Etapa eliminada 
subjetivamente; (#) Etapa eliminada por apresentar razão 204Pb/206Pb superior a 0,0004.

Tabela 5 - Resultados analíticos de cristais de zircão da amostra HAR72. (c) Razão 207Pb/206Pb corrigida do Pb comum; (*) Etapa de 
evaporação eliminada subjetivamente. Desvio analítico a 2 sigmas.
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Tonalitos no distrito aurífero de Lourenço, no centro do 
domínio Norte do Amapá, têm idade U/Pb em zircão de 2155
±13 Ma,  originado durante o desenvolvimento de um arco 
magmático entre 2,25–2,0 Ga (Nogueira et al. 2000). 

Zircões herdados (2,78-2,54Ga) em granitóides  
paleoproterozoicos  evidenciam a   existência de crosta arqueana 
retrabalhada no Paleoproterozoico (Tabela  2). Este fato é 
reforçado pela presença de zircões detríticos de 3,19 a 2,77Ga em 
quartizito do Grupo Paramaca (paleoproterozoico) na fronteira 
Amapá-Guiana Francesa (Delor et al. 2000). 

Sm/Nd em Rocha Total - Doze das dezenove rochas 
paleoproterozoicas  aqui analisadas (JA87, JL435, JL610A, 
VB560, TF11B, TF7D, TF11A, TF14A, FM31, HN88, 
SF49B, VB435) não são fracionadas (Sato & Siga Jr. 2000). 
Dessas, duas possuem idades modelo TDM mesoarqueanas 
(2,89-2,86Ga), cinco neo-arqueanas (2,72-2,51Ga), e cinco 
siderianas (2,44-2,30Ga). Os valores de εNd(t) variam de     
-6,08 a + 0,84 (Tabela 6).

A maioria das rochas desse domínio foi originada por 
retrabalhamento de uma crosta continental mais antiga de  
aproximadamente 200 a ~700Ma. Todavia, a presença de 
tonalito com idade U-Pb 2,16Ga, idade modelo TDM de 2,24Ga 
e εNd(t) +2,88 no distrito aurífero de Lourenço, porção central 
desse domínio, sugere sua caracterização como um arco juvenil 
paleoproterozoico, sem evidência de contaminação crustal 
arqueana (Nogueira et al. 2000). Da mesma maneira, biotita 
sienogranito com 2,10Ga, idade modelo TDM de 2,18Ga e εNd(t) 
+2,06 (CA2A – Tabela 1), no extremo norte do Amapá, reforça 

esta caracterização, a qual pode ser reafi rmada por tonalito e 
granodiorito do Grupo Serra Lombarda, com idades modelo TDM 
2,33 e 2,28Ga e εNd(t) +0,84 e +0,02 (SF49B e SF3 – Tabela 6). 

No entanto, 20km a oeste deste local, quartzitos do 
mesmo segmento metavulcanossedimentar, na Guiana Francesa 
(Formação Paramaca), contêm zircões detríticos com idades 
207Pb/206Pb entre 3,19 e 2,77Ga (Lafon et al.2000). Da mesma 
maneira, monzogranito paleoproterozoico a cerca de 60km a 
SE de Lourenço, inclui zircões herdados arqueanos (2,78-2,66 
Ga). Em Calçoene, a 80km ENE de Lourenço, granitóides de 
2,10 Ga também exibem zircões herdados de 2,60 a 2,54Ga 
(Avelar 2002). 

Estes dados descartam a caracterização das áreas adjacentes 
a Lourenço como crosta juvenil paleoproterozoica, e indicam que 
o domínio Norte do Amapá é constituído tanto por crosta juvenil 
paleoproterozoica, como por crosta arqueana retrabalhada no 
Ciclo Transamazônico. Esses dois mecanismo  distintos de 
crescimento crustal é também observado no terreno granito-
greenstone da Guiana Francesa, contíguo ao Domínio Norte do 
Amapá, e no Craton Oeste Africano (Vanderhaeghe et al. 1998).

Caso as idades modelo TDM, representem o tempo de 
residência crustal, elas sugerem uma sucessão de acresção 
durante o Mesoarqueno, Neoarqueano e Paleoproterozoico. A 
Figura 9  mostra o diagrama de evolução da composição isotópica 
de Nd [εNd (t)] com o tempo geológico t, em função da razão 
147Sm/144Nd, para as rochas paleoproterozoicas do domínio Norte 
do Amapá, bem como as curvas de evoluções do manto (CHUR)  
e do manto empobrecido (DM)  (DePaolo 1981).   

Tabela 6. Resultados isotópicos Sm-Nd em rocha total das amostras do Domínio Norte do Amapá.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os granitóides no Domínio Norte do Amapá são 

paleoproterozoicos. A maioria com idade no  intervalo 2,11–
2,09Ga, algumas mais  antigas (2,18Ga e  ≥2,13Ga). Eles 
contêm enclaves de anfi bolitos também paleoproterozoicos  
≥2,11 a ≥2,07Ga (Avelar 2002), e são coevos às  unidades 
metavulcanossedimentares Grupo Vila Nova  e Grupo Serra 
Lombarda, ocorrentes nesse domínio. Stocks semicirculares do 
Granodiorito Falsino representam magmatismo pós-orogênico 
há 1719±10 Ma (Faraco et al. 2006), enquanto que os diques de 
diabásio NNW-NNE integram a Província Magmática Atlântico 
Central (202±2Ma, Marzolli et al. 1999), associada à ruptura do 
Pangea e à abertura do Oceano Atlântico.

A presença de tonalito com idade U-Pb 2,16Ga, idade 
modelo TDM de 2,24Ga e εNd(t) +2,88 no distrito aurífero de 
Lourenço, porção central do Domínio Norte do Amapá,  sugere 
sua caracterização como um arco juvenil paleoproterozoico, 
sem evidência de contaminação crustal arqueana (Nogueira 
et al. 2000). Esses dados estão de acordo com os obtidos no 
terreno granito-greenstone da Guiana Francesa (Vanderhaeghe 
et al. 1998), contíguo ao Domínio Norte do Amapá, em que 
um período inicial de geração de crosta por acumulação de 
material derivado do manto foi identifi cado entre 2144±6Ma e 
2115±7Ma. Da mesma maneira, biotita sienogranito com 2,10 
Ga, idade modelo TDM de 2,18Ga e εNd(t) +2,06, no extremo 
norte do estado, reforça esta caracterização. Reafi rmada por 
tonalito e granodiorito do Grupo Serra Lombarda, com idades 

modelo TDM entre 2,33 e 2,28Ga e εNd(t) +0,84 e +0,02. No 
entanto, a existência de zircões herdados (2,78-2,54Ga) em 
granitóides  paleoproterozoicos  e zircões detríticos de 3,19 
a 2,77Ga, em quartizito  da unidade metavulcanossedimentar 
paleoproterozoica Grupo Paramaca , na fronteira Amapá - 
Guiana Francesa (Delor et al. 2000),  evidenciam a   existência 
de crosta arqueana retrabalhada no Paleoproterozoico 
nesse região. Assim, estes dados indicam que o domínio 
Norte do Amapá é formado, portanto por crosta juvenil 
paleoproterozoica, como por crosta arqueana retrabalhada 
no Ciclo  Transamazônico.  Esses dois mecanismos distintos 
de geração crustal também é observado no terreno granito-
greenstone da Guiana Francesa e no Cráton Oeste Africano 
(Vanderhaeghe et al. 1998), em que um período inicial de 
acresção continental, caracterizada pelo emplacemant de 
batólitos tonalíticos cálcico-alcalinos (2,14Ga) e origem 
mantélica, associados a lavas e piroclásticas, foi seguido por 
um período de acresção tectônica  por reciclagem crustal.   

Os granitóides ocorrem como maciços alongados, 
intercalados e concordantes às unidades metavulcanossedimentares 
dos  Grupos Vila Nova e Serra Lombarda.

São monzogranitos,  e  menos frequentemente sienogranitos, 
granodioritos e tonalitos (Le Maitre 1989), recristalizados em 
condições de fácies anfi bolito e granulito. É comum eles mostram-
se cataclasados e milonitizados,, com porfi roblastos de quartzo e 
feldspato dispersos em matriz recristalizada e hidrotermalizada, 
com muscovita, carbonato e epidoto.

Figura 9 - Diagrama idade (Ga) x εNd(t) (DePaolo 1981). Resultados  isotópicos Sm/Nd em 
rocha total, idades  modelo TDM  das amostras do Domínio Norte do Amapá
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O registro generalizado de granitóides  milonitizados  e 
hidrotermalizados com quartzo e feldspato  triturados, carbonato, 
muscovita, epidoto, a presença não rara de disseminações 
de sulfetos nas rochas, e a ocorrência de expressivos distritos 
auríferos no Domínio Norte (Lourenço e Tartarugalzinho), 
permitem consider essas rochas metalotectos de depósitos de 
ouro. Esse mesmo modelo de mineralização é encontrado em 
todo o Escudo das Guianas (Voicu et al. 2001).

A maioria dos granitóides é  peraluminosa, incidente no 
campo dos granitóides de arco continental (Maniar & Picocoli 
1989) . Eles possuem razões Na2O/CaO, Na2O/K2O, MgO/FeOT, 
MgO/MnO e A/(N+K), também características às de granitóides 
formados naquele ambiente tectônico  (Maniar & Piccoli 1989).

Os dados químicos obtidos neste trabalho são consonantes 
ao modelo de evolução crustal baseado no desenvolvimento 
de um arco magmático cálcico-alcalino, como o mecanismo 
inicial de geração de crosta paleoproterozoica no Domínio 
Norte do Amapá (Avelar 2002, Nogueira et al. 2002, Faraco 
et al. 2006) e no terreno granito–greenstone da Guiana Francesa 
(Vanderhaeghe et al.1998).
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Resumo
Na área da mina de manganês do Azul, em Carajás, as formações lateríticas constituem os terrenos superfi ciais e subsuperfi ciais. 
Elas estão representadas tanto por perfi s lateríticos completos quanto truncados erosivamente. Em paleodepressões escavadas 
nestes terrenos depositaram espessos pacotes de material esferolítico coeso a incoeso, de natureza ferromaganesífera em matriz 
argilosa. Localmente podem alcançar até 80m de espessura. Esses esferolitos também afl oram nas encostas do platô do Azul e nos 
morros associados. O diâmetro dos esferolitos pode atingir até 8mm, e ocorrem tanto como indivíduos isolados quanto agregados, 
constituindo crostas coesas. Os esferolitos apresentam em geral um núcleo constituído de quartzo ou oxi-hidróxidos de Mn e/ou 
Fe envolvido por camadas concêntricas formadas alternadamente de oxi-hidróxidos de manganês e de oxi-hidróxidos de ferro com 
caulinita. A critpomelana-hollandita é a fase manganesífera mais frequente no núcleo enquanto a litioforita predomina nas camadas 
manganesíferas concêntricas. Caulinita, goethita e gibbsita constituem as camadas não manganesíferas. A assembleia mineralógica 
é a mesma dos perfi s lateríticos adjacentes e subjacentes. Os esferolitos são quimicamente formados por teores variáveis e elevados 
de SiO2, Al2O3, Fe2O3, MnO, K2O e TiO2, em que os teores de TiO2 estão mais elevados do que laterítico. Os teores de K2O por sua 
vez são baixos, compensados pelos teores de Ba, indicando a presença de criptomelana-hollandita, encontrada no perfi l laterítico e 
também nas rochas sedimentares. Criptomelana-holandita representa, portanto, um mineral herdado. As camadas concêntricas dos 
esferolitos apresentaram idade de 24 a 26Ma, reforçando a sua fonte nos perfi s lateríticos manganesíferos, com idade de 66 a 44 Ma. 
A fase de formação dos pacotes de esferolitos pode ser contemporânea a formação das coberturas conhecidas por Argila de Belterra 
e as inúmeras superfícies de linhas de pedras, mostrando a natureza polifásica da lateritização na Região Amazônica, alternada com 
eventos erosivos. 

Palavras-chave: esferolitos, manganês, lateritos, Mina do Azul, Carajás.

Abstract
The lateritic formations found in the manganese mine of Azul, Carajás, is represented by complete lateritic and erosive truncated 
packages. The erosive package is formed by loose to incoherent iron-manganese spheroids deposited in paleochannel and 
paleodepression excavated in the older lateritic terrains. Locally the thickness can reach up to 80m over the slopes of the Azul 
plateau. The spheroids show diameters up to 8mm and occur as isolated grains as much as aggregates that constitute a cohese crust. 
They display generally a nucleus constituted of quartz or Mn- or Fe-oxyhydroxides, which are involved by alternated concentric 
layers formed by Mn- and Fe-oxyhydroxides (goethite) with kaolinite and gibbsite. Crytpomelane-hollandite is the most frequente 
manganesiferous mineral phase in the nucleous while lithiophorite takes part of the concentric manganesiferous layers. Chemically 
the spheroids contain variables and large percentages of the SiO2, Al2O3, Fe2O3, MnO, K2O and TiO2, which are comparable to a 
lateritic evolution, except TiO2 contents larger as compared whit the laterític. The K2O contents are lows but compensed by Ba 
content, which corresponds to cryptomelane-hollandite, found in the lateritic profi le and sedimentary rocks. Cryptomelane-hollandite 
represents consequently a primary mineral. The manganese minerals of the concentric layers of the spheroids show an ages about 
24-26Ma, possibly contemporaneous to formation of the Belterra Clay covertures and reinforce the polyphase evolution of laterites 
in the Amazonian region, alternated by erosive events.

Keywords: spheroids, manganese, laterite, Mina do Azul, Carajás.
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Figura 1. Mapa de localização da Mina de Manganês do Azul, na Província Mineral de Carajás (PMC), sul do estado 
do Pará.

INTRODUÇÃO
Na Região Amazônica os terrenos lateríticos em geral se 

manifestam na paisagem através de platôs e morros. Esses relevos 
assentam-se não somente sobre perfi s lateríticos completos como 
também sobre perfi s truncados ou truncados e obliterados por 
coberturas tipo solos argilosos autóctones ou alóctones, bem 
como linhas de pedras, camadas de esferolitos diversos e mesmo 
coberturas sedimentares lacustres argilosas, argilosas-turfáceas e 
sideríticas. Enquanto os solos argilosos representam a exposição 
dos perfi s lateríticos a intenso intemperismo químico sob densa 
cobertura fl orestal, as linhas de pedras e esferolitos indicam 
exposição a clima seco e semi-árido, com pouca cobertura de 
fl oresta, e plena atividade erosiva e sedimentar tipo mudfl ow, 
intermitentes. Esses eventos de intemperismos seguidos por 
erosão e deposição intermitentes e restritas de detritos parece ter 
sucedido os dois principais eventos lateríticos da Amazônia de 
formação de perfi s maturos e imaturos Costa (1991). O minério 
de manganês supergênico da Mina do Azul em Carajás está 
relacionado aos lateritos maturos, como mostra a sua associação 
com as bauxitas além de datações radiométricas de Vascocelos 
et al (1994), Ruffet et al. (1996) e Costa et al. (2005). Nas 
encostas dos platôs e nos morros associados da Mina do Azul, 
tanto em frente de lavra, como em furos de sondagem profundos, 
ocorrem com relativa frequência pacotes esferolíticos na forma 
de acúmulos em depressões e encostas. São esferolitos com 
aspectos pisolitos-ooliticos, bem como nódulos e fragmentos, 
de cor marrom a preta, ferromanganesíferos, derivados do 
desmantelamento físico dos horizontes superiores do perfi l 
laterítico, como crostas ferruginosas, ferromanganesiferas, 

ferromanganesíferas-aluminosas e aluminosas simplesmente 
(bauxitas). Esses esferolitos assumem grande importância 
econômica, ao constituirem excelente indicador de minérios de 
manganês. Formações esferolíticas similares têm sido descritas 
em muitos outros depósitos de Mn, como Serra do Navio (Amapá, 
Brasil), na região do Gurupi (Pará-Maranhão, Brasil), no oeste 
da Bahia (Caetité-Licínio de Almeida-Guanambi), Conselheiro 
Lafaiete (Minas Gerais, Brasil), Nsuta (Gana), Moanda (Gabão), 
em depósitos da Colômbia, Índia e da Austrália, entre muitos 
outros. Embora de grande importância para o entendimento da 
evolução da paisagem, dos processos de degradação dos perfi s 
lateríticos, e principalmente para a prospecção mineral de 
manganês tanto laterítico quanto sedimentar, vulcanosedimentar 
ou equivalente metamórfi co, essas formações manganesíferas, ao 
contrário das de ferro, não foram objetos de estudos sufi cientes 
para subsidiar o entendimento de sua formação e importância 
prospectiva e econômica. 

O presente trabalho representa uma contribuição ao 
estudo dessas formações esferolíticas, tendo como material de 
estudo os esferolitos da mina de Manganês do Azul, situada na 
Província Mineral de Carajás (PMC), no sudeste do estado do 
Pará (Fig. 1). A PMC se apresenta como um exemplo clássico 
de terrenos com amplas superfícies de platôs esculpidos 
sobre formações lateríticas, desenvolvidas a partir de rochas 
arqueanas e paleoproterozoicas, compreendendo formações 
ferríferas bandadas, sequências vulcanossedimentares, granito-
greenstones, complexos gnaisses e granulíticos, magmatismo 
máfi co e rochas sedimentares plataformais (Nogueira et al. 1995 
e Costa et al. 2005).
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 GEOLOGIA REGIONAL
A PMC é formada basicamente por terrenos geológicos 

do Arqueano-Proterozoico, como parte do Cráton Amazônico 
e compreende: a) ao Sul os terrenos Granito-Greenstones do 
Rio Maria (Huhn et al. 1988), assim constituídos: Greenstone 
belts do Supergrupo Andorinhas e o Tonalito Arco Verde com 
2,97-2,90Ga (Pimentel e Machado 1994, Macambira e Lancelot 
1996), intrudidos por granitóides com 2,87Ga (Pimentel & 
Machado 1994, Macambira & Lancelot 1996, Leite 2001); 
b) ao Norte o Cinturão de Cisalhamento Itacaiúnas (Araújo et 
al. 1988), que compreende o embasamento arqueano formado 
por complexos gnáissicos e granulíticos com 2,85-3,00Ga 
(Machado et al. 1991, Avelar et al. 1999, Pidgeon et al. 2000), 
intrudido por vários corpos graníticos arqueanos deformados 
da Suíte Plaquê (2,73Ga; Avelar et al. 1999); e o Supergrupo 
Itacaiúnas constituído pelos grupos igarapé Salobo, igarapé 
Pojuca, Buritirama, igarapé Bahia e Grão Pará com 2,76Ga 
(Wirth et al. 1986, Machado et al. 1991, Macambira et al. 
1996, Trendall et al. 1998), todos compostos por sequências 
vulcanossedimentares. Destaca-se ainda o magmatismo máfi co, 
também proterozoico, estabelecido amplamente nas formações 
ferríferas bandadas. Extensa cobertura metassedimentar, 
arqueana a paleoproterozoica, principalmente clástica, marinha 
a fl uvial, denominada Formação Águas Claras (Nogueira et al. 
1995) abrange grande área da PMC. Nessa cobertura encontrar-
se-ia o minério de manganês do Azul, seja como protominério, 
seja como minério primário e seus produtos de enriquecimento 
laterítico.

GEOLOGIA E TOPO-SEQUÊNCIA DAS MINAS
A área da mina de manganês do Azul e adjacências 

compreende rochas da Formação Águas Claras, diques de 
rochas básicas e o Granito Central de Carajás. A formação 
Águas Claras comporta a mineralização primária (Costa et al. 
2005) e o protominério de manganês da Mina do Azul, ocupando 
praticamente toda a área das três principais frentes de lavras. A 
área da mina ocupa uma extensão de 900 km2 na situada na parte 
central do Sistema Transcorrente Carajás. As rochas encaixantes 
e as mineralizadas são essencialmente pelitos (siltitos e argilitos) 
com diferentes graus de litifi cação, podendo estar localmente 
deformados por falhamentos e dobramentos relacionados à Falha 
Carajás. A Formação Águas Claras compreende dois membros: o 
inferior composto por argilitos e siltitos depositados em sistema 
de plataforma marinha; e o superior representado por arenitos 
e conglomerados de origem fl uvial e litorânea de águas rasas 
(Nogueira, 1995). Pinheiro (1997) sugere que essas rochas 
tenham sido depositadas em plataforma marinha afetada por 
tempestades.

Grande parte dos terrenos superfi ciais das minas de manganês 
do Azul está estabelecido sobre materiais lateríticos, em que os 
materiais afl orantes estão representados principalmente por 
crostas ferro-aluminosas, ferromanganesíferas e manganesíferas, 
bem como materiais de aspecto argiloso, amarelos a marrons, 
resultantes da alteração intempérica química e física das distintas 
crostas. Entre estes produtos de alteração se destacam os 
esferolitos e detritos diversos, ferromanganesiferos. 

Em depressões sobre as crostas lateríticas compactas e 
não desmanteladas, situadas próximas às minas de manganês do 
Azul, as minas de ferro, estabeleceram-se várias sucessões de 
sedimentos lacustres, em parte já lateritizados, que na atualidade 
continuam se formando como mostram os inúmeros pequenos 
lagos instalados sobre estas mesmas crostas (Costa et al. 2005).

MATERIAIS E MÉTODOS
Os trabalhos de campo foram realizados nas frentes de lavra 

e arredores, e foram complementados com a descrição de furos de 
sondagem antigos e recentes, disponibilizados na mina. Também 
foram reavaliadas inúmeras seções geológicas elaboradas 
pelos técnicos da CVRD contidas em relatórios históricos. As 
amostras foram coletadas nas frentes de lavra e nos testemunhos 
de sondagem recentes. As amostras formadas por esferolitos 
incoesos foram submetidas a análises granulométricas, para 
classifi car o tamanho dos esferolitos e avaliar a proporção de 
matriz silto-argilosa. Os esferolitos foram submetidos a estudos 
morfológicos com auxílio de estereomicroscópio. Em seguida 
foram selecionados para confecção de lâminas delgadas e seções 
polidas para estudos petrográfi cos e também pulverizados para 
identifi cação de fases mineralógicas por Difração de Raios-X 
e análises químicas. Nas seções polidas procurou-se identifi car 
os constituintes dos núcleos e das camadas concêntricas, tanto 
por microscopia ótica, como por MEV/EDS e microssonda. Para 
identifi cação mineralógica por DRX se empregou um difratômetro 
Philips PW 3020, anodo de cobre, corrida de 4 a 60º 2θ, com 
varredura contínua de 0,04º 2θ/seg, do Instituto de Geociências 
da UFPA. As análises de MEV/EDS foram realizadas com 
equipamento LEO 1450VP e JEOL JSM 6300 dos laboratórios 
de microscopia eletrônica do Museu Goeldi e Universidade de 
Halle, Alemanha respectivamente e Universidade de San Marcos 
em Lima, Peru. As análises químicas pontuais por microssonda 
eletrônica foram conduzidas com equipamento CAMECA 
SX50 do Instituto de Geociências da Universidade de Brasília. 
As análises químicas multi-elementares de amostra total foram 
conduzidas por ICP-MS nos laboratórios do ActLabs no Canadá. 
As datações radiométricas 40Ar/39Ar em oxi-hidróxidos de 
manganês (OH-Mn) foram realizadas em Brisbane, Queensland 
University, Austrália



70 Contribuições à Geologia da Amazônia  — Volume 6, 2010

Figura 2. Afl oramentos e modos de ocorrência 
de esferolitos: A) Material esferolítico nas 
encostas do perfi l laterítico; B) Contato gradual 
com o solo concrecionário; C) Aglomerados 
com matriz argilosa e aglomerados com matriz 
pouco argilosa e D) Aglomerados sem matriz 
argilosa. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os esferolitos estão intimamente associados aos materiais 

superfi ciais e subsuperfi ciais de origem intempérica laterítica e 
seus produtos erosivos e de acúmulo em depressões e encostas. 
Eles consistem principalmente de: solos concrecionários marrons 
amarelados, material argiloso com esferolitos em matriz amarela 
argilosa e depósitos de talus ou material detrítico.

Solos concrecionários - Os solos concrecionários 
encontram-se principalmente no topo e na meia encosta do 
platô e derivaram da alteração intempérica posterior das crostas 
lateríticas que hoje ainda sustentam parcialmente o platô. Esses 
solos ao mesmo tempo favorecem e são fomentados pela atual 
cobertura fl orestal, que também protege o platô. Os mesmos 
podem conter fragmentos de OH-Mn. Quando alóctones, 
confundem-se com os depósitos de talus, na mina conhecido 
localmente como material detrítico (MD), quando rico em oxi-
hidróxidos de Mn.

Material argiloso com esferolitos - É encontrado nas 
encostas, entre 500 e 530 m de altitude; próximo a superfície 
do terreno este material está representado por espesso pacote de 
material argiloso a terroso, incoeso, amarelo, que normalmente 
contém proporções variadas de fragmentos centimétricos e 
esferolitos de OH-Mn e/ou de OH-MnFeAl (Fig. 2). É encontrado 
em toda área da mina, capeando as demais rochas, sejam lateríticas 
ou correspondentes às rochas primárias (protominério, minério 
primário e rochas associadas), ou seja, constituindo o material 
de superfície. O material argiloso com esferolitos pode atingir 
dezenas de metros, mas em geral está abaixo de 6m de espessura, 
a exemplo da Mina 1. Chega a formar aglomerados métricos, 
coesos, constituídos basicamente de esferolitos. No seu todo o 
material argiloso com esferolitos pode ser correlacionado com 
Latossolo, autóctone e alóctone, e também com as coberturas tipo 
Argila de Belterra, descrita por Sombroek (1966) e Kotschoubey 
et al. (1991). Em geral o domínio de esferolitos é encontrado 
na zona inferior do pacote, em contato gradual, por outro lado 
discordante com as rochas subjacentes. No furo 578 realizado em 
2005 na Mina 1, esse material argiloso com esferolito alcançou 
85 m de espessura: a primeira metade dominada por material 
argiloso e a segunda com aumento continuado dos esferolitos até 
o contato com as camadas de OH-Mn e siltitos.

Inicialmente os esferolitos e o material argiloso envolvente 
e sobreposto derivou em grande parte do perfi l laterítico, 
principalmente de sua porção superior, encouraçada, bem 
como das camadas sedimentares com corpos lenticulares e 
compactos de OH-Mn, expostos a superfície pela erosão do perfi l 
laterítico. Essa fonte é indicada pela presença destes materiais 
na forma de fragmentos angulosos a sub-arrendondadas como 
núcleo dos esferolitos imersos em matriz marrom a marrom 
amarelada de aspecto argiloso. A estes fragmentos foram então 
acrescidos películas concêntricas de OH-Mn e/ou OH-MnFe e/
ou OH-FeAl, além de caulinita e gibbsita. Após sua formação, 
observa-se acúmulo de fragmentos e esferolitos grandes na base, 
passando a se diluir na matriz amarela argilosa em direção ao 
topo do material argiloso a terroso amarelo, ao mesmo tempo 
em que diminuem de tamanho e também no conteúdo de Mn. 
Constituem, assim, a camada de esferolitos, mais conhecidos 
como pisolitos, acumulados por gravidade nas cavidades, como 
paleo-canais e depressões do paleo-relevo.

Depósitos de talus - Os depósitos de talus encontram-se nas 
encostas e paleo-encostas, neste último caso, estão sobrepostos 
por esferolitos e material argiloso, e são formados por fragmentos 
principalmente dos materiais mais coesos, compactos e duros do 
perfi l, como as crostas lateríticas, as bauxitas e principalmente 
massas de OH-Mn encouraçadas, ressaltando sua abundância 
nas minas. Corpos paleo-coluviares ricos em Mn têm sido 
procurados, encontrados e lavrados, tendo em vista sua derivação 
do encouraçamento, que tem a capacidade de promover grande 
enriquecimento, como o fazem as crostas lateríticas. Furos de 
sondagem, como F44, F75, F167 e F177 atingiram estes materiais 
na cota de 500 a 520 m, sendo denominados pelos técnicos da 
Mina do Azul de material detrítico (MD).

O MATERIAL ESFEROLÍTICO 
O material argiloso com esferolitos a simplesmente 

esferolítico compreende material desde litifi cado, pouco comum, 
até pouco coeso a incoeso, abundante, com matriz restrita a 
muito abundante, de granulação silte a argila. Essa matriz é 
caracteristicamente de cor amarela-avermelhada a marrom-
alaranjada. Quando a matriz se torna dominante o conjunto 
assume aspecto de material argiloso, tipo latossolos amarelos 

Tabela 1. Classifi cação dos esferolitos da mina do Azul
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(Fig. 2C). Com base na abundância desta matriz o material 
esferolítico foi classifi cado em (Tabela 1): agregados com matriz 
argilosa, agregados com matriz pouca argilosa e agregados sem 
matriz argilosa.

As análises de distribuição granulométrica dos esferolitos, 
em que estão compreendidos pisolitos, oolitos e nódulos, 
efetuadas numa serie de peneiras, foram avaliadas por meio de 
frações retidas em +4 mm; +3,2 mm; +2,0 mm; +1,0 mm e +0,5 
mm. A fração passante - 0,5 mm foi considerada como a matriz 
dos esferolitos.

Os esferolitos ocorrem com diâmetros, que variam de 0,5 
a 8 mm. Dominam, no entanto, entre 0,5 a 4 mm, com maior 
tendência para o intervalo 2 a 3,2 mm (pisolitos). Nos esferolitos 
aonde existem predominância dos oolitos (-2 mm) eles perfazem 
de 20 a 5 % das concreções (Fig. 3).

Considerando as frações retidas na peneira de 0,5 mm, 
predominam os pisolitos (+ 2 mm) sobre os oolitos (- 2 mm), 
com ampla dispersão de tamanhos variando de 2 a 8 mm. Entre 
2 e 6 mm ocorrem pisolitos isolados, com predominância no 
intervalo de 2 a 4 mm, enquanto que entre 3 e 8 mm os mesmos 
formam agregados, com predominância acima de 5 mm (Fig. 3).
 

Figura 3. Histogramas de distribuição granulométrica dos esferolitos 
em quatro amostras investigadas.

Tabela 2. Aspectos micromorfológicos e mineralogia do núcleo e das camadas concêntricas dos esferolitos.
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MICROMORFOLOGIA E MINERALOGIA
A maioria dos esferolitos é subesférica, normalmente com 

estrutura interna concêntrica, em que se destacam um núcleo e 
em torno deste um córtex constituído por camadas concêntricas 
(Figs. 4 e 5).

O núcleo dos pisólitos é arredondado a anguloso, maciço 
a acicular, com aspecto de brecha a colofórmico e de cor negra, 
tipo OH-Mn ou ainda de quartzo monocristalino ou policristalino, 
bem como litorelicto. O volume dos núcleos pode perfazer de 10 
a 80 % do volume total do respectivo esferolito (Tabela 2).

O núcleo dos esferólitos constitui-se principalmente de 
criptomelana, pirolusita, litioforita e hollandita, ocorrendo 
ainda gibbsita, caulinita e anatásio em quantidades variáveis, e 
quartzo, que pode constituir por vezes o único mineral do núcleo 
(Tabela 3). Alguns núcleos apresentam microcavidades na 
massa de criptomelana, as quais estão preenchidas com cristais 
de pirolusita, e apresentam litioforita nas suas bordas. Estes 
aspectos sugerem que a formação destes minerais foi posterior 
a da criptomelana (Figs. 6 e 9). As microcavidades são também 
localmente preenchidas por Al-goethita e caulinita. 

Por outro lado o córtex constituído pelas camadas 
concêntricas dos esferólitos, que são de cor amarela a marrom, 
terrosa a coesa, dura a semidura, delgadas (submilimétrica, 
variável), ou ainda por alternância de camadas de cor negra 
e marrom, são constituídas respectivamente de OH-Mn e 
OH-Fe. Alguns esferolitos podem apresentar aspecto maciço, 
pois não mostram distinção entre núcleo e camadas externas. 
A composição mineralógica diverge em parte daquela dos seus 
núcleos, dada pela predominância de Al-goethita, gibbsita e 
caulinita, que se intercrescem com concentrações menores de 
criptomelana e litioforita. Microcristais de gibbsita desenvolvem-
se comumente na zona de contato entre as diversas camadas 
concêntricas. Zircão e anatásio são encontrados como acessórios 
tanto no núcleo quanto nas camadas concêntricas.

Aparentemente núcleos e camadas concêntricas são 
formados dos mesmos minerais, que constituem o perfi l 
laterítico, como caulinita, gibbsita, hematita, goethita e anatásio. 
Os OH-Mn estão representados tanto por criptomelana, que é 
mais típica nos núcleos quando constituídos de material negro 
metálico, além de litioforita, que é por sua vez mais característica 
das camadas concêntricas. Alguns núcleos contêm criptomelana 
intercrescida com pirolusita e litioforita, e ocasionalmente 
esmectita, mineral possivelmente herdado de horizontes 
inferiores, uma demonstração de que horizontes inferiores do 
perfi l laterítico e camadas inferiores da sequência sedimentar 
foram expostos às intempéries físicas e químicas. Essa 
composição mineralógica em geral mostra que os esferolitos de 
fato se sucederam a uma generalizada ambiência laterítica, tendo 
inclusive sido afetados por várias fases lateríticas recorrentes, 

pois seus núcleos representam materiais desagregados tanto de 
crostas como dos horizontes subjacentes, sugerindo diferenciado 
nível de truncamento dos perfi s lateríticos.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA E ELEMENTOS-TRAÇOS
Os esferolitos se caracterizam pelos teores elevados e 

muito variáveis de SiO2, Al2O3, Fe2O3 (Tabela 4A) e ainda 
de MnO, em consequência de sua composição mineralógica 
formada por proporções variáveis de caulinita, quartzo, 
goethita e OH-Mn. Os teores de TiO2 são mais elevados 
nos esferolitos do que nas demais zonas do perfi l laterítico. 
Os teores dos metais alcalinos e alcalinos terrosos, mesmo 
aqueles de K2O abundantes no perfi l laterítico in situ (Costa et 
al. 2005), estão muito baixos, por conta da quase ausência da 
criptomelana, presente apenas em alguns núcleos. O material 
argiloso é mais pobre em Mn e mais rico em Fe do que os 
núcleos. O material argiloso com esferolitos tem tendência a 
apresentar teores mais elevados de Mn. Ou seja, o manganês 
tende a se concentrar no núcleo dos esferolitos. Os teores 
dos elementos-traço mostram também grande variação, 
(Tabela 4B) mesmo assim é possível distinguir dois subgrupos 
de materiais, aparentemente controlados pelos minerais de 
ferro e de manganês: Co, Ni, Zn, Mo, Ag, (Sn), Sr, Ba, ETRL 
(+ Gd, Tb, Dy e Ho), Pb e Bi relacionados com OH-Mn, e V, Cr, 
Cu, As, Zr, Hf, Nb,Ta, W, Sn, U, Yb e Lu, com OHFe (goethita 
e hematita) e caulinita, além daqueles intimamente ligados 
a estruturas dos minerais resistatos (zircão, anatásio, etc.), 
como Zr, Hf, Nb, Ta, W, Sn, U, Yb e Lu). Essas assinaturas 
geoquímicas mostram que estes materiais são produtos de 
uma evolução laterítica, modifi cada pelos processos erosivos 
e intempéricos.

QUÍMICA-MINERAL
As fases minerais identifi cadas pelas análises por 

microssonda eletrônica correspondem a diferentes OH-Mn, 
destacando-se pirolusita, criptomelana, litioforita e hollandita, 
as mesmas, como é de notar na Tabela 5, apresentam-se com 
diferenças quando relacionadas a padrões de fases obtidas 
na literatura (WEBMINERAL 2008), decorrentes da sua 
associação mineral microcristalina. Em geral as criptomelanas 
apresentam-se empobrecidas em K, com relação ao padrão 
criptomelana teórica, quando contém Ba e, às vezes, Al 
constitui a hollandita. A pirolusita apresenta teores de Al, 
empobrecendo os de Mn. No entanto, em ambos os casos o Al 
da gibbsita microcristalina pode estar afetando as análises. A 
litioforita constituída por Al e Mn, apresenta também presença 
de quantidades de Si e Fe, produto da sua associação com 
quartzo e goethita ou mesmo caulinita. 
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Figura 4. Detalhes macroscópicos e microscópicos dos esferulitos: Esferolitos arredondados e alongados com núcleos escuros com domínio de 
OH-Mn e camadas concêntricas com lentes de OH-Mn e OH-F, alguns esferólitos estão desprovidos de núcleos (imagens do centro e inferior por 
luz transmitida).
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Figura 5. Imagens retroespalhadas dos esferulitos por MEV: Esferolitos irregulares com camadas concêntricas e outros alongados com núcleos 
irregulares com OH-Mn e camadas concêntricas formadas de OH-Mn e OH-Fe. 
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Figura 6. Minerais identifi cados por DRX: A e B) Em amostras totais de esferolitos (gibbsita, caulinita, hematita, anatásio e goethita); C) Nos 
núcleos (caulinita, criptomelana, litioforita, hematita e anatásio) e D) Nas camadas (gibbsita, caulinita, goethita e anatásio).

Tabela 3. Minerais identifi cados nos esferolitos das minas do Azul



Costa et al. / Esferolitos manganesíferos em paisagem laterítica da Mina do Azul, Carajás 77

Figura 7. Minerais constituintes dos núcleos dos esferolitos: A) Esferolito com fases oxi-hidroxidos de Mn e Ba, sugerindo criptomelana e/ou 
hollandita;  B) Núcleo com litioforita, C)Núcleo com cristais tabulares de litioforita e cavidades preenchidas por caulinita (kao); D) Litioforita em 
cristais tabulares preenchendo cavidades e oxi-hidroxidos de Mn e E) pirolusita com inclusão de litioforita. 
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Figura 8. Minerais nas camadas concêntricas dos esferolitos: A) Camadas externas de um esfedorlito com litioforita, B) Com oxi-hidroxidos de 
Mn e Ba: criptomelana e/ou hollandita, litioforita e pirolusita associada com goethita e caulinita; C) Inclusão de zircão nos limites do núcleo 
e camadas; D) cristais tabulares de anatásio e E) fi nas camadas compostas por grãos micrométricos de gibbsita, goethita, caulinita, anatásio 
e oxi-hidroxidos de Mn e Ba. 
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Figura 9. Minerais associados com os OH-Mn nos esferolitos: A) Criptomelana com disseminações prismáticas de anatásio; B) Associação 
de criptomelana e litioforita e C) Três fases de oxi-hidroxidos de Mn: pirolusita (claro), criptomelana (cinza claro) e litioforita (cinza escuro). 
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Tabela 4A. Composição química total dos materiais argilosos com esferolitos ou com raros esferolitos

Como mostrado, as análises químicas pontuais por 
microssonda eletrônica apresentam grande variabilidade, 
possivelmente em decorrência da natureza criptocristalina dos 
materiais e da heterogeneidade do material, tanto em escala de 
mão como microscópica. Os núcleos têm de fato domínio de 
OH-Mn, com composição química equivalente a criptomelana 
e hollandita, seguida por pirolusita e em parte de litioforita, 
além de hematita, goethita e mesmo gibbsita. Em geral as 
criptomelanas apresentam-se empobrecidas em K, com relação 
à criptomelana teórica, e sempre com a presença de Ba e por 
vezes Al, indicando a solução sólida criptomelana-hollandita. As 
camadas concêntricas apresentam teores de Si, Al, Mn e Fe na 
ordem de 15-23 %, para cada um desses componentes, os quais 
podem refl etir vários minerais, o que difi cultou a caracterização 
das fases individuais. Esses resultados sugerem o domínio 
de caulinita, pirolusita, mas também a presença de litioforita, 
com gibbsita restrita, em concordância com as análises por 
DRX. Criptomelana e em parte hollandita são interpretados 
principalmente como minerais herdados, pois fazem parte quase 
sempre dos núcleos dos esferolitos.

IDADE
As idades obtidas para amostras mineralizadas em 

Mn da Mina do Azul mostraram valores compatíveis para o 
desenvolvimento de um perfi l laterítico a partir do limiar do 
Cretáceo-Terciário, entre 65 e 68 Ma atrás, com formação das 
crostras manganesíferas no topo do perfi l, em conformidade 
com os dados de Vasconcelos et al. (1994) e Ruffett et al. 
(1996), com retomadas em 44-45 Ma e 34-36 Ma, e apenas 
concordantes com os dados de Ruffett et al (1996). As camadas 
concêntricas dos esferolitos apresentaram idade de 24 a 26 
Ma, não detectadas pelos autores anteriores, e confi rmam 
a formação posterior dos esferolitos a partir da degradação 
dos perfi s preexistentes, como demonstraram os dados 
geológicos. Esta fase de intenso intemperismo tropical pode 
ser correlacionada com a época de formação das coberturas 
conhecidas por Argila de Belterra, de ampla distribuição na 
Amazônica Central e Oriental, mostrando a natureza polifásica 
da lateritização na Região Amazônica, reconhecida por Costa 
(1991) e Kotschoubey et al. (1989). 
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Tabela 4B. Concentração dos elementos traços em amostra total dos materiais argilosos com esferolitos ou com raros esferolitos



82 Contribuições à Geologia da Amazônia  — Volume 6, 2010

Tabela 5. Composição química pontual para núcleos e camadas concêntricas dos esferólitos de manganês da Mina do Azul
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CONCLUSÕES
Os esferolitos mostram uma íntima relação com as 

mineralizações de manganês do Azul em Carajás, tanto 
relacionadas com as formações lateríticas, como até mesmo com 
as sedimentares. Os esferolitos e o material argiloso associado 
representam produtos do intemperismo químico posterior do perfi l 
laterítico antigo e as rochas subjacentes, e seu desmantelamento 
físico subsequente em condições de clima semi-arido, depositados 
em paleodepressões e paleoencostas, durante a modelagem do 
paleorelevo laterítico do Terciário Inferior em grandes extensões 
na Amazônia. Seu modo de ocorrência lembra as coberturas pós-
lateríticas, tipo paleo-latossolos autóctones e alóctones da região, 
a exemplo da cobertura conhecida como Argila de Belterra. 
Os esferolitos estão representados especialmente por pisolitos 
e oolitos. Seus núcleos são constituídos principalmente de 
OH-Mn (criptomelana-hollandita) equivalente aqueles do minério 
de manganês subjacente, enquanto as camadas concêntricas por 
caulinita, OH-Fe e OH-Al, minerais típicos de perfi s lateríticos 
maturos, além de OHMn (litioforita, criptomelana), estabelecido 
sobre o minério sedimentar (Costa et al. 2005). Além dos dados 
mineralógicos, as análises químicas de rocha total, bem como 

as pontuais por microssonda mostram a forte distinção entre 
núcleo e camadas, sem, no entanto perder a fi liação química 
e mineral com o perfi l laterítico subjacente e adjacente, e, 
por conseguinte com as rochas do substrato e as rochas-mãe, 
preservadas principalmente nos núcleos dos esferolitos. Os 
núcleos dos esferolitos representam a desagregação física 
dos materiais subjacentes e adjacentes, principalmente da 
mineralização manganesífera, seja ela laterítica ou sedimentar, 
enquanto suas camadas são produtos da precipitação química de 
minerais lateríticos ocorrida entre 24 e 26 Ma atrás, carreados 
por gravidade e run-off para paleo-depressões e paleo-vales, em 
uma atividade representada por pulsos e ciclos, em direção ao 
aplanamento da paisagem. Portanto os esferolitos de manganês 
ao preservarem afi nidades com os materiais geradores podem 
se constituir em excelente meio-amostral para prospecção de 
mineralizações manganesíferas.
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Resumo
O depósito de ouro de Puquio Norte localiza-se no sudoeste do Cráton Amazônico, em território boliviano. Esse depósito apresenta 
rochas hospedeiras formadas durante o Ciclo Orogenético San Ignácio caracterizadas como sequência vulcano-sedimentar do Grupo 
Naranjal e interpretadas com um greenstone belt que sofreu remobilização na Orogenia Sunsas. O presente estudo teve por objetivo 
a caracterização desse depósito através de análises petrográfi cas de luz transmitida e refl etida, da microscopia eletrônica de varredura 
e dos isótopos de Pb.
A geologia local do depósito é caracterizada por formações ferríferas bandadas, sericita xistos e fi litos. A paragênese de ganga é 
composta por quartzo, carbonato, sericita e clorita, e a paragênese sulfetada é composta por arsenopirita, pirita, calcopirita e estibnita. 
O ouro pode ocorrer tanto livre (associado a veios carbonáticos) como em inclusões em arsenopirita. Os estudos petrográfi cos 
realizados indicam que as rochas encaixantes sofreram processos de alteração hidrotermal identifi cados como sulfetação, carbonatação, 
silicifi cação, sericitização e cloritização.
Com base nas análises isotópicas de Pb realizadas, as idades segundo o modelo de estágio único, estão entre 935 e 980 Ma e são coerentes 
com as idades propostas para a Orogenia Sunsás. As idades modelo obtidas segundo o modelo de dois estágios estão entre 1270 e 1380 Ma 
e são coerentes com as idades sugeridas para a Orogenia San Ignácio. Os dados isotópicos de Pb, quando lançados nos diagramas do modelo 
da Plumbotectônica indicam a origem dos fl uidos em ambientes variando desde manto até a crosta superior, sugerindo uma evolução em 
dois estágios deve ser a base para o cálculo da idade.
As feições petrográfi cas das rochas do depósito de ouro de Puquio Norte indicam a formação de paragênese mineral simultaneamente aos 
processos deformacionais e sugerem a origem do corpo mineralizado durante a Orogenia Sunsas. O modelo orogenético para o depósito 
estudado, hospedado em greenstone belt defi ne importantes parâmetros para a prospecção regional no Pré-Cambriano boliviano.

Palavras-chave: Cráton Amazônico, depósitos de ouro, petrografi a, isótopos de Pb.

Abstract
The Puquio Norte gold deposit is located in the SW of the Amazonian craton, within Bolivian Precambrian terrenes. The ore body is 
hosted by rocks formed during the San Ignácio orogenic cycle characterized by Naranjal volcano sedimentary sequence interpreted as 
greenstone belt, which was reworked during Sunsas orogeny. The main objective of this study was the characterization of the Puquio 
Norte gold deposit using petrography, metalography, electronic microscopy and Pb isotopes.
Locally, the geology is comprised of iron banded formation, sericitic schist and fi lites. The ganga is formed by quartz, carbonate, 
sericite and clorite; the sulphide minerals are arsenopyrite, pyrite, chalcopyrite and stibinite. Free gold grains are observed in 
carbonate/quartz veins or as inclusion in arsenopyrite. The petrographic studies indicate hydrothermal alterations due sulphidation, 
carbonatation, silicifi cation, sericitization and chloritization.
Based on Pb isotopic analysis, the one-stage model ages are about 935 and 980 Ma, in agreement with the ages of the Sunsas orogeny. 
The Pb isotopes two-stage model ages vary between 1270 and 1380 Ma, coeval to the San Ignácio orogeny. Pb isotopes data, when 
plotted in plumbotectonic diagrams indicate a mixing of mantle and upper crust sources, also suggesting a two stages evolution for 
the Pb of the Puquio Norte gold deposit.
The petrographic and isotopic patterns of the ore body and host rocks of the Puquio Norte gold deposit indicate that the mineralizations 
was formed during the deformational processes due to Sunsas orogeny. The orogenic origin of the studied deposit, in addition to the 
greenstone belt environment, defi nes important parameters to the gold regional research in the Bolivian Precambrian.

Keywords: Amazonian Craton, gold deposits, petrography, Pb isotopes.
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INTRODUÇÃO
A área de estudo está situada na porção sudoeste do 

Cráton Amazônico, uma das maiores áreas cratônicas no 
mundo, abrangendo partes do Brasil, Guiana Francesa, Guiana, 
Suriname, Venezuela, Colômbia e Bolívia. O trabalho tem 
como objetivo apresentar os resultados da investigação da Mina 
de Ouro de Puquio Norte, na Bolívia, caracterizada como um 
depósito aurífero ligado ao Ciclo San Ignácio e retrabalhado 
no Ciclo Sunsas durante a colagem do supercontinente Rodínia 
(ca. 1,0Ga), resultado da colisão entre o Cráton Amazônico e a 
Laurentia (Gower & Tucker, 1994).

A evolução geológica do Pré-Cambriano boliviano está 
intimamente ligada a geologia do centro-oeste brasileiro, com 
orógenos e embasamentos metamórfi cos correlatos e muitos 
trabalhos, desde Litherland et al. (1986) buscando possíveis 
correlações. Neste sentido, as análises isotópicas de Pb em 
mineralizações sulfetadas são importantes para determinações 
de idades e para o estabelecimento de modelos conceituais de 
depósitos minerais, bem como para a defi nição de províncias 
metalogenéticas e caracterização das fontes dos fl uidos 
mineralizantes.

Normalmente essas análises são feitas indiretamente, 
utilizando-se minerais de ganga associados a alteração 
hidrotermal, e rochas alteradas hidrotermalmente. Porém, 
recentemente, tem-se procurado aplicar análises isotópicas 
diretamente nos minerais de minério, conferindo uma maior 
confi abilidade nos resultados obtidos.

Este trabalho tem por objetivo contribuir para a 
caracterização do depósito aurífero de Puquio Norte através de 
estudos petrográfi cos e metalográfi cos das rochas amostradas 
na mina. Em adição, foram realizadas análises químicas semi-
quantitativas por MEV-EDS e os dados isotópicos de Pb, que 
forneceram informações sobre a fonte da mineralização. A 
partir desses estudos pretende-se contribuir para a compreensão 
da gênese do depósito estudado e defi nir parâmetros para a 
prospecção mineral do Pré-Cambriano boliviano.

O depósito de Puquio Norte está situado na borda sudoeste 
do Escudo Brasil Central, no Sudeste do Cráton Amazônico, 
em território boliviano, no Distrito Mineiro San Ramón, na 
província Ñufl o de Cháves, estado de Santa Cruz. A companhia 
responsável pela explotação do ouro foi a Compania Minera del 
Sur S.A. (COMSUR).

O acesso à cidade de Santa Cruz de La Sierra pode ser 
feito pelo leste, e compreende uma estrada férrea que une o 
estado de Santa Cruz (Bolívia) com Corumbá (Brasil), usada 
frequentemente para atividades comerciais entre os dois países. 
A segunda opção para Santa Cruz encontra-se pelo extremo 
oeste, sendo a rodovia que une o estado de Cochabamba e as 
demais cidades do altiplano boliviano.

Para se chegar à área de San Ramón , a melhor opção é a 
rodovia que une as cidades de Santa Cruz a San Ramón. Esta 
rodovia encontra-se asfaltada e em boas condições durante o 

período de seca, porém, especialmente nas épocas de chuva, 
torna-se difícil o tráfego na região.

MATERIAIS E MÉTODOS
As coletas na Mina de Puquio Norte resultaram em uma 

coleção de 16 amostras de variados litotipos observados como 
formações ferríferas bandadas (BIF), xistos e veios hidrotermais 
sulfetados mineralizados como representantes signifi cativos 
do minério. As sessões de análise petrográfi ca foram feitas à 
partir de 12 lâminas delgadas confeccionadas no Laboratório 
Geológico de Preparação de Amostras, e foram realizadas no 
Laboratório de Petrografi a da Faculdade de Geologia da UERJ. 
O exame microscópico de amostras representativas do minério 
teve como objetivo distinguir as diferentes fases minerais, assim 
como padrões texturais do minério.

Análise petrográfi ca de seções polidas em microscópio 
metalográfi co permitiu a caracterização mineralógica e textural 
dos principais minerais opacos contidos nos diversos litotipos, 
assim como suas relações petrogenéticas.

O microscópio eletrônico de varredura (MEV) foi 
utilizado para caracterização petrográfi ca de minérios através 
do detector EDS (Energy Dispersive X-Ray Detector). Outro 
aspecto importante na caracterização petrográfi ca de minérios é 
a determinação de sua composição química. O MEV equipado 
com detectores de EDS foi de fundamental importância na 
determinação da composição dos minerais de minério. Por fi m, 
as Imagens de elétrons retroespalhados (BSE - Back Scattered 
Electron) no MEV permitiram estudos texturais dos grãos 
sulfetados e de ganga e a visualização de feições de crescimento 
entre grãos.

A separação dos grãos de sulfetos contidos nas diversas 
amostras teve como principal objetivo a análise de isótopos de 
Pb e obedeceu as etapas de moagem, peneiramento, separação 
por líquidos densos, separação por susceptibilidade magnética e 
catação em lupa binocular.

ISÓTOPOS DE Pb
O Pb tem quatro isótopos naturais: 208Pb, 207Pb, 206Pb e 204Pb. 

O primeiro é formado pelo decaimento do tório, os outros são 
formados pelo urânio, excetuado o 204Pb, que não é radiogênico e 
é tratado como um isótopo estável de referência.

O Pb é também um elemento traço em todos os tipos de 
rocha e a sua composição isotópica é um registro do ambiente 
químico no qual o Pb residiu, como em ambientes mantélico, 
em rochas crustais e minérios de Pb (Russel e Farquhar, 1960; 
Hamilton, 1965, Tugarinov & Voytkevich, 1966, Doe 1970). 
Cada um desses ambientes apresenta diferentes razões U/Pb e 
Th/Pb que afetam a evolução isotópica do Pb. As razões U/Pb e 
Th/Pb são modifi cadas por processos como a geração de magma 
e seu fracionamento, por processos hidrotermais e metamórfi cos, 
além de intemperismo e outros processos de baixa temperatura 
na superfície da Terra (Darnley 1964, Hutermans 1964, Hart 
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et al. 1968). Desta forma, a composição isotópica do Pb pode ser 
modifi cada tanto pelo decaimento do U e do Th como também 
pela mistura de Pb de dois ambientes diferentes. Como resultado 
a composição isotópica de Pb nas rochas e depósitos minerais 
apresentam padrões complexos, cujas variações refl etem suas 
histórias geológicas particulares (Stanton & Russel 1959, 
Zartman 1965 e 1969, Wassemburg 1966).

CONTEXTO GEOLÓGICO
O Cráton Amazônico é uma das maiores áreas cratônicas no 

mundo, localizado na parte norte da América do Sul. Ele cobre 
uma área de 4,3 x 105 km2 dividido em dois escudos, o Guaporé 
(ou Brasil Central) e das Guianas a norte, separados pela Bacia 
Amazônica de idade Paleozoica. O cráton é cercado por cinturões 
orogenéticos Neoproterozoicos (Tucavaca na Bolívia, Paraguai 
ao sul, Araguaia a leste e Tocantins a nordeste), e tem se mantido 
relativamente estável desde o fi nal do Mesoproterozoico.

A evolução tectônica do Cráton Amazônico tem sido foco de 
estudos tanto no Brasil como nos países vizinhos. Muitos destes 
trabalhos baseiam-se em estudos de associações magmáticas, 
metamórfi cas e sedimentares, com o apoio de datações 
radiométricas, análises isotópicas e geoquímicas objetivando 
a identifi cação de fontes e processos de geração de crosta 
continental. Estes trabalhos têm proposto divisões do cráton com 
ênfase na distribuição geográfi ca de províncias geocronológicas 
estabelecidas nos trabalhos Cordani et al. (1979), Teixeira et al. 
(1989), Tassinari et al. (1996) e Tassinari & Macambira (1999).

Os cinturões orogênicos paleo e mesoproterozoicos do 
SW 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 & Macambira 1999, Bettencourt et al. 
1999, Tassinari et al. 2000). Em cada uma destas províncias 
geocronológicas sumarizadas por Tassinari et al. (2000), 
tem sido possível caracterizar, através de estudos de maior 
detalhe, terrenos acrescionários distintos onde se localizam 
diversos depósitos minerais gerados em importantes épocas 
metalogenéticas (Dardene & Schobbenhaus 2001).

O cráton é dividido em seis províncias geocronológicas, 
baseado em datações radiométricas, trends estruturais, unidades 
litológicas e evidências geofísicas (Tassinari & Macambira 
1999). A porção sudoeste do Cráton Amazônico constitui-se num 
complexo arranjo de terrenos paleo e mesoproterozoicos que 
retratam sucessivos episódios de acresção de fragmentos crustais 
juvenis ou retrabalhados, às margens da protoplaca Amazônia 
(Geraldes 1996). A colagem fi nal do supercontinente Rodínia 
(1,2 a 1,0Ga), resultante da colisão entre o Cráton Amazônico e 
Laurentia, como parte global do Ciclo Orogênico Grenvilliano, 
provoca a implantação de duas faixas móveis, bifurcadas a partir 
de um ponto comum em Rincón del Tigre (Bolívia) – a Faixa 
Móvel Sunsás e a Faixa Móvel Aguapeí (Litherland et al. 1986).

Figura 1. Mapa das principais unidades geológicas do Pré-Cambriano 
boliviano (modifi cado de Tassinari et al. 2000), com a localização da 
área de estudo.

Embasamento Metamórfi co - Na região da cidade 
de Concepción/San Ramon o embasamento metamórfi co foi 
dividido em complexos metamórfi cos Concepción e Momemé, 
formados no Paleoproterozoico, nas intrusões máfi cas e graníticas 
da Orogenia San Ignacio e nos Grupos La Bella e Naranjal, 
possivelmente relacionados Orogenia Sunsas. Grande parte 
dos paragnaisses dos complexos metamórfi cos correspondem a 
uma sequência predominantemente metasedimentar ainda não 
diferenciada nas cartografi as existentes, considerada como a 
mais antiga da sequência original.

As rochas do embasamento (Fig. 1) formam um coluna 
estrato-metamórfi ca que varia desde granulitos de alto 
grau metamórfi co na base (Complexo Granulítico Lomas 
Maneches), passando a paragnaisses de médio grau (Complexo 
La Chiquitania), até rochas metassedimentares de baixo grau 
metamórfi co no topo (Supergrupo San Ignacio).

As sequências vulcano-sedimentares (Grupo Naranjal, 
La Bella e Sequência Águas Calientes) correspondem a 
um greenstone belt, provavelmente formado no fi nal do 
Mesoproterozoico em uma bacia do tipo rifte, caracterizado por 
uma sedimentação instável, que progride de uma ambiente de 
margem continental até um ambiente marinho com atividade 
vulcânica predominantemente félsica. O vulcanismo de 
composição máfi co-ultramáfi co se reduz a intrusões em forma 
de sill em meio à sequência vulcano-sedimentar. As principais 
unidades geológicas observadas na área do Depósito Puquio 
Norte (Fig. 2) são apresentadas a seguir.
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Formação La Honda - Segundo Fletcher (1982), as rochas 
que constituem a formação La Honda são os fi litos de cor cinza a 
verde claro, localmente intercalada com quartzitos feldspáticos 
negros e quartzitos micáceos de cor castanho. É notável a ocorrência 
de rochas meta-vulcânicas nesta unidade, incluindo rochas 
vulcanoclásticas metamorfi sadas e lavas basálticas (Menacho 
2001). Na área de estudo, está unidade está muito bem exposta, e 
é composta, fundamentalmente, de clorita xistos sedosos, de cor 
verde claro a cinza, com granulometria fi na, intensamente foliada e 
intercalada com lentes centimétricas de chert.

Formação Puquio Norte - Está unidade é descrita como 
um meta-chert localmente bandado, com lentes de óxido de ferro 
(Menacho 2001). É composto fundamentalmente de bandas 
verticalizadas de hematita e chert, com limonita subordinada 
e muito raramente especularita. A rocha é de cor marrom 
avermelhada nas bandas hematíticas, e esbranquiçada nas 
bandas de chert (Fig. 3A). As bandas variam desde espessuras 
milimétricas até métricas (Fig. 3B)

Figura 2. Mapa geológico de região de San Ramón (modifi cado de Paz 
2002).

Sua provável origem é exalativo-sedimentar, produto de 
emanações hidrotermais submarinas, composta por uma alternância 
de sílica coloidal (metachert) e hematita (Adamek et al. 1996). Em 
alguns lugares da mina podem ser observadas bandas de siderita de 
até 1 cm de espessura, intercaladas com chert e hematita.

As principais estruturas são nódulos de chert de 20 a 50 
cm, dobras parasíticas de até 1 m, boudinagem do tipo pinch 
and swell e dobras dobradas. Zonas de cisalhamento, algumas 
quilométricas, atravessam todo o pacote, acompanhados de 
veios de quartzo-carbonato que percolam as encaixantes, e se 
apresentam muitas vezes com forma sigmoidal, indicando o 
sentido dextral de movimento (Menacho 2001). 

Formação Santa Rosa - É caracterizada por apresentar 
fi litos carbonosos fi namente foliados de cor cinza escuro a negra, 
intensamente percolados por veios de quartzo. A maioria das 
rochas dessa formação estão altamente silicifi cadas, venuladas e 
brechadas, e frequentemente formam na superfície uma mancha 
hematítica de cor parda, resultado do intemperismo. Possui 
planos de foliação subverticais e algumas dobras subordinadas, 
que não ultrapassam 1 metro. O contato com o BIF da Formação 
Puquio Norte é brusco (Fig. 3A), mas também é visto de forma 
gradacional na região sul da mina.

Figura 3. A) Vista geral do pit da Mina de Puquio Norte com o contato 
entre o BIF (escuro) e o fi lito (esbranquiçado) e B) Detalhe do fi lito 
com So verticalizado.
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METAMORFISMO 
As rochas do Pré-Cambriano boliviano foram submetidas 

ao metamorfi smo regional durante o evento tectono-termal San 
Ignacio, entre 1380 e 1250 Ma (Litherland et al. 1986). Este 
evento retrabalhou as rochas da região de San Ramón a variados 
graus metamórfi cos, desde baixo a médio. Sendo assim, os 
metassedimentos do Complexo metamórfi co Momené, situados 
a oeste de San Ramón alcançaram um grau metamórfi co médio e 
o Grupo Naranjal, não transpuseram o baixo grau.

Seguindo o modelo tectono-metamórfi co de Litherland et al. 
(1986), pode-se relacionar eventos tectônicos D01/D02 e D03 com 
os eventos metamórfi cos M02 e M03, respectivamente. Durante 
o primeiro evento, gerou-se uma coluna estrato-metamórfi ca do 
embasamento, variando desde granulitos de alto grau metamórfi co 
na base, até metassedimentos de baixo grau no topo. 

O segundo e mais importante evento tectono-metamórfi co 
da Orogenia San Ignacio gerou, no Grupo Naranjal, associações 
minerais correspondentes à fácies xisto-verde (albita, clorita, 
tremolita, actinolita e calcita). Já os gnaisses do Complexo 
Momené apresentam cianita, granada almandina, e moscovita, 
indicando que as rochas alcançaram o grau metamórfi co médio.

A Orogenia Sunsas (1070–900Ma, de acordo com as 
idades de Boger et al. 2005), afetou as rochas geradas no 
ciclo anterior através de extensas zonas de cisalhamento que 
permitiram a percolação de fl uidos hidrotermais entre as rochas 
do embasamento metamórfi co e que provavelmente levaram 
muitas rochas a sofrerem retrometamorfi smo.

O DEPÓSITO DE PUQUIO NORTE
O depósito de Puquio Norte está situado no cráton 

Amazônico, na região sudoeste do Escudo Guaporé ou Escudo 
Brasil Central, no Escudo Pré-Cambriano Boliviano. O corpo 
mineralizado está hospedado por rochas vulcano-sedimentares 
do Grupo Naranjal, pertencente ao Supergrupo San Ignacio 
(Litherland et al. 1986). O grupo Naranjal é constituído por 
psamitos, pelitos e fi litos com formações ferríferas bandadas, 
indicando um ambiente exalativo. Foi descrito por Menacho 
(2001) como uma típica mineralização exalativo-sedimentar 
(SEDEX), associada a metachert exalativo e BIFs, sulfetos e 
carbonatos dentro de um pacote vulcano-sedimentar do Grupo 
Naranjal.

O minério é de origem hidrotermal ou uma fase exalativa 
remobilizada em zonas ricas em sulfetos. As acumulações de 
ouro estão hospedadas em metacherts e em veios de quartzo que 
cortam os cherts (Paz 2002). Estes, por sua vez, se encontram 
cortando bandas ricas em hematita e magnetita além de 
sedimentos químicos com alternância com sulfetos maciços, 
onde predomina a arsenopirita. Os sulfetos podem ocorrer de 
forma maciça, neste caso em camadas interestratifi cadas com 
fi litos.

A mineralização vulcanogênica está associada 
provavelmente ao vulcanismo submarino durante a deposição 
da pilha vulcano-sedimentar do Supergrupo San Ignacio (1380-
1250 Ma). O estilo de mineralização é típico de um depósito 
distal em uma bacia profunda, caracterizada por fi litos negros 
carbonosos. 

A mineralização hidrotermal alterou e preencheu as zonas 
de cisalhamento originadas na Orogenia Sunsas (~ 1000 Ma). 
A alteração hidrotermal promoveu uma intensa silicifi cação 
nas zonas de cisalhamento. O ouro associado a mineralização 
hidrotermal possui concentrações sub-econômicas, porém, a 
meteorização elevou o conteúdo de ouro nas zonas de óxidos, 
chegando a teores econômicos, possibilitando a implantação da 
primeira mina no Pré-Cambriano da Bolívia. A relação Au/Ag é 
muito baixa, dando caráter sub-econômico para a exploração da 
prata (Menacho 2001).

A Formação Sutó é composta de psamitos e quartzitos 
feldspáticos que ocorrem nas proximidades da mina, mas não é 
observada na zona mineralizada. Nesta área, observa-se apenas 
a Formação La Honda, composta por pelitos, a Formação Santa 
Rosa, composta de fi litos carbonosos de coloração escura e 
a Formação Puquio Norte composta por formações ferríferas 
bandadas (BIFs). Essas unidades foram interpretadas por 
alguns autores com uma sequência vulcano-sedimentar do tipo 
greenstone belt.

PETROGRAFIA, METALOGRAFIA E ANÁLISES POR MEV
As amostras de minério do Depósito de ouro de Puquio 

Norte foram estudadas em microscópio petrográfi co por luz 
transmitida para caracterização dos minerais de ganga. Estudos 
em MEV foram efetuadas para a caracterização textural e 
composicional dos minerais de ganga e de minerais de minério. 
Nas imagens geradas pelo MEV, os minerais que possuem 
elementos mais pesados (silicatos e óxidos) aparecem com cores 
mais claras, e o mais leves (sulfetos e carbonatos) aparecem com 
cores escuras. 

As rochas encaixantes do corpo mineralizado (Fig. 4A) 
estão repletas de sulfetos maciços disseminados e em veios. 
A granulometria dos grãos de sulfetos chega a centimétrica e 
apresenta pouca deformação, vista a olho nu. As amostras de 
minério apresentam muitos cristais de arsenopirita e pirita (Fig. 
4B), envoltos por uma massa de carbonato tendo por encaixante 
o litotipos como o BIF e chert (Figs. 4C e 4D, respectivamente). 
Uma amostra de minério apresenta um veio de composição 
quartzo-carbonática intensamente mineralizado em sulfetos. 
A rocha encaixante, intensamente hidrotermalizada, possui 
granulação grossa e é composta por cerca de 30% de sulfetos e o 
restante de carbonatos e quartzo. 
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Os grãos de carbonatos apresentam-se fraturados, percolados 
por fl uidos hidrotermais e localmente cloritizados (Figs. 5A e 
5B). Nas amostras de chert são observados veios milimétricos a 
centimétricos de quartzo concordantes ou disconcondantes com 
a foliação (Fig. 5A e B). Os veios de quartzo estão acompanhados 
de óxidos de cores vermelho ou preto e alguns sulfetos, vistos a 
olho nu. Os sulfetos estão sempre associados à fase carbonatada 
e distribuem-se de forma disseminada no BIF (Fig. 5C) ou de 
forma irregular nos sedimentos.

A ganga mineral é composta pela ankerita, um carbonato 
de cálcio e magnésio, rico em Fe e traços de Mn (Fig. 5D). 
Na formação ferrífera bandada cuja alternância composicional 
sedimentar da rocha é percebido através da alternância de 
lentes fi nas e alongadas de quartzo com bandas compostas 
exlcusivamente por óxidos (Fig. 5C).

As fi guras 5A e 5B mostram o predomínio de minerais de 
ganga, como sericita, clorita e quartzo. Vistos em petrografi a de luz 
refl etida os minerais de ganga estão orientados segundo a foliação e 

estão intensamente percolados por vênulas de óxidos de manganês 
e ferro. As análises semi-quantitativas dessas vênulas indicam a 
presença de Pb, Ba, Zn, Al, Co, Cu, Ca, K e Mo.

As vênulas se dispõem segundo os planos de foliação 
da rocha encaixante preferencialmente em zonas mais 
deformadas, preenchendo fraturas. A matriz é composta de 
uma matriz quartzo-sericítica, foliada, com presença nítida 
do acamamento sedimentar marcado pelo bandamento 
composicional. Os minerais opacos ocorrem anédricos e estão 
disseminados e alinhados segundo à foliação, paralela ao 
acamamento sedimentar (Figs. 5A e B). Em lâmina delgada 
as lentes de quartzo são pouco espessas, descontínuas e estão 
claramente deformadas, apresentando grãos alongados. Muitas 
vezes, as lentes de quartzo apresentam-se anastomosadas, 
indicando diferenças reológicas em relação às bandas de 
óxidos, durante o processo deformacional. Veios de quartzo 
com minerais opacos, discordantes à foliação, cortam a rocha 
encaixante e possuem granulação média.

Figura 4.  Fotomicrografi as das encaixantes do corpo mineralizado: A) Amostra de chert cortada por veios de quartzo; B)Chert;  C) Formação 
ferrífera bandada e D) Sulfetos e carbonatos (ankerita) disseminados em sedimento químico-exalativo. 
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Figura 5. A) Chert com vênulas de quartzo concordantes; B) Chert com veio de quartzo discordante; C) Bandamento S0 na formação ferrífera 
Bandada  e D) Intercrescimento de carbonato com sulfetos com relação de corte com a encaixante representada pelo chert.

 O sulfeto predominante é a arsenopirita, apresentando 
cristais euédricos e de cor clara nas imagens BSE, sempre em 
paragênese com cristais anédricos de pirita, de cor cinza claro 
(Fig. 6A). Em complemento, imagens BSE foram observados 
pequenos cristais de estibnita aparecem regularmente como 
inclusões em cristais de arsenopirita.

Outras feições interessantes são grãos de arsenopirita e 
pirita (e raramente calcopirita) acompanhados por uma massa 
de quartzo-carbonato, com predomínio de cristais anédricos 
de arsenopirita (Fig. 6B), de cor clara, sempre em paragênese 
com cristais euédricos de pirita, de cor cinza claro, indicando 
equilíbrio entre as fases. Em adição, observou-se apatita inclusa 
num cristal de pirita. As amostras de ganga apresentam cor clara, 
granulometria fi na, e deformação dada pela orientação mineral. 

Por outro lado, a arsenopirita e a pirita podem apresentar 
contatos indicativos de intercrescimento, o que sugere a 
percolação em uma mesma solução hidrotermal. A Figura 
6C mostra um grão de arsenopirita fraturado, com inclusões 
de minerais da ganga, envolto por uma massa carbonática e 
grãos de pirita. Um único grão de ouro, identifi cado a partir do 
diagrama, de cor branca, também está incluso na arsenopirita, 
numa região em que o grão hospedeiro se encontra bastante 
fraturado. A paragênese de carbonato, clorita e minerais 
opacos (Fig. 6D) indica a atuação de processos de alteração 
hidrotermal, descritos como carbonatação, cloritização e 
sulfetação respectivamente. A rocha é cortada por um veio 
hidrotermal composto por quartzo e carbonato, repleto de 
sulfetos disseminados. 
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Os estudos microscópicos indicam a presença de ouro tanto 
relacionado a fases sulfetadas como aos carbonatos. Na Figura 
7A observa-se um grão de ouro incluso em pirita ou ocorrendo 
livremente. Na Figura 7B, o cristal de ouro analisado encontra-
se livremente na ganga e não apresenta Ag como constituinte. 
Nas imagens das fi guras 7C e 7D observa-se grãos de ouro em 
detalhe com composição praticamente pura com exceção de 
traços de As.

Com base nos dados obtidos através da petrografi a e da 
metalografi a, é proposta a evolução (Fig. 8) dos minerais de 
ganga e da paragênese sulfetada. Neste sentido, sugere-se uma 
evolução em dois estágios. O estágio inicial é caracterizado 
pela paragênese quartzo + pirita; e no segundo estágio, observa-
se quartzo, carbonato, sericita, clorita, os sulfetos arsenopirita, 
pirita, calcopirita, estibnita além de ouro.

Figura 6. Imagens BSE do minério do Depósito de Puquio Norte: A) Grão de arsenopirita euédrica em contato com 
grão de pirita subédrica; B) Arsenopirira anédrica em contato com pirita subédrica e ganga (quartzo); C) Arsenopirita 
e pirita  e D) Pirita preenchendo veios em quartzo associado a arsenopirita.

Figura 8. Evolução da paragênese mineral do depósito de 
Puquio Norte.
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Figura 7. Imagens BSE do minério do Depósito de Puquio Norte. Texturas de grãos de ouro do Depósito Puquio Norte. Ver texto 
para descrições.

ISÓTOPOS DE Pb
Os resultados das análises de isótopos de Pb realizadas em 

sulfetos concentrados a partir de 11 amostras apresentados da 
Tabela 1, que sintetiza os dados isotópicos Pb e suas respectivas 
idades. O modelamento de dados isotópicos de Pb comum é 
investigado neste trabalho com o objetivo de caracterizar os 
tipos de fontes das soluções hidrotermais responsáveis pela 
deposição dos metais preciosos. No Brasil vários depósitos têm 
sido caracterizados a partir da composição dos isótopos de Pb. 
A exemplo de Tassinari et al (1990) determinaram períodos de 
mineralização e remobilização dos depósitos de chumbo do 
Vale do Ribeira (SP). Mello (2000) estudou o Grupo Bambuí 
e sugeriram que os isótopos de Pb evoluíram a através de dois 
estágios antes de serem incorporados nas galenas.

As análises isotópicas de Pb em mineralizações sulfetadas 
são importantes para determinações de idades modelos e para 
o estabelecimento de modelos genéticos de depósitos minerais, 
bem como para a defi nição de províncias metalogenéticas 
e caracterização das fontes dos fl uidos mineralizantes. Para 

o cálculo das idades isotópicas de Pb dos sulfetos da mina de 
Puquio Norte, foram utilizados dois métodos de análise isotópicas 
de Pb: O modelo de estágio único (Holmes-Houtermans 1946), 
modelo de dois estágios (Stacey & Kramers 1975). O modelo da 
plumbotectônica de Doe & Zartman (1981) foi utilizado para a 
caracterização da fonte.

O crescimento do 207Pb e 206Pb em um reservatório segue 
a equação básica do decaimento radioativo, sendo que as 
variações temporais desses isótopos podem ser ilustradas em 
um diagrama 207Pb/204Pb versus 206Pb/204Pb. Para se determinar 
a idade modelo Pb comum em estágio único de uma amostra 
a partir de sua composição isotópica de Pb determina-se o 
valor da inclinação (m) entre o ponto t0 (composição isotópica 
primordial) e o ponto defi nido pela composição isotópica da 
amostra estudada. A partir do valor de m, a idade é obtida pela 
interpolação deste valor. Os cálculos das idades modelo de Pb 
do depósito de Puquio Norte para o estágio único indicaram as 
idades entre 198 e 980Ma, com 7 amostras indicando valores 
entre 980 e 935Ma.
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Esta variação de idades entre 980 e 935Ma é coerente com 
as idades da Orogenia Sunsas, descrita entre 1280 e 980Ma, 
segundo Litherland et al. (1986) e com idades U-Pb de 1070Ma 
segundo Boger et al. (2005), obtidos por SHRIMP em zircões 
dos granitóides gerados durante o evento Sunsas.

O cálculo das idades modelo de Pb para duplo estágio 
indicou idades entre 782 e 1382Ma, com 7 amostras com 
valores entre 1382 e 1276 Ma. Essas idades (1382-1276Ma) são 
coerentes com as idades da Orogenia San Ignacio, descritas entre 
1400-1280Ma por Litherland et al. (1986) e a partir de idades 
isocrônicas Rb-Sr em rocha total e idades K-Ar em micas. Boger 
et al. (2005) apresentaram idades em SHRIMP entre 1360Ma 
e 1320Ma, analizando zircões de granitóides da unidade El 
Pensamiento. 

Apesar das idades modelos de estágio único (980– 935Ma) 
serem contemporâneas com a Orogênese Sunsas (responsável pela 
deformação observado no depósito de Puquio Norte), a relação do 
processo hidrotermal com a geração das concentrações metálicas 
indica um segundo estágio na formação do depósito em estudo.

O primeiro estágio corresponde provavelmente a deposição 
dos sedimentos a partir de exalações vulcânicas manto-derivadas 
durante o evento San Ignacio; e o segundo estágio corresponde 
ao transporte do metais através das soluções hidrotermais e sua 
deposição nos limites entre os fi litos e os BIFs, provavelmente 

decorrente da armadilha (trap) geoquímica representada por 
estas unidades.

Desta forma, as idades entre 1382 e 1276Ma podem indicar 
a gênese vulcanogênica dos metais, disseminadas nas rochas 
vulcânicas da unidade La Honda que foram posteriormente, entre 
980 e 935Ma, remobilizada durante o evento Sunsas, através da 
ação de soluções hidrotermais que depositaram os metais em 
veios de quartzo e carbonatos, hospedados em fi litos e BIFs.

MODELO DA PLUMBOTECTÔNICA 
Um reservatório pode ser defi nido como qualquer unidade 

geoquímica da Terra que troca matéria e energia com seu ambiente. 
No modelo da Plumbotectônica, pode-se identifi car o manto, a crosta 
superior, crosta inferior e orógeno como reservatórios distintos.

A Crosta Continental Inferior apresenta baixas 
concentrações de U (0,1 a 1ppm) e baixas razões 238U/204Pb (0,5 a 
5). Os conteúdos de Th e Pb (1 a 10 e 2 a 20, respectivamente) não 
são exageradamente mais baixos em relação à crosta continental 
superior, enquanto que a razão 232Th/204Pb é levemente menor. 
Segundo Zartman e Doe (1981), o empobrecimento seletivo do 
U está relacionado a grandes episódios orogênicos associados à 
formação de novos segmentos da crosta continental. Estes autores 
consideram a crosta superior e crosta inferior como segmentos 
crustais distintos entre os diversos reservatórios de Pb.

Tabela 1. Composição isotópica de Pb e as respectivas idades obtidas para os sulfetos da Mina de Puquio Norte.
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Figura 10. Diagrama de Pb toriogênico com curvas de evolução isotópica de Pb segundo 
a plumbotectônica de Zartman & Doe (1979).

Este modelo de vários estágios de evolução isotópica de Pb 
apresentado por Doe & Zartman (1979), Zartman & Doe (1981) 
e Zartman & Haines (1988), postula, a princípio, um estágio 
acrescional de crescimento continental há 4,2 Ga, seguido de 
uma evolução da crosta continental através de orogêneses a 
intervalos de tempo relativamente iguais que misturam frações 
do Manto e porções da Crosta Continental preexistente e da 
litosfera subcrustal para a formação de novos orógenos.

O modelo de multi-estágio aplica-se no caso do Pb ter se 

associado a vários ambientes com razões U/Pb e Th/Pb diferentes 
e ter residido neles por tempos variáveis. A mudança de ambiente 
pode se dar por: i) transporte físico do Pb de um reservatório 
a outro ou ii) por mudança na razão U/Pb através de ganho ou 
perda de U ou ainda por perda ou ganho de Pb com assinatura 
isotópica diferente.

Os diagramas uranogênico (207Pb/204Pbx206Pb/204Pb) 
mostrado na Figura 9, e toriogênico (208Pb/204Pbx206Pb/204Pb), 
mostrado na Figura 10, indicaram uma variação linear dos 

Figura 9. Diagrama de Pb uranogênico com curvas de evolução isotópica de Pb segundo 
a plumbotectônica de Zartman & Doe (1979).
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resultados analíticos das amostras de Puquio Norte sugerindo 
uma mistura de fontes. As fontes indicadas nesses diagramas 
são mantélicos e crosta superior, sugerindo que o Pb teve 
origem mantélica e passou por um estágio na crosta antes de ser 
depositado nos sulfetos do depósito de Puquio Norte.

Esta interpretação é coerente com a evolução geológica 
observada no depósito, onde os metais tiveram sua origem em 
uma pilha vulcânica e posteriormente foram depositados em 
veios de quartzo, carbonatos e sulfetos.

O depósito de Puquio Norte é hospedado por rochas vulcano-
sedimentares do Grupo Naranjal, pertencente ao Supergrupo 
San Ignacio (Litherland et al. 1986), e possui uma evolução 
geológica complexa ligada à evolução do Ciclo Greenviliano, 
que impôs uma série de processos que deformaram, cisalharam e 
verticalizaram os metassedimentos. Uma interpretação possível 
seria que os fl uidos mineralizantes estariam associados a uma 
fonte metamórfi ca que percolaram as rochas encaixantes sob 
a imposição de um forte controle estrutural e geoquímico e 
depositaram óxidos, sulfetos e ouro trazidos por soluções 
hidrotermais de composição quartzo-carbonática.

CONCLUSÕES
A partir dos estudos realizados e dos dados obtidos através 

das petrografi as de luz transmitida e refl etida, da metalografi a 
em MEV e dos isótopos de Pb, pode-se sugerir as seguintes 
conclusões:

A Geologia local do depósito é caracterizada por formações 
ferríferas bandadas, sericita xistos, fi litos. A paragênese de ganga 
é composta por quartzo, carbonato, sericita, ankerita e clorita, 
e a paragênese sulfetada é composta por arsenopirita, pirita, 
calcopirita e estibnita.

Os estudos petrográfi cos realizados indicam que as 
rochas encaixantes sofreram processo de alteração hidrotermal 
identifi cados como sulfetação, carbonatação, silicifi cação, 
sericitização e cloritização.

Os estudos metalográfi cos realizados em microscópio 
de luz refl etida indicaram a paragênese arsenopirita e pirita, 
apresentando texturas de intercrescimento e inclusões de ouro 
em cristais de arsenopirita.

Os estudos metalográfi cos realizados em microscópio 
eletrônico de varredura confi rmaram a paragênese identifi cada 
anteriormente no microscópio metalográfi co e em adição, 
indicou a presença dos sulfetos calcopirita e estibnita. 

Com base nas análises isotópicas de Pb realizadas, as idades 
segundo o modelo de estágio único, estão entre 935 e 980Ma (7 
medidas), com três idades anômalas com valores inferiores. As 
idades obtidas a partir do modelo de evolução de estágio único 
são coerentes com as idades propostas para a Orogenia Sunsas 
(Litherland et al. 1986). As idades obtidas com base no modelo 
de evolução em dois estágios estão entre 1276 e 1382Ma e são 

coerentes com as idades sugeridas para a Orogenia San Ignacio.
Os dados isotópicos de Pb, quando lançados nos diagramas 

do modelo da Plumbotectônica indicam a origem dos fl uidos em 
ambientes variando desde manto até a crosta superior, sugerindo 
uma evolução em dois estágios.

Os dados isotópicos de Pb obtidos são coerentes com os 
dados geológicos do depósito aurífero de Puquio Norte, que 
apresentam uma evolução geológica provavelmente formada 
durante o evento San Ignacio, entre 1,40 e 1,25Ga (Litherland 
et al. 1986), com remobilização durante a Orogenia Sunsas 
(~1,07Ga), recentemente datada por Boger, et al. (2005).

As feições petrográfi cas das rochas do depósito de ouro 
de Puquio Norte indicam a formação de paragênese mineral 
simultaneamente aos processos deformacionais e sugerem a 
origem do corpo mineralizado durante a Orogenia Sunsas. O 
modelo orogenético para o depósito estudado, hospedado em 
greenstone belt defi ne importantes parâmetros para a prospecção 
regional no Pré-Cambriano boliviano.
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Resumo
Os vertebrados fósseis encontrados no estado de Rondônia são provenientes de sedimentos fl uviais da margem direita do rio Madeira, 
Formação Rio Madeira, Bacia do Abunã. Os depósitos estão associados a antigos garimpos ou ainda ativos, uma vez que a camada-
guia dos fósseis pleistocênicos é a mesma onde se concentra o teor mais elevado de ouro. Apresenta-se aqui a paleofauna conhecida 
até o momento para a região, bem como se discutem as possíveis inferências paleoambientais que estes fósseis representam. Dados 
paleopalinológicos anteriores revelaram, para o período de deposição desta formação, o predomínio de elementos fl orestais de clima 
quente e úmido, o que corrobora com a presença de uma fauna representativa de ambiente úmido, Inia, Trichechus, Crocodylus, 
?Chelidae, Phractocephalus, Tapirus, e Neochoerus. No entanto, a existência de uma megafauna abundante representada pelos 
táxons Stegomastodon waringi, Holmesina, Glyptodon clavipes, Sclerocalyptus, Toxodon, Trigonodops e o grupo dos Xenarthra 
Pilosa, sugerem a presença de um mosaico de hábitat, próximo à margem de rios, que teria potencial para sustentar uma fauna 
abundante de grandes herbívoros. Estes megamamíferos poderiam, também, ter causado modifi cações estruturais na paisagem da 
região, induzindo a formação de áreas abertas ou, pelo menos, com cobertura vegetal menos fechada.

Palavras-chave: vertebrados, Formação Rio Madeira, Pleistoceno Final, paleoambiente, Rondônia.

Abstract 
The fossil vertebrates from the Rondonia State are found in sediments of the right bank of the Madeira river, in levels of the rio 
Madeira Formation, Abunã Basin. The deposits are associated with old or still assets golds fi elds, since the layer which bears the 
Pleistoccene fossils is the same which concentrates the highest content of gold. The paleofaunistic association known so far for the 
region is presented here, and the possible inferences palaeoenvironmental that these fossils represent are discussed here. Availabe 
paleopalynologycal record revealed the predominance of elements forest warm and humid climate for the period of deposition of 
this formation, which agrees with a fauna characteristic of a warm-humid environment, like Inia, Trichechus, Crocodylus,? Chelidae, 
Phractocephalus, Tapirus, and Neochoerus. However, the existence of abundant megafauna represented by taxa Stegomastodon 
waringi, Holmesina, Glyptodon clavipes, Sclerocalyptus, Toxodon, Trigonodops and the group of Pilosa, suggest the presence of a 
mosaic of habitat, near the margin of rivers, which have potential to sustain a rich fauna of large herbivores. Those megamammals 
could have caused structural differences in the forest, inducing the formation of open areas or, at least, less closed forest.

Keywords: vertebrates, Rio Madeira Formation, Late Pleistocene, paleoenvironment, Rondônia.
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INTRODUÇÃO
Os sedimentos da Formação Rio Madeira ocorrem em 

afl oramentos ao longo das margens e leito do rio Madeira, nos 
períodos de seca. Estes foram depositados num sistema do tipo 
fl uvial meandrante, durante o Pleistoceno fi nal, e apresentam 
fácies de barra de canal e de planície de inundação fl uvial 
(Quadros et al. 2006). Dos sedimentos desta formação foram 
coletados importantes fósseis de vertebrados durante a forte 
fase de atividade garimpeira, entre as décadas de 1980 e 1990, 
os que se encontram depositados em diversas instituições nas 
cidades de Porto Velho (UNIR, MERO, CPRM, DNPM), 
Candeias do Jamari (UHE-Samuel) e Guajará-Mirim (Museu 
Histórico Municipal), estado de Rondônia, e na cidade de 
São Leopoldo (UMVT/Unisinos), estado do Rio Grande do 
Sul. Os fósseis provêm de localidades associadas a garimpos: 

Araras, Município de Nova Mamoré; Taquara, Município de 
Porto Velho; e Prainha, Distrito de Mutum-Paraná, Município 
de Porto Velho (Fig. 1).

O objetivo deste trabalho é apresentar a paleofauna da 
Formação Rio Madeira, bem como trazer novos dados sobre 
a idade dos depósitos e os fósseis associados, discutindo 
possíveis inferências paleoambientais.

Abreviaturas: UNIR-PLV - Coleção de Paleovertebrados, 
Universidade Federal de Rondônia; MERO, Coleção de 
Paleovertebrados, Museu do estado de Rondônia; CPRM 
- Serviço Geológico do Brasil, Residência de Porto Velho; 
DNPM - Departamento Nacional de Produção Mineral, 19º 
Distrito; UHE-Samuel -  Usina Hidrelétrica de Samuel; 
UMVT - Museu da Vida e da Terra, Universidade do Vale do 
Rio dos Sinos; AP, antes do presente.

Figura 1. Mapa com afl oramentos fossilíferos da Formação Rio Madeira.  Localidades: 1 – Araras, 2 – Taquara e 3 – 
Prainha.

CONTEXTO GEOLÓGICO
Adamy & Romanini (1990) e Adamy & Pereira (1991) 

apresentavam a Cobertura Cenozoica da Bacia do Abunã, 
no estado de Rondônia, como representada na base pela 
Formação Solimões, Plioceno–Pleistoceno (atualmente 
Mioceno superior), seguida pela Formação Jaci-Paraná, de idade 
Pleistoceno–Holoceno, e pelos lateritos maturos e imaturos, e os 
sedimentos aluviais atuais. Recentemente, Quadros et al. (2006) 

reconheceram para estes depósitos essencialmente fl uviais a 
denominação de Formação Rio Madeira, de idade Pleistoceno 
superior e restringiu a Formação Jaci-Paraná a um depósito mais 
fi no e recente ao longo do rio.

Quadros et al. (2006) subdividiram a Formação Rio 
Madeira em duas unidades principais. A inferior é constituída 
de sedimentos compostos de argila plástica cinza grafi te a cinza 
claro, com fósseis de plantas e distribuição variável de silte 
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e areia fi na, além de raros grânulos de quartzo. Essa camada, 
em alguns locais, assenta-se direta e discordantemente sobre o 
Complexo Jamari ou sobre os granitos da Suíte São Lourenço-
Caripunas (Proterozoico). Essa camada de argila plástica, por 
ser impermeável, serviu de anteparo geoquímico ao processo de 
ferruginização dos sedimentos, por isso não se observam níveis 
endurecidos por óxi-hidróxidos de ferro como nas camadas 
arenosas sobrepostas. A unidade superior, que ocorre sobreposta 
de forma erosiva sobre a unidade inferior, é constituída na 
base por sedimentos conglomeráticos de espessura variada, 
compostos por seixos angulosos de quartzo. Esta apresenta 
matriz de areia média a grossa, associados a porções arenosas 
de granulometria grossa estratifi cada, mal selecionada, em geral 
ferruginizadas e endurecidas pela cimentação das impregnações 
de óxidos e hidróxidos de ferro. As estruturas mais comuns 
são a estratifi cações cruzada de médio porte, plano-paralela e 
cruzada acanalada. Essa camada cascalhífera denominada de 
mucururu é onde se concentra o teor mais elevado de ouro, além 
de ser a camada-guia dos fósseis pleistocênicos (Costa 1991). 
Recobrindo a Formação Rio Madeira estão os sedimentos síltico-
argilosos a argilosos, de coloração acinzentada a amarelada, com 
granodecrescência ascendente, da Formação Jaci-Paraná, de 
idade holocênica.

PALEOFAUNA
Os fósseis das localidades de Taquara e Araras podem 

apresentar distintos estados de preservação. Alguns são de 
coloração cinza escura a preta, ricos em siderita e hematita 
que caracterizam a presença de ferro, e são geralmente duros, 
podendo ter uma estrutura mais frágil, provavelmente causada por 
intemperismo (Nascimento et al. 2007). Esse tipo de preservação 
atribuiu-se a ações geoquímicas no período da fossildiagênese e a 
condições dependentes da composição primária da geologia local 
(Costa Jr. et al. 1994). Os fósseis estão fortemente incrustados 
por uma matriz de arenito ferruginoso enriquecido por clastos de 
quartzo de granulometria variada. 

Devido ao tipo de coleta, através de draga de sucção mineral 
utilizada pelos garimpos, o material encontra-se fragmentado, 
embora exista um número signifi cativo de espécimes cranianos e 
pós-cranianos inteiros.

Os primeiros registros fósseis para esta formação foram 
citados por Adamy & Pereira (1991) e atribuídos aos gêneros 
Megatherium [a determinação correta é Eremotherium] e 
Haplomastodon [= Stegomastodon]. Posteriormente, novos 
registros de mamíferos foram feitos por Sant’Anna-Filho et al. 
(1996) e Nascimento et al. (2003).

A fauna conhecida para a região consta de nove ordens 
de mamíferos, Pilosa, Cingulata, Rodentia, Notoungulata, 
Perissodactyla, Artiodactyla, Proboscidea, Cetacea e Sirenia; três 
famílias de répteis,?Chelidae, Testudinidae e Crocodylidae; e uma 
família de peixes, Pimelodidae. Dentre os mamíferos terrestres 
encontrados, somente os Pilosa, Cingulata e Notoungulata são 
nativos da América do Sul. O grupo dos Rodentia, Caviomorpha 

apareceram no registro sulamericano no Oligoceno inferior, 
provavelmente oriundos da África, (Vucetich et al. 1999, Flynn 
et al. 2003) e juntamente com os primatas, caracterizam o evento 
de imigração que Simpson (1980) chamou de Estrato Faunístico 
2. Os demais, Perissodactyla, Artiodactyla e Proboscidea, são 
imigrantes do hemisfério norte que colonizaram a América do 
Sul em decorrência do Grande Intercâmbio Biótico Americano, 
pouco antes ou após a formação do Istmo do Panamá, a partir do 
Plioceno superior (Stehli &Webb 1985, Cozzuol 2006) (Estrato 
Faunístico 3 de Simpson 1980).

Seguem os táxons registrados até o momento e as 
coleções onde estão depositados. A Tabela 1 lista os gêneros de 
vertebrados conhecidos para a Formação Rio Madeira. Formas 
aquáticas e semi-aquáticas como Phractocephalus, Crocodylus, 
Inia e Trichechus estão excluídas desta lista.

Sistemática Paleontológica

Ordem SILURIFORMES sensu Berg, 1940
Família PIMELODIDAE sensu Lundberg & Littman, 2003

Gênero Phractocephalus Spix & Agassiz, 1829
Phractocephalus sp.

Material: Fragmentos de placa nucal e neurocrânio (Fig. 
2A), (MERO). Localidade Araras.

Discussão: É o único peixe conhecido até o momento 
para a Formação Rio Madeira. O material foi atribuído ao 
gênero Phractocephalus pela ornamentação com altos relevos 
e depressões subcirculares, mas poderia corresponder à espécie 
atual, Phractocephalus hemioliopterus (Bloch & Schneider 
1801), que habita rios de médio e grande porte das bacias do 
Amazonas, Orinoco e Essequibo (Hsiou et al. 2007). 

São conhecidas duas espécies extintas do gênero para o 
Mioceno superior, uma para a Venezuela (P. nassi) e outra para 
o estado do Acre, Brasil (não nominada) (Lundberg & Aguilera 
2003). Este seria o registro mais jovem do gênero para a América 
do Sul.
 

Ordem TESTUDINES Linnaeus, 1758
Subordem PLEURODIRA Cope, 1864

Família CHELIDAE Gray, 1831
?Chelidae Gray, 1831 

Material: Hipoplastrão e placa marginal (Fig. 2B), 
(MERO). Localidade Araras.

Discussão: São conhecidos fragmentos de plastrão e 
carapaça atribuídos tentativamente a família ?Chelidae, uma vez 
que os espécimes apresentam poucas características diagnósticas 
(Hsiou et al. 2007). O hábitat preferencial desta família é junto 
a rios lênticos, lagoas rasas e terrenos pantanosos (Ernst & 
Barbour 1989).
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Figura 2. Vertebrados da Formação Rio Madeira: A) MERO-014, Phractocephalus sp., placa nucal (vista dorsal); 
B) MERO-006, ?Chelidae, plastrão esquerdo (vista ventral); C) UMVT-4585, Geochelone (Chelonoids), plastrão 
esquerdo (vista ventral); D) UNIR-PLV-009, Eremotherium laurillardi, úmero esquerdo (vista anterior); E) UNIR-
PLV-M007, Glyptodon clavipes, osteodermo (vista dorsal); F) UNIR-PLV-021, Neochoerus aff. N. sulcidens, 
mandíbula (vista labial); G) UNIR-PLV-M013, Trigodonops sp., mandíbula (vista labial); H) MERO-002, Tapirus 
sp., dentário direito (vista lingual); I) MERO-016, Stegomastodon waringi, dentário esquerdo (vista oclusal). 
Escalas: C = 5 cm; A-B, D-I= 3cm.
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Subordem CRYPTODIRA Cope, 1868
Família TESTUDINIDAE Batsch, 1788

Gênero Geochelone (Chelonoidis) Fitzinger, 1835
Geochelone (Chelonoidis) sp.

Material: Fragmento de plastrão (Fig. 2C), (MERO? e 
UMVT). Localidade Araras.

Discussão: Este material foi referido a Geochelone 
(Chelonoidis) devido ao contato sutural do hipoplastrão com 
o hioplastrão ligeiramente simétrico, e pelo aspecto robusto 
e espesso do plastrão (Hsiou et al. 2007). Os membros deste 
gênero possuem hábito terrestre, associado à fl oresta densa ou 
borda de fl oresta (Bartlett & Bartlett 1996).

Ordem CROCODYLIA Gmelin, 1788
Subordem EUSUCHIA Huxley, 1875

Família CROCODYLIDAE Cuvier, 1807
Gênero Crocodylus Laurenti, 1768

Crocodylus sp.
Material: Crânio quase completo e vértebra (MERO). 

Localidade Araras
Discussão: O material craniano apresenta os caracteres 

encontrados no gênero Crocodylus e demonstra uma grande 
afi nidade fi logenética com os crocodilos do Novo Mundo (C. 
moreletii, C. acutus, C. intermedius e C. rhombifer) (Fortier 
et al. 2007).

Crocodilianos deste porte são os últimos consumidores 
de uma teia alimentar, e suas limitações fi siológicas os tornam 
bons indicadores de clima quente e úmido. Na América do Sul, 
este gênero é atualmente restrito aos ambientes de água-doce e 
salobra da costa norte do Pacífi co e na bacia do Orinoco, não 
ocorrendo no Brasil. Este registro indica que sua distribuição era 
muito mais ampla no Pleistoceno e este é o registro mais austral 
desde o Mioceno para a família.

Classe MAMMALIA Linnaeus, 1758
Magnordem XENARTHRA Cope, 1889

Ordem PILOSA Flower, 1883
Família MEGATHERIIDAE Gray, 1821
Gênero Eremotherium Spillmann, 1948
Eremotherium laurillardi (Lund 1842)

Material: Fragmentos cranianos, dentários e pós-cranianos 
(Fig. 2D), (UNIR-PLV, MERO, UMVT, CPRM). Localidades 
Araras e Taquara.

Discussão: O material referente a esta espécie é bastante 
abundante e de fácil identifi cação devido a morfologia típica. 
Eremotherium laurillardi é a espécie melhor representada 
durante o Pleistoceno, e conhecida como a única de distribuição 
panamericana (Cartelle & De Iuliis 1995). 

De modo geral esse táxon é considerado de clima 
intertropical e apresenta características mais primitivas (Paula-
Couto 1979, Cartelle & Bohorquez 1982). Segundo Bargo 
et al. (2006) habitava áreas tropicais e subtropicais, consumindo 
uma variedade de folhagens túrgidas ou moderadamente moles, 
estando associada a ambientes mais fechados. 

Família MEGALONYCHIDAE Gervais, 1855
Material: Crânio (UHE-Samuel). Localidade Araras.
Discussão: Este crânio completo de Megalonychidae 

é bastante distinto das espécies conhecidas para a América do 
Sul, apresentando morfologia similar aos Megalonychidae do 
Pleistoceno de Cuba. 

Os membros desta família apresentavam porte menor do 
que os demais pilosas, porém bem maior do que os representantes 
atuais. Essas preguiças provavelmente alimentavam-se de ramos 
e folhagens (McNab 1985).

Família MYLODONTIDAE Gill, 1872
Subfamília LESTONDONTINAE Ameghino, 1889

Material: Fêmur (DNPM). Localidade Araras.
Discussão: Fêmur de um indivíduo adulto semelhante ao 

gênero Ocnotherium Lund, 1841.
 Durante o Pleistoceno, os milodontídeos foram os mais 
diversifi cados dentre as preguiças terrícolas (Cartelle 1992). São 
menores em tamanho do que os megaterídeos e estão geralmente 
associados a ambiente aberto e considerados de hábito escavador, 
devido à morfologia dos membros (Bargo et al. 2006).

Ordem CINGULATA Illiger, 1811
Família DASYPODIDAE Paula Couto, 1954

Gênero Holmesina Simpson, 1930
Holmesina sp.

Material: Crânio quase completo (MERO). Localidade 
Araras.

Discussão: Este espécime apresenta características muito 
próximas do gênero Holmesina, como a dentição bilobular e 
imbricada, rostro curto e robusto, e crânio alongado (Góis et al. 
2004).

As espécies deste gênero eram de grande porte, com 
cerca do dobro do tamanho do maior tatu moderno (Priodontes 
maximus Kerr, 1792). São considerados herbívoros de hábito 
pastador, que indicaria adaptação a um ambiente mais aberto 
(Scillato-Yané et al. 1995). 

Família GLYPTODONTIDAE Gray, 1869
Gênero Glyptodon Owen, 1839
Glyptodon clavipes Owen, 1839



104 Contribuições à Geologia da Amazônia  — Volume 6, 2010

Material: Osteodermo (Fig. 2E), (UNIR-PLV). Localidade 
Araras.

Discussão: Esta espécie é encontrada no Pleistoceno 
médio e fi nal da Argentina, Uruguai, Paraguai, Venezuela e 
várias localidades do Brasil. Possui uma carapaça espessa, e 
as placas são ornamentadas em roseta, com uma fi gura central 
grosseiramente arredondada, envolvida por fi guras periféricas 
poligonais, separadas por um sulco (Paula-Couto 1979). 
Apresentam grande tamanho, com cerca de duas toneladas, e são 
comumente associados a áreas abertas e de pastagens (Scillato-
Yané et al. 1995).

Gênero Sclerocalyptus Ameghino, 1891
Sclerocalyptus sp.
Material: Osteodermo (UNIR-PLV). Localidade Taquara.
Discussão: A distribuição geográfi ca deste gênero abrange 

a Argentina, Bolívia, Brasil, Chile e Paraguai, sendo registrado do 
Plioceno superior ao Pleistoceno fi nal. Este táxon é comumente 
associado a áreas abertas e pastagens (Scillato-Yané et al. 1995).

Ordem RODENTIA Bowdich, 1821
Família HYDROCHOERIDAE Gray, 1825

Gênero Neochoerus Hay, 1926
Neochoerus aff. N. sulcidens (Lund 1839)

Material: Mandíbula (Fig. 2F), (UNIR). Localidade 
Araras.

Discussão: Estudos preliminares atribuíram este espécime 
ao gênero Neochoerus, afi m a N. sulcidens, pelo grande tamanho, 
o início posterior da fossa massetérica e maior prolongamento 
posterior da base do incisivo (Cozzuol et al. 2006). Este gênero 
é encontrado no Pleistoceno da Bolívia, Uruguai, Argentina e no 
Brasil, no estado de Minas Gerais (Cartelle 1999). Foi um animal 
muito semelhante à capivara atual, Hydrochoerus hydrochaerus 
Linnaeus, 1766, porém com o dobro do tamanho. Embora Cartelle 
(1997) tenha lhe atribuído hábito pastador com adaptações para 
ambiente árido, trabalhos recentes (Ubilla 2004, Cozzuol et al. 
2006) assumem que, assim como seu representante atual, estaria 
associado a um ambiente mais úmido de bosque ou fl oresta.

Ordem NOTOUNGULATA Roth, 1903
Subordem TOXODONTIA Owen, 1853
Família TOXODONTIDAE Owen, 1845
Gênero Toxodon Owen, 1837
Toxodon aff. T. platensis Owen, 1837

Material: Fragmentos cranianos e pós-cranianos (UNIR, 
UHE-Samuel, MERO). Localidades Araras e Taquara.

Discussão: O gênero Toxodon é o taxon mais conhecido e 
amplamente distribuído na América do Sul, ocorrendo desde o 
Plioceno superior (Bond et al. 1995). Eram grandes herbívoros 
tradicionalmente considerados de hábito pastador, entretanto 

referido por alguns autores como de hábito semi-aquático ou 
anfíbio (Paula-Couto 1979, Bond et al. 1995). Estudo recente 
para os representantes deste gênero na Amazônia Peruana e 
Boliviana, indicaram uma dieta composta por folhagens e não 
por pastagem, o que poderia lhe conferir, pelo menos para esta 
região, um hábitat de fl oresta tropical úmida (MacFadden 2005).

Gênero Trigodonops Kraglievich, 1930
Trigodonops lopesi (Roxo 1921)

Material: Porção anterior de mandíbula (Fig. 2G), (UNIR). 
Localidades Araras e Taquara.

Discussão: O espécime é atribuído a Trigodonops lopesi 
por Nascimento (2008) devido ao rostro semicilíndrico, incisivos 
triangulares e goteira lingual alongada. No Brasil é registrada 
para os estados do Acre, Bahia e Minas Gerais (Cartelle 1992). 
Toxodon e Trigodonops são similares em tamanho, parecem 
ter sido espécies simpátricas, e considera-se que eram muito 
similares a respeito da dieta, hábitats e em outros aspectos da sua 
ecologia (Cartelle 1992, MacFadden 2005).

Ordem PERISSODACTYLA Owen, 1848 
Subordem CERATOMORPHA Wood, 1937 

Família TAPIRIDAE Burnett, 1830 
Tapirus Brünnich, 1772

Material: Dentário, fragmento facial e crânio quase 
completo (Fig. 2H), (MERO, UNIR e UMVT). Localidade 
Araras.

Discussão: O material é atribuído a um novo morfotipo 
de Tapirus e a uma nova espécie (Holanda & Cozzuol 2006). O 
gênero Tapirus aparece na América do Sul no Plioceno superior, e 
até o momento se conhece apenas uma espécie fóssil para o Brasil, 
T. cristatellus Winge (1906) do Pleistoceno fi nal dos estados da 
Bahia e Minas Gerais (Holanda et al 2007). São herbívoros que 
se alimentam preferencialmente de folhagens, brotos e frutos. 
As espécies do gênero são conhecidas por habitarem a zona 
neotropical e estarem associadas a regiões úmidas de fl oresta 
tropical e subtropical, nas quais desempenham um importante 
papel de dispersoras de sementes (Eisenberg & Redford 1989).

Ordem ARTIODACTYLA Owen, 1848
Subordem SUIFORMES Jaeckel, 1911
Família TAYASSUIDAE Palmer, 1897

Tayassuidae indet.

Material: Mandíbula (UNIR). Localidade Taquara
Discussão: A família Tayassuidae surge na América 

do Sul no Plioceno superior, com registros para os estado do 
Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Piauí, 
Rio Grande do Sul, no Brasil e para a Argentina (Paula-Couto 
1979, Rancy 1999, Guerin et al. 2002, Hyrooka 2003, Martins & 
Oliveira 2003, Salles et al. 2006). Atualmente são representados 
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por três espécies que habitam o continente americano do norte 
da Argentina até o sudoeste dos Estados Unidos (Eisenberg & 
Redford 1997). As espécies que ocorrem na Região Amazônica 
atualmente, Pecari tajacu Linnaeus, 1758 e Tayassu pecari 
(Link 1795), podem ser onívoras ou adaptadas à alimentação de 
folhagens, e estão associadas à fl oresta tropical ou ambiente mais 
xéricos (Menégaz & Ortiz Jaureguizar 1995).

Subordem RUMANTIA Scopoli, 1777
Família CERVIDAE Goldfuss, 1820

Cervidae indet.

Material: Fragmento craniano dorsal e dentário (UFAC), e 
provavelmente não relacionado à mesma espécie Localidade 
Araras.
Discussão: Os Cervidae são registrados na América do Sul 
desde o Plioceno superior e são registrados na Argentina, Brasil, 
Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e 
Venezuela. Ocorrem em uma variedade de hábitats, sendo que o 
gênero que atualmente vive na Amazônia, Mazama Rafi nesque, 
1817, está associado à fl oresta úmida tropical e subtropical 
(Eisenberg & Redford 1997).

Ordem PROBOSCIDEA Illiger, 1811
Família GOMPHOTHERIIDAE Hay, 1922

Gênero Stegomastodon Pohlig, 1912
Stegomastodon waringi (Holland 1920)

Material: Fragmentos cranianos, dentários e pós-cranianos 
(Fig. 2I), (MERO, UNIR, UHE-Samuel, UMVT, Museu 
Histórico Municipal de Guajará-Mirim). Localidade Araras, 
Taquara e Prainha.

Discussão: A espécie Stegomastodon waringi ocorre no 
Pleistoceno médio e fi nal da América do Sul e é registrada para 
o Brasil, Colômbia, Equador, Peru, Uruguai e Venezuela (Prado 
et al. 2005, Gardens-Marcon 2007). Têm-se atribuído a esta 
espécie uma dieta herbívora mista, composta tanto por pastagens 
como folhagens, em parte baseada em dados procedentes de 
espécimes de outras localidades da América do Sul (Prado et al. 
2005). Assim como os elefantes atuais, poderia está associada 
tanto a ambiente aberto [Loxodonta africana (Blumenbach 
1797)], como de fl oresta [L. cyclotis (Matschie 1900)](Cristoffer 
& Peres 2003).

Ordem CETACEA Brisson, 1762
Subordem ODONTOCETI Flower, 1869

Família INIIDAE Gray, 1846
Gênero Inia d’Orbigny, 1834

Inia sp.

Material: Crânio quase completo (MERO). Localidade Araras.
Discussão: Uma nova espécie do gênero é registrada para 
localidade de Araras (Cozzuol 1999). As espécies atuais Inia 
geoffrensis Blainville, 1817 e I. boliviensis d’Orbigny 1834, 
habitam o sistema de rios da bacia do Amazonas e Orinoco. 
Alimentam-se de peixes e seu ciclo de vida está diretamente 

relacionado às inundações sazonais (Eisenberg & Redford 1997). 
As duas espécies estão separadas hoje pela série de cachoeiras do 
rio Madeira, acima de Porto Velho. Esta nova espécie, ainda não 
descrita, procede da região de separação de ambas as espécies 
viventes e pode representar o estoque da espécie ancestral antes 
da separação das populações, que culminaria num processo de 
especiação alopátrica com o aparecimento das cachoeiras.

Ordem SIRENIA Illiger, 1811
Família TRICHECHIDAE Gill, 1872
Gênero Trichechus Linnaeus, 1758

Trichechus sp.

Material: Fragmentos de dentários e maxila (UNIR e 
UMVT). Localidade Araras.

Discussão: Este material pertence muito provavelmente 
a uma nova espécie de peixe-boi (Cozzuol 1999). O gênero 
Trichechus é conhecido desde o Pleistoceno inferior. O 
representante atual deste gênero que vive na bacia do Amazonas 
(Trichechus inunguis Natterer, 1883), habita águas calmas 
e rasas de rios, lagos e lagoas, e alimenta-se de vegetação 
aquática (Eisenberg & Redford 1997). A presença de Trichechus 
nesta região indica que as condições do regime fl uvial eram 
completamente diferentes das atuais do rio Madeira na mesma 
área. Esta nova espécie apresenta características intermédias 
entre T. inunguis e T. manatus, o peixe-boi marinho, e algumas 
caraterísticas exclusivas dela.

PALEOFLORA E IDADE
Os trabalhos de Absy & Van der Hammen (1976) e Van der 

Hammen & Absy (1994) revelaram que para a região de Rondônia 
durante o Pleniglacial médio (ca. 60.000-28.000AP) havia 
uma predominância de elementos fl orestais de clima tropical, 
que voltaram a aparecer após 13.000 AP, e que elementos de 
savana apenas apareceram no Pleniglacial superior (ca. 28.000-
13.000AP), com o aumento da aridização.

Rizzotto et al. (2006) analisaram o conteúdo paleofl orístico 
em amostras coletadas em dois pontos do nível guia dos fósseis 
pleistôcenicos, na calha principal do rio Madeira e numa das 
cavas do garimpo de Taquara, que mostrou predominância de 
elementos fl orestais de ambiente quente e úmido, com cinco 
famílias de monocotiledôneas, quinze de dicotiledôneas, duas de 
gimnospermas, sete de pteridófi tas e uma família e dois gêneros 
de algas. Observações inéditas (Cozzuol et al. 2004) obtiveram 
resultados semelhantes. Para estes níveis, Rizzotto et al. (2006) 
obtiveram datações radiocarbônicas que sugerem idade de 
27.310± 00 anos AP, como idade mais provável de deposição e 
> 46.310 anos AP, como idade máxima de deposição. Datações 
radiocarbônicas posteriores realizadas em amostras de troncos 
fósseis coletados in situ do nível fossilífero do garimpo de 
Taquara (M. Cozzuol com. pers., 2007) sustentam uma idade 
> 40.000 anos AP para a Formação Rio Madeira, correspondente 
então ao Pleniglacial médio.
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DISCUSSÃO
A paleofauna da Formação Rio Madeira era constituída 

por táxons que habitam ambientes de fl oresta ou que possuíam 
hábito aquático ou semi-aquático, muito semelhante à fauna 
atual presente na Amazônia, embora representada por táxons 
distintos (Tabela 1). Isto é evidenciado pela expressiva presença 
de táxons que indicam ambiente aquático e subaquático, Inia, 
Trichechus, Crocodylus, ?Chelidae, Phractocephalus, Tapirus, 
Neochoerus e os Toxodontidae. Em particular, Trichechus, Inia e 
Crocodylus, animais de grande porte, necessitam de um ambiente 
fl úvio-lacustre para sobreviverem, similares a várzeas e grandes 
corpos d’água. Isto não concorda com um ambiente de aridez e 
diminuição dos corpos fl uviais como proposto por Sant’Anna-
Filho et al. (1996). Ao contrário, corrobora com os resultados 
palinológicos de Cozzuol et al. (2004) e Rizzoto et al. (2006), 
que sugerem para o período de deposição da Fm. Rio Madeira 
(Pleistoceno fi nal) a predominância de elementos fl orestais de 
clima quente e úmido e coincidem com os resultados obtidos por 
MacFadden (2005) com isótopos estáveis em dentes de Toxodon 
da mesma região. Estudos paleofl orísticos anteriores de Absy & 
Van der Hammen (1976), Van der Hammen & Absy (1993), já 
haviam constatado a dominância de fl oresta úmida entre 55.000 
e 26.000AP.

Por outro lado, a existência de uma megafauna abundante 
não condiz com uma fl oresta tropical como conhecida hoje 
para a Amazônia. Táxons como Stegomastodon waringi 

poderiam tanto habitar ambiente aberto como borda de fl oresta 
e fl oresta (Cristoffer & Peres 2003). Os Pilosa se relacionam 
tanto a ambiente aberto como borda de fl oresta (Bargo et al. 
2006). Já os Cingulata são associados a ambiente aberto, o 
que juntamente com os demais megamamíferos, sustentam a 
presença de um mosaico de hábitat, com vegetação de alta 
densidade arbórea, fl oresta de galeria, cobertura semi-arbórea 
e vegetação aberta, próximo à margem de rios, com potencial 
para sustentar uma fauna abundante de grandes herbívoros. 
Do mesmo modo, estes megamamíferos poderiam ter causado 
diferenças estruturais na fl oresta, assim como os mamíferos de 
grande porte exercem hoje, em outras regiões, um importante 
papel ecológico na densidade da fl oresta e na modelagem da 
paisagem (Cristoffer & Peres 2003).
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Tabela 1.  Vertebrados da Fm. Rio Madeira de acordo com o ambiente associado: ∆ Gêneros com representantes atuais.
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Resumo
Este trabalho tem por objetivo a caracterização de sete corpos graníticos gerados durante o Mesoproterozoico e que fazem parte da 
Província Sunsás (Talcoso, Naranjito, Primavera, Taperas, Cachuela, San Pablo, El Carmen e Motacusal), fazendo uso de análise 
petrográfi ca e geoquímica. Neste sentido as amostras das intrusões Naranjito, Taperas, El Carmen e San Pablo apresentam composições 
monzograniticas, por outro lado a intrusão Motacusal apresenta uma natureza sienogranítica é Primavera e Talcoso apresentam uma 
composição granítica. As características geoquímicas permitem sugerir que os monozogranitos El Carmen e Taperas são granitos 
Tipo I, formados em ambientes de arcos magmáticos resultado da subducção de uma crosta anteriormente formada, os monzogranito 
San Pablo, granito Talcos e monzogranito Naranjito são granitos de Tipo S, formados em um ambiente colisional através da geração 
de magmas crustais provavelmente relacionados à amalgamação do supercontinente Rodinia e o microclínio granito Primavera junto 
como sienogranito Motacusal mostram fortes características de granitos Tipo A representando o período de estabilização cratônico 
pós-colisional a anorogênico.

Palavras-chave: Cráton Amazônico, Orogênese, Sunsás, granitos.

Abstract 
This work aims the characterization of seven granite bodies generated during the Sunsás Province, import area of Bolivian Precambrian. 
The Talcoso, Naranjito, Primavera, Taperas, San Pablo, El Carmen and Motacusal bodies were studied making use of petrographic 
analysis and geochemistry. The results indicated that El Carmen, San Pablo Taperas and Naranjito present monzogranitic composition; 
on the other hand the, Motacusal intrusions have syenogranitic nature and Primavera and Talcoso present granite composition. The 
geochemical and petrographic patterns suggest that the El Carmen and Taperas intrusions are I-Type granites, formed in magmatic arc; 
San Pablo, Naranjito and Talcos intrutions are S-Type granites, probably formed in collissional environment and fi nally Motacusal 
and Primavera intrusions are A-Type granites, probably represent the period of post-collisional to anorogenic stabilization. The rocks 
studied here probably were formed during subduction and collision processes related to the Rodinia supercontinent amalgamation. 

Keywords: Amazon Craton, Sunsás Orogeny, granites. 

INTRODUÇÃO 
Durante os anos setenta e até os anos oitenta na Bolívia 

foram realizados estudos no Pré-Cambriano boliviano, através 
do projeto de exploração mineral no Oriente Boliviano, 
denominado “Proyecto Precambrico” (Litherland et al. 1986). 
Este esforço caracterizou províncias geológicas com base em 
mapas geológicos e em levantamentos geocronológicos Rb-Sr, 

K-Ar. Apesar desse trabalho volumoso existem ainda muitas 
questões a respeito aos ambientes tectônicos onde foram geradas 
estas rochas, bem como a caracterização das orogenias nesta 
região. É importante ressaltar que nesta área, embora os estudos 
até agora feitos, existe uma lacuna de trabalhos geocronológicos 
nos últimos 20 anos (existem vários trabalhos usando U-Pb nos 
últimos três anos), impossibilitando as correlações de caráter 
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regional com o Cráton Amazônico em território brasileiro. Neste 
contexto, este trabalho tem por objetivo a caracterização de 
sete corpos graníticos da Província Sunsás (Talcoso, Naranjito, 
Primavera, Taperas, San Pablo, El Carmen e Motacusal) fazendo 
uso de análise petrográfi ca e geoquímica. A área de estudo 
encontra-se no extremo leste do país e cobre uma extensão areal 
de 220.000 km2, sendo a maior parte do terreno sem acesso e 
com exuberante vegetação. A área de trabalho encontra-se entre 
os povoados de San Ramón e San Javier, incluídas na folha 
topográfi ca Concepción (SE 20-3), escala 1: 250.000, segundo 
Instituto Geográfi co Militar de Bolívia (IGM). Com a fi nalidade 
de explicar a evolução do Cráton Amazonas, três teorias foram 
alcançando notoriedade desde a década de setenta (Amaral 1974, 
Hasui et al. 1984, Santos et al. 2000). Neste trabalho, se toma a 
linha de concepção propostae seguida por Cordani et al. (1979), 
Tassinari (1981), Cordani & Neves (1982), Teixeira et al. (1989), 
Tassinari et al. (1996) e Tassinari (1996), que incluem acresções 
crustais laterais contínuas do Arqueano ao Mesoproterozoico, 
com formação de magmatismo manto-derivado e processos 
subordinados de retrabalhamento crustal. Neste sentido Tassinari 
& Macambira (1999) subdividiram o Cráton Amazonas em 
províncias geocronológicas (Fig. 1B), baseando-se em idades 
obtidas mediante diferentes métodos isotópicos. Esta divisão está 
baseada na idade do embasamento metamórfi co e características 
geológicas. 

Figura 1. Mapa das províncias do Cráton Amazônico (Tassinari & 
Macambira 1999) e localização da área de estudo.

CONTEXTO GEOLÓGICO
As rochas do Cráton Amazônico que ocorrem em território 

boliviano foram consideradas de idade paleoproterozoica (2500-
1600 Ma), Mesoproterozoica (1600-900 Ma) e Neoproterozoica 
(900-570 Ma) (Berrangé & Litherland, 1982). O Paleoproterozoico 
se encontra caracterizado pelo complexo de granulitos Lomas 
Maneches, o complexo gnáissico La Chiquitania e o supergrupo 
de xistos San Ignácio. O Mesoproterozoico por rochas formadas 
e retrabalhadas durante a Orogenia San Ignácio e Sunsás, que 
segundo Berrangé & Litherland (1982) foram os eventos que 
resultaram na cratonização da área. Por último o Neoproterozoico 
está caracterizado pelos depósitos de transgressão do Ciclo 
Orogênico Brasiliano do Cinturão Tucavaca.

Na Bolívia, as rochas anteriores a Orogenia San Ignácio 
são consideradas como o embasamento e neste trabalho foram 
descritas como ortognaisses e ortogranulitos da unidade Lomas 
Maneches, junto com paragnaisses e ortognaisses do Complexo 
La Chiqiuitania. A unidade Lomas Maneches, considerada 
por muitos autores como as rochas mais antigas do Bloco 
Paragua apresentam idade de 1663±13 Ma (U-Pb) (Tabela 1), 
interpretadas como idades de cristalização segundo Boguer 
et al., (2005).

Os orto e paragaisses de La Chiquitania são interpretados 
por Litherland et al. (1986) como de origem vulcânica e 
sedimentar. Estas rochas apresentam maior extensão areal 
que o Lomas Maneches, sendo observada em todo o bloco 
Paragua. Análises U-Pb realizadas em zircões detríticos de 
paragnaisses desta unidade (Boguer et al. 2005), indicam uma 
fonte paleoproterozoica de 1764±12 Ma (Tabela 1). Estes 
zircões apresentam sobrecrescimento com uma idade ao redor de 
1333±6 Ma que segundo Boguer et al. (2005) pode ser 
considerada como a idade de fusão parcial durante o evento San 
Ignácio, como descrito mais adiante.

Desta forma os resultados U-Pb em zircões reportados por 
Boguer et al. (2005) e apresentados na Tabela 1, defi nem uma 
modifi cação importante na estratigrafi a do embasamento pré-
cambriano boliviano. Esta modifi cação coloca os paragnaisses 
do La Chiquitania como as rochas mais antigas da região, 
formadas por sedimentação a partir de fontes crustais ensiálicas 
de idade por volta de 1,76 Ga, seguidas dos ortognaisses do 
Lomas Maneches, formados entre 1689 e 1663 Ma, ambas as 
unidades localmente metamorfi sadas e/ou refundidas no evento 
San Ignácio. Outra modifi cação importante na estratigrafi a 
obtida como resultado das idades reportadas por Boguer et al. 
(2005) é em relação aos xistos San Ignácio, interpretados por 
Litherland et al. (1986) como mais jovens do que os gnaisses do 
Lomas Maneches. Os novos dados U-Pb em SHRIMP defi nem 
as idades mais antigas por volta de 1,75 Ga para os núcleos de 
grãos detríticos, o que indica que estes xistos foram formados 
anteriormente ao evento orogênico Lomas Maneches. Estes 
xistos apresentam ainda idades de bordas de grão de zircão 
(e outros grãos tanto em núcleo como em borda) por volta de 
1690 Ma (formados durante a orogenia Lomas Maneches).
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Segundo a literatura, o mais importante evento magmático 
do Pré-Cambriano boliviano corresponde às formações das suítes 
graníticas sin e pos-tectônicas conhecidas como Orogênese San 
Ignácio. Os afl oramentos mais extensos, referência aos corpos 
intrudidos no setor norte mais conhecido como Complexo 
Pensamiento, foram datados no início da década de oitenta, com 
idades entre 1380 e 1285Ma (Rb-Sr) por Litherland et al. (1986) 
(Tabela 1). Idades Rb-Sr em metassedimentos interpretados 
por origem metamórfi ca por Berrangué & Litherland (1982) 
também resultam em valores por volta de 1,34 Ga sugerindo um 
importante evento magmático-metamórfi co regional.

Boguer et al. (2005) apresenta resultados que defi nem 
um importante evento gerador de granitóides entre 1334±12 e 
1320±11Ma (idades U-Pb em zircões pelo método SHRIMP, 
(Tabela 1), como a intrusão granítica San Rafael. Este padrão de 

idade, entretanto, é observado tanto em rochas xistosas (bordas 
de zircões detríticos) como em rochas gnaissicas do Lomas 
Maneches (também bordas de zircões), sugerindo que o evento 
San Ignácio teve ampla atuação nos terrenos pré-cambrianos 
bolivianos. Em adição, Boguer et al. (2005) reporta zircões com 
idades 1,34Ga cujos núcleos apresentam idades cerca de 1,68Ga, 
sugerindo que o magmatismo do evento San Ignácio teve como 
fonte parcial rochas da crosta, mas antiga formada durante a 
orogênese Lomas Maneches.

Resultados Sm-Nd sobre as rochas do pré-cambriano 
boliviano ainda são escassos. As únicas unidades geradas no 
evento San Ignácio analisadas por este método são representadas 
pelos granitos Puerto Alegre/La Junta com TDM de 1,99 Ga e 
2,09Ga com valores de εNd(t) negativos e os granitos Diamantina 
e Orobaya com TDM entre 1,69 Ga e 1,73Ga, e valores de εNd(t) 

Tabela 1. Sínteses dos dados geocronológicos do pré-cambriano da Bolívia reportados na literatura. Fonte: (1) Litherland et al. (1986), 
(2) Boger et al. (2005) e (3) Darbyshire (2000).
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entre + 1,0 e 1,4, respectivamente, considerados por Derbyshire 
(2000) como representantes da Orogênese San Ignácio 
(Tabela 1). Os valores apontam longas permanências crustais 
antes da cristalização dos granitos durante o evento San Ignácio, 
sugerindo uma importante participação ou mistura de crosta pré-
formada na origem dos respectivos magmas.

A Província Sunsás, objeto deste estudo, é a mais jovem 
do Cráton Amazonas, exposta no extremo sudoeste. O início da 
atividade tectônica Sunsás está associado com o Ciclo Orogênico 
Greenvilliano (1,30 a 1,0Ga), marcado pela colisão da paleoplaca 
da Laurentia e da Amazônia no fi nal do Mesoproterozoico (ex: 
Hoffman 1991, Sadowsky & Bettencourt, 1996).

 A Província Sunsás se divide em três segmentos lito-
tectônicos, segundo Litherland & Bloomfi eld (1981), Saes & 
Fragoso Cesar (1986) e Rizzotto (1999), os quais são: 1) Faixa 
Móvel Sunsás, na Bolívia, 2) Faixa Aguapeí, no Brasil e 3) 
Sequência Metavulcanossedimentar Nova Brasilândia, no Brasil.

A Faixa Sunsás na Bolívia é produto de dois eventos, um 
deles sedimentar, caracterizado pela deposição dos grupos Sunsás 
e Vibosi e outro restrito à orogenia (1300-950 Ma), marcando 
uma importante inversão que envolve a formação de crosta, 
representada por plutonismo granítico (Litherland et al. 1986). A 
parte sudeste desta faixa divide-se em dois segmentos tectônicos: 
1) ao norte da localidade de Concepción, onde as estruturas do 
evento San Ignácio estão preservadas e sobrepostas por depósitos 
do Grupo Sunsás e 2) Frente San Diablo, interpretado como uma 
zona de sutura entre o Cráton Paragua e o terreno de San Pablo 
(Saes & Fragoso Cesar 1996). 

O Grupo Sunsás encontra-se fortemente dobrado, com 
espessura de 3000 a 5000m. A unidade basal é formada 
por conglomerados que se sobrepõem discordantemente 
ao embasamento, e a unidade psamítica inferior é formada 
por arcósios, subarcósios de granulometria grossa, arenitos 
estratifi cados, quartzitos feldspáticos e quartzitos micáceos. 
A unidade psamítica superior é composta por meta-arcósios 
(Berrangué & Litherland 1982). 

O Grupo Vibosi se sobrepõe discordantemente ao grupo 
anteriormente descrito. As formações deste grupo são, na base, 
as Formações Santa Isabel, com arcósios de granulometria média 
e subarcósios e a Formação San Marcos composta de arenitos, no 
topo a Formação Santo Colombo, constituído por arenitos cinza 
(Berrangué & Litherland 1982).

Na Bolívia os granitóides da orogenia Sunsás (Fig. 2)
foram datados por K-Ar e Rb-Sr, tal é o caso do granito Casa 
de Piedra (1005±12Ma) (Tabela 1), com base nos dados 
geocronológicos e associações estruturais. Litherland et al. 
(1986) diferenciaram dois tipos de granitóides: 1) granitos sin-
cinemáticos representados pelos granitos Limonal, La Cruz, San 
Miguel, Espiritu, Las Palmas, La Palca, San Pablo, El Carmen e 
Nomoaca e; 2) granitos pós-cinemáticos que se caracterizam por 
apresentar corpos homogêneos, não deformados, com contatos 
intrusivos e de composição predominantemente granítica em 

vez de granodiorítica (Fletcher 1979), tais corpos são: Talcoso, 
Casa de Piedra, Taperas, Cachuela, Lucuma, Tasseoro. Além 
destes corpos mapeados por Litherland et al. (1986), novos 
corpos graníticos foram interpretados como sendo formados 
durante a Orogênese Sunsás. Desta forma, os granitos Primavera 
e Naranjito foram adicionados à lista dos granitos Sunsás por 
Adamek et al. (1996). 

Desta forma é possível sugerir o seguinte quadro evolutivo 
para a geologia da região. Os paragnaisses La Chiquitania e xistos, 
anteriormente defi nidos como San Ignácio, foram resultados da 
erosão e deposição de sedimentos cujas fontes apresentam idade 
por volta de 1,76 Ga. Os trabalhos até agora reportados não 
indicam unidades magmáticas com esta idade no Pré-Cambriano 
na Bolívia, como também não são reportados dados sobre a bacia 
de deposição destes sedimentos. 

Por volta de 1680-1660Ma ocorreu um importante evento 
acrecionário na região aqui defi nido como Orogênese Lomas 
Maneches. Esta acreção provavelmente ocorreu em arco 
magmático, com geração de rochas juvenis. Seguindo o tempo 
geológico foi registrado o evento San Ignácio de idade entre 1,34 
e 1,33Ga. O ambiente tectônico mais provável para a formação 
dos granitos San Ignácio foi um arco magmático continental. 
Esta importante orogênese resultou na formação de volumosas 
unidades graníticas. Neste evento também foram parcialmente 
metamorfi sadas as rochas preexistentes, incluindo fusões 
localizadas dos gnaisses da La Chiquitania como do Lomas 
Maneches. Segundo Litherland et al. (1986) a Orogêneses 
San Ignácio está relacionada ao evento de formação do Cráton 
Paragua e o fi nal desta orogênese corresponde à estabilização 
deste cráton.

Por fi m ocorreu a Orogêneses Sunsás, após a deposição 
dos sedimentos do Grupo Sunsás em uma margem passiva. A 
inversão desta em uma margem ativa provocou a deformação 
destes sedimentos bem como a geração de importantes 
granitogêneses resultando do estabelecimento de um arco 
magmático continental produto da subducção que terminou 
na colisão grenvilliana, que conforme a literatura resultou na 
aglomeração do Supercontinente Rodinia.

MATERIAIS E MÉTODOS 
As amostras petrográfi cas e geoquímicas foram preparadas 

no Laboratório de Geologia (LGPA), da Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro (UERJ), sendo elaboradas e interpretadas 28 
lâminas delgadas e 34 análises geoquímicas. A geoquímica é 
uma ferramenta importante no estudo da petrogênese das rochas 
ígneas preferencialmente em conjunto com dados petrográfi cos 
e de campo. Análises de elementos maiores e traços de rochas 
ígneas são fundamentais para uma interpretação petrogenética 
segura. A preparação das amostras para geoquímica inicia-se com 
a fragmentação da rocha em fragmentos menores manualmente 
com martelo até alcançar uma granulometria de quatro mm, 
depois as amostras foram divididas em duas partes iguais, uma 
parte foi reservada e a outra porção foi novamente dividida em 
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quatro, extraindo 2/4 partes do material. Estas 2/4 partes do 
material foram pulverizadas no moinho de bolas, obtendo-se 30 
a 40g de pó fi no. Esse material fi no foi analisado mediante o 
método de ICP-AES para os elementos maiores no laboratório 
ACTLABS (Canadá), os elementos-traço P, S, Cl, Rb, Sr, Ba e 

Zr foram analisados por Fluorescência de Raios-X (em pastilhas 
fundidas); espectrometria de absorção atômica para Mn, Mg, 
Na, K, Cu, Mo, Sn e Pb; espectrometria óptica para Nb, Y, Ni e 
V; espectrometria de emissão com plasma induzido (ICP) para 
Terras-Raras e titulação com KMnO4 para Fe+2.

Figura 2. Distribuição regional dos granitóides e principais feições estruturais formados durante a Orogenia Sunsás na Bolívia, segundo Litherland 
et al. (1986). 

 CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA E PETROGRÁFICA 
Neste item são apresentados os resultados preliminares 

da caracterização petrográfi ca de sete corpos graníticos 
aparentemente gerados na Província Sunsás, juntamente com os 
dados geológicos coletados na fase de campo e por ultimo, as 
interpretações dos dados litogeoquimicos. 

Granito Talcoso - Ao norte da cidade de San Javier afl ora 
o Granito Talcoso (Fig. 3), apresenta-se em forma circular, com 
13 km de comprimento por 11km de largura e com uma suave 
orientação com direção NNE. O ponto mais alto no Granito 
Talcoso é de 200m sendo a intrusão mais facilmente diferenciada 
nas imagens de satélite. 

O Granito Talcoso, em campo, apresenta duas fases, uma 
de coloração cinza clara a escura, formando uma banda contínua 
na margem oriental. A outra fase apresenta uma coloração 
mais escura ocupando o resto da intrusão. A rocha mostra uma 
granulometria fi na a média, enquanto a segunda fase é de natureza 
mais grossa com aparência leococrátrica, de cor marrom rosa, 
textura porfi rítica, predomínio de quartzo e com fenocristais de 
K-feldspatos até 4cm de comprimento.

A composição petrográfi ca do Granito Talcoso é marcada 
por uma abundância de quartzo (40%), K-feldspato (36%) e 
plagioclásio (13%) seguido de biotita (9%), hornblenda (1%) 
e minerais acessórios (1%). Conforme a classifi cação QAP 
adotada pela IUGS é um granito.
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O quartzo, mineral dominante, apresenta-se em formas 
de massas subédricas, com fraturas preenchidas por material 
secundário, com a típica extinção ondular, bordas suturadas e 
esporádicas inclusões de zircão. Os plagiclásios se exibem em 
duas variedades: albita (An06-05) e oligoclásio, formas subédricas, 
macladas segundo a lei da albita e em contato com o quartzo 
se formam exoluções mirmequíticas. A feição dominante que se 
apresenta nestes minerais é a inclusão de muscovitas e epidoto. 
O K-feldsptato encontra-se representado por fenocristais 
de microclíneo em maior proporção e ortoclásio em menor 
porcentagem. O microclínio se mostra com formas quadriculadas 
e seus contatos com grãos de quartzo formam golfos de corrosão. 
A maioria dos grãos de microclíneo apresenta uma aparência 
suja, provavelmente produto de uma alteração argílica incipiente, 
junto com inclusões de palhetas de muscovita. O ortoclásio se 
caracteriza pela cor de interferência cinza de primeira ordem 
e por serem limpos e não alterados. Os minerais máfi cos estão 
representados por biotita e hornblenda. O primeiro máfi co 
aparece de cor castanho esverdeado, com formas tabulares em 
cortes basais; apresentam-se acompanhados de fases acessórias 
com zircões e apatita rodeadas por minerais opacos (Fig. 4A). 
A hornblenda esverdeada encontra-se em menor proporção com 
inclusões de zircão. Os cristais de zircão, apatita e magnetita se 
exibem como minerais acessórios à maneira de inclusões nos 
fenocritais máfi cos e félsicos. A muscovita e o epidoto são como 
minerais secundários, atuam como inclusões em plagioclásios 
e microclíneo (Fig 4B e 4C) e em particular a muscovita se 
apresenta à maneira de pequenos cristais em forma de fl ocos com 
bordas corroídas (Fig 4B e 4C). Por último, observa-se intensa 
sericitização dos K-feldspatos e a cloritização da biotita com 
inclusões de zircão formando halos de reação.

Monzogranito Naranjito - O Monzogranito Naranjito, 
descrito pela primeira vez por Adamek et al. (1996) encontra-se 
ao leste de San Javier e afl ora na estrada que une os povoados 
de San Javier e Concepción. O corpo massivo se expressa de 
forma arredondada (Fig. 5A), ou em matacões, com fraturas e 
com granulação grossa (Fig. 5B). 

A cor dominante na rocha é rosa esbranquiçada e a 
particularidade do afl oramento é a presença de enclaves máfi cos 
de até 70cm de comprimento por 15cm de largura. A textura 
típica é granítica, junto com aglomerados de biotita e minerais 
ferromagnesianos (Figs. 5 C e 5D). 

A encaixante trata-se do ortognaisse El Refugio formado na 
Orogênese San Ignácio, este se encontra de forma homogênea, 
com predomínio de quartzo, seguida por plagioclásios e 
K-feldspatos, a coloração se caracteriza por ser amarelo 
esbranquiçada com cobertura cinza, produto do intemperismo e 
de granulometria grossa a equigranular. 

Em lâmina delgada a rocha se apresenta com cristais de 1,5 
até 3mm de K-feldspatos (26%), quartzo (28%), plagioclásios 
(38%), muscovita (1%), minerais máfi cos (6%) e opacos (1%) 
que junto à análise modal semi-quantitativa na classifi casão QAP 
são monzogranitos. O microclíneo subédrico encontra-se com 
inclusões de muscovita, rodeada de intercrescimento granofi rico 
(Figura 6A), e aparência suja produto de uma alteração 
incipiente. O quartzo, mineral abundante na rocha, ocorre como 
cristal de até 4 mm de comprimento, com bordas irregulares e 
com esporádicas inclusões de biotita (Figs. 6B, 6C, 6D).

O ortoclásio de 1mm de comprimento máximo, sempre 
aparece limpo e sem nenhuma alteração ao contrário 
do plagioclásio que se encontra em formas tabulares e 
com inclusões de agulhas de muscovita e epidoto, não 
interferindo na identificação da variedade. A muscovita 
aparece em forma de placas hipidiomórficas com bordas 
corroídas de 2mm de comprimento por 1,5mm de largura 
(Fig. 6D), assim como também em sua forma alterada como 
sericita nos feldspatos potásicos.

A biotita cloritizada é o único representante máfi co, com 
pleocroísmo que varia de castanho a castanho esverdeado, em 
corte basal (Figs. 6E e 6F) e em forma tabular. Este mineral 
encontra-se com inclusões de óxidos de ferro formando a textura 
Schiller, também com pequenas e esporádicas inclusões de 
zircão, sendo a maioria inclusões de apatita.

Microclínio Granito Primavera - A 3km a oeste da 
cidade de San Javier, em direção à comunidade San José Obrero, 
encontra-se o microclíneo granito Primavera (Fig. 7A), que 
foi descrito pela primeira vez por Adamek et al. (1996). Este 
corpo intrusivo encontra-se em afl oramento caracterizados 
por matacões com formas alongadas, com fraturas irregulares 
(Fig. 7B), de caráter leucocrático na sua aparência fresca é 
marrom esbranquiçado quando alterado, acompanhados de veios 
de quartzo. (Figs. 7C e 7D), de granulometria grossa, com uma 
suave esfoliação, friável, e mineralogicamente composto de 
quartzo, feldspatos e abundante muscovita.

As características petrográfi cas estão marcadas por 
abundância de plagioclásio (20%), quartzo (36%) e K-feldspatos 
(30%) inequigranulares, conforme a classifi cação QAP 
equiavalem a microclínio granitos. Sendo que os quartzos 
subédricos aparecem em dois tamanhos a primeiro de até 2,5mm 
de comprimento encontram-se fortemente fraturados e sem 
preenchimento nas fraturas e o segundo tamanho não passa de 1 
mm (Fig. 8A, 8B e 8C), uma vez que os plagioclásios apresentam 
zonação misturada com inclusões de epidoto e sericita (Fig 9B) 
e se evidenciam sinais de deformação (Fig. 8D). Os K-feldspatos 
representados por microclínio, encontra-se com uma ligeira 
alteração sericítica e com esporádicas inclusões de epidoto, 
como se observa nas Figuras 8E e 8F.
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Figura 3. Mapa geológico da região de San Ramón, apresentando a amostragem de cinco entre os sete corpos intrusivos estudados. Fonte 
Adamek et al. (1996). 



116 Contribuições à Geologia da Amazônia  — Volume 6, 2010

Figura 4. Aspectos microscópicos do Granito Talcoso. A) Cristais de hornblenda e biotita com bordas corroídas e 
rodeadas de minerais opacos; B); C) e D) domínio de minerais félsicos, plagioclásios com palhetas de muscovita 
secundária e quartzo com bordas suturadas.

Figura 5. Vista panorâmica do Monzogranito Naranjito. A) e B) afl oramentos em forma de matacões e textura 
granítica e C) Xenólitos máfi cos e D) Aglomerados de biotita. 
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A característica principal nesta rocha está dada pela 
presença da mica branca (muscovita), que aparece em forma 
tabular, com bordas corroídas, formando glomeropórfi ros, mas 
em porcentagem inferior a 10%. Os minerais acessórios que 
aparecem à maneira de inclusões nos minerais félsicos ocorrem 
em menor proporção à dos outros corpos graníticos estudados. 

Na classifi cação QAP o plutão Primavera foi classifi cado 
como microclínio granito.

Monzogranito Taperas - No extremo sul da cidade de San 
Javier, rodeado por uma mata densa e em direção até a Fazenda 

La Blanca encontra-se o plutão Taperas (Fig. 9A), de 7 x 9km de 
dimensão, com o eixo maior em direção NNW.

Em uma extensão 400m encontram-se dois tipos de 
granulometria: a primeira mais fi na, de coloração cinza 
esbranquiçada e com xenólitos máfi cos (Figs. 9B, 9C e 9D) e 
a segunda mais grossa, de coloração vermelha esbranquiçada e 
com veio de quartzo de até 2cm de largura (Figs. 9D e F). Na 
porção mais grossa a granulometria é mais homogênea, com 
fenocristais de até 3cm de comprimento de K-feldspato, quartzo 
e enclaves de aglomerados máfi cos.

Figura 6. Feições microscópicas do monzogranito Naranjito. A) Microclínio subédrico rodeado de intercrescimento granofi rico; 
B); C) e D) quartzo com esporádicas inclusões de biotita e E) e F) biotita cloritizada com inclusões de óxidos de ferro formando 
a textura Schiller.
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O embasamento tratar-se do ortognaisse El Refugio de 
granulometria mais fi na junto a gnaisses psamiticos bandados do 
Grupo La Bella.

Análises petrográfi cas revelam abundância de plagioclásio 
(20%), quartzo (37%), feldspatos potássicos (21%), seguidos 
de máfi cos, como biotita (8%), titanita (2%), apatita, alanita, 
zircão (1%) e minerais secundários (1%). Embora apresente 
um predomínio de fenocristais de microclíneo de até 3,5mm de 
comprimento rodeado de intercrescimentos granofírico como se 
observa na Figura 10 A.

O plagioclásio, variedade oligoclásio (An10) reconhecido 
pelo maclado polissintético, encontra-se com zonação normal e 
alguns cristais se distinguem por uma forte alteração sericítica e 
reações secundárias de muscovita e epidoto, como se observa na 
Figura 10B. O quartzo se apresenta com formas subédricas (Fig. 
10B), com bordas irregulares e alguns cristais são fortemente 
fraturados e preenchidos por sericita. 

Os minerais máfi cos, representados unicamente pela mica 
biotita se caracterizam pela forma tabular e pleocroísmo variando 
de castanho a castanho esverdeado, produto da cloritização, 
como se observa o detalhe na Figuras 10C e 10D tanto em nicois 
cruzados e paralelos. 

Estas micas têm inclusões de óxidos de ferro junto com 
inclusões de zircão, associadas à titanita, assim como também 
aureolas corrosão (Fig. 10D). A titanita se apresenta de cor 
castanha, formas prismáticas e com inclusões de apatita e zircões. 

Os minerais secundários, como epidoto, sericita, e 
muscovita são restritos aos plagioclásios e microclíneos, mais 
as feições de albita (Fig. 10E) encontram-se nos fenocristais de 
microclínio (Fig. 10E). Por outra parte observam-se aglomerados 
de óxido com aureolas de muscovita secundária (Fig. 10F).

Com todas estas características mais a análise semi-
quantitativa, as rochas do corpo Taperasna classifi cação QAP 
são monzogranitos.

Monzogranito El Carmen - Em direção ao Sul, pela 
estrada de terra que une as comunidades San Juan de Lomerio 
com El Carmen encontra-se o corpo monzogranitico El Carmen 
(Fig. 11). Esta intrusão é caracterizada pela granulometria 
grossa, cor amarelada e dois tipos de orientações, a primeira 
quase vertical e a segunda subhorizontal. As foliações variam 
de 193/90º, 228/90º, 210/89º, 180/90º, 195/90º até 180/90º 
(Fig. 12A) e esforços compressivos expondo duas fases do corpo 
intrusivo El Carmen (Figs. 12B e C). Em alguns segmentos dos 
afl oramentos encontramos fases mais porfi ríticas (Fig. 12 D).

Figura 7. A) Vista panorâmica do Cerro Primavera; B) estrutura arredondada do Granito Primavera; C) Veios de quartzo de 0,5 
cm até 3 cm de largura e (D) granulação grossa com cristais de feldspatos seguindo uma orientação preferencial.
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Figura 8. Fotomicrografi a do microlcínio Granito Primavera: A); B) e C) quartzos subédricos de até 2,5mm de comprimento 
fortemente fraturados; em (D) plagioclásios com sinais de deformação e em (E e F) abundante mica branca como mineral 
secundário.

 As amostras de El Carmen foram reconhecidas como 
monzogranito, segundo a classifcação QAP. O plutão se encontra 
com uma absoluta abundância de minerais félsicos, com 89% do 
total dos componentes, sendo (37%) de K-feldspato, (32%) de 
quartzo, (20%) de plagioclásio, (9%) de biotita, (<1) de minerais 
acessórios e (1%) minerais secundários.

A maioria dos cristais, em geral, encontra-se com formas 
subédricas a anédricas, impossibilitando assim a identifi cação 
das variedades de plagioclásios. O feldspato potásico ocorre 

como microclíneo e ortoclásio. A microclínio apresenta reações 
micropertíticas, como observamos nas fi guras 13A e 13B 
respectivamente, e o ortoclásio mostra-se em formas subédricas 
limpos e sem fraturas. 

O único mineral máfi co existente na lâmina é a mica biotita, 
que aparece em duas colorações: a primeira marrom e a segunda 
marrom esverdeado, com formas desde tabulares a tabulares 
alongadas com bordas corroídas e coroas de reação (Figs. 13C 
e 13D).
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Figura 9. Afl oramentos Monzogranito Taperas. A) Vista panorâmica do cerro Tapera ou San Francisco; B) e C) Granulometria 
mais fi na e enclaves máfi cos; D) Veios pegmatíticos de material leococrático e E) e F) Granulometria grossa junto a fenocristais 
de feldspato potássico de até 3cm de largura.

Os minerais acessórios encontram-se dados por zircões 
e monazitas a maneira de inclusões nas biotitas e alguns 
plagioclásios. Por último observamos sericitas nos plagioclásios 
e K-feldspatos, junto com inclusões de epidoto e muscovita, 
como minerais secundários no plagioclásio e microclíneo. Na 
Figura 13 E, observa-se a orientação dos minerais félsicos e 
máfi cos. Observam-se fenocristais de plagioclásio cercados de 
matriz quartzo-feldspática (Fig. 13F).

Monzogranito San Pablo - Em direção à comunidade San 

Pablo (Fig. 11), encontra-se o corpo alongado do intrusivo San 
Pablo, que se caracteriza pela cor avermelhada e pelas lentes 
porfi ríticas (Figs. 14A, 14B e 14C). Na Figura 14D vemos mais 
uma fase deste corpo intrusivo, somando um total de três fases.

Petrografi camente foi identifi cado como monzogranito, 
segundo a classifi cação QAP. Os componentes encontram-
se marcados pela presença de (48%) de quartzo, (27%) de 
plagioclásio, (15%) de microclíneo, (3%) de ortoclásio, (4%) de 
biotita, assim como também (1%) de minerais acessórios e (3%) 
de minerais secundários.
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Figura 10. Fotomicrografi a do Monzogranito Taperas. A) Detalhe de fenocristais de microclíneo rodeados por quartzo; B) Cristais 
de plagioclásio com palhetas de muscovita e inclusões de epidoto, polarizadores cruzados respectivamente; C) e  D) Placas de biotita 
cloritizada com inclusões de zircão; E) Cristais de microclíneo com micropertita e F) Aglomerados de minerais opacos com auréolas de 
muscovita secundária, polarizadores cruzados. 

O quartzo, mineral abundante na lâmina (Fig. 15A e 
B), aparece com formas subédricas a anédricas. O quartzo 
e o feldspato podem ter intercrescimento gráfi co (Fig. 15C) 
e o plagioclásio apresenta uma suave alteração sericítica, 
com agulhas de muscovita e epidoto produto da alteração 
secundária. Alguns cristais de plagioclásio apresentam reações 
micropertíticas, como observamos na Figura 15D.

 Os minerais máfi cos encontram-se representados pelas 
biotitas. Elas se caracterizam por apresentar um pleocroísmo 

forte que passa desde marrom a marrom esverdeado, formas 
tabulares alongadas e bordas corroídas. Na maioria dos cristais 
observa-se uma transição de biotita a muscovita secundária, 
como observamos nas Figuras 15E e 15F.

Sienogranito Motacusal 
Em direção a SE de San Javier, em direção a Santo Antonio 

de Lomerio, observa-se o Sienogranito Motacusal sincolisional, 
descrito por Litherland et al. (1986) como granitóide Limonal. 
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As características microscópicas demonstram que se trata de 
um sienogranito (Fig. 16). As rochas estão representadas por 
feldspatos potásicos (38%), quartzo (25%), plagioclásio (14%), 
biotita (12%) e muscovita (8%), minerais acessórios (1%) e 
minerais secundários (1%)

Os feldspatos potássicos, quartzo e plagioclásio variam 
desde formas subédricas até anédricas. Os feldspatos estão 
representados pelos ortoclásio e microclínios, onde o primeiro 
é predominante, caracterizam-se por serem fraturados e com 
formas subédricas a anédricas.

Figura 11. Localização geográfi ca dos corpos intrusivos El Carmen e San Pablo.

Figura 12. Afl oramentos do corpo intrusivo El Carmen. A) e B) medidas da foliação; C) Variação de cor e 
granulometria mostrando duas fases e D) Fenocristais de K-feldspatos de mais de 2cm.
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Figura 13. Fotomicrografía do Monzoranito El Carmen. A) e B) fenocristais de microclínio com reações micropertíticas; C) e 
D) Biotita marrom a marrom esverdeada com bordas corroídas e coroas de reação; E) Orientação dos minerais félsicos e F) 
Fenocristais de plagioclásio cercados de matriz quartzo-feldspática. Polarizadores cruzados e paralelos, aumento 2,5X.

A muscovita apresenta-se em forma primária como se 
observa na Figura 16A, em contatos retos com as biotitas, 
formando um ângulo de noventa graus e com formas euédricas, 
mas também ocorre com formas subédricas a maneira de 
alteração dos K-feldspatos e plagioclásios.

O microclínio na maioria dos casos encontra-se como 
fenocristais de hábitos subédricos, alguns dos casos encontram-
se com maclas tipo Carlsbad (Figs. 16B e 16C).

O quartzo ocorre com hábitos anédricos arredondados com 

bordas suturadas. Assim como também a maneira de inclusões nos 
microclíneos. Os plagioclásios de variedade apresentam formas 
subédricas (Fig. 16D) e com fraturas preenchidas por epidotos.

A biotita encontra-se em duas formas: a primeira em 
colunas alongadas fortemente pleocróicas, cor marrom a marrom 
avermelhado, e a segunda em corte basal a quase hexagonal e 
com intercrescimentos de muscovitas secundárias.

As fi guras 16E e 16F são apresentadas para ilustrar texturas 
de intercrescimento de microclíneo, quartzo e micas.
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CARACTERIZAÇÃO GEOQUÍMICA 
Foram analisadas e interpretadas 34 amostras para 

elementos maiores, elementos traço e terras raras dos granitóides, 
El Carmen, Taperas, Talcoso, Naranjito, San Pablo, Motacusal e 
Primavera (Tabela 2).

 Optou-se por trabalhar primeiro com a determinação do 
índice de aluminosidade (índice de Shand), assim como também 
com alguns diagramas Harker, sendo Al2O3, CaO, K2O e Na2O 
para óxidos maiores e Ce, Ga, Nb, Y, e Zr para elementos traço. 
Utilizou-se, também, os elementos Rb, Hf, Ta, Y, Nb, Zr, Ga e Al 
na construção de diagramas que indiquem o possível ambiente 
tectônico onde foram gerados os granitóides em estudo, e seguindo 
a linha de pesquisa foram utilizados os elementos traço e terras raras 
com fi nalidade de interpretar o ambiente onde foram gerados.

No diagrama Al2O3/ (Na2O+K2O) x Al2O3(CaO+Na2O+K2O)  
de Maniar & Picoli (1989), que mostra o índice de saturação 
de alumina - ISA, se vê que as rochas dos granitóides 
El Carmen, Naranjito caem no campo metaluminoso 
(ISA < 1,1), as intrusões San Pablo, Taperas e Talcoso 
peraluminoso a levemente metaluminoso, em tanto que 
os granitóides Primavera e Motacusal foram considerados 
peraluminosos (ISA > 1,1) (Fig. 17).

 A  partir deste ponto, com os resultados do ISA os sete 
corpos em estudo foram agrupados em três categorias, sendo do 
Grupo 1 (metaluminoso) os monzogranitos El Carmen e Taperas, 
Grupo 2 (peraluminoso a levemente metaluminoso) o granito 
Talcoso e monzogranitos Naranjito e San Pablo respectivamente e 
Grupo 3 (peraluminoso) o sienogranito Motacusal e microclíneo 
granito Primavera.

As correlações dos elementos maiores e elementos traços 
em relação à sílica podem ser visualizados nos diagramas binários 
de Harker (Figs 18 e 19). As rochas apresentam valores muito 
elevados de sílica, estando a maioria das amostras distribuídas no 
intervalo restrito de 69,30% a 79,65% de SiO2, caracterizando-as 
como rochas graníticas ácidas. 

Observa-se em geral correlação negativa entre sílica e 
os teores de Al2O3 (Figs 18A1, 18A2 e 18A3). Em relação aos 
álcalis, observa-se forte empobrecimento de CaO, K2O e Na2O 
para o granito Talcoso é monzogranitos San Pablo e Naranjito 
(Fig. 19B2); sienogranitro Motacusal e microclíneo granito 
Primavera (Fig 18B3). Com relação ao corpo intrusivo El Carmen 
observa-se empobrecimento dos álcalis, mas o monzogranito 
Taperas apresenta enriquecimento (Fig 18B1). O diagrama 
K2O x SiO2 refl ete que as amostras estudadas são ácidas com 
elevada porcentagem de potássio. 

Figura 14. Fotografi as dos afl oramentos San Pablo. A) Visão panorâmica do intrusivo; B) Variação granulométrica de uma das 
fases dogranito; C) Granulometria grossa e cor branca avermelhada e D) Visualização das outras duas fases do granito.
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Figura 15. Microfotografi a do monzogranito San Pablo. A) e B) biotita cloritizadas com alterações sericiticas (polarizadores 
paralelos e cruzados); C) Quartzo com intercrescimento gráfi co; D) textura granítica e E) e F) Transição de biotita a muscovita 
secundária.

Para alguns elementos traço (Fig. 19), observou-se que para 
os granitóides El Carmen e Taperas apresentam enriquecimento 
de Ce e para os corpos intrusivos Talcoso, San Pablo, Naranjito, 
Motacusal e Primavera, ao contrario apresenta-se uma perda 
de Ce. Repete-se estes padrões para os elementos Ga, Nb, Y, e 
Zr para os três grupos de amostras, mais o comportamento no 
Ga para os granitóides San Pablo e Naranjito são confusos e se 
visualiza enriquecimento pobre no monzogranito Naranjito.

Quanto á classifi cação tectônica baseada nos diagramas 
Rb/30-Hf-Ta*3 (Fig. 20A) e Rb/10-Hf-Ta*3 (Fig. 20B) de Harris 

et al. (1986), os granitos El Carmen e Taperas foram gerados 
em um ambiente de arco vulcânico, já para os granitóides 
Naranjito uma afi nidade sincolisional e os granitóides San Pablo, 
Motacusal, Primavera e Talcoso não apresentam um padrão 
uniforme que ajude a confi rmar o tipo de ambientes onde foram 
gerados.

Seguindo esta linha, nos diagramas da Figura 21 encontram-
se em função da comparação entre os granitóides Sunsás com 
exemplos encontrados na literatura descrita por Pearce et al.  
(1984). 
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Os dados foram normalizados pelos valores ORG de 
Pearce et al. (1984) e como resultados têm que os granitóides 
El Carmen e Taperas foram gerados em um ambiente de 
arco vulcânico similar ao arco magmático chileno (Fig. 21, 
Grupo 1). Os granitóides Naranjito, San Pablo e Talcoso são formados 
num ambiente de colisão similares aos granitos sincolisionais 
formados no Gabug no Tibet (Fig. 21, Grupo 2). Em quanto que os 
granitóides Motacusal e Primavera, apresentarão similaridade aos 
granitos intraplaca da Islândia (Fig. 21, Grupo 3).

Na iniciativa de defi nir ainda mais o ambiente tectônico 
onde foram gerados os granitóides dos grupos 2 e 3, utilizou-
se os diagramas tectônicos, Rb x Y+Nb e Nb x Y (Fig. 22), de 
Pearce et al. (1984). Nestes diagramas vemos que os granitóides 
Motacusal e Primavera caem no campo intraplaca, enquanto que 
os granitóides San Pablo, Talcoso e Naranjito encontram-se no 
campo intraplaca a sincolisional. 

Figura 16. Fotomicrografi as do Sienogranito Motacusal. A) e B) Muscovita primária; C) e D) Textura granítica com biotitas 
marrom avermelhadas, polarizadores paralelos e cruzados; E) intercrescimento de microclíneo em quartzo e F) Textura granítica.
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Tabela 2. Análise química dos oito corpos intrusivos. Motacusal de 1 a 2; San Pablo de 3 a 6; El Carmen de 7 a 9; de Taperas 10 a 17; Primavera 
de 18 a 23; Naranjito de 24 a 29 e Talcoso 30.
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Tabela 2. (continuação)
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Figura 17. Índice de saturação de alumina Al2O3/ (Na2O+K2O) 
x  Al2O3(CaO+Na2O+K2O, segundo Maniar & Picoli (1989).

Com estes critérios, mais os elementos incompatíveis Ce, 
Y, Nb, Ga e Al e junto aos conceitos postulados por Eby (1992) 
e Whalen et al. (1987) é possível identifi car que os granitóides 
Motacusal e Primavera são granitos Tipo A2 (Fig. 23A, 23B e 
23C). Já para os granitóides Talcoso, San Pablo e Naranjito, são 
considerados granitos Tipo A segundo a Figura 24D, mais nos 
diagramas ternários propostos por Eby (1992), apresentam dados 
confusos porque caem, tanto no campo A1 quanto no campo A2 
(Fig. 23D, 23E e 23F).

Os resultados analíticos dos elementos terras raras (ETR), 
das amostras estudadas foram utilizados para a construção dos 
diagramas da Figura 24. As amostras El Carmen e Taperas 
apresentam um padrão de forte fracionamento dos (ETRL) leves 
e na porção de terras raras pesadas (ETRP), apresentam uma 
tendência horizontalizada, junto com uma forte anomalia negativa 
de Eu (Fig. 24), devido à presença de plagioclásios na fase inicial de 
cristalização. Para os granitóides: Talcoso, San Pablo e Naranjito o 
comportamento dos ETRL apresenta um fracionamento, mais não 
tão forte quanto os anteriores granitóides já citados, assim como 
também uma leve anomalia negativa de Ce. Para a porção das 
terras raras pesadas (ETRP) tende a serem horizontalizadas mais 
se nota um ligeiro aumento nos elementos Yb e Lu, nestes corpos a 
anomalia negativa de Eu não é tão pronunciada (Fig. 24).

Para o sienogranito Motacusal e o microclíneo granito 
Primavera existe uma forte tendência horizontalizada tanto para os 
ETRL como para os ETRP, mas uma marcada anomalia negativa de 
Eu (Fig. 24).

DISCUSSÕES 
A literatura que descreve a distinção entre os granitos 

tipo A, I e S ainda é motivo de debate. Desde a introdução de 
granitóide Tipo A (Loiselle & Wones 1979), esta classe de granito 
tem gerado muita discussão, adicionada da proposta de Chapell 
& White (2001), que propuseram a distinção entre os granitos 
Tipo I e Tipo S a partir de suas caracterizações geoquímicas. 
As discussões sobre a “sopa de letrinhas” dos tipos de granitos 
tem sido incrementada com as contribuições principalmente de 
Pearce et al. (1984), Maniar & Piccolli (1989), Rämo (1991), 
Eby (1992) e Pitcher (1997). Segundo esses autores os granitos 
Tipo I são de derivação mantélica e apresentam variações 
químicas correspondentes a suítes cálcio-alcalinas expandidas. 
Os granitos Tipo S são derivados de magmas crustais gerados 
em ambientes de colisão. E os granitos Tipo A são gerados 
em ambientes de intraplaca com afi nidade cálcio-alcalina 
metaluminosa. 

Eby (1992) propõe que os granitóides Tipo A podem ser 
quimicamente divididos em dois grupos. O primeiro grupo é 
representado pelos granitos manto derivados similares aos OIB 
(Ocean Island Basalt), e o segundo grupo é representado por 
granitos gerados em ambientes que variam desde o fi nal de processos 
colisionais a granitos gerados em ambientes intraplaca.

Diante desta discussão os granitos da Província Sunsás 
aqui estudados podem ser constituídos de granitos Tipo I, S e A. 
As intrusões El Carmen e Taperas apresentam feições químicas 
e petrográfi cas que indicam uma origem manto derivada que 
passaram por processos de fracionamento magmático de diferentes 
intensidades. Esses granitos não são foliados, quimicamente 
representam parte de uma suíte cálcio-alcalina expandida (conforme 
os diagramas Harker), são metaluminosos e os estudos petrográfi cos 
mostram uma variação entre sienogranito e monzogranitos sem a 
presença de minerais alumosilicáticos.
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Figura 18. Diagramas Harker para os elementos maiores (Al2O3, CaO, K2O e Na2O).
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Figura 19. Diagramas Harker de alguns elementos traço.
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Figura 20. Diagrama ternário, A) Rb/30-Hf-Ta*3 e B) Rb/10-Hf-Ta*3 
para ambientes tectônicos (modifi cado de Harris et al. 1986).

As rochas do microclíneo granito Primavera e do 
sienogranito Motacusal apresentam feições indicativas de granitos 
Tipo S. As amostras têm composição química metaluminosa e 
a petrografi a indica a presença de duas micas. Os granitóides 
Talcoso e San Pablo e El Carmen apresentam quimismo cálcio-
alcalino e metaluminoso, porém os diagramas de discriminação 
tectônica indicam afi nidade de granitos sincolisionais. Esta 
feição é corroborada pela similaridade de padrões de terras raras. 

Estas variações químicas e petrográfi cas das amostras 
estudadas provavelmente refl etem a variedade de ambientes 
tectônicos onde foram formadas. Neste sentido os granitos Tipo-I 
indicam um ambiente tectônico pré-colisional onde os magmas 
geradores destas rochas foram formados a partir da subducção de 
uma crosta oceânica sob a crosta continental anteriormente formada 
constituída pelas unidades La Chiquitania (ca. 1,77Ga), Lomas 
Maneche (ca. 1,68-1,66Ga) e San Ignácio (ca. 1,38-1,32Ga).

Figura 22. Diagramas de discriminação tectônica de Pearce et al. 
(1984). A) Diagrama Rb x. Y+Nb e B) Diagrama Nb x Y). Granitos de 
arco vulcânico (VAG), granitos sincolisionais (Syn-COLG), granitos de 
intraplaca (WPG) e granitos de cordilheira oceânica ou plagiogranitos 
(ORG).

O granitóide Motacusal apresenta feições Tipo S 
e provavelmente foram formados durante um processo 
colisional. Esta colisão é sugerida, na literatura, como resultado 
da formação do Supercontinente Rodinia através da colagem 
entre a Amazônia e a Laurentia. Por fi m os granitóides Tipo A 
podem representar o período de estabilização cratônico pós-
colisional a anorogênico. Esta evolução baseada nos produtos 
de processos magmáticos permite explicar a ocorrência dos 
diversos tipos de granitos (tipo I, S e A) em uma mesma região 
e é coerente com as propostas de evolução crustal postuladas 
para o Pré-Cambriano boliviano.
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Figura 21. Elementos traço normalizados pelo ORG de Pearce 
et al. (1984) dos granitóides Cachuela, El Carmen, Taperas, 
Primavera, Motacusal, Naranjito, San Pablo e Talcoso, 
comparados granitos gerados em arcos vulcânicos no Chile, 
em ambientes de intraplaca da Islândia e é em um ambiente 
sincolisional no Tibet.
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Figura 23. Diagramas de discriminação tectônica para os granitóides Motacusal, Primavera, San Pablo Naranjito e Talcoso. A) e B) Zr x Ga/
Al*10000, segundo Whalen et al. (1987) e C); D); E) e F) Diagramas ternários em função de Nb, Y, Ce e 3*Ga para distinguir entre os granitos 
Tipo A1 e A2.
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Figura 24. Padrão de terras raras dos granitóides sunsás 
do Pré-Cambriano boliviano, normalizado pelo condrito, 
segundo Nakamura (1974).
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CONCLUSÕES 
A partir dos resultados apresentados nos itens anteriores 

é possível caracterizar as feições petrográfi cas e químicas das 
rochas estudadas. Em adição, estas feições permitem lançar 
hipóteses sobre os ambientes tectônicos onde foram gerados os 
seus respectivos magmas.

As amostras das intrusões El Carmen, San Pablo, Tapera e 
Naranjito apresentam uma composição monzogranítica, por outro 
lado a intrusão Motacusal apresenta uma natureza sienogranítica, 
para Primavera uma composição microclínio granito e uma 
composição granítica para o corpo intrusivo Talcoso, como 
confi rmado pela variação de álcalis nos feldspatos descritos pela 
petrografi a. 

Os Elementos Terras Raras indicam padrões similares 
para os granitóides San Pablo e Talcoso, com ETRL inclinados 
e ETRP subhorizontais. Os granitóides Taperas, Naranjito e 
El Carmen apresentam padrões de terras raras coerente com 
um processo de fracionamento magmático. Estas feições 
permitem sugerir ainda que o primeiro grupo de granitos seja 
de Tipo S e o segundo grupo são provavelmente de origem 
mantélica. 

As características geoquímicas permitem sugerir que o 
sienogranito Motacusal e o microclínio granito Primavera são 
metaluminosos e os outros corpos intrusivos apresentam um 
comportamento peraluminoso e peraluminoso à levemente 
metaluminoso. Este segundo grupo de rochas indica constituir 
uma suíte cálcio-alcalina.

Estas feições permitem sugerir que os granitóides El 
Carmen, Taperas e Naranjito e foram formados em um ambiente 
de arco magmático resultado da subducção de uma crosta 
oceânica anteriormente formada. Os granitóides San Pablo e 
Talcoso provavelmente foram formados em ambiente colisional 
através da geração de magmas crustais e cristalização de granitos 
Tipo S e os granitóides Motacusal e Primavera foram gerados em 
ambientes de intraplaca. 
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Resumo
Este estudo foi realizado buscando-se entender a sequência supracrustal que ocorre na região dos Araés, município de Nova Xavantina, 
na porção oriental do estado de Mato Grosso, vinculando à compreensão da mineralização aurífera denominada “Mina dos Araés”. 
O mapeamento geológico aliado às análises petrográfi ca e estrutural, permitiram individualizar os litotipos, cujo empilhamento 
estratigráfi co é proposto neste trabalho, sendo representado na base por litologias metavulcânicas e metavulcanoclásticas, de 
composição básica e intermediária. A associação formada acima das metavulcânicas é composta por unidades de precipitação 
química como formações ferríferas bandadas, metacherts carbonáticos e metacherts quartzosos. No topo predominam unidades 
metaclásticas, metapelíticas e metapsamíticas. Vários pesquisadores têm correlacionado essa sequência ao Grupo Cuiabá, porém 
o conteúdo litológico aqui observado é diverso daquele descrito próximo à capital mato-grossense, tendo sido individualizada do 
Grupo Cuiabá como “Unidade Nova Xavantina-Araés”. Associada a esta sequência ocorre uma importante mineralização aurífera 
representada por um veio de quartzo com espessura variável de poucos metros, chegando a atingir até 5m, subverticalizado em forma 
helicoidal, estendendo-se por cerca de 3km segundo a direção preferencial ENE/WSW. A análise estrutural permitiu a defi nição 
de um modelo em regime de transtensão associado à transpressão, composto por falhamento direcional (transcorrente) dextral, de 
direção E-W, denominado “Zona de Cisalhamento dos Araés”, associado a falhamentos normais NW e de empurrão ou inversos NE. 

Palavras-chave: Sequência Metavulcanossedimentar dos Araés, Zona de Cisalhamento dos Araés, empilhamento estratigráfi co, 
mineralização aurífera, veio de quartzo.

Abstract
The studies conduced on the gold district of Nova Xavantina, in the easternmost sector of the Mato Grosso State, Brazil, deal with the 
evolution of a low-grade metavolcano-sedimentary sequence, wich local name is “Araés Mine”. The geological mapping along with 
structural and petrographic analysis, allowed the division of the sequence into three rocks associations. The sequence is composed, 
from bottom to top, of mafi c to intermediate metavolcanics, with interlayered chemical (BIF’s and cherts) and clastic sediments 
mainly quartzites. A number of authors have correlated this studied sequence with the Cuiaba Group, but the litologic context present 
in the area differs from that in the vicinity of the city of Cuiaba. In this work this sequence has been individualized from the Cuiabá 
Group and designated by “Araés-Nova Xavantina Sequence”. The metavolcano-sedimentary sequence is crosscut by a series of fault/
fracture systems, wich are generally fi lled with meter-wide gold-bearing and barren quartz veins. Structural analysis points to an E-W 
dextral strike-slip fault system, named “Araés Shear Zone”, with local transtensional or transpressional associated regimes. Those 
auriferous veins contain signifi cant amounts of base metal sulfi des (pyrite, sphalerite, galena, calcophyrite and bornite) and comprise 
the major lode-gold systems of the Araés Mine deposit. The mineralized zone consists of an helicoidal, subvertical, ENE-WSW 
quartz vein, few meters wide (5 meters), with a total extension of 3,000 meters.

Keywords: Araés Metavolcano-Sedimentary Sequence, Araés Shear Zone, gold-bearing, barren quartz veins.
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INTRODUÇÃO E OBJETIVO
Este trabalho é o resultado da integração dos dados de 

geologia levantados para empresas de mineração e em projeto 
de Tese de Doutorado realizado no Instituto de Geociências e 
Ciências Exatas, UNESP, Campus Rio Claro, SP, Processos 
FAPESP 13.013/94 e 14.867/94, e posteriormente com apoio do 
Processo Bolsa de Desenvolvimento Regional DCR – CNPq - 
UNIR no 350262/2005-5.

A área estudada situa-se no extremo leste do estado do Mato 
Grosso, nas proximidades da divisa com os estados de Goiás e 
Tocantins, 25 km a noroeste da cidade de Nova Xavantina, nas 
vizinhanças do córrego Santo Antonio, afl uente da margem 
esquerda do rio das Mortes, que por sua vez, é importante 
tributário do rio Araguaia. A localidade denomina-se Vale dos 
Araés e pertence ao distrito e município de Nova Xavantina, 
estado de Mato Grosso (Fig. 1).

O acesso é feito a partir de Cuiabá, percorrendo cerca de 
500km pela estrada BR-70 até Barra do Garças, onde toma-se a 
estrada BR-158 até a cidade de Nova Xavantina, após percorrer 
cerca de 150km.

Figura 1. Mapa de localização da área de estudo.

Inicialmente foi elaborado um mapeamento geológico de 
detalhe (escala 1:5.000) de uma área de 1.000 Ha, correspondente 
à área de pesquisa requerida pela extinta empresa de Mineração 
Nova Xavantina Ltda. no ano de 1984, sendo também elaborados 
levantamentos regionais ao longo dos anos subsequentes. Mais 
recentemente, a Mineração Caraíba – Unidade Nova Xavantina 
retomou os trabalhos de pesquisa, propiciando a descoberta 
de novos dados que possibilitaram a elaboração do presente 
trabalho. 

Durante o mapeamento geológico de detalhe, foi constatada 
a presença de litotipos pertencentes a uma sequência supracrustal, 
composta por rochas metavulcanossedimentares, formações 
ferríferas bandadas e rochas metapelíticas/metapsamíticas. 

Cortando essa sequência, ocorre um possante veio de quartzo 
sulfetado mineralizado a ouro, encaixado em uma estrutura de 
falha transcorrente dextral, descoberto por Bandeirantes no fi nal 
do século XIX e responsável pelo interesse de garimpeiros desde 
a década de 50, até os dias de hoje por importantes empresas de 
mineração.

O objetivo deste trabalho é a revisão do empilhamento 
estratigráfi co desta sequência supracrustal, tendo como método 
o mapeamento geológico regional e de detalhe, os estudos 
petrográfi cos e estruturais, bem como relações de contatos 
entre as litologias mapeadas. Ficou constatado que a presença 
das rochas mapeadas foge do contexto litológico defi nido para 
o Grupo Cuiabá, sendo então individualizadas em uma unidade 
denominada “Unidade Nova Xavantina-Araés” (Pinho 1997, 
Martinelli 1998) e posteriormente adotada por Lacerda Filho 
et al. (2003) na Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo, 
posicionando-a estratigrafi camente abaixo do Grupo Cuiabá.

CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL
Em relação à compartimentação geotectônica regional, 

a área de estudo está localizada na Província Tocantins que é 
composta pelas Faixas Brasília e Paraguai que constituem 
unidades de destaque na região central do continente sul-
americano. Mais especifi camente, a área insere-se na Faixa 
Paraguai que bordeja o Cráton Amazônico e o Bloco Rio Apa 
pelo lado oriental, limitando-se a leste pelo Arco Magmático de 
Goiás e a Faixa Brasília, e a sul pelos sedimentos das Bacias do 
Pantanal e do Paraná.

As principais unidades litológicas adjacentes envolvidas 
são, principalmente o Grupo Cuiabá que contem as Formações 
Bauxi e Puga, e o Grupo Alto Paraguai que contém as Formações 
Araras Raizama e Diamantino.
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Faixa Paraguai - Segundo Almeida (1948, 1945, 1954, 
1964, 1965a, 1965b, 1966, 1967, 1968), esta entidade representa 
um marcante elemento tectônico de importância regional na 
região central do Brasil. Em território brasileiro esta faixa orla 
o Cráton Amazônico pela sua borda meridional e oriental, por 
extensão superior a 2.500 km, desenvolvendo-se geografi camente 

desde a bacia do rio Paraguai, nos estados de Mato Grosso 
do Sul e Mato Grosso, até o baixo curso do rio Tocantins no 
estado do Pará, desaparecendo a sul e a norte, sob os sedimentos 
fanerozoicos das bacias do Paraná e Amazonas, respectivamente. 
Na confl uência dos rios Paraguai e Apa, essa faixa se prolonga 
em território da República do Paraguai (Fig. 2).

Almeida (1968) estudando a evolução estrutural da Faixa 
Paraguai-Araguaia, distinguiu três estágios estruturais separados 
por discordâncias e mudanças contrastantes de litologia, 
associados a uma zonalidade tectônica e dispostos em longas 
e estreitas faixas paralelas ao Cráton do Amazonas. O estágio 
supostamente mais antigo (Grupo Cuiabá) é formado por rochas 
metamorfi sadas na fácies xisto verde, intensamente dobradas, 
pelíticas com caráter de fl ysh (turbiditos) tendo na base camadas 
de quartzitos e calcários subordinados.

O estágio médio foi defi nido pelos diamictitos do 
Grupo Jangada, atualmente referido como Formação Puga, 
recobertos pelas sucessões carbonáticas do Grupo Corumbá. O 

estágio superior é representado pelo Grupo Alto Paraguai com 
sedimentação continental “molássica” em sua parte inferior.

Nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a faixa 
dobrada Paraguai-Araguaia é representada pelos Grupos Cuiabá, 
Corumbá e Jacadigo, e na sua extensão setentrional, pelos Grupos 
Tocantins e Estrondo. O Grupo Cuiabá foi considerado como 
uma extensão do Grupo Tocantins, mostrando uma transição 
gradual para o Grupo Estrondo (Almeida 1976).

Quanto à evolução, esta faixa dobrada tem sido relacionada 
ao Ciclo Brasiliano, no limite do Proterozoico superior e 
Paleozoico inferior, fato este indicado por datações radiométricas 
disponíveis, em especial na porção setentrional da faixa.

Figura 2. Posicionamento geotectônico da Faixa Paraguai.
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Segundo Alvarenga (1984), diferentes colunas estratigráfi cas 
foram propostas para a Faixa Paraguai, tendo sido excluída a 
região da Serra da Bodoquena e do alto Araguaia, evidenciando 
uma controvérsia sobre a estratigrafi a na passagem entre as 
zonas estruturais internas, que são metamórfi cas e com intrusões 
graníticas e externa, que são dobradas e com pouco ou mesmo sem 
metamorfi smo.

Dentro do conceito de tectônica global, Brito Neves (1983) 
e Jones (1985) interpretaram a evolução das unidades da Faixa 
Paraguai em conjunto com as unidades expostas na Bolívia, 
propondo um modelo de junção tríplice em estágios iniciais de rift 
em função do arranjo das bacias, defi nindo um ângulo de 120º. 

Até esse momento, interpretava-se que este cinturão 
de dobramentos se prolongava para o norte, motivo pelo qual 
era denominado Faixa Paraguai-Araguaia. No entanto, foi 
desmembrada em duas faixas distintas por Almeida (1985): a 
Paraguai ao sul e Araguaia a norte.

Segundo Almeida (1984) e Boggiani (1990) a Faixa 
Paraguai desenvolve-se em ambiente de margem passiva 
do Cráton Amazônico, ao longo da qual teriam ocorrido 
ressurgências marinhas responsáveis pela formação de depósitos 
de rochas fosfáticas. 

Já Trompette & Alvarenga (1993) propõem duas 
interpretações estratigráfi cas e estruturais maiores para esta 
zona de transição, sendo: a) presença de duas grandes unidades 
estruturais e estratigráfi cas, onde as rochas da zona interna 
(Grupo Cuiabá), mais fortemente metamorfi zadas e dobradas, 
são consideradas mais antigas que aquelas das Formações 
Diamantino, Raizama, Araras, Puga e Bauxi, que constituem 
a zona externa da faixa e a cobertura cratônica; b) depósitos 
parcialmente contemporâneos entre as rochas sedimentares que 
formam a parte inferior da cobertura cratônica de plataforma e 
da zona externa da faixa, correspondendo às Formações Puga 
e Bauxi, e os metassedimentos levemente dobrados na borda 
externa da Faixa Paraguai, passando lateralmente para coberturas 
de plataforma do Cráton Amazônico.

Ainda, segundo os mesmos autores, a Faixa Paraguai é 
constituída de metassedimentos dobrados e metamorfi sados que 
em direção ao cráton, passam progressivamente às coberturas 
sedimentares em parte contemporâneas e estruturalmente onduladas, 
falhadas, mas não metamorfi sadas, sendo geotectonicamente 
constituída por uma Unidade Brasiliana-Pan-Africana, que se 
destaca na região central do continente sul-americano. 

Foi admitida uma idade mesoproterozoica para o Grupo 
Estrondo, e por extensão também para os Grupos Cuiabá e 
Tocantins, tendo em vista a idade de 1050Ma. obtida através 
de diagrama isocrônico em xistos do Grupo Tocantins (Hasui 
et al. 1980), onde esses autores interpretam esse valor como 
representativo do metamorfi smo regional que afetou as rochas 
desse grupo, comprovando assim um registro, ao menos de 
idade uruaçuana, sendo afetadas posteriormente pelos eventos 
brasilianos.

Hefferan et al. (2000), Nance & Murphy (2002) e Cordani et al. 
(2003) apontam que para a caracterização dos orógenos continentais, 

nos modelos globais de reconstrução dos supercontinentes no fi nal 
do Pré-Cambriano e início do Paleozoico, com relação à formação 
oeste do Gondwana, não foi levado em consideração a Província 
Tocantins bordejando o Cráton Amazônico na porção central do 
Brasil. Nestes modelos a província é mostrada como uma unidade 
estática desde 630Ma, enquanto que processos relacionados à 
subducção de margens continentais ativas são comuns em todo o 
resto do oeste Gondwana.

Lacerda Filho et al. (2004) defi niram esta entidade tectônica 
como Faixa Alto Paraguai de idade Neoproterozoica que foi 
edifi cada na borda sul do Cráton Amazonas, sendo caracterizada 
por uma sequência de rochas metassedimentares (grupos Cuiabá, 
Alto Paraguai e formações Puga, Bauxi e Urucum) e rochas 
metavulcanossedimentares da Unidade Nova Xavantina. 

Ainda segundo esses autores, a Faixa Alto Paraguai exibe-
se em forma de arco com concavidade para SE com direção NE-
SW no seu ramo norte e N-S no seu segmento sul, com extensão 
de 1500km e largura média de 300km, estendendo-se desde a 
região de Nova Xavantina, passando pelas regiões de Cuiabá 
e Província Serrana no Mato Grosso e seguindo até Bonito 
e Corumbá, no Mato Grosso do Sul. A partir desta localidade 
forma outro ramo já defi nido por Alvarenga & Trompette (1993), 
adentrando-se na Bolívia onde recebeu a denominação de 
Cinturão Tucavaca.

Soares (2005) baseado em dados de refração sísmica 
profunda para a Província Tocantins indica a necessidade da 
presença de ambientes de subducção, sugerindo um novo evento 
colisional entre o Cráton Amazônico e Cráton Oeste da África, 
seguido de acresção de terrenos no já consolidado Cráton do São 
Francisco-Congo.

Novos cenários e hipóteses foram lançados para a evolução 
dessa região, baseado no reconhecimento de rochas máfi cas, 
granulitos e magmatismo de arco em torno de 570-540Ma 
(Dantas et al. 2006).

Grupo Cuiabá - O Grupo Cuiabá, onde foi descrito na 
Baixada Cuiabana, caracteriza-se por um pacote de metamorfi tos 
de baixo grau (fácies xisto-verde), com predomínio de fi litos 
e micaxistos, e subordinadamente quartzitos, metagrauvacas, 
mármores calcíticos/dolomíticos e metaconglomerados. O 
posicionamento estratigráfi co dessas rochas tem sido admitido 
como sendo o pacote inferior da Faixa Paraguai do Ciclo 
Brasiliano (Fig 3).

Segundo Lacerda Filho et al. (2004), o Grupo Cuiabá 
constitui uma sequência de metassedimentos dobrados que 
integra a unidade tectônica denominada Faixa Paraguai, cujo 
desenvolvimento está relacionado ao ciclo Pan-Africano/
Brasiliano (1000-500Ma.).

Historicamente, cabe a Oliveira & Leonardos (1943) a 
transformação da denominação “Cuiaba Slates” de Evans (1894) 
para Série Cuiabá, sendo que Almeida (1948) caracterizou na 
região situada entre as Serras Azul e do Roncador, drenadas pelo 
rio das Mortes, rochas pertencentes à Série Cuiabá, constituídas 
principalmente por fi litos, com direções N50°E e N70°E, com 
mergulhos fortes para NW, sendo cortadas por veios de quartzo.
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Figura 3. Mapa geológico regional.
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Hennies (1966) foi o primeiro pesquisador a utilizar o 
termo Grupo Cuiabá. Hasui & Almeida (1970) dataram pelo 
método K-Ar, muscovita de recristalização de um xisto do Grupo 
Cuiabá, cuja análise geocronológica acusou idade de 549Ma, 
representando a idade do metamorfi smo associado à geração 
de veios de quartzo, atribuindo-se então sua evolução ligada ao 
Ciclo Brasiliano.

No estudo do sistema tectônico marginal do Cráton do 
Amazonas ou Guaporé, Almeida (1974) coloca o Grupo Cuiabá 
como representando o estágio inicial de desenvolvimento do 
geossinclíneo Paraguai-Araguai.

Figueiredo et al. (1974) constataram o contato superior do 
Grupo Cuiabá com as rochas do Grupo Alto Paraguai, o qual 
dar-se-ia por falhas inversas, onde seus metassedimentos seriam 
colocados sobre os metaparaconglomerados da Formação Puga, 
tendo atribuído idade pré-cambriana superior, para as rochas do 
Grupo Cuiabá, idade esta também adotada por Ribeiro Filho et 
al. (1975).

Almeida et al. (1976) correlacionam as rochas do Grupo 
Cuiabá com o Grupo Tocantins e com os Grupos Canastra e Araxá, 
que embora sendo difícil, estes exibem inegáveis similaridades 
estruturais, litológicas e grau metamórfi co, entendendo-se que, 
salvo indícios mais convincentes, os Grupos Cuiabá e Tocantins 
são síncronos e correlacionáveis.

Nogueira et al. (1978) inferiram idade superior a 1500 Ma 
para as rochas do Grupo Cuiabá, que provavelmente estariam 
ligadas ao Ciclo Espinhaço, de idade compreendida entre 1800 
e 1300Ma. Luz et al. (1980) admitiram que não foi possível 
precisar com segurança a idade de deposição das rochas do 
Grupo Cuiabá, porém inferiram o intervalo de 1800 a 1300Ma, 
subdividindo-o em nove subunidades lito-estratigráfi cas.

Tassinari (1981) efetuando datações radiométricas em 
metamorfi tos do Grupo Cuiabá, apresentou diagrama isocrônico 
Rb-Sr de referência que indicou idade de 484±19Ma com razão 
inicial 87Sr\86Sr de 0,743, equivalendo a um retrabalhamento 
crustal.

Estruturalmente Luz et al. (1980) identifi caram três fases 
de deformações sucessivas, associadas ao desenvolvimento de 
três foliações na região de Cuiabá-Província Serrana & Seer 
(1985) e Seer & Nilson (1985) reconheceram quatro fases na 
região de Bom Jardim de Goiás de acordo com Alvarenga (1986) 
para as rochas da Faixa Paraguai. 

Segundo Alvarenga & Trompette (1993) essas deformações 
geraram dobras fechadas inversas e isoclinais, além de 
alinhamentos retilíneos paralelos às direções dos acamamentos 
caracterizados por falhas inversas acompanhadas por veios de 
quartzo.

Trabalhos mais recentes versando sobre a geocronologia 
atribuem uma deposição provável durante o período glacial 
Varangiano entre 670-630Ma (Alvarenga, 1999).

Alvarenga et al. (2000) propõem uma zonação sedimentar, 
tectônica e metamórfi ca para a Faixa Paraguai, compartimentando 

de oeste para leste as seguintes Zonas: 1- Cratônica com 
estratos sub-horizontalizados; 2- Pericratônica exibindo dobras 
holomórfi cas de grande amplitude e extensão; 3 - Bacinal 
profunda com metamorfi smo, dobras, falhas de empurrão de 
vergência oeste e intrusões graníticas.

GEOLOGIA LOCAL
O mapeamento geológico foi realizado a leste da cidade de 

Nova Xavantina com o reconhecimento de litologias e feições 
estruturais que ocorrem nas margens sul e norte do rio das Mortes, 
estando representadas no mapa geológico local da (Fig. 4).

Neste mapa foi identifi cada uma estrutura anticlinal com 
eixo de caimento NE, onde as rochas metavulcanossedimentares 
formam um arco plenamente visível em imagens de satélite, 
sendo que a área detalhada onde ocorre a mineralização aurífera 
localiza-se no fl anco norte deste sinclinal, como pode ser 
observado no mapa geológico local da Figura 4.

A análise estrutural da área foi abordada em trabalhos 
anteriores por Martinelli (1998) e Martinelli et al. (2003), dando 
uma importância especial ao veio de quartzo mineralizado, 
levando em conta a sua extensa área de ocorrência, bem como 
as exposições nas localidades trabalhadas por garimpeiros, 
tendo sido defi nida a “Zona de Cisalhamento dos Araés” onde 
o fi lão principal mineralizado está encaixado. É uma zona de 
transcorrência dextral resultando no Modelo de Transpressão e 
Transtensão de Riedel.

A geologia local foi elaborada baseada nos levantamentos de 
detalhe em escala 1:5.000 de uma área de 1.000 Ha, representada 
no mapa geológico de detalhe da Figura 5 (Martinelli & Batista 
2007).

 Na porção sul desse mapa ocorre sedimentos recentes da 
páleo-planície de inundação do rio das Mortes, seguidos por uma 
cobertura terciária composta por concreções formadas por grãos 
de quartzo milimétricos e centimétricos, soldados por uma massa 
laterítica, que possui uma grande distribuição areal nesta região 
do estado do Mato Grosso.

Na porção central ocorre a Sequência Metavulcanossedimentar 
dos Araés que transiciona no sentido norte para uma associação 
química representada principalmente por formações ferríferas 
bandadas.

Na porção centro norte, ocorre a transição para uma 
associação clasto-química, representada por metacherts 
carbonáticos e quartzosos, que gradam para uma associação 
clástica, representada por metargilitos, metassiltitos e quartzitos 
no extremo norte.

Toda sequência é cortada por veios de quartzo mineralizados 
polimetalicamente e não mineralizados, destacando-se o veio 
designado fi lão principal que ocorre com direção NNE por 
mais de 3km e espessura média de 3,5m, tendo se tornado o 
importante alvo explorado outrora por Bandeirantes, garimpeiros 
e minerações, mais recentemente. 
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Figura 4. Mapa geológico local.
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Figura 5. Mapa geológico de detalhe.
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SEQUÊNCIA METAVULCANOSSEDIMENTAR   
DOS ARAÉS 
Associação Metavulcânica 
UNIDADE INFERIOR (COMPOSIÇÃO BÁSICA)

A associação metavulcânica inferior tem composição 
básica sendo formada por metabasalto toleítico, xistos básicos, 
metatufos básicos e lapili-tufos.

Metabasaltos - Colocados na base da coluna estratigráfi ca 
proposta para a “Sequência Metavulcanossedimentar dos 
Araés”, os metabasaltos ocorrem na porção centro-sul da área 
da fi gura 6, fazendo contato com formações ferríferas bandadas 
nas proximidades do veio de quartzo principal mineralizado. 
Seus afl oramentos possuem grande expressão em localidades de 
escavações de garimpeiros, expondo paredões de até 30 metros 
de altura, por algumas dezenas de metros de comprimento.

Os metabasaltos macroscopicamente exibem uma 
estrutura maciça, de coloração esverdeada, com granulação 
muito fi na, possuindo uma orientação sutil dos minerais, sendo 
compostos principalmente por plagioclásio, epidoto e clorita. 
Microscopicamente, têm uma granulação média, exibindo uma 
estrutura uniforme, onde a actinolita, que compõe aproximadamente 
40% da rocha, é fi brosa com arranjos em planos com tendência 
radial, sugerindo uma textura ígnea reliquiar do tipo quench, 
formando geralmente ilhas pela matriz da rocha. 

O plagioclásio (25%) apresenta-se distribuído caoticamente 
em grãos subedrais, sem geminação nos cristais observados. 
Destacam-se pelo relevo formando cristais médios a fi nos, 
com colorações esverdeadas e pálidas, apresentando intensa 
saussuritização marcada pela formação de cristais de sericita.

O epidoto (10%) forma cristais euedrais e exibe uma 
granulação um pouco mais grossa do que os demais minerais, 
estando dispersos na matriz da rocha de forma equigranular.

Os cristais de clorita (10%) são subedrais, fi nos, com 
relativa orientação, impondo fracamente uma foliação à rocha. 
Exibem uma coloração bastante clara, podendo evidenciar uma 
composição magnesiana, formando assim uma típica paragênese 
de xisto-verde.

Ocorre uma quantidade considerável de carbonatos, 
em torno de 10%, indicando que estas rochas sofreram uma 
signifi cante carbonatação durante os processos hidrotermais.

Ocorrem também cristais de quartzo (5%), com evidências 
de deformação, com recristalização de grãos, que no seu conjunto, 
constituem formas ovaladas, podendo corresponder a restos 
de antigas amígdalas, sugerindo dessa maneira que essa rocha 
tenha sido um basalto amigdaloidal, ou então terem resultado por 
processo tardio de silicifi cação.

Os minerais acessórios, são representados pelos opacos, 
sendo de granulação fi na, arranjando-se em cristais aciculares, 
com tonalidades levemente acinzentadas.

Xistos Básicos (Actinolita-Tremolita Xistos) - Os 
afl oramentos que ocorrem geralmente estão situados nas 

proximidades de vales de drenagem e apresentam um grau 
elevado de intemperismo, exibindo sempre duas foliações, sendo 
que a última, segue o trend do veio de quartzo principal, ENE/
WSW.

Macroscopicamente têm granulação muito fi na, coloração 
ocre-esverdeada, com estrutura maciça, sendo que assumem 
coloração marrom-ocre intenso quando intemperizadas, 
produzindo um solo típico extremamente argiloso com mais 
de 2 metros de espessura. É importante observar que esse solo 
auxilia extremamente no mapeamento geológico, em localidades 
desprovidas de afl oramentos.

Microscopicamente, exibem uma estrutura uniforme 
foliada, composta na sua maior parte por anfi bólios (60%) como 
tremolita/actinolita, clorita (15%), carbonato (15%), opacos 
(5%), tendo como principais acessórios (5%), rutilo, apatita, 
titanita e óxidos. 

Incluem-se aqui rochas xistosas com talco (talco-xisto) que 
são bastante foliadas, com colorações esverdeadas, cortadas por 
veios de quartzo.

As ocorrências mais típicas dessas rochas estão localizadas 
no extremo leste do veio de quartzo principal nas localidades 
denominadas Rocinha e Matinha, sendo que na primeira é onde 
ocorre afl oramento com rocha menos alterada do que as demais.

Metatufos Básicos (Metarritmitos Vulcânicos) - 
Macroscopicamente são rochas que se apresentam extremamente 
foliadas, geralmente a duas foliações, sendo possível a 
identifi cação de planos de espelhos de falhas paralelos à foliação 
principal, sendo também untosas ao tato. Em testemunhos de 
sondagem revelaram intercalações centimétricas entre “camadas” 
mais escuras e esverdeadas com signifi cativa continuidade, tendo 
sido denominadas de metarritmitos vulcânicos.

Microscopicamente apresentam uma matriz homogênea 
composta por sericita e clorita com amígdalas irregulares 
preenchidas por quartzo recristalizado, por carbonatos e mais 
raramente por metacherts quartzosos. 

Lapili Tufos - Ocorrendo associados às demais 
metavulcânicas, os lapili tufos afl oram na região central da 
área, na localidade denominada Laranjeiras onde a rocha possui 
uma coloração esverdeada clara, com estrutura foliada intensa e 
milimétrica.

Macroscopicamente possuem estrutura maciça e fi na com 
sericita, clorita, carbonatos e quartzo. Microscopicamente, é 
composta por uma matriz sericítica, com blastos de plagioclásio 
elípticos distribuídos caoticamente, formando uma estrutura 
clasto-porfi rítica e uma textura orientada de fl uxo ou de 
deformação.

Os blastos feldspáticos estão bastante sericitizados, sendo 
que suas bordas são compostas exclusivamente de quartzo e 
sericita, formando assim as estruturas lapílicas achatadas, que 
são constituídas por cinzas vulcânicas.



148 Contribuições à Geologia da Amazônia  — Volume 6, 2010

Os feldspatos são pouco zonados, e possuem contornos 
irregulares. A parte interna dos lapilis é compostas por sericita 
que apresenta alta birrefringência, evidenciando dessa maneira a 
recristalização desses minerais.

Ocorrem cristais de quartzo com arranjos radiais e extinção 
medianamente ondulante, indicando que sofreram processos de 
recristalização não muito intensos.

Os cristais de rutilo presentes são os principais minerais 
acessórios, com granulação muito fi na, subedrais, com hábito 
prismático, podendo aparecer também geminados (forma de 
joelho). O zircão aparece subordinadamente como mineral 
acessório, com cristais subedrais, muito fi nos e com habito 
prismático.

UNIDADE VULCÂNICA SUPERIOR (COMPOSIÇÃO 
INTERMEDIÁRIA A ÁCIDA)

Clorita-sericita-quartzo xistos - Esses xistos têm maior 
expressão no centro-oeste da área, ocorrendo associados ao veio 
de quartzo principal na localidade denominada Buracão dos 
Bandeirantes. Seus afl oramentos têm grandes dimensões, graças 
às escavações a céu aberto feitas por garimpeiros, podendo 
atingir 50mde altura por 300m de comprimento.

Macroscopicamente, exibem intensa foliação que está 
ondulada nas proximidades do veio de quartzo principal, 
apresentando também estruturas de falhamentos com rejeitos 
centimétricos, cortando discordantemente a rocha.

Microscopicamente têm estrutura orientada, e são 
constituídos principalmente por cloritas, sericitas e quartzo, 
exibindo vestígios de deformação marcada pelo desenvolvimento 
de uma crenulação. Essa estrutura é guiada pela orientação da 
foliação, determinada por cristais de clorita e sericita, que são 
os principais minerais constituintes da matriz da rocha. Os 
fenocristais que compõem a matriz estão totalmente cloritizados 
podendo formar também agregados.

Outra particularidade que indica a deformação é marcada 
por sombras de pressão observadas em cristais de piritas, que 
são mais grosseiros do que os cristais que compõem a matriz da 
rocha.

Os cristais de clorita são subedrais, sub-angulosos, fi nos 
de coloração marrom escura e orientados segundo a foliação da 
rocha.

Os cristais de sericita são fi nos, subedrais, exibindo 
tonalidades azuladas claras, formando juntamente com os cristais 
de clorita a foliação e a matriz da rocha.

Os cristais de quartzo, bem menos abundantes que os 
demais, são anedrais, muito fi nos, com extinção fracamente 
ondulante, dispersos caoticamente pela matriz da rocha. Podem 
formar veios irregulares, provavelmente tardios, que cortam 
discordantemente as estruturas, exibindo uma granulação mais 
grosseira, onde a recristalização foi mais acentuada. 

Clorita-quartzo-sericita xistos - Ocorrem nas regiões 
leste e centro-leste do veio de quartzo principal nas localidades 
denominadas Matinha e Móveis. Essas rochas apresentam 
geralmente um grau elevado de alteração intempérica, exibindo 
cor marrom com tons esverdeados. Conservam as estruturas 
como foliações, fraturas, lineações, sendo que em porções 
localizadas em vales, formados pela rede de drenagem, ocorrem 
afl oramentos com rochas relativamente mais frescas.

A granulação dessa rocha é fi na, sendo composta 
principalmente por fi lossilicatos e quartzo. A foliação principal 
é intensa, milimétrica e rítmica, desenvolvendo na rocha um 
fraturamento paralelo intenso. Subordinadamente ocorre uma 
foliação secundária discordante.

Microscopicamente exibe uma xistosidade com orientação 
um pouco discordante do cisalhamento, formando “fantasmas” 
de crenulação. É composta principalmente por clorita, quartzo, 
sericita, sulfetos e óxidos.

Os cristais de clorita são fi nos de coloração verde clara 
e estão associados aos cristais de sericita, representando 
aproximadamente 30% da rocha. 

Os cristais de quartzo possuem uma distribuição irregular, 
são anedrais, perfazendo 30% da rocha, apresentando extinção 
ondulante não muito intensa, com contatos ondulados entre 
grãos, indicando uma recristalização durante os processos 
metamórfi cos.

Os cristais de sericita são subedrais, com granulação fi na 
compreendendo 30% da rocha.

Ocorre uma quantidade considerável de cristais de pirita, 
em torno de 5%, com granulação fi na, formando “sombras de 
pressão” associadas ao quartzo.

Os óxidos distribuem-se preferencialmente nos planos 
de foliação da rocha, entre os cristais de sericita, e também de 
formas irregulares segundo direções de fraturamento.

Como minerais acessórios equivalendo no total menos de 
5%, ocorrem zircão, apatita e titanita.

Os cristais de zircão são anedrais, fi nos, irregulares e mais 
raramente podem aparecer alguns cristais prismáticos muito 
fi nos.

A apatita aparece em forma de cristais anedrais e subedrais, 
com granulação fi na, dispersos caoticamente pela matriz da 
rocha.

A titanita é o cristal mais raro, ocorrendo sob formas 
subedrais até euedrais, com clivagem bem defi nida e granulação 
fi na.

Essa rocha pode ter sido uma metavulcânica do tipo tufo 
básico monomítico, cisalhada e parcialmente alterada para um 
clorita-quartzo-serita xisto.

Plagioclásio-quartzo-clorita xistos - Esses xistos ocorrem 
onde antigas escavações executadas por garimpeiros expuseram 
grandes proporções dessa rocha a céu aberto, estando associadas 
às demais metavulcânicas e metapelitos que ocorrem encaixados 
no veio de quartzo principal.
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Macroscopicamente, exibem estrutura metamórfi ca 
intensamente foliada, marcada pelo alinhamento de minerais 
fi lossilicáticos, com veios de quartzo milimétricos e centimétricos 
cortando caoticamente suas estruturas.

Microscopicamente são compostas por quartzo, 
plagioclásio, clorita, carbonatos, subordinadamente sericita e 
opacos. Apresenta estrutura metamórfi ca cortada por veios de 
quartzo.

Os cristais de quartzo (20%) são anedrais com granulação 
média a fi na, com extinção medianamente ondulante. Nos veios 
os grãos apresentam-se paralelos à foliação da rocha, enquanto 
que os demais são discordantes.

Os cristais de cloritas (30%) são fi nos, subedrais, 
apresentando colorações que variam de marrom a verde 
pálido, podendo indicar a proveniência de rochas básicas, pela 
transformação de anfi bólios para cloritas. Em alguns pontos 
da lâmina ocorrem faixas de clorita, indicando um processo 
bastante acentuado de cloritização, sendo que a sericita ocorre 
subordinadamente.

Os plagioclásios (30%) são subedrais a euedrais, de 
granulação média a fi na, apresentando geminações do tipo albita.

Os carbonatos (10%) são subedrais a anedrais, de granulação 
fi na a média, distribuindo-se caoticamente pela matriz da rocha.

Esses aspectos dos minerais descritos acima indicam 
que essa rocha sofreu intenso hidrotermalismo, marcado pelos 
processos de carbonatação, cloritização, sericitização e também 
pela presença de opacos.

Ignimbritos - As rochas ignimbríticas descritas por Silva 
(2007) recentemente foram encontradas também em várias 
localidades nas proximidades do veio de quartzo mineralizado. 
São rochas formadas por cristais muito fi nos de sericita e 
quartzo, apresentando tipicamente a presença de púmices, 
que ocorrem também de forma sigmoidal, recristalizadas para 
quartzo e envoltas por sericita como produto de alteração de 
vidro vulcânico ácido.

Metandesitos - Essas rochas foram encontradas na 
localidade denominada Brás, situada na região central do veio 
de quartzo principal, tendo como encaixantes as formações 
ferríferas bandadas a sul, metapelitos a leste, matéria carbonácea 
em contato com o veio de quartzo principal e metavulcânicas 
básicas a norte.

Macroscopicamente, a rocha apresenta cores variegadas 
entre marrom intenso e esbranquiçado, com granulação 
muito fi na, parcialmente intemperizada, porém guardando 
as estruturas como foliação, lineação mineral e fraturas. 
A foliação apresenta ondulações ou perturbações nas 
proximidades do veio de quartzo principal, desenvolvendo 
estruturas típicas de crenulação.

Uma das principais distinções destas rochas 
metavulcânicas entre as outras, são os tons de alterações 
esbranquiçados de minerais feldspáticos (caulinita).

Microscopicamente, é composta por feldspato (em torno 
de 20%), por quartzo (em torno de 15%), sericita (15%), 
carbonato (10%), e minerais acessórios (5%), como zircão, 
apatita, titanita, leucoxênio e pirita.

A matriz dessa rocha é formada principalmente por 
quartzo, onde o feldspato e os outros minerais, com exceção 
da sericita, distribuem-se caoticamente. A sericita marca a 
foliação metamórfi ca da rocha, ocorrendo em forma de cristais 
subedrais, fi nos e subordinados aos feldspatos.

Os feldspatos possuem hábitos ripiformes e retangulares, 
exibindo um baixo relevo e sem geminações. Podem estar 
ligeiramente zonados, com zonas cloritizadas ou mesmo 
sericitizadas, provavelmente tratando-se de um feldspato 
sódico.

Ocorrem cristais de cloritas subedrais, de granulação 
fi na, associados a cristais de carbonatos que são mais 
numerosos, anedrais a subedrais.

Os cristais de quartzo têm extinção ondulante, são 
anedrais, fi nos a médios, com contatos denteados, indicando 
brandas condições de cristalização. Podem ocorrer veios 
de quartzo recristalizado, cortando discordantemente as 
estruturas da rocha. 

Microscopicamente trata-se de uma rocha ígnea, 
apresentando uma textura traquitóide, praticamente com a 
ausência de estruturas, composta por plagioclásio, quartzo, 
sericita e clorita.

O plagioclásio se distribui amplamente pela secção 
delgada, apresentando-se com intensa saussuritização 
(sericitização), marcada pela abundância dos cristais de 
sericita. Seus cristais são subedrais, sem geminação, tendo 
sido identifi cados pelo relevo.

Os cristais de quartzo são anedrais, muito fi nos e com 
extinção fracamente ondulante, dispersos caoticamente na 
matriz da rocha. Em alguns pontos pode ocorrer quartzo 
secundário.

Os cristais de sericita são muito fi nos subedrais a 
anedrais, inseridos no interior dos plagioclásios, indicando 
processos de sericitização que atuaram na rocha.
Trata-se de uma rocha praticamente sem deformação com 
textura ígnea original preservada, derivada de um basalto/
andesito alterado hidrotermalmente.

Associação Química
UNIDADE FERRÍFERA

Formações Ferríferas Bandadas (Bifs) e Metacherts 
Ferruginosos - As formações ferríferas bandadas estão 
distribuídas basicamente na porção sul e centro-sul da área 
mapeada, estando em contato com as rochas metavulcânicas e 
metapelitos nas proximidades do veio de quartzo principal. Na 
região central o contato dá-se com metacherts ferruginosos.
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Em testemunhos de sondagem executados por empresa de 
mineração, foi possível observar uma passagem gradativa entre 
as rochas metavulcânicas e as formações ferríferas bandadas, 
sendo que em superfície foi medido uma atitude 222°/48°, 
estando esta disposta paralelamente ao acamamento reliquiar.

Em alguns afl oramentos a rocha exibe um acamamento 
reliquiar muito nítido, variando de estrutura sedimentar da 
seguinte maneira: 

– podem ser ritmicamente acamados, alternando-se entre 
bandas avermelhadas mais ferruginosas, com uma quantidade 
considerável de magnetita, e bandas quartzosas esbranquiçadas;

– às vezes assumem aspectos jaspelíticos onde uma massa 
muito fi na avermelhada, compõe a rocha de maneira homogênea;

– assumem também com frequência, aspectos mais 
quartzosos, esbranquiçados, onde as camadas quartzosas são 
mais espessas do que as camadas ferruginosas, estando quase 
sempre perturbadas tectonicamente, apresentando microfalhas 
de rejeitos milimétricos;

– os que possuem aspectos de verdadeiras formações 
ferríferas bandadas, estão também com frequência microfalhados, 
onde sempre é possível ser observados os movimentos relativos 
entre blocos, podendo conter também feições de dobramentos 
que variam de milimétricas a métricas; 

– incorporam também feições de estruturas irregulares 
e caóticas, onde veios milimétricos e centrimétricos de 
quartzo leitoso, praticamente sem raízes, cortam os estratos e 
microestratos da rocha, sendo provenientes de camadas mais 
silicosas.

Conforme foi mapeado, essa litologia apresenta um 
dobramento em escala mesoscópica com aproximadamente 
1000m entre fl ancos, formando um sinclinal com seu ápice 
erodido na região central da área, podendo ser observado no 
mapa da Figura 4. Os fl ancos dessa estrutura formam os morros 
de cotas mais elevadas, constituindo as principais quebras de 
relevo observadas nas proximidades do fi lão principal (Martinelli 
et. al 1995a).

A forma de ocorrência das formações ferríferas bandadas, 
permite estimar para o conjunto uma espessura entre 100 e 150 
metros, não tendo sido observada essa unidade em outras porções 
da área mapeada.

Os afl oramentos são quase que totalmente de rochas 
frescas, podendo ainda formar matacões métricos, que estão 
deslocados pela erosão diferencial ao longo de suas estruturas. 
Normalmente, ocorrem “in situ”, e é uma das principais rochas 
que evidenciam o acamamento reliquiar.

Nas proximidades de zonas de falhamento, como no veio de 
quartzo principal, as formações ferríferas bandadas ocorrem com 
um aspecto brechóide, onde seus estratos perdem totalmente a 
continuidade, evidenciando dessa maneira, intensas perturbações 
tectônicas rúpteis.

Macroscopicamente, são rochas acamadas ou bandadas 
milimetricamente, formadas por estratos esbranquiçados 
compostos essencialmente por quartzo (metachert), alternados 

ritmicamente com bandas avermelhadas compostas por óxidos 
e hidróxidos de ferro.

Em outros afl oramentos estudados essas rochas passam 
gradativamente para uma sequência mais fi na, onde a alternância 
entre bandas não é muito clara, dando à rocha aspecto muito 
peculiar a de jaspelitos, com colorações avermelhadas ou roxo-
avermelhadas e bandamento evidente, mas não diferencial. É muito 
comum encontrar locais em que o caráter brechóide é conspícuo, 
verifi cando-se fragmentos angulosos vermelhos dispersos numa 
matriz clara, quartzítica, constituindo brechas de falha. 

Microscopicamente, as bandas quartzosas apresentam uma 
granulação fi na, com estrutura acamadada. Os cristais de quartzo 
possuem evidências de recristalização parcial, marcado pelo contato 
denteado ou lobulado entre grãos. As bandas avermelhadas são 
compostas por hematita, magnetita, martita e goethita, sendo que o 
processo de martitização é bastante evidente.

Em seções polidas são constituídas por martita, hematita, 
pirita, limonita e ganga, com textura estratiforme e nitidamente 
bandada, sendo de fácies principal óxido, e subordinadamente, 
sulfetos.

Os cristais de hematita, magnetita, e limonita, perfazem 
40% da rocha, constituindo-se por cristais hipidiomórfi cos, 
com colorações acinzentadas, em fase de pseudomorfose, 
representando uma substituição do Fe2+ para Fe3+, indicando 
uma martitização parcial. Podem ocorrer também cristais de 
magnetita sem processos de alteração.

As hematitas são transformações de magnetitas, podendo 
também ocorrer primárias singenéticas à sedimentação, exibindo 
canais de dissolução, hipóginas, com temperatura média, 
cortando cristais de magnetitas, porém sem alterá-las.

Os cristais de pirita ocorrem em forma de nuvens amorfas 
de granulação muito fi na, disseminadas caoticamente pela massa 
da ganga, perfazendo cerca de 4%.

A ganga (quartzo) é constituída por uma massa de coloração 
cinza escura, formando lentes milimétricas que se alternam com 
lentes de minerais opacos. 

Metacherts Ferruginosos - Essas rochas estão subordinadas 
aos bif’s, possuindo a mesma composição mineralógica, porém 
diferenciados pela maior presença de quartzo, ocorrendo na 
zona de transição entre a Unidade Metaferrífera e a Unidade 
Metacarbonática. 

 UNIDADE CARBONÁTICA
Metacherts Carbobáticos (Filitos Carbonáticos) - Os 

metacherts carbonáticos ou fi litos carbonáticos e quartzosos ou 
silicosos foram interpretadas como horizontes de transição entre 
sedimentos de natureza química para clástica, tornando-se mais 
ricos em horizontes quartzosos. A sequência clástica, abrange 
uma associação pelítica, composta por fi litos, metargilitos, 
e metassiltitos, e uma associação psamítica, composta 
exclusivamente por quartzitos e/ou metarenitos. 
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Intercalados aos metassiltitos encontram-se lentes de 
rochas carbonatadas, quase sempre de colorações escuras 
esverdeadas e acinzentadas. Apresentam granulação muito fi na, 
às vezes localmente exibindo faixas mais grosseiras. Inúmeras 
vênulas observadas indicam remobilizações que também são de 
material carbonático secundário.

Geralmente ocorrem na porção mais central da área 
pesquisada associados aos sedimentos de natureza química e 
clasto-química, podendo também mais raramente, aparecerem 
associados aos sedimentos de natureza clástica. O exemplo 
mais típico dessa litologia, ocorre ao norte da área mapeada, 
nas margens do córrego Capitão Décio, formando uma quebra 
positiva de relevo, exibindo assim afl oramentos com mais de 30 
metros de altura e até 300 metros de extensão, como pode ser 
observado no Mapa Geológico de Detalhe da Figura 5.

Microscopicamente, são constituídos na sua maior parte 
por carbonato, clorita, quartzo e sericita praticamente sem a 
presença de acessórios.

Geralmente essas rochas estão alteradas hidrotermalmente, 
com a predominância de carbonatos, desenvolvendo uma 
crenulação oblíqua à foliação principal, a qual se apresenta 
ondulada e marcada principalmente pela formação de opacos.

Ocorrem bolsões de veios de quartzo deformados, que 
estão parcialmente recuperados em forma de subgrãos que se 
desenvolveram ligados ao evento de hidrotermalismo.

Porções ricas em cristais de sericita revelam mais 
claramente o desenvolvimento de uma nova foliação, originando 
uma crenulação oblíqua.

Associação Clasto-Química 
UNIDADE SILICÁTICA

Metacherts Quartzosos (Filitos Quartzosos) - Os metacherts 
quartzosos ou silicosos via de regra ocorrem sustentando as cristas 
mais elevadas dos morros devidos sua alta resistência à erosão.

Foram denominados dessa maneira, por se apresentarem 
associados à sequência de caráter químico, compostos quase 
que essencialmente por quartzo, alternados a leitos e lentes 
milimétricas levemente ferruginosas.

Essas rochas foram interpretadas como horizontes de 
transição entre sedimentos de natureza química para sedimentos 
de natureza clástica, onde esses metacherts tornam-se 
gradativamente mais ricos em horizontes quartzosos.

Microscopicamente, o quartzo apresenta-se microcristalino, 
com contato entre grãos do tipo denteado, extinção levemente 
ondulante, indicando brandas condições de recristalização, ou 
uma recristalização parcial.

Sericita-quartzo Filitos e Quartzo-sericita Filitos - Os 
fi litos são rochas extremamente foliadas ricas em sericita, de 
colorações com tonalidades claras denominadas sericita-quartzo 

fi litos. Possuem ampla distribuição principalmente na porção 
central e centro norte da área estudada.

Em secções delgadas apresentam uma estrutura acamada 
milimetricamente, alternando ritmicamente estratos mais 
argilosos e siltosos, onde pode ocorrer a presença de blastos de 
quartzo. 

Associação Clástica
UNIDADE METAPELÍTICA

Metargilitso e Metassiltitos - As rochas metassedimentares 
de granulação fi na são as que predominam, distribuindo-se 
principalmente a partir da porção centro norte e norte da área 
estudada. Compreendem fi litos, metargilitos e metassiltitos 
maciços, foliados e acamados. 

Macroscopicamente são intensamente foliados (há duas 
foliações), porém conservando estruturas reliquiares que 
correspondem ao acamamento sedimentar. Essa estrutura está 
espetacularmente preservada e é evidenciada pela alternância 
rítmica e centimétrica entre camadas cinza azuladas claras e 
arroxeadas escuras. Destaca-se que essa foi uma importante 
estrutura sedimentar preservada que associadas ao acamamento 
sedimentar das formações ferríferas bandadas, estabeleceram um 
importante marco para a história deformacional da área, tendo 
sido defi nidas como superfície S0 (Martinelli 1998).

Microscopicamente, são rochas de granulação fi na a muito 
fi na que apresentam uma estrutura acamada milimetricamente, 
alternando ritmicamente estratos mais argilosos e siltosos, onde 
pode ocorrer a presença de blastos de quartzo. 
 
UNIDADE METAPSAMÍTICA

Quartzitos - Distribuem-se abundantemente na porção norte 
da área, verifi cando-se a sua continuidade para as adjacências de 
forma bastante expressiva.

Essas rochas, devido à sua relativa resistência à erosão, 
condicionam unidades geomorfológicas mais proeminentes, 
constituindo morros com cristas alongadas, preferencialmente de 
direções próximas a E-W e NE–SW (Martinelli et al. 1995b).

Em algumas localidades onde estão sub-horizontalizados, 
ocorre um tipo de quartzito bastante peculiar com características 
de metarenito, evidenciando que nestas localidades, o 
metamorfi smo foi incipiente e em condições extremamente 
brandas.

Macroscopicamente o quartzito apresenta coloração cinza-
azulada, quando fresco, exibindo tonalidades bege, amarelada e 
esbranquiçada quando alterados. Sua granulação predominante é 
fi na a média, mas localmente pode ser conglomerático.
Microscopicamente os cristais de quartzo têm um contato que 
lembra estrutura “mortar”, indicando suaves condições de 
recristalização, apresentando uma granulação bem mais grosseira 
em relação às encaixantes, com uma homogeneidade bastante 
regular entre os grãos.
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UNIDADE DE COBERTURA
Uma vez que os sedimentos desta unidade são 

geocronologicamente recentes, não foram incluídos na coluna 
estratigráfi ca proposta para a área de estudo. 

Coberturas detríticas de idade terciária/quaternária têm 
grande distribuição areal no leste do estado do Mato Grosso, 
sendo que ocorrem principalmente na porção setentrional da 
área estudada, com espessura no máximo métrica, uma vez que 
frequentemente encontram-se blocos das rochas subjacentes, 
rolados no seu interior. 

É comum o desenvolvimento de crostas endurecidas de 
canga laterítica, originadas pela dissolução da água que forma 
um cimento ou amalgama, soldando os fragmentos irregulares 
desde milimétricos até métricos de rochas e grãos de quartzo.

A composição dessas coberturas é arenosa, sendo 
as colorações avermelhadas e bege-amareladas as mais 
predominantes.

Outra unidade geocronologicamente mais recente é 
representada pelos sedimentos arenosos e argilosos pertencentes 
à paleoplanície e planície de inundação do rio das Mortes e seus 
tributários, destacando-se que toda a rede de drenagem da área 
está condicionada às estruturas geológicas regionais.

VEIOS DE QUARTZO 
Por toda a área mapeada são observados veios de quartzo 

com espessuras desde milimétricas até métricas. Muitas vezes 
sua presença revela-se na superfície do terreno pela abundância 
de fragmentos de quartzo leitoso espalhados pelo terreno.

Aqueles veios de maior porte condicionam alinhamentos 
de morros, desempenhando também importante papel 
geomorfológico na região. Cortam indistintamente todas as 
litologias da sequência supracrustal da área, e são as rochas 
procuradas para a exploração do ouro, uma vez que têm esse 
metal e sulfetos remobilizados no seu interior.

Os veios que estão mineralizados apresentam cristais 
macroscópicos de sulfetos, tais como: pirita, calcopirita, 
esfalerita, galena, azurita, covelita e bornita, principalmente. 
Mergulham preferencialmente para norte ou são verticais, 
podendo engolfar xenólitos de metapelitos bem foliados, cujos 
planos de foliação apresentam direções variadas, indicando 
movimentos durante a remobilização da massa quartzosa, como 
pode ser observado na porção central da área, denominada 
Laranjeiras pelos garimpeiros da região.

É comum encontrar cavidades no seu interior onde se 
desenvolveram drusas com cristais hexagonais perfeitos de 
quartzo hialino recristalizado.

Em algumas localidades as massas quatzosas começam nas 
suas extremidades inferiores bastante delgadas e concordantes 
com a foliação dos metassedimentos, tornando-se em superfície 
mais espessas e discordantes.

Veio de Quartzo Aurífero Principal (fi lão principal) - O 
veio de quartzo principal estudado fi ca situado na porção sul da 

área mapeada, aproximadamente 1,5km a norte do rio Manso ou 
das Mortes.

Possui uma espessura média de 3,5m com mergulho para 
norte e caráter helicoidal, com forte boudinagem, não só na sua 
longitude como também em profundidade.

Em amostras de mão e em escala de afl oramento, apresenta 
estruturas de cisalhamento, desenvolvendo planos paralelos 
orientados segundo direção da transcorrência dextral.

No plano de colocação do veio, tanto nos contatos da lapa 
como da capa, é possível a observação de estrias que correspondem 
aos indicadores cinemáticos. Ocorrem duas direções marcantes e 
distintas, uma com baixo ângulo com direção aproximada leste-
oeste, correspondendo ao movimento de transcorrência dextral, 
e outra de alto ângulo com caimento norte, correspondendo ao 
movimento de gravidade associado.

É importante salientar que as estrias de baixo ângulo, 
impuseram um “plunge” ao veio, tendo condicionado uma 
migração na mineralização, revelada por análises químicas.

MATÉRIA CARBONÁCEA 
Essas rochas encontram-se principalmente associadas 

às metavulcânicas, possuindo um aspecto untuoso ao tato, de 
coloração escura intensa e granulação muito fi na.

Macroscopicamente apresenta-se extremamente foliada (há 
duas foliações) sendo uma delas mais evidente. Ocorre também 
uma lineação mineral muito bem desenvolvida, marcada pela 
intersecção das duas foliações.

Microscopicamente, ocorrem carbonatos e bandas 
milimétricas compostas principalmente por óxidos e sulfetos 
de ferro, quase que essencialmente pirita. Via de regra estão 
perturbadas tectonicamente, onde as microdobras possuem 
também um caráter similar, podendo ocorrer muito comumente 
planos de microfalhamentos.

A matéria carbonácea localiza-se encaixando o veio de 
quartzo principal tanto na capa quanto na lapa, associando-se 
às rochas metavulcânicas adjacentes, podendo muitas vezes se 
apresentar como uma massa amorfa, aparentemente formando 
bolsões.

Após os estudos de mapeamento geológico de detalhe e 
petrográfi cos, fi cou constatado as seguintes observações: a) estão 
sempre associados às rochas metavulcânicas e veios de quartzo; 
b) possuem deformações dúcteis com foliações e lineações 
minerais muito bem desenvolvidas; c) os veios de quartzo 
associados estão via de regra mineralizados polimetalicamente, 
representando um dos principais metalotectos petrográfi cos da 
área mapeada. 

Dessa maneira, essas rochas foram interpretadas como 
produtos de alterações hidrotermais e tectônicas das rochas 
metavulcanossedimentares da sequência supracrustal mapeada, 
não tendo sido posicionada por esse motivo, na coluna 
estratigráfi ca proposta para área, apresentada na Figura 6.
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Figura 6. Coluna estratigráfi ca da Sequência Metavulcanossedimentar 
dos Araés (modifi cada de Batista & Martinelli 2006)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante a década de 80 houve uma grande corrida para a 

área dos Araés em busca do ouro, principalmente por garimpeiros 
que formavam frentes de lavra a céu aberto de maneira 
desordenada e predatória. Porém, foi também no início dessa 
década que houve o interesse por empresas, que pela primeira 
vez, iniciaram trabalhos de pesquisa no sentido de se explorar 
a área tecnicamente, trazendo inúmeros profi ssionais das áreas 
de geologia e engenharia de minas, com o compromisso de 
apresentarem seus relatórios ao DNPM, revelando uma série de 
informações geológicas a respeito da petrografi a e química das 
rochas, petrologia de minério, inclusões fl uidas e estrutural, que 
mostraram a necessidade de se empilhar estratigrafi camente a 
Sequência Metavulcanossedimentar dos Araés.

As rochas desta área foram diferenciadas e separadas do 
Grupo Cuiabá por Pinho (1997) e por Martinelli (1998) como 
Sequência Metavulcanossedimentar Nova Xavantina / Araés, 
nomenclatura adotada por Lacerda Filho et al (2003), tendo 
posicionado a sequência estratigrafi camente abaixo do Grupo 
Cuiabá.

Quanto à contribuição tectônico-estratigráfi ca para a Faixa 
Paraguai, destaca-se inicialmente o trabalho de Pinho (1990) 
que baseado em dados litogeoquímicos com rochas vulcânicas 
dominantemente intermediárias e sedimentação do tipo marinha, 
interpretou um modelo do tipo back-arc para a região. 

Posteriormente Geraldes et al. (2003) apresentam idades 
40Ar/39Ar em torno de 540Ma, em micas desenvolvidas na 
zona de cisalhamento dos Araés na região de Nova Xavantina, 
interpretando como representativas do pico do metamorfi smo 
de um evento colisional relacionado à colagem do oeste do 
Gondwana no continente Sul Americano.

Segundo Dantas et al. (2006) a história dos orógenos 
continentais que ocupam uma posição periférica com respeito aos 
supercontinentes nos modelos de reconstrução no fi nal do Pré-
Cambriano e inicio do Paleozoico (Gondwana), geralmente não 
levam em consideração a Província Tocantins (PT), bordejando o 
Cráton Amazônico, na porção central do Brasil. Nestes modelos 
a PT é mostrada como uma unidade estática, já consolidada 
desde 630Ma, enquanto que processos relacionados à subducção 
de margens continentais ativas são comuns em todo o resto do 
oeste Gondwana. Contudo, o reconhecimento de rochas máfi cas, 
granulitos e magmatismo de arco em torno de 570-540Ma na PT 
favorece a apresentação de novos cenários e hipóteses sobre a 
evolução desta região.

Ainda segundo os mesmos autores, remanescentes de arco 
de ilhas primitivos estão presentes na PT e podem representar 
terrenos juvenis acrescidos na borda do cráton São Francisco, 
após o quebramento de Rodínia. São interpretados como 
vestígios de oceanos abertos durante o neoproterozoico, com 
terrenos mostrando diferenças entre a idade do protólito e tempo 
da acresção nas margens dos crátons, em dois eventos entre 860 
e 630Ma. A principal fase de magmatismo no Terreno Avalonia 
ocorre em torno de 635Ma, coincidente com o principal evento 
colisional na Província Tocantins. O término da fase principal 
de subducção e magmatismo no Avalonia é acompanhado por 
um período transacional de extensão intracontinental em cerca 
de 590Ma, com desenvolvimento de bacias com vulcanismo 
bimodal associado a um sistema de zonas de cisalhamento 
direcionais, estendendo-se até cerca de 540Ma, caracterizando 
deslocamento intracontinental relacionada ao início de zonas do 
tipo transformantes.
Novas contribuições foram feitas por Silva (2007) desenvolvendo 
um modelo de evolução geotectônica que considera a abertura de 
um rifte intracontinental na Faixa Paraguai. A presença de rochas 
metavulcânicas básicas e piroclásticas ácidas concentradas na 
região dos Araés sugerem o envolvimento de múltiplas fontes 
mantélicas na geração de um magmatismo bimodal com a 
presença de uma pluma mantélica na base da crosta continental 



154 Contribuições à Geologia da Amazônia  — Volume 6, 2010

(continental fl ood basalts e tipo OIB), bem como, a tentativa 
de abertura e formação de crosta oceânica durante a evolução 
do rifte pela presença de basaltos toleíticos com assinatura de 
MORB. A identifi cação de uma estrutura anelar delimitando as 
rochas metavulcânicas na região dos Araés sugere a presença 
de uma caldeira ignimbrítica formada no início da abertura do 
rifte e tem implicações metalogenéticas para a prospecção na 
região. Dados aerogeofísicos caracterizaram feições estruturais e 
também o delineamento dos corpos magnéticos, delimitando os 
limites do rifte, orientado na direção E-W, e que posteriormente 
foram reativados formando extensas zonas de cisalhamento com 
indicadores cinemáticos dextrais (Martinelli 1998). 

Sob a luz desses novos dados de detalhes geológicos 
da área, somados a recentes interpretações, foi feita uma 
revisão do empilhamento estratigráfi co para a Sequência 
Metavulcanossedimentar dos Araés, apresentado na Figura 6.
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Resumo 
Ao longo da rodovia AM-240, no município de Presidente Figueiredo, no Amazonas, ocorre uma série de platôs e colinas com 
altitudes entre 70 e 210m, entalhada nas rochas do Grupo Iricoumé e nas formações Prosperança, Nhamundá, Pitinga, Manacapuru 
e Alter do Chão. Os platôs são remanescentes de extensas áreas submetidas à formação de crostas lateríticas que, posteriormente, 
foram dissecadas pela incisão da drenagem. A dissecação está relacionada à inversão das drenagens do rio Amazonas e a deformações 
neotectônicas intraplaca que promoveram a evolução dos sistemas fl uvial dos rios Urubu e Uatumã encaixados em lineamentos N, 
NW e NE. Isto causou recuo geral para norte da escarpa erosiva, rebaixamento da superfície topográfi ca e extensa exposição dos 
horizontes inferiores mais friáveis do perfi l intempérico. Desse modo, os platôs da área estudada são os relictos do intemperismo que 
provocou o desenvolvimento de crostas lateríticas na região e que sobreviveram a pediplanação regional da área. Nesse processo, 
houve desenvolvimento de três grandes superfícies de escala regional durante a evolução da paisagem do NE do Amazonas: SP1 
representa o regime residual com perfi s com crosta laterítica preservada; SP2 o regime erosivo com os perfi s truncados com linhas 
de pedra indicativas de inúmeras fases de truncamento na região; e SP3 que representa o regime deposicional das planícies aluviais.

Palavras-chave: pediplanação, Bacia do Amazonas, Formação Alter do Chão.

Abstract
A series of hills and plateaus with elevations varying between 70 and 210m occur along Highway AM-240, in the municipality of 
Presidente Figueiredo, Amazonas State, Brazil. These hills and plateaus are carved into the rocks of the Iricoumé Group, as well 
as the Prosperança, Nhamundá, Pitinga, Manacapuru and Alter do Chão Formations. The plateaus are remnants of extensive areas 
subjected to lateritic crust formations which were dissected laterly by drainage patterns. As the Urubu and Uatumã Rivers developed 
their fl uvial systems in northern, northwestern and northeastern directions, a general retreat to the north of the erosive escarpment 
occurred, in addition to a lowering of the topographical surface and extensive exposure of friable inferior horizons of the weathered 
profi les. The plateaus studied in this work are relicts of the weathering process, which provoked the development of lateritic crusts 
in the region, and pediplanation. In regional terms, three large surfaces were developed during the evolution of the northeastern 
Amazon region: SP1 - which represents the residual regime of profi les with a preserved lateritic crust; SP2 - the erosional regime of 
truncated profi les with stone lines indicating the innumerous phases of regional truncation; and SP3 - the depositional regime of the 
alluvial fl oodplains.

Keywords: pediplanation, Amazonas Basin, Alter do Chão Formation.
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INTRODUÇÃO
A agressividade do processo intempérico na Região 

Amazônica gerou crostas lateríticas desde o fi nal do Cretáceo. 
Desde essa época o clima variou entre sazonal úmido e tropical 
úmido com cobertura de fl oresta, com curtos períodos mais 
secos e vegetação de savana (Kotschoubey & Truckenbrodt 
1981, Costa 1991). Esses eventos promoveram a caulinização 
das rochas e o desenvolvimento de profundo perfi l intempérico 
com crostas lateríticas sobre uma grande variedade de rochas (p. 
ex. Costa 1991, Truckenbrodt et al. 1991, Lucas 1997, Angélica 
& Costa 1991 e 1993, Tardy 1993, Costa 1997, Costa & Araújo 
1996, Horbe & Costa 1999 e 2005, Kotschoubey et al. 2005). 

O intemperismo é um fator de suma relevância no processo 
de entalhe da paisagem (Thomas 1994), contudo, o tipo de rocha, 
o tempo de exposição, a drenagem e a tectônica condicionam a 
sua evolução. Perfi s com crostas lateríticas ocorrem normalmente 
preservados no topo dos platôs, enquanto os perfi s menos 
evoluídos, geralmente truncados e com linhas de pedras, estão 
nas encostas e colinas (Bilong et al. 1992, Beauvais & Colin 
1993, Bitton & Volkoff 1993). 

 As crostas lateríticas são consideradas como o resíduo do 
intemperismo e, portanto, acumulam os elementos mais imóveis 
à lixiviação, como alumínio e fósforo. Contudo, as crostas mais 
comuns são as de ferro, que é um elemento muito mais móvel 
que o alumínio e o fósforo. Isso levou alguns autores (Finkl 
& Churchward 1973, Clarke 1994, entre outros) a considerar 
que a migração do ferro tende a formar crostas ferruginosas 

nas encostas e vales, onde seu acúmulo seria mais efi ciente e, 
consequentemente, crostas em platôs seriam produto de inversão 
de relevo. Na Amazônia são comuns as superfícies planas elevadas 
e extensas sustentadas por crostas lateríticas, desenvolvidas sobre 
vários tipos de rochas, o que sugere peneplanização por recuo de 
vertente e não inversão de relevo. Esse tipo de geomorfologia 
enquadra-se nos modelos de Jutson (1934), retomados por King 
(1953), Budel (1982) e Thomas (1994), que associam a evolução 
do modelado do relevo à alternância de intemperismo químico e 
físico com rebaixamento da superfície por denudação e formação 
de nova superfície. Latrubesse & Carvalho (2006) sugerem 
que a formação das superfícies regionais de aplainamento é 
produto de vários processos que se enquadram nas ideias dos 
autores acima e na de Davis (1899 e 1954 in Latrubesse 2006), 
com zonas de erosão recuante associadas à evolução do sistema 
fl uvial. Reativações tectônicas rejuvenescem a paisagem. Nesse 
processo, formam-se superfícies mapeáveis identifi cadas em três 
ambientes: 1) residual, 2) erosivo ou coluvionar, e 3) deposicional 
ou sedimentar (Smith et al. 2000).

Ao longo da rodovia AM-240, que liga a BR-174 à 
localidade de Balbina, com extensão aproximada de 100 km e na 
BR-174 (Manaus-Caracaraí), no trecho entre o rio Urubu e 50km 
a norte de Presidente Figueiredo (Fig. 1), ocorrem uma série de 
platôs e colinas entalhados nas rochas do Grupo Iricoumé e das 
formações Prosperança, Nhamundá, Pitinga, Manacapuru e Alter 
do Chão. O objetivo deste trabalho é detalhar essas formas de 
relevo e correlacioná-las ao intemperismo da região, com vistas 
a reconstruir a evolução da paisagem cenozoica da região. 

Figura 1. Mapa de localização da área estudada.
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MATERIAIS E MÉTODOS
No estudo das unidades geomorfológicas foram 

usadas imagens digitais SRTM (Shuttle Radar Topographic 
Mission) referenciadas ao sistema geodésico mundial (World 
Geodetic Systems - WGS-84), imagens de radar do Projeto 
RADAMBRASIL, cartas topográfi cas digitais na escala de 1: 
250.000 do IBGE e DSG e imagens analógicas TM/LANDSAT-7. 
A partir da interpretação desse material foram obtidos mapas 
temáticos da área de estudo, com base no software ArcView 
GIS 3.2. O trabalho de campo ao longo das rodovias e vicinais 
permitiu identifi car os tipos de perfi s intempéricos desenvolvidos 
sobre as unidades geológicas.

GEOLOGIA DA ÁREA
As rochas mais antigas da região são as vulcânicas 

ácidas paleoproterozoicas do Grupo Iricoumé que englobam, 
principalmente, riolitos, riodacitos, quartzo-traquitos e 
piroclásticas (Araújo Neto & Moreira 1976). Foram identifi cadas 
na calha do rio Uatumã e na porção centro-norte da área (Fig. 2). 

Há cinco unidades sedimentares na área de estudo, a 
mais antiga (Neoproterozoico) é a Formação Prosperança, está 
localizada na porção oeste, é constituída, predominantemente 
de arenitos arcoseanos, siltitos e conglomerados. A Formação 
Nhamundá (Ordoviciano-Siluriano) consiste de quartzo-arenitos 

fi nos a grossos, com estratifi cações cruzada e plano-paralela, e 
folhelhos subordinados (Caputo 1984, Soares et al. 2005). Ambas 
unidade, afl oram nos vales das drenagens da porção central da 
área e constituem os platôs e vales mais a leste. A Formação Alter 
do Chão, a unidade mais jovem e mais extensa (Neocretácea), 
é composta de arenitos feldspáticos/caulínicos, quartzo-arenitos, 
conglomerados e pelitos subordinados. Ocorre nos interfl úvios 
da parte central e estende-se para sul da área até as margens 
dos rios Amazonas e Negro (Cunha et al. 1994, Horbe et al. 
2006). Há ainda exposições localizadas das formações Pitinga 
e Manacapuru na BR-174, próximo ao rio Urubu e em suas 
margens. A primeira é constituída por folhelhos e arenitos fi nos 
com laminação ondulada, enquanto a Formação Manacapuru por 
arenitos com estratifi cações cruzadas, folhelhos escuros e siltitos 
(Cunha et al. 1994). 

COMPARTIMENTAÇÃO MORFOESCULTURAL 
A compartimentação morfoescultural da área de estudo, 

localizada no limite norte da Bacia Intracratônica do Amazonas, 
é constituída de platôs e raras colinas (Fig. 3 e 4), esculpidos 
predominantemente sobre as rochas daS Formações Alter do 
Chão (porção central da área), Prosperança (oeste) e Nhamundá 
(centro-leste). Os platôs fazem parte de uma unidade maior que se 
estende regionalmente na direção E-W e marcam o limite norte da 

Figura 2. Mapa geológico da área estudada.
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bacia do Amazonas. A norte da área ocorrem colinas associadas 
ao Grupo Iricoumé. As formações Pitinga e Manacapuru, de 
pequena distribuição superfi cial, não chegam a caracterizar uma 
unidade geomorfológica típica. O controle tectônico sobre a 
elaboração do relevo é evidenciado pelo lineamento dos vales, 
nas direções N-S, NW-SE e NE-SW, que delimitam os platôs. 

Os platôs apresentam superfície ondulada, dimensões 
variadas e raramente ocorrem de forma isolada (Fig. 3). Os 
mais extensos, com até 22km de extensão e 11km de largura, 
localizam-se na porção centro-leste da área, têm formas alongadas 

e ramifi cadas preferencialmente na direção NE-SW, controlados 
pelos alinhamentos da drenagem dos afl uentes do rio Uatumã. A 
altimetria varia entre 140 e 200m, o caimento geral é para sul e a 
largura dos vales alcança até 1,5km. Apresentam vertente abrupta 
ravinada a localmente retilínea, quando no contato com as rochas 
vulcânicas do Grupo Iricoumé (limite centro-norte), e mais suave 
à ravinada na transição para as rochas da Formação Nhamundá 
(próximo ao rio Uatumã). Apesar da escassez de afl oramentos, 
restritos às duas rodovias que cortam a área, admite-se que esta 
unidade seja sustentada pela Formação Alter do Chão (Fig.2).

Figura 3. Mapa morfoescultural da área.

O extremo leste da área, no domínio de ocorrência 
de rochas da Formação Nhamundá, os platôs diminuem de 
extensão, estão intensamente dissecados, com ravinas bem 
recortadas. Têm alinhamento N-S, até 13km de extensão, com 
poucos quilômetros de largura e altitude de 180m, o mais largo 
deles localiza-se próximo à margem esquerda do rio Uatumã. Os 
vales têm até 1km de largura e são formados pelos afl uentes do 
rio Uatumã.

 Na porção oeste da área, os platôs são menores, mais altos 
e mais dissecados do que na área central, o que é evidenciado 
pelo maior adensamento na rede de drenagem. Eles têm entre 5 
e 13km de extensão, 3 a 4 km de largura e altitudes entre 150 e 
210m. As vertentes são retilíneas à ravinadas, os vales apresentam 
forma em “U”, com largura em torno de 1,5km, marcando a 
drenagem dos afl uentes do rio Urubu. Supõe-se que grande parte 
dessa unidade seja sustentada pelos perfi s com crosta laterítica 
desenvolvidos sobre rochas da Formação Prosperança. 

O centro-norte e o extremo noroeste da área evidenciam 
um conjunto de colinas côncavas desenvolvidas sobre o Grupo 
Iricoumé, têm largura de 0,5 a 1km e diminuem para 250m na 
porção mais setentrional. A altitude varia entre 70 e 120m, o 
caimento é para norte em direção as drenagens do rio Uatumã, 

que deságuam no lago de Balbina, e correm de sul para norte.
Os extensos platôs da porção central da área gradam, em 

direção a sul, para platôs menores e raras colinas, característica 
da zona próxima à planície do rio Urubu. Nesta região, marcam 
altitudes entre 80 e 150m, têm de 2 a 4km de extensão e largura 
entre 0,5 e 3km e alguns estão alinhados na direção N-S. A 
superfície com cotas inferiores a 80m é marcada por pequenas 
colinas, com menos de 0,5km de diâmetro. Nos domínios mais 
a leste dessa área, ocorrem platôs intensamente dissecados, com 
direção nordeste, que se estendem para o entorno oriental. Estes 
medem entre 4 e 15km de extensão, 2 a 3km de largura e 120m de 
altitude e caracterizam-se pela borda leste abrupta a localmente 
retilínea. Eles diminuem de tamanho e altitude para sul e 
representam a continuação dos platôs maiores da porção central 
da área e também são sustentados pelos perfi s desenvolvidos 
sobre a Formação Alter do Chão, 

A planície aluvial do rio Uatumã varia entre 2 e 8 km de 
largura e a do rio Urubu tem em torno de 800 m, a altimetria nos 
mesmos oscila entre 20 e 60m. Alguns trechos do rio Uatumã 
apresentam meandros sinuosos e ilhas. As demais drenagens da 
área apresentam planícies menores, exceto a porção NW, onde os 
vales são mais largos e em forma de “U”. 
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EFEITOS DO INTEMPERISMO NAS UNIDADES 
GEOLÓGICAS 

O intemperismo na região de Presidente Figueiredo e 
Balbina gerou crostas ferruginosas e bauxíticas desenvolvidas 
sobre rochas das formações Prosperança, Nhamundá e Alter 
do Chão (Horbe et al. 2001, Peixoto & Horbe no prelo). De 
todos os perfi s, o mais complexo é o desenvolvido sobre a 
Formação Nhamundá que sustenta os platôs mais dissecados 
do limite oriental da área. Nele, a crosta é alumino-ferruginosa, 
com espessura irregular que varia entre 0,5 e 1,2m, é maciça 
na base, colunar na porção intermediária e pisolítica no topo. 
Recobre o pacote, um nível desmantelado com até 0,5m de 
espessura, constituído de esferólitos ferruginosos soltos com 
diâmetro máximo de 2cm, envolvidos por pouca matriz argilosa 
amarelada. O solo superfi cial, similar à matriz sotoposta, está em 
contato abrupto com o nível desmantelado. Os platôs à leste da 
área são sustentados por este tipo de perfi l. 

A crosta desenvolvida sobre a Formação Prosperança é 
colunar, tem 2,5m de espessura, é essencialmente ferruginosa, 
com pequenas porções de gibbsita presente na superfície das 
colunas (Peixoto & Horbe no prelo), não foi identifi cado na 
região um horizonte bauxítico individualizado. Sobrepondo-
se a crosta, ocorre solo argiloso amarelado. Este tipo de perfi l 
sustenta os platôs da porção ocidental da área. 

Os platôs mais extensos estão localizados na porção 
central da área é são sustentados, provavelmente, pelos perfi s 
desenvolvidos sobre a Formação Alter do Chão. Exibem boas 
exposições ao longo da AM-240, são constituídos de crosta 
ferruginosa, com espessura entre poucos centímetros e até 1,2m, 
tem textura porosa com grãos de quartzo ou seus moldes (Horbe 
et al. 2001). Localmente, a crosta apresenta bolsões de gibbsita 
maciça, que podem alcançar até 0,5m de comprimento, inseridos 
no material mais ferruginoso. Em alguns afl oramentos, na base 
da crosta ferruginosa ocorre um nível mais aluminoso, colunar, 
com poucos centímetros de espessura. 

Na estreita faixa de ocorrência das formações Manacapuru 
e Pitinga, na BR-174 entre o rio Urubu e a localidade de 
Presidente Figueiredo, os perfi s apresentam-se truncados. 
Aqueles desenvolvidos sobre a Formação Manacapuru exibem 
siltito cinza com manchas amareladas, intercalado com pacotes 
de arenitos fi nos esbranquiçados, recobertos por colúvio formado 
por concreções ferruginosas emersas em abundante matriz 
areno-argilosa avermelhada, e, no topo, ocorre solo argilo-
arenoso amarelado. Na melhor exposição do perfi l desenvolvido 
sobre a Formação Pitinga, a base é areno-argilosa amarelada e 
a laminação da rocha sedimentar é preservada pela presença de 
hollandita. Sobreposto, em contato abrupto com esse material, 
ocorre uma pedra de ferro constituída de quartzo cimentado por 
hematita e goethita, sobre a qual ocorre linha-de-pedra formada 
de fragmentos de siltito, todo o conjunto está recoberto por solo 
argilo-arenoso amarelado.

A maior parte dos perfi s desenvolvidos sobre as rochas 
das formações Prosperança, Nhamundá e Alter do Chão na 
região, apresenta-se truncada e forma um conjunto de platôs 
menores e mais baixos. Independente da rocha-mãe, os perfi s são 
constituídos por horizonte saprolítico e mosqueado, recoberto 
por linha-de-pedra formada de esferólitos ferruginosos, 
esporadicamente aluminosos, de origem laterítica e por solo 

argilo-arenoso amarelo-avermelhado. Os esferólitos das linhas-
de-pedra são de três tipos (Horbe & Horbe 2005). Os mais 
comuns são nódulos e pisólitos subarredondados a angulosos 
formados de hematita e goethita, com grãos de quartzo ou seus 
moldes. Secundariamente, ocorrem nódulos alongados, oblatos, 
posicionados na vertical. O primeiro tipo está relacionado à 
lavagem de fi nos e o segundo é consequência da exposição do 
horizonte mosqueado e endurecimento das porções ferruginosas. 
O terceiro tipo, associado ao quebramento das pedras de ferro, 
é mais comum nos perfi s desenvolvidos sobre as formações 
Pitinga e Alter do Chão. De acordo com o tipo de linha-de-pedra 
e a estruturação do perfi l, seis tipos de perfi s truncados ocorrem 
na região (Horbe & Horbe 2005).

Há exposição de rochas vulcânicas do Grupo Iricoumé no 
leito do rio Uatumã, enquanto arenitos da Formação Nhamundá 
ocorrem nos pequenos igarapés. Nos afl oramentos nas margens da 
AM-240 é visível que a superfície do relevo atual não acompanha a 
paleosuperfície defi nida pela crosta laterítica (Fig. 4).

Figura 4. Duas situações ao longo da rodovia AM-010 onde se observa 
a nítida discordância entre a paleosuperfície defi nida pela crosta 
laterítica da Formação Alter do Chão, que se prolonga em direção ao 
vale, e a atual. Isso é indicativo de que houve dissecação de extensa 
superfície e individualização de platôs por incisão da drenagem, de 
acordo com o modelo de pediplanação.
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DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
O relevo da área estudada é dissecado, com morfoesculturas 

marcadas por platôs amplos com superfície ondulada, escarpas 
ravinadas, altitude entre 150 e 210m e caimento geral para sul. 
Os platôs mais extensos localizam-se na porção centro-leste. 
Para sul, tornam-se menores e mais baixos, enquanto para norte 
e noroeste gradam para colinas côncavas, com até 1km de largura 
e altitude entre 70 e 100m. As áreas mais baixas, entre 20 e 60m, 
são formadas pelas planícies aluviais das bacias dos rios Uatumã 
e Urubu. 

As crostas lateríticas desenvolvidas sobre as unidades 
geológicas da região são resultantes de intenso e profundo 
intemperismo em condições de estabilidade tectônica e erosão 
mínima. Sob essa condição, cada unidade geológica desenvolveu 
perfi s que apresentam características próprias. Aparentemente, as 
diferenças nos perfi s desenvolvidos sobre as unidades que afl oram 
na região devem estar mais relacionadas ao tempo de atuação do 
processo do que à natureza do protólito, pois as unidades mais 
antigas (Prosperança e Nhamundá) desenvolveram perfi s mais 
complexos que a mais nova (Alter do Chão). Os afl oramentos das 
unidades geológicas, restritos aos vales e aos cortes de estrada e a 
altitude similar entre os platôs, impedem a perfeita correlação das 
unidades geológicas com a compartimentação morfoescultural, 
mas é nítido que os platôs mais dissecados e as colinas menores 
estão nas unidades mais antigas. 

A preservação de perfi s completos nos platôs e a relação 
discordante entre a superfície atual do relevo e a paleosuperfície 
(Fig. 4) são fatos que indicam que os platôs são remanescentes 
de extensas áreas submetidas à formação de crostas lateríticas 
que, posteriormente, foram dissecadas pela incisão da drenagem 
segundo o modelo de pediplanação (King 1953). Essa nova 
rede de drenagem, encaixada nos lineamentos N-S, NW-SE e 
NE-SW e posterior ao desenvolvimento das crostas lateríticas 
está associada a inversão do rio Amazonas. O avanço do 
entalhamento das drenagens para norte do rio Urubu e Uatumã 
e seus respectivos afl uentes causou recuo geral para norte da 
escarpa erosiva sustentada pela crosta laterítica, rebaixamento da 
superfície topográfi ca, truncamento de perfi s e extensa exposição 
dos horizontes inferiores mais friáveis. Desse modo, os platôs 
da área estudada são os relictos do intemperismo que provocou 
o desenvolvimento de crostas lateríticas na Amazônia, que 
sobreviveram a pediplanação regional e formam uma crista que se 
estende para leste por várias centenas de quilômetros. O mesmo 
ocorreu com a escarpa norte, mas neste caso em consequência do 
entalhamento das drenagens do alto curso do rio Uatumã, mas 
com recuo para sul. A predominância de platôs topografi camente 
mais baixos e menores, sustentados por perfi s truncados, indica 
que a atual confi guração desse relevo na região é um processo 
muito recente, que ainda não permitiu sua evolução para colinas. 

A variedade de tipos de linhas-de-pedra associadas a seis 
estruturas de perfi s (Horbe & Horbe 2005) indica inúmeras fases de 
truncamento na região, que permitiram o acúmulo de fragmentos 
de crosta por lavagem de fi nos, exposição e endurecimento de 

horizonte mosqueado e formação e fragmentação de pedras 
de ferro. Desse modo, perfi s com crosta preservada são raros. 
Essa diversidade de perfi s em várias fases de truncamento, e 
de crostas e linhas-de-pedra falhadas, sugere vários pulsos de 
reativação associados à neotectônica, como salientado por Costa 
et al. (1996), que rejuvenesceram o relevo. O solo que recobre 
os perfi s truncados pode ter origem in situ, a partir da retomada 
do intemperismo nos períodos pós-erosivos, mas as linhas-
de-pedra na sua base indicam possível contribuição alóctone 
como já considerado por Horbe et al. (2001). As pedras de 
ferro nos perfi s truncados, formadas por remobilização de ferro, 
provavelmente proveniente de lixiviação de crostas e fragmentos 
topografi camente mais elevados, são indícios de retomada de 
intemperismo em condições de clima úmido. 

Os platôs mais elevados, praticamente contínuos por várias 
dezenas de quilômetros, com caimento suave para sul e mais 
abrupto para norte, sustentados pelas formações Prosperança e 
Alter do Chão, marcam uma superfície (SP1). Essa superfície 
se estende para leste, nos domínios da Formação Nhamundá, 
mantém a altitude média, mas apresenta-se mais dissecada. 
Horbe et al. (2001) correlacionaram os perfi s sobre as formações 
Nhamundá e Alter do Chão a duas superfícies distintas, 
englobadas, no presente trabalho, em uma única de expressão 
regional. O conjunto de características que defi nem os perfi s 
truncados identifi ca a segunda superfície geomorfológica da área 
(SP2), que é produto da incisão da SP1 e pode ser classifi cada 
como erosiva, com ocorrência localizada de colúvios. As 
planícies aluviais, geralmente com exposição de blocos de 
rocha, formam a terceira superfície (SP3), mas de extensão 
superfi cial muito restrita. A idade de formação dessas superfícies 
permanece indefi nida devido à falta de métodos de datação, mas 
por estender-se pelas formações Prosperança, Nhamundá e Alter 
do Chão, todas com presença pelo menos incipiente de horizonte 
bauxítico, pressupõe-se que seja mais jovem que o Cretáceo. 

Os perfi s com crosta sobre a Formação Novo Remanso 
(Rozo et al. 2005) estendem o ambiente favorável ao 
desenvolvimento desse tipo de perfi l até o início do Pleistoceno já 
que ela data do Mioceno. Consequentemente, o truncamento dos 
perfi s e o desenvolvimento da SP2 devem estar relacionados ao 
fi nal do Pleistoceno-Holoceno. O recente desenvolvimento dessa 
superfície é reforçado pela preservação da estrutura em platôs na 
área de ocorrência dos perfi s truncados, especialmente na porção 
sul da área estudada. O processo motor da incisão está relacionado 
à inversão das drenagens do rio Amazonas e a deformações 
neotectônicas intraplaca durante o Holoceno, que provocaram 
reativação de antigos lineamentos e o desenvolvimento de falhas 
inversas, normais e transcorrentes com rejeitos de várias dezenas 
de metros, segundo Costa et al. (1996). 

Finalmente, pode-se concluir que a evolução 
geomorfológica da região está ligada ao modelo de pediplanação 
onde os vales se alargam as expensas das crostas lateríticas 
topografi camente mais elevadas, que representam relictos de 
uma extensa superfície (SP1). O aprofundamento da drenagem, 
e o alargamento dos vales proporcionam o recuo da vertente e 
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a formação de uma superfície complexa mais baixa (SP2), que 
ainda guarda a estrutura em platôs. Essa superfície engloba perfi s 
em diversos estágios de truncamento, de difícil individualização 
em campo devido à carência de afl oramentos, do solo espesso 
e da cobertura vegetal. O fundo dos vales, onde afl oram as 
rochas da região, é o local de formação das planícies aluviais que 
recebem o material erodido das outras superfícies. Desse modo, 
a SP1 representa o regime residual, a SP2 o erosivo e a SP3 o 
deposicional na evolução da paisagem do NE do Amazonas. 
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Resumo 
O estudo da potencialidade e da qualifi cação como material ornamental de rochas do sul mato-grossense, a partir da caracterização 
geológica, petrográfi ca, geoquímica e tecnológica, objetiva ampliar a oferta de novas rochas ornamentais da região e propiciar 
a transformação econômica deste bem mineral com novas variedades estéticas que apresentem padronização das características 
tecnológicas, além das adequadas identifi cação e tipifi cação. As áreas propostas para o estudo localizam-se na região sudoeste do Mato 
Grosso, que detém um dos maiores tratos geológicos relativamente conhecidos, sendo descritos 10 tipos entre granitos, gabros, gnaisses 
e anfi bolitos agrupados na cores vermelha, cinza e preta e que demonstram exequibilidade econômica de lavra. Os resultados obtidos 
nos ensaios tecnológicos das variedades mostram que os parâmetros analisados situam-se dentro dos limites padrões estabelecidos 
pelas normas e obedecem satisfatoriamente os valores limites fi xados para granitos utilizados em revestimento em ambientes internos 
e externos. 

Palavras-chave: Mato Grosso, ensaios tecnológicos, rocha ornamental.

Abstract 
The study of the potentiality and of the qualifi cation as a dimension stone and covering of the granites and the oriented rocks of 
the south of the Mato Grosso, using the geological, petrographical and technological characterization aims to increase the offer of 
new varieties of dimension stones in the state. It also aims to propitiate the economic transformation of this mineral resource adding 
new esthetic varieties in according to technological patterns and adequate identifying and typology. In the studied areas located at 
the southern region of the Mato Grosso State had been recognized 10 rock types for dimension stones, including granites, gabbros, 
gneisses and amphibolites grouped by the colors in red, grey and black types and showing economic potential of plowing. The results 
obtained in the technological essays show that the rock parameters are sited inside the standard limits established by technical rules 
and obey satisfactorily the limit values fi xed for granites in internal and external covering uses.

Keywords: Mato Grosso, technological analysis, dimension stone.

INTRODUÇÃO
As rochas ornamentais e de revestimento, também designadas 

pedras naturais, rochas dimensionais e materiais de cantaria, defi nem 
na atualidade uma das mais promissoras áreas do setor mineral. Tal 
incremento foi determinado tanto pelos novos tipos de utilização das 
rochas ornamentais nas paisagens urbanas, principalmente no que 
se refere às obras de revestimentos, quanto por novas tecnologias 
de extração, manuseio, transporte e benefi ciamento de blocos, além 
de uma padronização das características tecnológicas das rochas 
ornamentais.

O presente estudo das rochas ornamentais e para 
revestimento do estado de Mato Grosso constitui uma contribuição 
ao avanço do conhecimento geológico de forma a acrescentar 
ao conhecimento científi co, elementos práticos e fundamentais 
que propiciem a transformação econômica imediata deste bem 
mineral e contribua para o desenvolvimento socioeconômico 
do estado, com a implantação e desenvolvimento desta cadeia 
produtiva de transformação.
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A crescente utilização de rochas ornamentais em obras civis 
tem alertado os usuários para os problemas decorrentes de uma 
escolha inadequada desses materiais. A melhor medida preventiva 
para esses problemas é a correta especifi cação das rochas frente 
aos usos pretendidos respeitando-se, além do efeito estético 
desejado, as características tecnológicas. Visando atender estas 
concepções, e apresentando objetivos de ordem estética bastante 
ampla quanto à diversidade de litotipos mato-grossenses, foi feito 
um levantamento das variedades de rochas quanto à composição, 
cor, textura e estrutura e, consequente, diversifi cação de tipos 
ornamentais para o mercado consumidor. Esta disponibilidade de 
litotipos rochosos acarretaria consequentemente uma opção para 
implantação de um pólo extrativo.

A partir da escolha estética, optou-se pela identifi cação 
favorável dos tipos litológicos, quanto à logística e exequibilidade 
de lavra, evoluindo para os patamares técnicos das caracterizações 
geológicas, químicas e fi sico-mecânicas das rochas, necessárias 
para um mercado consumidor cada vez mais exigente, que requer 
e lhe é devido, uma padronização das características tecnológicas 
das rochas ornamentais das jazidas. Esta caracterização técnica 
possibilitará o aproveitamento de rochas já aceitas no mercado 
consumidor, bem como resultará em novas contribuições com 
solicitações para utilizações, apoiadas em critérios técnicos e 
viabilidade de soluções arquitetônicas, estéticas e funcionais 
muito mais confi áveis na construção civil.

O interesse na exploração de rochas ornamentais no estado 
do Mato Grosso é recente, apresentando como único trabalho 
o Catálogo de Rochas Ornamentais do Estado de Mato Grosso 
(DNPM 1998). Ressalta-se também o trabalho de uma única 
empresa produtora, a “De Jorge Mineração Ltda.”, que nos 
anos de 1993 a 1995 benefi ciou blocos oriundos do Granito 
São Vicente, o “Vermelho Pantanal”, e atualmente, no extremo 
noroeste de Mato Grosso, no município de Rondolândia, situam-
se as duas únicas jazidas de rochas ornamentais em atividade 
exploradas pela “Gramazon Ltda.” de Rondônia, constituídas 
pelo Granito Marrom, denominado de “Café da Amazônia” e o 
Granito Cinza Marrom, denominado de “Prata da Amazônia” e 
recentemente em trabalhos de Godoy et al. (2003, 2005, 2005a).

O presente trabalho objetiva a caracterização dos aspectos 
geológico-estruturais, tecnológicos (físico-mecânicos), 
selecionadas entre aquelas rochas que apresentem exequibilidade 
de lavra. A caracterização e dimensionamento dos parâmetros 
físico-mecânicos destas rochas serão estudados segundo 
abordagens técnicas, quanto à caracterização das propriedades 
tecnológicas. Aliados aos fatores estéticos que favoreçam a 
escolha destas rochas para fi ns ornamentais e de revestimento, 
encontram-se a distribuição geológica e geográfi ca destas rochas 
defi nindo nas maiores ocorrências, maior diversidade de subtipos 
de rochas favoráveis à utilização como rochas ornamentais do 
estado de Mato Grosso e, como fator preponderante, a defi ciência 
do estado neste setor mineral.

As áreas estudadas localizam-se na região sudoeste do 
Mato Grosso, que detém um dos maiores tratos geológicos 
relativamente conhecidos, o que facilita a caracterização 
geológico-estrutural e tecnológica (físico-mecânica) das 
rochas gnáissicas e graníticas, que demonstrem exequibilidade 
econômica de lavra e que, dependendo dos resultados das 
pesquisas técnicas efetuadas, poderão mostrar-se viáveis à 
exploração por este setor da economia.

ASPECTOS GEOLÓGICOS
Os granitos e movimentados, objetos deste estudo 

são relativamente conhecidos do ponto de vista geológico e 
demonstram clara exequibilidade econômica de lavra. Quanto 
aos aspectos geológicos regionais, as áreas pesquisadas situam-
se no Cráton Amazônico. Na Figura 1 está indicadas a localização 
das áreas de exposição das unidades geológicas estudadas e na 
Figura 2 os 10 subtipos agrupados pela coloração dominante:

Os Granitos e movimentados vermelhos - (1) Granito 
Sararé, (2) Granito Rio Branco, (3) Ortognaisse Fortuna, (4) 
Ortognaisse Indiavai Vermelho – Os Granitos e movimentados 
cinzas - (5) Granito Nova Lacerda, (6) Ortognaisse Indiavaí 
Cinza, (7), Ortognaisse Cachoeirinha – Os Granitos e 
movimentados pretos - (7) Anfi bolito Canaã, (8) Anfi bolito 
Indiavaí, (10) Diabásio Salto do Céu.

Granito Sararé (1) - Situa-se na porção SW do Cráton 
Amazônico à cerca de 60km de Pontes e Lacerda - MT. Sua 
exposição é da ordem de aproximadamente 80km2, apresenta 
forma alongada segundo a direção NE-SW e seus contatos são 
de natureza intrusiva em rochas do Complexo Metamórfi co Alto 
Guaporé, do Complexo Vulcano-Sedimentar Pontes e Lacerda 
e do Maciço Sapé e tectônico com o Maciço Anhanguera, 
além de estar no contato nordeste recoberto pelos sedimentos 
siliciclásticos do Grupo Parecís. 

É constituído por três fácies: a Fácies Biotita-Monzogranito 
mais antiga, que ocorre na porção sul do maciço, composta por 
rochas de cor vermelha, leucocrática, isotrópica, inequigranular, 
granulação fi na a média (0,4-3,6mm) com presença de 15% de 
biotita. A segunda, denominada Fácies Muscovita-Monzogranito 
predomina na porção centro-norte do corpo e é constituída por 
rochas de cor rósea, leucocráticas, isotrópicas, inequigranulares 
de granulação média a grossa a localmente porfíróide (4-13mm) 
apresentando muscovitas e biotita. 

A terceira, Fácies Monzogranito é formada por intrusões 
localizadas e de pequeno porte onde a principal ocorrência 
afl ora no extremo norte da área. É constituída por rochas róseas, 
leucocráticas, isotrópicas, inequigranulares, de granulação fi na a 
média (0.2-5mm) a localmente porfi rítica. 
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As fácies petrográfi cas são compostas basicamente por 
diferentes porcentagens de microclínio, quartzo, oligoclásio, 
biotita, muscovita, apatita, zircão, opacos e por minerais de 
alteração como muscovita, sericita e clorita. A amostra estudada 
(Fig. 2A) quanto aos parâmetros físico-mecânicos corresponde a 
Fácies Muscovita-Monzogranito (Araújo-Ruiz 2003).

Granito Rio Branco (2) - Constitui a associação granítica 
representante da Suíte Intrusiva Rio Branco, com três fácies 
identifi cadas em campo, sendo a mais comum a de composição 
sienogranítica seguida pela monzogranítica e mais raramente 
por composição granodiorítica. Em comum caracteriza-se pela 
textura porfi rítica constituída por fenocristais de feldspato 
potássico e plagioclásio que não ultrapassam 2 cm e dispersos em 
uma matriz fi na, e mais raramente os fenocristais de feldspatos 
potássico apresentam feições rapakivi com coroas de oligoclásio 
parcial ou totalmente envolvente. A fácies caracterizada (Fig. 
2B) é a de composição sienogranítica que se caracteriza pela 
presença de fenocristais de feldspato potássico subédricos, 
pertíticos, com inclusões de quartzo e discreta corrosão em suas 
bordas (Araújo 2008).

Os plagioclásios exibem grãos subédricos, frequentemente 
com alteração parcial. O quartzo constitui cristais anédricos 
com bordas corroídas e arredondadas. A biotita e hornblenda 
ocorrem em quantidades subordinadas e alterando-se comumente 
para clorita. A sericitização também é frequente nos feldspatos 
alcalinos. Os acessórios principais são caracterizados pela 
apatita, zircão, titanita e ilmenita. Como minerais de alteração 
são frequentes o epidoto e sericita.

Ortognaisse Fortuna (3) - Enquadra-se no conjunto 
litológico denominado informalmente como Embasamento 
Metamórfi co da região do Destacamento Fortuna. Foram 
descritos dois tipos de rochas gnáissicas, um exibindo estrutura 
bandada, polideformado, representado por biotita-gnaisses ou 
hornblenda biotita-gnaisses; o outro tipo litológico descrito 
refere-se a gnaisses com estrutura ocelar cujos porfi roclastos de 
feldspato potássicos são centimétricos, de cor rósea e matriz de 
granulação grossa e que apresentam feições de recristalização e 
deformação dúctil-rúptil.

Os gnaisses ocelares são rochas leucocráticas, de granulação 
grossa, inequigranulares, porfi roclásticas, de coloração rosa 
esverdeada e anisotrópica (miloníticas a protomiloníticas). Ao 
microscópio destacam-se os porfi roclastos de feldspato potássico, 
subidiomórfi cos, róseos, com até 5cm de comprimento. A matriz 
exibe granulação média a grossa, invariavelmente orientada, 
constituída por plagioclásio subidiomórfi cos intensamente 
saussuritizados, conferindo à matriz da rocha uma incomum 
coloração verde clara (Fig. 2C). O quartzo é xenomórfi co, 
intersticial e intensamente recristalizado e deformado. O máfi co 
dominante é a biotita que, na maioria dos casos, mostra-se 
cloritizada e associada com os agregados microgranulares de 
minerais acessórios como titanita, apatita e zircão. Observam-

se ainda biotitas e cloritas secundárias retrometamórfi cas da 
transformação de hornblendas e consequentemente a geração de 
epidoto. O microfi ssuramento é intenso em toda a rocha, todavia 
são os porfi roclastos de feldspato potássicos que se mostram 
mais fraturados intensifi cando os processos de alteração (Ruiz 
2005 e Ruiz et al. 2005).

Ortognaisse Indiavaí Vermelho (4) - É constituído por 
hornblenda-granito leucocrático, inequigranular, porfi rítico, 
de granulação média a grossa, cor rósea a vermelha, com 
marcada anisotropia planar defi nida pela estrutura milonítica 
a protomilonítica (Fig. 2D). Os feldspatos apresentam como 
porfi roclastos exibindo formas anédricas e subédricas e intensa 
saussuritização, defi nindo localizadamente por uma cor verde a 
rocha. A matriz é constituída por feldspato potássico, plagioclásio, 
quartzo intersticial, plagioclásio, hornblenda e biotita. Os 
minerais máfi cos apresentam granulação média ocorrendo 
isoladamente ou formando agregados irregulares e orientados 
constituindo planos de orientação. Os minerais acessórios são 
constituídos por zircão, titanita e apatita, além de epidoto e clorita 
como mineral de transformação de plagioclásios e anfi bólios. O 
microfi ssuramento é pouco expressivo e restringe-se ao interior 
dos grãos de feldspato (Ruiz 2005 e Ruiz et al. 2005).

Granito Nova Lacerda (5) - Corresponde a um corpo irregular, 
levemente orientado segundo o trend regional NNW, alojado 
em rochas pertencentes ao Domínio Rio Novo. É considerado 
tardi-cinemático por exibir estrutura maciça nas porções internas 
do corpo e foliação nas bordas. Exibe duas fácies distintas: a 
mais jovem é representada por diques centimétricos, compostos 
por rochas leucocráticas, equigranulares, fi nas a médias, 
maciças, exibem cor rosa e apresentam composição dominante 
sienogranítica, mais de 95% do corpo é composta por rochas 
maciças ou levemente orientada, leucocráticas, inequigranulares, 
de granulação média a grossa, cor cinza, composição variando de 
monzo a granodiorítica (Fig. 2E) compostas principalmente por 
plagioclásios, feldspato potássico, hornblenda e biotita. Apatita, 
titanita e opacos ocorrem comumente. Os minerais de alteração 
são defi nidos pela presença de sericita, clorita e epidoto (Ruiz 
2005 e Ruiz et al. 2005).

Ortognaisse Indiavaí Cinza (7) - Também apresenta 
orientado segundo a direção N-S e encontram-se expostos às 
margens do rio Jauru nas imediações da cidade homônima. 
Afl ora sob a forma de blocos e matacões, e é composto por tipos 
subvulcânicos, que exibem textura porfi roclásticas, com matriz 
fi na a média e fenocristais zonados de plagioclásio (Fig. 2F). 
São compostos por biotita hornblenda-gnaisses leucocráticos 
apresentando composição variando de sieno a monzogranitos 
de granulação média a grossa e porfi rítica, levemente foliado 
e localmente desenvolvendo textura ocelar. São compostos por 
feldspato potássico, plagioclásio, quartzo e mais empobrecidos 
em máfi cos (biotita e raramente hornblenda), apatita, titanita e 
epidoto (Ruiz 2005 e Ruiz et al. 2005).
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Figura 1 (continuação)
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Figura 2. Aspectos macroscópicos em placa polida das rochas da região sudoeste do Mato Grosso.
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Ortognaisse Cinza Cachoeirinha (8) - Corresponde a um 
corpo de ortognaisse cinza escuro a cinza rosado, inequigranular, 
de granulação média a grossa, composição monzogranítica, 
apresentando um destacado bandeamento gnáissico defi nido pela 
alternância de leitos rosados dominado pela presença de feldspato 
potássico, plagioclásio e quartzo, composto predominantemente 
por biotitas, esporadicamente ocorrem hornblenda (Fig. 2G). 
No geral as feições gnáissicas transicionam para feições 
localizadamente migmatíticas, apresentando um caráter 
descontínuo para o bandeamento composicional (Ruiz 2005 e 
Ruiz et al. 2005).

Anfi bolito Canaã (8) - Trata-se de um corpo intrusivo 
subcircular, composto por um gabro metamorfi sado, associado 
ao Complexo Metavulcano- Sedimentar Alto Jauru, situados no 
Domínio Jauru. Estas rochas são compostas por hornblenda-
anfi bolitos de granulação média a grossa, apresentando-se 

foliados a localmente bandados, defi nidos pelo destaque dado 
pela presença do plagioclásio, ou às vezes estes bandeamentos 
gnáissicos mostram-se dobrados suavemente (Fig. 2H). 
Mineralogicamente são compostos por hornblenda, mais 
empobrecidos em labradorita/andesina, apatita, titanita e zircão 
e clorita, carbonatos e epidoto (Ruiz 2005 e Ruiz et al. 2005). 

Anfi bolito Indiavaí (9) - Também aparece na região de 
Jauru onde predominam os Ortognaisses Indiavaí. Estas rochas 
afl oram sob a forma matacões ou como extensas faixas. São 
constituídas essencialmente por olivina-gabros, gabro e noritos, 
exibem estrutura levemente foliada, granulação média a grossa 
e cor verde escura, evidenciando ainda feições magmáticas, 
caracterizadas por tipo subvulcânico e mesocrático (Fig. 2I). A 
mineralogia é defi nida por anfi bólio, plagioclásio, titanita, apatita 
e zircão e como minerais de alteração ocorrem clorita e epidoto 
(Ruiz 2005 e Ruiz et al. 2005).

Figura 2 (continuação)
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Diabásio Salto do Céu (10) - Faz parte da Suíte Intrusiva 
Rio Branco, localizado na região do município de Rio Branco 
a 300km de Cuiabá-MT. Esta unidade litológica encontra-se 
restrita no extremo nordeste do Granito Rio Branco. São rochas 
porfi ríticas de matriz fi na de coloração preta, apresentando 
fenocristais de labradorita/andesina com dimensões maiores 
ou iguais a 8cm e apresentam comumente tonalidades amarelo-
esverdeadas devido à intensa epidotização. É comum observar 
borda de reação nos cristais, e no geral apresentam-se com 
inclusões de máfi cos, apresentam formas tabulares subeuhedricas 
à levemente ovaladas e corroídas mostrando que estes reagiram 
com a matriz. Ocorrem localmente em grandes concentrações 
dominando pelo menos dois tamanhos, os grandes fenocristais 
acima de 6cm e uma fase menor ao redor de 2cm. A matriz é muito 
fi na, com estrutura compacta e de coloração preta constituída 
principalmente por plagioclásio e piroxênios (augita), tendo 
como minerais acessórios a ilmenita, titanita, apatita, titanita, 
óxidos, olivina, zircão e minerais de alteração como carbonato, 
clorita e intensa epidotização dos plagioclásios que defi nem a 
coloração esverdeada dos fenocristais (Araújo 2008)

CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA
As análises geoquímicas das rochas graníticas e movimentadas 
foram realizadas no Laboratório de Geoquímica do Departamento 
de Petrologia e Metalogenia /IGCE/UNESP e serão discutidas 
quanto ao padrão de distribuição dos elementos maiores com vista 
à caracterização dos litotipos rochosos, à correlação mineralógica 
e aos parâmetros físico-mecânicos das rochas. Tal estudo 
permitirá a adequada identifi cação e tipifi cação das variedades 
estudadas, evitando designações genéricas e utilizações muitas 
vezes incorretas. Foram selecionadas na (Tab ela 1) as análises 
geoquímicas de elementos maiores dos granitos e movimentados 
e encontram-se dispostas em gráfi cos na (Fig. 3).

O comportamento dos valores de SiO2 para os granitos 
e movimentados vermelhos dos litotipos estudados mostra-se 

elevado, no intervalo de 70 a 75%. As variedades das rochas do 
Granito Sararé apresentam os valores mais elevados, enquanto 
as rochas do Ortognaisse Fortuna apresentam os menores valores 
(Fig. 3A). Os valores maiores refl etem na maior resistência ao 
desgaste dos tipos estudados.

A porcentagem TiO2 (Fig. 3B) é variável, mas apresentam-
se mais elevados, para os litotipos Fortuna, Rio Branco, Tarumã 
e Indiavaí, com refl exos mineralógicos através da presença de 
minerais, como titanita e rutilo mais alto, podendo, portanto, 
refl etir no processo de alterabilidade mais frequente destes 
minerais e, consequente manchamento avermelhado e pontual 
das placas de revestimento.

Os teores de Al2O3 também apresentam pequenas diferenças 
signifi cativas entre as diversas variedades (Fig. 3C), mostrando 
valores mais elevados para as rochas do Granito Sararé e para 
os ortognaisses Fortuna e Indiavaí vermelho, razão direta da sua 
composição mineralógica. O tipo Sararé, mesmo formado por 
rochas hololeucocráticas, apresenta valores elevados de alumínio 
em razão da presença de muscovita e relativamente pouca 
biotita. Os tipos Fortuna e Indiavaí mostram valores igualmente 
altos, mas caracterizados pela presença de elevadas quantidades 
de biotita. Estes altos valores de Al2O3 se refl etem na menor 
resistência e maior alterabilidade dos tipos.

Os teores mais elevados de Fe2O3 (Fig. 3D) estão diretamente 
correlacionados com os valores de Al2O3, nos litotipos Rio 
Branco, Indiavaí e Fortuna em razão das altas quantidades de 
biotita e/ou hornblenda mais raramente e consequentemente 
menores valores de resistência ao desgaste e representa fator 
importante no controle de alterabilidade, resultante a maior 
facilidade de manchamento ao ataque de líquidos agressivos ou 
mesmo ao ataque intempérico. Os teores mais elevados de MgO 
(Fig. 3E) nos tipos Ortognaisse Fortuna, Granito Rio Branco e 
o Ortognaisse Indiavaí refl etem a maior presença de hornblenda 
presente, sendo que o tipo Ortognaisse Fortuna apresenta os 
valores mais elevados.

Tabela 1. Valores das análises geoquímicas de elementos maiores de granitos e movimentados.
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Figura 3. Diagramas da geoquímica de elementos maiores das rochas da região sudoeste do estado de Mato Grosso.
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Os teores levemente mais elevados de CaO (Fig. 3F) 
estão diretamente correlacionados com os valores de Al2O3, nos 
litotipos Ortognaisse Fortuna, Ortognaisse Indiavai e o Granito 
Rio Branco em razão das altas quantidades de hornblenda. Os 
valores mais acentuados de CaO nos tipos Fortuna e Indiavaí 
denotam a presença de anfi bólios e minerais secundários como 
clorita e epidoto. 

Os teores de Na2O (Fig. 3G) e de K2O (Fig. 3H) são altos 
e típicos de rochas evoluídas, apresentando pequenas diferenças 
entre vários litotipos estudados. Este quimismo não representa 
um forte controle no comportamento físico-mecânico das rochas, 
a não ser na relação de desgaste abrasivo, o qual teria para as 
rochas com valores mais elevados de Na2O um desgaste um pouco 
mais acentuado, em razão da dureza menor dos plagioclásios em 
relação aos feldspatos potássicos, isto, analisando-se a rocha sem 
considerarmos as quantidades de quartzo, que correspondem ao 
fator preponderante deste parâmetro.

Quanto às variações de MnO (Fig. 3I) apresentam valores 
pouco expressivos, evidenciando valores mais elevados nos 
litotipos Ortognaisse Fortuna, Rio Branco e o P2O5 (Fig. 3J) 
apresentam valor mais elevado para uma das amostras do 
Ortognaisse Fortuna.

O comportamento dos valores de SiO2 para os granitos e 
movimentados cinzas apresentam valores de SiO2 no intervalo 
entre 65 e 74% (Fig. 3A). Os valores acima de 70% SiO2 refl etem 
consequentemente na maior resistência ao desgaste. Os valores 
TiO2 (Fig. 3B) são variáveis nas fácies analisadas, apresentando-
se levemente mais elevados no tipo Nova Lacerda devido às 
quantidades maiores de minerais acessórios, como titanita e 
rutilo, podendo portanto, refl etir no processo de manchamento 
amarelado a avermelhado pontualmente nas placas.

Os teores de Al2O3 também apresentam diferenças entre as 
diversas variedades (Fig. 3C), mostrando valores mais elevados 
para as rochas mais enriquecidas em biotitas. Estes altos valores 
de alumínio e consequentemente a presença de teores mais 
elevados de biotita se refl etem na menor resistência mecânica 
e na maior alterabilidade dos tipos estudados, especialmente se 
submetidos a substâncias com pH muito ácido ou muito básico.

Quanto ao Fe2O3 (Fig. 3D) encontram-se diretamente 
correlacionados à presença de minerais máfi cos (biotitas e/ou 
hornblendas) e à presença dos minerais opacos (magnetita e 
ilmenita). A relação de valores mais elevados de minerais de Fe, 
especialmente opacos, propicia a geração de hidróxidos de Fe, 
quando em ambientes úmidos, podendo ocorrer o aparecimento 
de manchas avermelhadas ou amareladas, fenômeno esse 
acompanhado de expansão volumétrica. Os valores de MgO e 
CaO e (Figs. 3E e F) são refl exos diretos da mineralogia presente 
em razão de quantidades mais elevadas de hornblenda nos tipos 
Nova Lacerda e Cachoeirinha. 

A relação apresentada dos valores de Na2O (Figura 3G) 
apresenta-se mais empobrecida no tipo Indiavai Cinza e quanto 
ao K2O (Fig. 3H) mais elevado no Indiavai Cinza, características 
das rochas mais ácidas e potássicas, enriquecidas em sílica.

Quanto às variações de MnO (Fig. 3I), apresentam valores 
pouco expressivos, evidenciando valores mais elevados nos 
litotipos Nova Lacerda e o P2O5 (Fig. 3J) apresenta valor mais 
elevado para a do Nova Lacerda.

O comportamento dos valores de SiO2 dos granitos e 
movimentados pretos com características básicas mostram-
se no intervalo entre 47 e 50% (Fig.3A), refl etindo na menor 
resistência ao desgaste abrasivo destes litotipos. Os valores TiO2 
(Fig. 3B) apresentam-se elevados devido às quantidades maiores 
de minerais acessórios, como titanita e rutilo, podendo, portanto, 
refl etir no processo de manchamento amarelado pontualmente 
nas placas mais frequente.

Os teores de Al2O3 também apresentam diferenças 
signifi cativas entre as diversas variedades (Fig. 3C), mostrando 
valor mais elevado para o Diabásio Salto do Céu, Anfi bolito 
Canaã e Anfi bolito Indiavai. Estes altos valores de alumínio 
e consequentemente a presença de teores mais elevados de 
hornblenda refl etem na menor resistência e maior alterabilidade 
dos tipos estudados. 

Quanto ao óxido Fe2O3 (Fig. 3D) encontram-se diretamente 
correlacionados à presença de hornblenda e à presença dos 
minerais opacos (magnetita e ilmenita). Esta relação de valores 
mais elevados de minerais de Fe propicia a geração de hidróxidos 
de Fe, quando em ambientes úmidos, podendo ocorrer o 
aparecimento de manchas avermelhadas. Os valores de MgO e 
CaO e (Figs. 3E e.F) são refl exos diretos da mineralogia presente 
em razão de quantidades mais elevadas de hornblendas.

A relação apresentada dos valores de Na2O (Fig. 3G) e 
de K2O (Fig. 3H) é baixa, características das rochas básicas, 
mas com pequenas diferenças registradas entre os litotipos de 
pequenas amplitudes, sendo que o Anfi bolito Canaã apresenta 
menores valores, refl exo da superior porcentagem de hornblenda. 

Quanto às variações de MnO (Fig. 3I) apresentam valores 
pouco expressivos, evidenciando valores mais elevados nos 
litotipos Anfi bolito Canãa e o P2O5 (Fig. 3J) apresenta valor mais 
elevado para uma das amostras do Diabásio Salto do Céu.

CARACTERIZAÇÃO TECNOLÓGICA 
Para a caracterização tecnológica das rochas foram 

realizados os principais ensaios para a determinação 
das propriedades físicas e mecânicas, obedecendo aos 
procedimentos normativos apresentados pela ABNT 
(Associação Brasileira de Normas Técnicas) e ASTM 
(American Society for Testing and Materials). As análises 
foram realizadas no Laboratório de Rochas Ornamentais do 



Jesue et al. / Padrão estético e tecnológico das rochas ornamentais e de revestimento, sudoeste de Mato Grosso 175

Departamento de Petrologia e Metalogenia do Instituto de 
Geociências e Ciências Exatas da UNESP e encontram-se 
relacionadas na Tabela 2 e em (Godoy et al. 2003 e 2005) 
e encontram-se dispostas em gráfi cos na (Fig. 4). Como 
referência para comparação dos dados obtidos em laboratório 
foi utilizados os valores limítrofes para rochas graníticas 
estabelecidos pela norma C-615 da ASTM (1992) e os 
sugeridos (Frazão & Farjallat 1995).

Os resultados dos ensaios tecnológicos nas variedades dos 
Granitos e Movimentados Vermelhos encontram-se sintetizados na 
(Fig. 4). Os ensaios índices físicos, de massa específi ca aparente, 
porosidade e absorção d’água aparente foram executados segundo a 
norma NBR 12766 (ABNT 1992b). Os valores de massa específi ca 
aparente seca (Fig. 4A) e saturada (Fig. 4B) são próximos, mas 
possibilitam a defi nição de dois blocos distintos de amostras. As 
unidades mais silicosas e composicionalmente homogêneas, Sararé, 
apresentam valores menores do que as amostras das unidades que 
apresentam minerais mais máfi cos e densos, Granito Rio Branco, 
Ortognaisse Indiavaí Vermelho e Ortognaisse Fortuna.

A absorção d’água e a porosidade aparente dos tipos 
analisados apresentam valores bastante variáveis, refl etindo 
a forma, contatos dos minerais e a granulação, além da feição 
estrutural de parte das amostras. 

Quanto à absorção de água (Fig. 4C), as amostras 
do Sararé ultrapassam o valor desejado. Estes valores 
geralmente elevados refl etem o fraco entrelaçamento mineral 
e a granulação grossa, além da presença de argilo- minerais 
constatados na amostra.

Quanto à porosidade aparente (Fig. 4D), o tipo Sararé 
é o que apresentou valores mais elevados, ultrapassando os 
limites normatizados, refl etidos pela granulação mais grossa 
destes litotipos. Assim, estes altos índices de porosidade e 
principalmente de absorção d’água, aliados à composição 
mineralógica na rocha Sararé, importam em cuidados 
especiais, principalmente o ataque de líquidos agressivos que 
devido à alta absorção potencializam processos de alteração e 
manchamento, com redução estética da placa.

Tabela 2. Resultados dos ensaios físico-mecânicos de granitos e movimentados.
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Figura 4. Diagramas de distribuições dos ensaios tecnológicos das rochas.
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Os valores de resistência à compressão uniaxial simples 
(Fig. 4E), obtidos segundo a norma NBR 12767 (ABNT, 
1992c), não se apresentam muitos elevados, mas se encontram 
dentro dos parâmetros desejados. Esta resposta refl ete uma 
menor coesão exibida pelos minerais no tipo Sararé e valores de 
microfi ssuramento mais elevado presente no material rochoso Rio 
Branco, Ortognaisse Tarumã e Ortognaisse Indiavaí Vermelho.

Os valores de resistência à fl exão 3 pontos (Fig. 4F) foram 
efetuados segundo a norma NBR 12763 (ABNT 1992d). Nestes 
ensaios os resultados não são muitos elevados, mas se encontram 
acima do valor desejado para a amostra do Granito Sararé, sendo 
que os valores são levemente menores para as rochas de granulação 
mais grossa. Para os demais litotipos os valores estão abaixo dos 
limites estabelecidos por (Frazão & Farjallat 1995), principalmente 
os tipos Rio Branco devido aos valores de microfi ssuramento 
elevados e os tipos Ortognaisse Fortuna e Ortognaisse Indiavaí 
Vermelho, relacionados com a estrutura foliada.

Os valores dos ensaios de desgaste abrasivo Amsler 
(Fig. 4G), realizados segundo a norma NBR 12042 (ABNT 
1992e) apresentam bons resultados do ponto de vista tecnológico, 
com valores de desgastes próximos ao máximo sugerido por 
(Frazão & Farjallat 1995) e apresentando para todas as amostras 
parâmetros semelhantes, em razão da composição rica em 
quartzo. A exceção aparece na amostra do tipo Ortognaisse 
Indiavaí Vermelho que acentua um pouco mais o desgaste em 
razão da presença de foliação e da presença mais acentuada de 
máfi cos como biotita e hornblenda.

Os valores da velocidade de propagação das ondas ultra-
sônicas (Fig. 4H) obtidos com base na norma D2845 (ASTM 
1990) apresentam resultados bem acima do valor limítrofe 
mínimo normatizado. Os menores valores de propagação estão 
diretamente relacionados, ou com a granulação da rocha ou 
com o grau de anisotropia do material rochoso, o que é visto na 
redução dos valores para o tipo Granito Sararé de granulação 
mais grossa e pela redução dos valores para os tipos Ortognaisse 
Fortuna e Ortognaisse Indiavaí Vermelho, os mais anisotrópicos.

Os valores para os ensaios tecnológicos dos Granitos e 
Movimentados Cinzas encontram-se sintetizados na (Fig 4). 
Para massa específi ca aparente seca (Figura 4A) e saturada 
(Fig 4B), apresentam valores semelhantes. O tipo granítico, 
composicionalmente homogêneo, apresenta valores levemente 
menores do que as amostras das unidades gnáissicas que são 
foliadas, mas compensam pela presença de minerais máfi cos 
e densos, o que refl ete no aumento dos valores para os tipos 
movimentados cinzas. 

A absorção d’água (Fig 4C) e a porosidade aparente 
(Fig 4D) dos tipos analisados apresentam valores bastante 
discrepantes, com resultados acima do limite estabelecido por 
(Frazão & Farjallat 1995) para o tipo Nova Lacerda, estes valores 
encontram-se diretamente relacionados à forma, à granulação 
grossa e ao tipo de contato dos grãos, predominantemente 
granoblástico, e estes valores são refl exo direto da presença de 
argilo-minerais.

Os valores de resistência à compressão uniaxial simples 
(Fig 4E), apresentam para todas as amostras analisadas valores 
superiores ao sugeridos por (Frazão & Farjallat 1995). A rocha 
Ortognaisse Indiavaí Cinza apresenta os valores mais acentuados, 
que refl etem uma melhor coesão exibida pelos minerais, menor 
microfi ssuramento e granulação.

Os ensaios de resistência à fl exão 3 pontos (Fig. 4F) 
apresentam resultados dentro dos limites sugeridos, mas não 
muitos elevados, com exceção dos tipos Ortognaisse Indiavaí 
Cinza, que são rochas com foliação menos proeminentes e com 
menor microfi ssuramento.

Os valores dos ensaios de desgaste abrasivo Amsler (Fig. 
4G) apresentam bons resultados do ponto de vista tecnológico, 
com índices de desgastes próximos ou levemente menores que 
o máximo sugerido por (Frazão & Farjallat 1995). O melhor 
valor para o Ortognaisse Indiavaí Cinza refl ete diretamente a 
maior porcentagem de quartzo, a menor granulação, a foliação 
incipiente e, fi nalmente, a menor presença de minerais máfi cos.

Os valores da velocidade de propagação das ondas ultra-
sônicas (Fig 4H) apresentam resultados iguais e acima do valor 
limítrofe mínimo estabelecido por (Frazão & Farjallat 1995). 
O melhor valor de propagação para o tipo Ortognaisse Indiavaí 
Cinza esta diretamente relacionada, ou com a menor granulação 
da rocha ou com o menor grau de anisotropia do material rochoso.

Os resultados dos ensaios tecnológicos nas variedades dos 
Granitos e Movimentados Pretos encontram-se sintetizados na 
(Fig 4). 

Os valores obtidos para os ensaios de índices físicos, 
para massa específi ca aparente, porosidade e absorção d’água 
aparente, apresentam-se dentro dos limites sugeridos por 
(Frazão & Farjallat 1995). Os valores de massa específi ca 
aparente seca (Fig 4A) e saturada (Fig 4B) apresentam valores 
aproximadamente distintos, apresentando o valor mais elevado 
para o Anfi bolito Canaã que se deve ao seu teor de minerais 
máfi cos.

A absorção d·água (Fig 4C) e a porosidade aparente 
(Fig. 4D) apresentam valores maiores para a amostra do 
Anfi bolito Canaã caracterizado por uma foliação gnáissica mais 
proeminente. Os bons resultados dos índices físicos fornecidos 
pelos referidos materiais refl etem a homogeneidade petrográfi ca 
da rocha, os bons entrelaçamentos minerais, baixo grau de 
microfi ssuramento intergranular e granulação geral relativamente 
média das variedades de rochas estudadas.

Os valores de resistência à compressão uniaxial simples 
(Fig. 4E) efetuado segundo a norma NBR 12763 (ABNT. 
1992d), apresentam bons valores e superiores ao sugeridos 
por (Frazão & Farjallat. 1995) que refl etem uma melhor 
coesão exibida pelos minerais e menor microfi ssuramento 
e granulação. A amostra do Diabásio Salto do Céu (Suíte 
Intrusiva Salto do Céu) que apresenta valores menores 
encontra-se diretamente correlacionada à porcentagem de 
fenocristais e os seus tamanhos.
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Os ensaios de resistência à fl exão 3 pontos (Fig. 4F) 
apresentam resultados dentro dos limites sugeridos por (Frazão 
& Farjallat. 1995), mas não muitos elevados, com exceção do 
tipo Anfi bolito Indiavaí, que constituem rochas com foliação 
menos proeminentes e com menor grau de microfi ssuramento. Os 
valores de resistência à fl exão 3 pontos mostram-se diretamente 
dependentes das relações texturais e estruturais exibidas pelos 
materiais rochosos. Neste ensaio os resultados apresentados 
foram satisfatórios, superiores aos limites estabelecidos pela 
norma ASTM C 615, (>10,34MPa). Entretanto, o Anfi bolito 
Indiavaí apresenta um valor muito superior, que deve estar 
relacionado diretamente à estrutura moderadamente foliada 
e homogeneidade da granulação, o que não ocorre nas outras 
amostras.

Os valores dos ensaios de desgaste abrasivo Amsler (Fig. 
4G) realizados segundo a norma NBR 12042 (ABNT 1992e) 
apresentam valores próximos ao máximo sugerido por (Frazão & 
Farjallat 1995). Os desgastes relativamente elevados relacionam-
se a ausência e/ou baixíssimos teores de quartzo no máximo entre 
(<4) de quartzo intersticial. O valor melhor deste parâmetro para 
o Diabásio Salto do Céu é atribuído à presença mais acentuada 
de plagioclásio como fenocristais.

Os valores da velocidade de propagação das ondas ultra-
sônicas (Fig. 4H) realizados com base na norma D2845 (ASTM 
1990), apresentam resultados iguais e acima do valor limítrofe 
mínimo estabelecido por (Frazão & Farjallat 1995). O menor 
valor de propagação para o Anfi bolito Canaã está diretamente 
relacionado ao maior grau de anisotropia do material.

CONSIDERAÇÕES FINAIS DOS ENSAIOS 
TECNOLÓGICOS

Para os ensaios de índices físicos, de massa específi ca 
aparente, porosidade e absorção d’água aparente, apresentam-se 
para os granitos e movimentados vermelhos valores de massa 
específi ca aparente seca (Fig. 4A) e saturada (Fig. 4B) bastante 
próximos entre os tipos graníticos, mas individualizam um 
crescimento das unidades mais silicosas e composicionalmente 
homogêneas, tipos Sararé e Rio Branco, para aquelas que portam 
mais minerais máfi cos e densos, tipos Fortuna e Indiavaí. Para os 
granitos e movimentados cinza observa-se que o tipo granítico, 
composicionalmente homogêneo, apresenta valores levemente 
menores do que as amostras das unidades gnáissicas que são 
foliadas, mas compensa pela presença de minerais máfi cos 
e densos, o que refl ete no aumento dos valores para os tipos 
movimentados cinzas. Em função da mineralogia densa para os 
tipos pretos, observa-se o acréscimo destes parâmetros. 

A absorção d’água (Fig. 4C) e a porosidade aparente (Fig. 
4D) dos tipos analisados apresentam valores bastante variáveis, 
refl etindo a forma, contatos dos minerais e a granulação, além 
da feição estrutural de parte das amostras. Para as amostras dos 
tipos Sararé e Nova Lacerda, ultrapassam o valor desejado e estes 
valores mais elevados refl etem o fraco entrelaçamento mineral 
e a granulação grossa, além da presença de argilo-minerais 

encontrados na amostra, necessitando, portanto cuidados 
especiais, principalmente ao ataque de líquidos agressivos, que 
devido à alta absorção potencializam processos de alteração e 
manchamento, com redução estética da placa. Valores levemente 
superiores aos demais, mas dentro dos padrões desejados, para a 
amostra do Anfi bolito Canaã é diretamente vinculada à foliação 
gnáissica mais proeminente. Os valores ligeiramente mais altos 
desses parâmetros, principalmente em tipos petrográfi cos que 
apresentem maiores porcentagens de minerais máfi cos podem 
ocorrer eventualmente, em virtude de pontos dispersos em que 
a transformação de minerais máfi cos e mais raramente dos 
feldspatos pode estar presente.

Os valores obtidos para esses materiais não restringem a 
aplicação em ambientes úmidos internos ou externos. Ressalta-
se apenas a observação da presença ou não de cavidades 
provenientes de alteração nos tipos, e quando constatada, devem 
ser impermeabilizadas com produtos adequados, disponíveis 
no mercado, valorizando o material. Além destes fatores os 
subtipos apresentam valores distintos levando em consideração 
os aspectos texturais (porfi ríticos) e estruturais (microfi ssuras) 
e granulação da rocha e, portanto no geral observam-se os tipos 
porfi ríticos grosseiros e com maiores porcentagens com valores 
maiores destes índices.

Os valores de resistência à compressão uniaxial simples 
(Fig. 4E), encontram-se dentro dos parâmetros desejados, sendo 
que o tipo Indiavai Cinza apresenta os valores mais acentuados, 
que refl etem uma melhor coesão exibida pelos minerais e 
menores valores de microfi ssuramento e de granulação, enquanto 
a amostra do Diabásio Salto do Céu apresenta valores menores 
correlacionados à porcentagem e tamanhos dos fenocristais.

Este parâmetro trata-se de um índice de qualidade 
mecânica da rocha, cujos valores obtidos fornecem uma 
indicação da resistência do material ao esforço mecânico 
compressivo, e valores elevados de resistência à compressão 
implicam, geralmente, em valores baixos de porosidade e altos 
de resistência à fl exão. Os tipos de contato, textura heterogênea, 
grosseira e inequigranular, o microfi ssuramento e planos de 
clivagem dos fenocristais de feldspato relativamente alto, são os 
responsáveis pelo fraco desempenho mecânico de alguns materiais. 

Os resultados obtidos foram muito próximos aos 
limites propostos, sendo que os tipos cinza e escuros (pretos) 
apresentaram o melhor desempenho, devido principalmente 
à porcentagem e tamanho de minerais micáceos da matriz. 
Os baixos valores de módulo de ruptura, comuns em rochas 
porfi ríticas, são devido principalmente ao caráter grosseiro e 
inequigranular dessas rochas, havendo infl uência signifi cativa 
do microfi ssuramento e planos de clivagem dos fenocristais de 
feldspato. Uma solução tecnológica simples, mas não desejável, 
é o aumento da espessura das placas. Dependendo do tipo de 
aplicação, garante a resistência mecânica sem exigir grandes 
alterações de projeto para o suporte das placas, visto pela massa 
específi ca das rochas analisadas. De modo geral todas as rochas 
analisadas demonstram boa resistência mecânica, o que permite 
qualifi cá-los como adequados para uso com funções estruturais.
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Os valores de resistência à fl exão três pontos (Fig. 4F) 
apresentam resultados dentro do padrão desejado, mas não 
muitos elevados, encontrando-se abaixo do padrão para as 
amostras dos ortognaisses vermelhos, Granito Nova Lacerda, 
Anfi bolito Canaã e o Diabásio Salto do Céu. Estes valores 
estão diretamente relacionados à intensidade da foliação 
presente e à heterogeneidade da granulação da amostras, a 
exemplo, o diabásio megaporfi rítico. Os baixos valores de 
módulo de ruptura, comuns em rochas porfi ríticas, são devidos 
principalmente ao caráter grosseiro e inequigranular dessas 
rochas, havendo infl uência signifi cativa do microfi ssuramento 
e planos de clivagem dos fenocristais de feldspatos. Soluções 
para utilização destes materiais como placas em fachada, é o 
aumento da espessura das placas e/ou outra solução adotada com 
frequência é a fi xação de telas com resinas no tardoz das placas 
para garantir maior resistência mecânica. Em virtude dos baixos 
valores desse parâmetro recomenda-se a realização de estudos 
detalhados para a aplicação em fachadas.

Os valores dos ensaios de desgaste abrasivo Amsler 
(Fig. 4G) apresentam bons resultados do ponto de vista 
tecnológico, com valores de desgastes próximos ao máximo 
sugerido e apresentando para todas as amostras parâmetros 
bem semelhantes, em razão da composição rica em quartzo das 
amostras. A exceção ocorre no tipo Indiavaí Vermelho que acentua 
um pouco mais o desgaste em razão da presença da marcante 
foliação e da presença mais acentuada de máfi cos como biotita 
e hornblenda. Os maiores valores para o Granito Nova Lacerda 
e os anfi bolitos (Indiavaí e Canaã) refl etem-se diretamente pela 
menor porcentagem de quartzo, e/ou a foliação mais acentuada 
e, fi nalmente, a maior presença de minerais máfi cos. O valor 
melhor deste parâmetro para o Diabásio Salto do Céu é atribuído 
à presença mais acentuada de plagioclásio como fenocristais. Os 
valores mais elevados são refl exos da granulação da matriz e da 
porcentagem de mica, do tamanho dos fenocristais e dos micros 
granulações do quartzo presente. Dessa forma os valores de 
desgaste não são proibitivos para a aplicação dessas rochas como 
revestimentos de pisos, cabendo, entretanto, bastante cuidado 
para a aplicação em pisos de alto tráfego, especialmente em áreas 
externas, pois sob determinadas condições de trânsito, podem 

apresentar erosão diferencial devido à diferença de dureza média 
dos minerais da matriz e dos fenocristais.

Os valores da velocidade de propagação das ondas ultra-
sônicas (Fig. 4H) apresentam resultados iguais a acima do 
valor limítrofe mínimo normatizado. Os menores valores de 
propagação estão diretamente relacionados, ou com a granulação 
da rocha ou com o grau de anisotropia do material rochoso, o que 
é visto na redução dos valores para o de granulação mais grossa 
e para os tipos mais anisotrópicos.

Os maiores valores registrados mostram-se coerentes devido 
ao seu maior índice de massa específi ca entre todas as amostras e 
em rochas que apresentem valores de velocidades de propagação 
das ondas ultra-sônicas bastante similares, encontram-se também 
associadas aos índices de porosidade e de absorção, também 
similares, além de que as maiores velocidades de propagação 
das ondas são fornecidas, sobretudo pelos materiais com fracas 
anisotropias e granulações mais fi nas. O valor baixo obtido no tipo 
Nova Lacerda pode ser atribuído ao grau de alteração mais intenso.

CARACTERIZAÇÃO AO ATAQUE QUÍMICO 
Analisando-se o conjunto de dados observa-se que todas as 
soluções usadas no ataque químico a estas rochas, afetaram 
em maior ou menor grau o polimento das mesmas. Todavia, as 
substâncias que demonstraram maiores agressividades ao ataque 
foram o ácido clorídrico e o ácido cítrico (Tabela 3). Quando 
comparado na (Tabela 4) os efeitos do ácido clorídrico com 
os do ácido cítrico é possível afi rmar que o poder corrosivo 
do ácido clorídrico é bem maior, indicando cuidados quanto 
da utilização de produtos que possuam esse ácido. Entretanto, 
diante dos resultados, recomenda-se que os cuidados quanto à 
limpeza e à manutenção devam ser realizados utilizando-se 
apenas um pano úmido com sabão neutro diluído. Ainda que os 
granitos estudados mostrem-se relativamente resistentes, todas 
as substâncias químicas empregadas nos testes (normalmente 
contidas nos produtos de limpeza de uso diário) apresentaram 
algum poder agressivo sobre estas rochas, principalmente no 
tocante aos ácidos e aos hidróxidos.

Tabela 3. Classes de resistência ao ensaio ao ataque químico modifi cado de Meyer (2003).



180 Contribuições à Geologia da Amazônia  — Volume 6, 2010

Tabela 4. Avaliação (classe de resistência), aos ataques dos reagentes, causadas pela ação das 
substâncias químicas, utilizadas no ensaio de envelhecimento acelerado, sobre os granitos e 
movimentados.
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CONCLUSÕES 
As amostras estudadas nesta pesquisa incluem “granitos” 

(granitos e diabásios) e “movimentados” (gnaisses e anfi bolitos) 
vermelhos, cinzas e pretos oriundos de regiões distintas do 
sudoeste do estado do Mato Grosso as quais apresentam aspectos 
composicionais, texturais e estéticos favoráveis à utilização 
como rochas ornamentais e para revestimento.

As rochas analisadas apresentam ampla variação de 
litotipos, representando diferentes padrões estéticos, que podem 
ser agrupados em associações com volume sufi ciente para a 
extração de blocos. Destacam-se ainda outros fatores relevantes 
como aspectos geomorfológicos que favorecem a exploração, 
a distribuição geográfi ca de pólos consumidores e de cidades 
com infra-estrutura adequada para a instalação de plantas de 
benefi ciamento.

As características químicas dos tipos rochosos estudados 
estão dentro dos padrões normais atuando no controle das 
propriedades físico-mecânicas das rochas em razão da mineralogia 
presente, possibilitando ainda correlacioná-las à distribuição dos 
minerais de transformação ou de alteração, permitindo assim a 
adequada identifi cação e tipifi cação das variedades estudadas, 
evitando designações genéricas e muitas vezes incorretas.

Do ponto de vista tecnológico os materiais graníticos 
analisados apresentam bons resultados, que sugerem a 
aplicação desses materiais em ambientes internos e externos, 
como elemento de revestimento de pisos ou fachadas. Para os 
movimentados pretos devem ser observadas algumas restrições, 
como a utilização para pisos internos em ambientes de alto tráfego 
ou sujeitos à emissão de poeira, os tipos mais escuros, devem 
ser evitados nestas situações pela tendência que apresentam em 
realçar a perda de brilho. Quando ao uso externo dos tipos de 
rochas com valores mais elevados de porosidade é necessário 
cuidado especial principalmente no que se refere ao ataque de 
líquidos agressivos que, devido à alta absorção, potencializam 
os processos de alteração e manchamento, com redução da 
qualidade estética da placa.

O comportamento tecnológico versus aspectos petrográfi cos 
exibidos pelas rochas estudadas permite considerar que todos os 
materiais são indicados para utilização como rochas ornamentais 
e para revestimento em obras civis. Contudo devido às feições 
petrográfi cas e comportamento físico-mecânico distintos das 
rochas (aspectos mineralógicos, texturais e estruturais), esses 
materiais apresentam desempenho funcional distinto para uma 
mesma solicitação.

Quanto aos aspectos mineralógicos das variedades 
graníticas, estas representam rochas com baixa/moderada 
absorção d’água e porosidade, com boas resistências mecânicas 
(compressão uniaxial e fl exões 3 pontos). Com relação à 
resistência ao desgaste abrasivo, as rochas graníticas apresentam 

valores altos de resistências, fato este atribuído à maior ou menor 
% em quartzo e também textura média/grossa, o que permite 
a aplicação dessas rochas em ambientes de alto trafego. A 
presença de minerais alteráveis (a ex. hornblenda) em condições 
ambientais naturais ou quimicamente sensíveis a produtos 
industriais de limpeza poderá afetar as características estéticas 
iniciais das pedras, bem como reduzir sua vida útil como 
revestimento, e propicia maior capacidade de absorção d’água, 
com a consequente diminuição da resistência mecânica da rocha.

Quanto aos aspectos texturais das variedades graníticas a 
granulação dominantemente porfi rítica, provoca, com ressalvas, 
o desgaste diferenciado em relação à resistência apresentada 
entre os feldspatos potássico e a matriz dos minerais da rocha. O 
desgaste apresenta-se mais acentuado nos tipos megaporfi ríticos 
e com maiores porcentagens de fenocristais, merecendo, portanto 
cuidados em áreas de alto trafego e estudos de resistência mais 
acentuados na utilização como revestimento de fachadas, pois 
provoca uma diminuição nas propriedades físico-mecânicas da 
rocha. Para os tipos porfi ríticos e de granulação heterogênea 
e que apresentam baixos valores de módulo de ruptura, é 
necessário o controle do possível aparecimento de porções onde 
a alteração e o desgaste mineral são mais intensos, para que 
medidas mitigadoras, como a impregnação com resina reduzam 
ou cessem a porosidade desses pontos, fator importante, mas 
que não chega a desqualifi car o uso dessa rocha como material 
de revestimento. Salienta-se também a importância para a 
realização de estudos adequados visando o dimensionamento das 
placas pétreas destinadas a essa fi nalidade, posto que as rochas 
ora analisadas, em função da textura porfi rítica e heterogênea, 
apresentam baixos valores de módulo de ruptura.

Assim, diferenças no grau de entrelaçamento, imbricamento 
e tamanho entre os cristais podem ser responsáveis por 
diferenças na resistência à abrasão e a escarifi cação de placas 
rochosas. As diferenças granulométricas apresentadas pelas 
rochas megaporfi ríticas podem corresponder às diferenças na 
alterabilidade potencial diante de líquidos agressivos.

Quanto aos aspectos estruturais a anisotropia é um fator 
relevante na diversifi cação da resistência que a rocha oferece 
em diferentes planos de corte aos esforços a que é submetida. 
Essa diferença é marcante em rochas foliadas ou com planos 
estruturais bem defi nidos (foliação, lineação etc.). Uma 
dependência direcional (anisotropia) da resistência a aplicações 
de esforços mecânicos é frequentemente observada em rochas, 
condicionada pela orientação das estruturas internas ou pela 
presença de descontinuidades, tais como orientação preferencial 
de minerais, microfraturas ou disposição de vazios na rocha, 
ocasionando ressalvas na utilização em função da redução da 
resistência à fl exão, o que leva as maiores cuidados quanto ao 
emprego dessa rocha em revestimentos verticais externos.
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A fraca anisotropia refl exa de estruturas de fl uxo 
magmática encontra-se presente e localizada e também merece 
necessariamente considerações, a exemplo a orientações de 
fenocristais potássico que tendem a delinear uma anisotropia 
planar para a rocha. Essa anisotropia também é refl etida no 
comportamento mecânico da rocha apresentando, portanto 
características distintas.

Os valores dos parâmetros mineralógicos, petrográfi cos 
e fi sico-mecânicos encontram-se próximos e às vezes superiores 
aos valores médios e obedecem satisfatoriamente os padrões 
limítrofes fi xados pela norma C615 (ASTM 1992) e aqueles 
sugeridos por (Frazão & Farjallat 1995) para granitos utilizados 
em revestimento, quer para ambientes internos quer para 
externos.
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Resumo
O Parque Ambiental de Belém, localizado na Região Metropolitana de Belém, engloba os Lagos Bolonha e Água Preta - com uma 
área total de 8.989.500m2 (CENSA/COSANPA, 1983). Esses lagos são os dois grandes reservatórios de água superfi cial da cidade; 
são eles formados pela barragem de algumas nascentes e “igarapés” dessa região, reforçados por uma adutora que lhes fornece água 
do Guamá, captada à montante do centro urbano de Belém. Devido à pressão urbana com o surgimento de favelas sem saneamento 
básico, desmatamento e a ocupação de terra com fi ns especulativos, esta área de proteção ambiental está sofrendo impactos e processo 
de degradação ambiental. 
A presente pesquisa teve como objetivo específi co a caracterização geofísica do Parque Ambiental de Belém e correlacionar os dados 
obtidos com estudos hidrogeológicos e geoquímicos, visando avaliar os impactos ambientais nele ocorrentes.
Medidas Eletromagnéticas e Sondagens Elétricas Verticais realizadas indicam a presença de camadas argilosas e lençol freático 
relativamente próximo à superfície do terreno. Os resultados levantados com estes métodos permitiram identifi car valores anômalos 
(alta condutividade) em alguns locais, que foram posteriormente verifi cados mediante a instalação de poços de monitoramento e 
análise geoquímica de amostras de água. 
O estudo mostrou a existência de camadas argilosas no entorno dos lagos, que devem protegê-los de contaminantes provenientes da 
ocupação urbana adjacente. Os resultados são importantes no sentido de solucionar os problemas ligados à proteção ambiental desta 
área de captação da Região Metropolitana de Belém. 

Palavras-chave: Parque Ambiental de Belém, contaminação, Região Metropolitana de Belém, degradação ambiental, Geofísica 
Ambiental. 
 
Abstract
The Belém Environmental Park, located within the Metropolitan Region of Belém, encompasses the Bolonha and Água Preta lakes 
– with a total area of 8.989.50 sq meters (CENSA/COSANPA, 1983). The Bolonha and Água Preta lakes are the city large water 
reservoirs. They are formed by the embankment of a few water sources and streams (called “igarapés”) located in the area, reinforced 
by a water intake, which drains water from the Guamá River, upstream from the city center. This whole area has been exposed to 
environmental impacts and environmental degradation processes due to the urban pressure caused by surrounding slumbers without 
basic sanitation, deforesting practices, and land occupation.
The main goal of the work is to present a Geophysical characterization of the Belém Environmental Park, correlating hydrogeologic 
and geochemical data, in order to evaluate environmental impacts in the area.
Electromagnetic measurements and vertical electrical sounding carried throughout the project showed the presence of clayed layers 
and a shallow water table nearby. The results achieved through these methods allowed the identifi cation of anomalous values (high 
conductivity) in some locations that were later checked by monitoring wells and geochemical analysis of water samples.
The study allowed the identifi cation of clayed layers around the lakes, that seem to be protecting them from contamination originated 
in the urban occupation. The results are important to solve the problems related to the environmental protection of this water reservoir 
of the Metropolitan Area of Belém.

Keywords: Belém Environmental Park, contamination, Metropolitan Region of Belém, environmental degradation, Environmental 
Geophysics. 
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Figura 1. Mapa de localização da área de estudo.

INTRODUÇÃO
Em Belém, a maior cidade da Amazônia, com uma 

população estimada de 1.405.871 habitantes (IBGE 2005), são 
visíveis as formas de degradação ao meio ambiente. A cidade 
cresce de forma confusa e caótica e assim problemas ambientais 
decorrentes da expansão da metrópole se confi guram sobre 
o meio ambiente oriundos, principalmente, do crescimento 
urbano, havendo por isso um quadro socioambiental permissivo 
e favorecedor de agravos à saúde da população, que ocorrem em 
grande número, gravidade e proporção. 

A problemática do Parque Ambiental de Belém existe 
em decorrência da urbanização crescente e desordenada que 
se verifi ca nos municípios de Belém e Ananindeua, levando ao 
surgimento de bairros, conjuntos residenciais e à multiplicação 
de favelas. Nesses locais encontram-se as principais nascentes 
das bacias hidrográfi cas dos lagos Bolonha e Água Preta. 
Essas nascentes já estão seriamente comprometidas devido a 
contaminação urbana (rejeitos domésticos e industriais), pelo 
impacto provocado pela sazonalidade no período de estiagem e 
pelo recalque das águas superfi ciais barrentas do rio Guamá, que 
recebe forte infl uência da penetração de águas salinas oriundas 
do Atlântico.

Há, portanto, que se conhecer a distribuição litológica 

da subsuperfície às proximidades dos lagos, para estimar-se a 
probabilidade da contaminação proveniente das residências 
próximas chegar aos lagos. Um estudo através de poços tubulares 
torna-se economicamente proibitiva devido à extensa área a ser 
investigada. Por isso, optou-se por aplicar metodologia geofísica 
ao longo de perfi s e perfurar um número reduzido de poços, que 
serviriam tanto para verifi car as respostas geofísicas, como para 
que se realizar ensaios hidrogeológicos.

A metodologia geofísica aplicada no estudo consistiu de 
medidas eletromagnéticas com sistema indutivo e medidas de 
resistividade aparente em sondagens elétricas verticais.

Localização e Acesso a Área de Estudo
A cidade de Belém está inserida na microrregião Guajarina 

no estado do Pará, com uma área territorial de 736km2. Limita-se 
pela baia de Marajó até o extremo oriental da ilha de Mosqueiro; 
ao sul, pelo rio Guamá, até a confl uência com o rio Mojú; a oeste, 
pelas baías do Guajará, Santo Antônio e Marajó.

A Grande Belém abrange os municípios de Belém, que tem 
como principais distritos Icoaraci e Mosqueiro, Ananindeua e 
parte de Benevides. O município de Ananindeua é contíguo ao 
de Belém e possui uma área aproximada de 485 km2. 
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O Parque Ambiental de Belém, com uma área de 
8.989.500m2, está localizado em uma área delimitada por um 
polígono irregular (Fig. 1). Ao Norte está limitado pelo igarapé 
Água Cristal, afl uente esquerdo da Microbacia do Igarapé São 
Joaquim, pertencente à Bacia do Igarapé do Una. Ao Sul pelo rio 
Guamá, a leste pela Bacia do rio Aurá e a oeste pela Microbacia 
do Igarapé Tucunduba, afl uente do rio Guamá.

GEOLOGIA E HIDROGEOLOGIA
Os terrenos que constituem a Região Metropolitana de 

Belém (RMB) são de rochas sedimentares sobrejacentes a um 
substrato granito-gnaíssico, os quais são formados por quatro 
unidades geológicas: Formação Pirabas, Grupo Barreiras, Grupo 
Pós-Barreiras e Aluviões (IDESP 1980). Esse pacote sedimentar 
pertence à bacia da foz do Amazonas e pode atingir mais de 
4.000 m de espessura.

Segundo Farias et al. (1992), as observações geológicas 
de superfície identifi caram que os terrenos e seus arredores são 
formados em quase sua totalidade por sedimentos arenosos da 
unidade Pós-Barreiras (Fig. 2).

De acordo com Sauma Filho (1996), o Pós-Barreiras 
(Pleistoceno) é litologicamente constituído por sedimentos 
areno-argilosos, quartzosos, inconsolidados, de coloração 
amarelada, geralmente mal selecionados, com granulometria fi na 
a média, com seixos milimétricos de quartzo e de concreções 
ferruginosas.

Predominam na área de estudo, solos do tipo latossolo 
amarelo, seguido do concrecionário laterítico, glay pouco úmido, 
podzol hidromórfi co e areias quartzosas (Vieira & Santos 1987). 

Os principais aquíferos da RMB são constituídos pelos 
sedimentos clásticos arenosos do Quaternário (Pós-Barreiras), 
do Grupo Barreiras e da Formação Pirabas (Pereira et. al. 1994).

Os aquíferos do Quaternário são formados por areias fi nas a 
médias, quartzosas, de origem continental, cuja espessura média 
de sedimentos é de cerca de 20 m. Localizam-se geralmente na 
parte superior de terreno, com pequena distribuição espacial e 
apresentando alta vulnerabilidade à contaminação. 

O aquífero do Grupo Barreiras se constitui de areias fi nas a 
médias, às vezes grosseiras. Sua espessura, continuidade lateral 
e características hidrodinâmicas são muito variáveis. Apresenta 
intercalações com camadas argilosas e sua espessura máxima é 
de 100m.

O aquífero da Formação Pirabas se constitui por areias 
e arenitos, de granulometria fi na, média e grossa e seixos 
arredondados a subarredondados de quartzo. Com uma 
profundidade em geral a partir de 100m, são intercalados com 
argilas, margas, calcáreos e argilitos.

Figura 2. Mapa geológico da Região Metropolitana de Belém 
(modifi cado de Matta 2002).

Adjacente à área de estudo há uma grande área devastada 
pela extração de material de construção, que apresenta 
confi namento de águas superfi ciais pontuais em toda sua 
extensão (Bahia 2003).

O solo natural da área, em sua grande parte, é caracterizado 
por camadas do tipo argilo-arenoso em que a declividade natural 
do terreno indica um caimento no sentido sul-norte e leste-sul, o 
que proporciona o escoamento das águas superfi ciais em direção 
ao lagos, igarapés e ao rio Guamá.

EVOLUÇÃO URBANA DA REGIÃO METROPOLITANA 
DE BELÉM

Segundo Bordalo (2006), o processo de expansão urbana 
das grandes metrópoles tem sido, no mundo inteiro, uma 
das principais causas de ocupação e degradação das áreas 
de mananciais e vem ocorrendo com maior intensidade nas 
metrópoles localizadas nos países em desenvolvimento.
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Essa rápida expansão urbana está relacionada ao 
diferenciado nível de desenvolvimento econômico e demográfi co 
e pela crescente industrialização e urbanização dos países em 
desenvolvimento. Ela é responsável pelo aumento cada vez 
maior da demanda urbana, seja industrial ou domiciliar, por água 
tratada oriunda dos mananciais, que antes fi cavam em áreas rurais 
e agora passam a ser inseridos dentro da nova malha urbana. 

Contudo, vem ocorrendo um grande aumento da demanda 
urbana por água tratada, principalmente nas áreas periféricas 
das grandes metrópoles. São essas mesmas metrópoles, as 
responsáveis pelo aumento da poluição e a degradação dos seus 
mananciais, agora urbanos, visto que, o rápido crescimento 
urbano não é acompanhado pela implementação de obras 
urbanísticas e sanitárias voltadas à proteção e conservação dos 
seus mananciais.

Essa situação de elevado crescimento urbano, sem um 
crescimento correspondente das ações de caráter urbanísticas e 
sanitárias em algumas metrópoles, como a implantação de rede 
de coleta e tratamento de esgotos sanitários, canalização de rios 
e córregos, e a preservação da mata ciliar, só tem agravado os 
impactos produzidos no ciclo hidrológico.

A expansão da metrópole vem contribuindo para a ocupação 
urbana da área de entorno do Parque Ambiental de Belém através 
das diferentes formas de apropriação, bem como do processo de 
degradação ambiental verifi cado nas microbacias hidrográfi cas 
dos igarapés do Murutucu e Água Preta.

Foi a partir da segunda metade dos anos 70, que a expansão 
urbana de Belém chegou até o município de Ananindeua. 
Inicialmente, essa expansão ocorreu dentro de uma forma 
planejada, com a construção de conjuntos habitacionais, mas 
nas décadas seguintes (80 e 90), verifi cou-se um agravamento da 
crise econômica, política e habitacional, que favoreceu o grande 
número de assentamentos, muitos deles em terrenos públicos 
e privados, conhecidas localmente como “áreas de invasões”. 
Segundo Trindade Jr. (1998), “invasões” são assentamentos 
espontâneos conhecidos localmente, onde um grande número de 
famílias ocupa e toma posse de terrenos urbanos vazios públicos 
ou privados, construindo pequenas habitações de madeira ou 
lona, a espera de uma futura desapropriação e regulamentação 
da mesma. Essas transformações ocorridas no espaço urbano 
da RMB acabaram por se reproduzir também na área do Parque 
Ambiental de Belém, que, até então, era caracterizada pelo 
predomínio institucional. 

Em 1998, a caracterização do uso do solo na área de 
estudo se classifi cava em dois tipos: um espaço institucional, 
destinado a pesquisas e de proteção dos mananciais, que ainda 
é predominante, ocupando as terras centrais e meridionais das 
bacias e um espaço urbano localizado em toda parte setentrional 
e a leste, com uso predominantemente comercial e residencial, 
constituído de conjuntos residenciais e invasões (Fig. 3). 

Vale ressaltar, que esse crescimento urbano não vem 
acompanhado de infraestrutura urbana, provocando o 
aparecimento de focos de poluição ambiental, a partir do 
desmatamento, e poluição hídrica, através dos esgotos que vertem 
para as nascentes localizadas no interior da área. Citam-se ainda 
outros fatores preocupantes, tais como a construção próxima de 
um cemitério e a existência de um lixão abandonado, além da 
implantação do aterro sanitário do lixo doméstico, industrial e 
hospitalar dos municípios de Belém e Ananindeua, localizado a 
apenas 1,4 km. Durante a estação chuvosa, o lençol freático, bem 
como o rio Aurá sofrem a possibilidade de uma contaminação 
direta por chorume, visto que a sua foz se encontra a 200 m das 
bombas de captação e bombeamento de água da COSANPA no 
rio Guamá, que abastece os lagos através da adutora, colocando 
em risco os mananciais ali existentes.

 
Figura 3. Mapa de evolução urbana na Região Metropolitana de 
Belém (modifi cado de Matta 2002).
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METODOLOGIA
Medidas Eletromagnéticas

Oito perfi s eletromagnéticos (medidas de fase e quadratura) 
foram realizados na área de estudo com o Sistema Slingram MAX 
MIN I na confi guração coplanar horizontal. A amostragem foi 
feita em 8 frequências (110, 220, 440, 880, 1760, 3520, 7040 e 
14080Hz). A distância entre as bobinas transmissora e receptora 
foi igual a 50 m e o espaçamento entre as medidas foi de 25m. A 
distribuição dos perfi s na área está representada na fi gura 4.

As componentes em fase e em quadratura foram combinadas 
através da equação (1):

Sendo |Z| o módulo relativo do campo, F o valor da 
componente em fase e Q o valor da componente em quadratura.

O valor de |Z| foi representado de modo a se obter a 
sua variação com a frequência. Para isso, em cada posição de 
medida os valores de |Z| foram colocados em um eixo vertical e 
a seguir correlacionados lateralmente, traçando-se contornos de 
isovalores. Esse tipo de representação constitui uma pseudo-seção 
da subsuperfície, pois permite que se visualize o comportamento 
de |Z| nas direções horizontal e vertical, abaixo das posições de 
medidas, uma vez que a profundidade de investigação depende 

da frequência (frequências mais altas estão relacionadas com 
menor profundidade e frequências mais baixas com maior 
profundidade). Nesta representação, os valores maiores de |Z| 
são associados às zonas mais condutoras da subsuperfície, por 
exemplo, as zonas argilosas, enquanto os menores valores são 
associados às zonas arenosas (Silva 2002).

Medidas de Resistividade Aparente
As medidas de resistividade aparente com o método de 

eletrorresistividade usando a técnica de sondagem elétrica 
vertical (SEV) foram realizadas na área de estudo com o arranjo 
Schlumberger, com a separação máxima entre os eletrodos de 
corrente variando entre 84 m e 360 m. Foram realizadas 10 
SEV’s em pontos estrategicamente selecionados no início dos 
trabalhos, de modo a abranger a área identifi cada como a mais 
atingida pela expansão urbana (Fig. 4).

As SEV’s foram interpretadas usando programa 
desenvolvido por Zohdy & Bisdorf (1989), que processa a curva 
de medidas digitalizando-a e estabece um modelo de distribuição 
da resistividade com um número de camadas igual ao número 
de pontos usados na digitalização. Esse tipo de modelo mostra 
maior detalhe na variação da resistividade com a profundidade 
do que os modelos interpretativos geralmente obtidos com outros 
programas. 

Figura 4. Localização dos perfi s EM e SEV na área de estudo.
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Poços de Monitoramento
Durante o trabalho, foram construídos 9 poços de 

monitoramento com o objetivo de analisar os dados indiretos 
obtidos pela metodologia geofísica e para a realização de ensaios 
hidrogeológicos. A determinação dos locais para perfuração 
dos poços foi baseada nas variações litológicas indicadas pelas 
medidas geofísicas.

Na perfuração utilizou-se um trado mecânico com 100mm 
de diâmetro acoplado a um sistema de hastes com até 14m de 
comprimento; os furos de 100mm de diâmetro foram revestidos 
com tubos de PVC rígido de 50mm, cujas bocas fi caram a 30cm 
acima da superfície do terreno. Os poços foram perfurados até a 
profundidade máxima de 18 m. 

Durante a perfuração, foram coletadas amostras de 
sedimentos a cada metro ou de acordo com mudanças litológicas, 
objetivando a construção dos perfi s litológicos dos furos e 
as análises hidrogeológicas. Na seção basal da tubulação foi 
instalada uma seção fi ltrante utilizando-se tela de náilon de 1 
mm, enquanto o espaço anular entre o tubo de 50 mm e o furo de 
100 mm foi preenchido com areia de granulometria selecionada 
na faixa saturada constituindo o pré-fi ltro; acima do mesmo foi 
colocado um selo de bentonita para impedir a infi ltração vertical 

da água. A parte superior do espaço anular entre o tubo e a 
perfuração foi preenchida com material de escavação com 30% 
de bentonita até a profundidade de 50 cm; acima da superfície do 
terreno foi construída uma base de cimento de cerca de 5 cm de 
espessura. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Serão apresentados aqui, a título de exemplo, apenas os 

resultados obtidos nos perfi s EM 1,2,5 e 8 e SEVs 2, 4, 6 e 10. 
Medidas Eletromagnéticas - Os perfi s litológicos dos 

poços de monitoramento perfurados às proximidades dos perfi s 
eletromagnéticos (EM), foram posicionados sobre as pseudo-
seções para que se possa obter as relações entre frequência e 
profundidade e entre |Z| e litologia.

PERFIL 1
A pseudo-seção dos valores medidos ao longo deste perfi l 

está representada na Figura 5A. O perfi l cobre a distância de 
725m no sentido NE-SW e foi realizado adjacente ao canal que 
interliga os lagos Água Preta e Bolonha (Fig. 4).

Figura 5. Contorno de isovalores do módulo relativo do campo magnético |Z| contra a frequência. A) Perfi l 1; B) Perfi l 2; C) Perfi l 5 e D) Perfi l 8.
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O perfi l litológico do poço de monitoramento PM-02, 
perfurado na posição 300m do perfi l EM, foi posicionado para 
correlação com os valores de |Z|. A correlação sugere que o 
contorno de isovalor 10 mostrado na fi gura pode ser associado 
ao topo dos sedimentos lateríticos, menos condutivos, do Grupo 
Barreiras. Nesse caso, os valores de contorno maiores que 10 
estariam associados a sedimentos mais condutivos (argilosos), 
provavelmente do Pós-Barreiras. A correlação indica que as 
zonas em vermelho na fi gura representam material argiloso, 
enquanto a coloração azul representa material arenoso e 
laterítico concrecionário. O material argiloso predomina até a 
profundidade de 15m. 

PERFIL 2
O perfi l 2 foi realizado no sentido SE-NW, em direção 

transversal aos perfi s 1 e 8, e cobre uma distância de 75m (Fig. 4). 
O perfi l inicia às proximidades do perfi l 1 e termina próximo ao 
perfi l 8. O perfi l foi interrompido devido a presença de uma lagoa 
formada por água pluvial, que poderia infl uenciar as medidas 
coletadas a partir desta posição. As observações de superfície ao 
longo deste perfi l permitiram identifi car a presença de um terreno 
bastante úmido no decorrer de todo o seu percurso. A Figura 5B 
mostra os valores de |Z| na forma de pseudo-seção.

O poço de monitoramento PM-03 foi posicionado a 
25m do início do perfi l. A litologia observada no poço indica 
predominância de material arenoso entre as posições 5 e 50m, 
desde 3m de profundidade até mais do que 18 m de profundidade.

Observa-se ainda na pseudo-seção, que entre o início 
do perfi l e a posição 5 m e entre a posição 50m e 75m há 
predominância de material argiloso.

PERFIL 5
Este é o perfi l localizado mais a leste da área de estudo, 

mais precisamente na estrada de acesso entre os mananciais e 
uma zona de ocupação urbana (Fig. 4). 

A pseudo-seção com os valores obtidos ao longo deste 
perfi l estão representados na Figura 5C. Observa-se na fi gura 
uma predominância de valores que tem sido associados a material 
arenoso. Apenas duas zonas com características argilosas podem 
ser observadas: às proximidades da posição 50m e entre as 
posições 200m e 225m. O poço PM-01 perfurado na posição 
50m, corrobora a indicação geofísica, mostrando que a zona 
argilosa estende-se da superfície até a profundidade de 10m.

PERFIL 8
Este perfi l, realizado no sentido NE-SW, se inicia às 

margens do Lago Bolonha, cruzando áreas de cultivo de abacaxi, 
e termina aos 475 m devido a presença de uma lagoa formada 

por água pluvial que poderia infl uenciar as medidas coletadas 
a partir desta posição. O perfi l é aproximadamente paralelo ao 
perfi l 1 e encontra-se a norte deste, portanto, mais próximo da 
zona urbana (Fig. 4). A pseudo-seção do perfi l está representada 
na Figura 5D.

Os valores de |Z| sugerem uma predominância de material 
argiloso, principalmente na parte mais superfi cial, que o poço 
perfurado na posição 250m indica ir até um pouco mais do que 
18m de profundidade. Na região compreendida entre o início 
do perfi l e a posição 100m, as medidas geofísicas indicam a 
existência de material essencialmente arenoso.

Correlacionando as pseudo-seções dos perfi s aqui 
apresentados, observa-se que:
- Há predominância de zonas resistivas, (material arenoso) 

identifi cada nos perfi s 1, 2 e 5;
- Há predominância de zonas condutoras (material 

argiloso) identifi cada no perfi l 8 e essa zona se estende 
desde as maiores frequências (menores profundidades) 
até as menores frequências (maiores profundidades);

- No Perfi l 1 a zona de maior condutividade (material 
argiloso) concentra-se nas frequências maiores, que 
correspondem, de acordo com o poço PM-02, às 
profundidades inferiores a 12 m;

- O paralelismo entre os perfi s 1 e 8, indica que a zona mais 
condutora (material argiloso) torna-se mais espessa à medida 
que nos afastamos do canal que liga os Lagos Água Preta e 
Bolonha ou nos aproximamos da zona residencial adjacente 
ao Parque Ambiental;

- O Perfi l 2 indica um aumento da condutividade (aumento da 
argilosidade) em direção à zona residencial.
Medidas em Sondagens Elétricas Verticais (SEVs) - Na 

Tabela 1 são apresentados os valores médios de resistividade 
aparente, por intervalos de separação entre eletrodos nas 10 
SEVs realizadas na área. Esses valores médios mostram que a 
subsuperfície investigada com a separação de eletrodos entre 
2 e 48m (AB/2 entre 1 e 24m) apresenta valores elevados de 
resistividade na maioria dos locais das SEVs (apenas a SEV 
10 apresentou valores baixos, por ter sido realizada em terreno 
muito úmido). Para esse intervalo de separação de eletrodos é 
estimada uma profundidade de investigação entre 0,2 e 15m. 
Normalmente, os elevados valores de resistividade, obtidos 
sobre os ambientes do Barreiras e Pós-Barreiras, são associados 
a zonas predominantemente arenosas ou lateríticas. A tabela 
mostra ainda, que a partir da separação entre os eletrodos de 
64m (AB/2=32m) a média das resistividades aparentes cai 
drasticamente, sugerindo um ambiente mais argiloso.
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Os valores de resistividade aparente medidos nas SEVs 
foram também interpretados de modo a se obterem modelos 
geoelétricos da subsuperfície conforme ilustram as fi guras 
6A-D. Ruídos culturais locais (tubulações de ferros, fi ações 
elétricas, telefônicas, entre outros) foram cuidadosamente 
registrados com o intuito de avaliar a sua interferência nas 
informações obtidas.

Os modelos interpretativos das SEVs foram 
correlacionados com os perfi s litológicos dos poços perfurados 

às proximidades delas, conforme mostrado na Figura 7. A 
correlação dos perfi s litológicos com os modelos geoelétricos 
obtidos das SEVs permite que se verifi que que as argilas que 
ocorrem próximo à superfície apresentam elevada resistividade. 
Desse modo, a premissa de associar valores elevados de 
resistividade com material arenoso deve ser usada com cuidado. 
A elevada resistividade das argilas superfi ciais provavelmente 
deve-se à grande quantidade de chuva que cai na região, 
ocasionando a drenagem de grande parte dos íons das argilas, 
dando-lhes um caráter resistivo.

Figura 6. Modelo interpretativo das sondagens elétricas verticais. A) SEV 2; B) SEV 4; C)SEV 6 e D)SEV 10.

Tabela 1. Média dos valores da resistividade aparente em .m.
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CONCLUSÕES
As medidas Eletromagnéticas realizadas na área de 

trabalho evidenciaram a presença de camadas geológicas com 
características elétricas diferentes (condutividade) que refl etiram 
a presença de zonas condutoras (material argiloso) e zonas 
resistivas (material arenoso).

A representação dos valores medidos do módulo relativo de 
campo (|Z|) versus frequência permitiu uma melhor visualização 
da distribuição das zonas condutoras lateralmente e com a 
profundidade, exibindo pseudo-seções da subsuperfície.

A imagem aparente da subsuperfície (pseudo-seção) 
pode ser correlacionada com a distribuição dos sedimentos 
amostrados em poços perfurados sobre os perfi s de medidas, 
que evidenciaram argila de coloração avermelhada, variegada 
e esbranquiçada e uma areia de granulometria que corresponde 
à fração de areia fi na e média, relacionada possivelmente aos 
sedimentos do Pós-Barreiras.

O resultado da correlação das medidas com a litologia 
dos poços indica que as variações de condutividade detectadas 
pelo método Eletromagnético são melhores correlacionadas às 
variações litológicas do que à contaminação. 

As medidas obtidas através da aplicação do método 
Eletromagnético mostraram, variações litológicas ao longo dos 
perfi s estudados, indicando nos perfi s 1, 2 e 5 a predominância de 
material arenoso e no perfi l 8 predominância de material argiloso.

A comparação entre as pseudo-seções indica um aumento 
na argilosidade da subsuperfície em direção à zona residencial 
adjacente ao Parque Ambiental de Belém. Isso sugere que os 
lagos possuem chances de estarem protegidos de contaminações 
geradas na zona residencial. 

As medidas com o método eletromagnético mostraram-
se efi cientes na delimitação das zonas arenosas e argilosas da 
subsuperfície, conforme comprovam a sua correlação com os 
perfi s litológicos dos poços perfurados na área.

A comparação dos modelos interprtativos das SEV com 
a litologia dos poços indicou que as argilas mais superfi ciais 
apresentam elevada resistividade e podem ser confundidas com 
material arenoso na interpretação geofísica.
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Resumo
Entre os representantes do magmatismo Paleoproterozoico no norte de Roraima, Domínio Surumu, destaca-se os vulcanitos do 
Grupo Surumu, que afl oram em uma faixa com direção preferencial E-W a WNW-ESE e sob a forma de corpos isolados mais ao 
sul da faixa, referentes às Serras do Tabaco e Tarame. Neste trabalho são apresentadas descrições estruturais/texturais, petrográfi cas 
das rochas vulcânicas do Grupo Surumu, investigadas em dois perfi s transversais na Serra do Tabaco, como apoio na discussão sobre 
o regime de fl uxo e o seu comportamento. A Serra do Tabaco é constituída por dacitos e riodacitos porfi ríticos, com fenocristais 
de quartzo, feldspato alcalino, plagioclásio e minerais máfi cos, imersos em uma matriz afanítica microcristalina com diferentes 
graus de recristalização. Estruturas identifi cadas ao longo da Serra do Tabaco indicam um comportamento variado para o fl uxo 
magmático que oscila entre essencialmente laminar, caracterizado por intercalações de dacitos e riodacitos defi nindo um bandamento 
composicional e por sets de disjunções colunares, e um fl uxo turbilhonar registrado pelo arranjo caótico entre dacitos e riodacitos, 
gerando dobras irregulares e descontínuas. A atuação de esforços tectônicos posteriores à cristalização das rochas é vista através de 
zonas de cisalhamento (sinistrais e destrais) e recristalização da matriz desenvolvendo micro-foliação. O evento magmático da Serra 
do Tabaco foi essencialmente efusivo ao contrário das demais exposições do Grupo Surumu, onde predominam termos piroclásticos. 

Palavras-chave: Grupo Surumu, Serra do Tabaco, fl uxo magmático, processo de devitrifi cação. 

Abstract
The north region of the Roraima State, Brazil, host important registers of the Paleoproterozoic volcanism represented by regional 
units known as the Surumu Group, which is formed by volcanic and pyroclastic rocks. This paper focuses on the genetic and evolution 
episodes of the Surumu Group on basis petrography and fi eld features from the transversal profi les in the Tabaco Mountain. The 
Tabaco Mountain is composed by dacites and riodacites, with porphiritic texture formed by quartz, alkaline feldspar and plagioclase 
phenocrysts immersed in microcrystalline matrix with different degrees of recrystallization. These rocks are distributed into the 
intercalated beds, which was affected by tectonic episodes post-magmatic marked by shear zones and micro-banding generations. 
The Tabaco Mountain represents a magmatic event essentially effusive in opposition to the other expositions of the Surumu Group, 
where outweigh pyroclastic rocks. 

Keywords: Surumu Group, Tabaco Mountain, magmatic fl ow, devitrifi cation process.
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INTRODUÇÃO
Estudos geoquímicos, isotópicos e petrogenéticos 

detalhados, têm como base uma minuciosa descrição estrutural e 
petrográfi ca. No caso das rochas efusivas a análise de estruturas 
relacionadas ao fl uxo magmático pode fornecer indicações 
dos mecanismos de alojamento e taxas de resfriamento 
(Grossenbacher et al. 1995, Goto & McPhie 1998, Smith 2002, 
Passey & Bell 2007, entre outros). Entender as relações entre os 
minerais, seus contatos e intercrescimentos é importante para a 
identifi cação dos processos envolvidos nas gêneses das rochas 
ígneas. A análise de fenocristais, com enfoque em aspectos 
como morfologia, composição, abundância e orientações tem 
sido utilizada para inferir informações do comportamento do 
fl uxo magmático (Newtoniano vs Bingham - p.ex. Smith 1997), 
bem como dos processos responsáveis pela evolução das rochas 
(Nakada et al. 1994, Allen & McPhie 2003, Cole et al. 2000, 
Harford & Sparks 2001, Browne et al. 2006, entre outros). Outro 
aspecto que merece igual atenção diz respeito às modifi cações que 
podem ocorrer na matriz. Algumas rochas vulcânicas possuem 
uma matriz devitrifi cada, que pode ter origem primária (Cas et 
al. 1987, Fischer et al. 1984, McArthur et al. 1998, Eichelberger 
et al. 1988, Swanson et al. 1989), ou alternativamente, origem por 
processos posteriores envolvendo aquecimento e recristalização 

(Lofgren 1971, Gimeno 2003). O conjunto de todas estas 
informações permite reconstruir a dinâmica de estruturação de 
derrames ou domos e caracterizar os processos envolvidos em 
sua petrogênese. 

Este trabalho aborda os aspectos estruturais de campo e 
estudos petrográfi cos, auxiliados por técnicas de sensoriamento 
remoto, no intuito de caracterizar os diferentes litotipos que 
afl oram na Serra do Tabaco e entender o(s) regime(s) de fl uxo 
atuante, bem como, seus fatores determinantes.

CONTEXTO GEOTECTÔNICO
O Cráton Amazônico foi compartimentado em Províncias 

Geocronológicas com base em estudos Rb-Sr, U-Pb, K-Ar, Pb-
Pb e Sm-Nd. Sua evolução geotectônica envolve a aglutinação 
de sucessivos arcos magmáticos proterozoicos, marcados por 
importantes episódios de acresção crustal, em torno de um núcleo 
mais antigo de idade Arqueana (Cordani et al. 1979, Teixeira et 
al. 1989, Sato & Tassinari 1997, Tassinari & Macambira 1999, 
Cordani & Sato 1999 e Santos et al. 2003). Nesse contexto, a 
área em estudo está inserida na Província Ventuari - Tapajós 
(1,95-1,80Ga) segundo Tassinari & Macambira (1999, 2004) 
e Tassinari et al. (2000, Fig. 1A), ou Tapajós – Parima (2,03-
1,88 Ga) conforme a proposta de Santos et al. (2000, Fig. 1B).

Figura 1. Compartimentação geocronológica do Cráton Amazônico: A) Tassinari & Macambira (1999); B) Santos et al. (2000). 
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Com base em informações litológicas, estruturais 
e geofísicas, Reis & Fraga (1998) e Reis et al. (2003) 
individualizaram a geologia de Roraima em quatro domínios 
litoestruturais: Parima, Surumu, Guiana Central e Anauá-
Jatapú (Fig. 2A). Entretanto, a CPRM (2006) e Almeida (2006) 
remomearam o domínio Anauá-Jatapú de Uatumã-Anauá por 
apresentar características geológicas similares às do NE do 
Amazonas. 

A área em estudo esta inserida no Domínio Surumu, situado 
na porção nordeste do estado de Roraima. Esse domínio exibe 
estruturação preferencialmente E-W e subordinadamente NW-
SE a WNW-ESE, compreendendo: (a) rochas sedimentares 
pertencentes ao Supergrupo Roraima; (b) sills de diabásio 
da unidade Diabásio Avanavero, datadas pelo método U-Pb 
SHRIMP em badeleíta e zircão, com idades em torno de 

1,78Ga (Norcross et al. 2000 e Santos et al. 2003); (c) rochas 
vulcânicas do Grupo Surumu, datado por Schobbenhaus et al. 
(1994) em 1966±9Ma pelo método U-Pb ID-TIMS (amostras 
de dacitos da Serra de Tabaco) e por Santos et. al. (2003) pelo 
método U-Pb SHRIMP, em 1977±8Ma; (d) granitóides da 
Suíte Intrusiva Saracura datados por Costa (1999) e Santos 
et. al (2003) pelo método Pb-Pb e U-Pb SHRIMP em zircão, 
respectivamente, onde foram obtidas idades que variam de 
2,16 a 1,33Ga, deixando dúvidas com relação a idade deste 
magmatismo; (e) granitóides da suíte Intrusiva Pedra Pintada 
com idade de 1,96Ga (zircão SHRIMP) obtida por Santos 
et. al. (2003) e (Reis et. al. 2003); (f) rochas supracrustais do 
Grupo Cauarane datadas em 1969±4 Ma (zircões de bolsões 
graníticos anatéticos) pelo método U-Pb SHRIMP, e zircões 
detríticos com idades entre 2038Ma e 2093Ma. 

Figura 2. A) Mapa geológico simplifi cado da área, com ênfase para a Serra do Tabaco (CPRM1999);  B) Mapa dos Domínios litoestruturais do 
estado de Roraima, em destaque a área de estudo que compreende o Domínio Surumu (Reis & Fraga 1998).
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VULCANISMO SURUMU 
O Grupo Surumu defi nido por Barbosa & Andrade Ramos 

(1959) é constituído por rochas efusivas e piroclásticas afl orantes 
em uma faixa com direção preferencial E-W e a WNW-ESE, e 
sob a forma de pequenos corpos isolados (Fig. 2B), justapostos 
através de contatos tectônicos, marcado pela presença de rochas 
protomiloníticas e ultramiloníticas, com as rochas da Suíte 
Saracura e Pedra Pintada (CPRM 1999). Composicionalmente 
as rochas variam de andesitos, dacitos e riolitos sendo os termos 
piroclásticos representados por tufos cineríticos, lapili tufos, 
bombas tufos e ocorrências locais de brechas autoclásticas e 
aglomerados vulcânicos (Carvalho & Milliotti. 2005). Segundo 
Dreher et al. (2005) o vulcanismo Surumu apresenta caráter 
dominantemente subaéreo, relacionado à caldeiras, em função 
de extensos depósitos de fl uxos piroclásticos como ignimbritos. 

Geoquimicamente, as rochas efusivas do Grupo Surumu, 
mostram caráter fracamente peraluminoso e afi nidade cálcio-
alcalina, apresentando nos diagramas normalizados ao condrito 
um padrão de distribuição que indica fracionamento nos 
elementos terras raras leves, anomalia negativa de Eu e padrão 
horizontalizado dos elementos terras raras pesados. No diagrama 
multielementar normalizado, as amostras do Grupo Surumu 
apresentam anomalia negativa de Nb, Sr e Ti e positiva para Y 
(CPRM 1999). 

O magmatismo Surumu foi datado por Schobbenhaus et al. 
(1994), pelo método U-Pb ID-TIMS, em 1966±9Ma em amostras 
de dacitos da Serra de Tabaco. Costa et al. (2001) obtém a  idade 
de 2006±4Ma (Pb-Pb em zircão) para rochas vulcânicas do 

Grupo Surumu na região da Serra do Cavalo. Posteriormente, 
Santos et al. (2003) utilizando o método U-Pb SHRIMP em 
zircão, determina a idade de 1984±7 Ma, para rochas vulcânicas 
afl orantes na região do rio Uraricaá, correlacionadas ao Grupo 
Surumu. Neste mesmo trabalho, os autores relatam a presença 
de zircões herdados com idade de 2027±32 e 2163±10Ma, bem 
como o recálculo da idade obtida por Schobbenhaus et al. (1994), 
encontrando o valor de 1977±8 Ma. 

As características geoquímicas e geocronológicas exibidas 
pelas rochas vulcânicas do Grupo Surumu são compatíveis com 
as apresentadas pela Suíte Intrusiva Pedra Pintada, o que sugere 
uma relação de cogeneticidade e contemporaneidade entre 
estas rochas (Fraga et al. 1997, Reis et al. 2000). Sua afi nidade 
geoquímica, incluindo o comportamento dos elementos traços, 
sugere um ambiente de arco magmático para a geração deste 
magmatismo, enquanto sua idade aponta para um evento 
magmático extensivo ao fi nal do Ciclo Transamazônico (Reis & 
Fraga 1996 e 1998, CPRM 1999).

ANÁLISE DE SENSORES REMOTOS NA REGIÃO DA 
SERRA DO TABACO

A Serra do Tabaco constitui uma área de fácil acesso, 
localizada na margem direita da BR-174, no sentido Norte, 
cerca de 200km à norte da capital Boa Vista. Apresenta uma 
forma elipsoidal, com o eixo maior na direção E-W, e variações 
topográfi cas de 100 a 425 m (Fig. 3). A serra é parcialmente 
recoberta por vegetação do tipo savana além de típicos arbustos 
de Curatella Americana, popularmente denominada de Caimbé. 

Figura 3. Aspectos de campo: Panorâmica da Serra do Tabaco, em destaque onde foram confeccionados os perfi s P1 e P2, respectivamente nos 
fl ancos oeste e este da Serra e os fl ancos bem defi nidos tanto da Serra do Tabaco mergulhando para NE, quanto da Serra do Tarame para SW.

Em análises fotointerpretativas por estereoscopia observou-
se que os limites da Serra do Tabaco são representados por 
quebras negativas, resultando em vales encaixados escarpados 
com declividades variando de 30º a 52º, o que sugere uma 
delimitação por falhas. As cristas que compõem a Serra do 
Tabaco mostram direção preferencial NE-SW e NNE-SSW, em 
um comportamento discordante da orientação geral do Domínio 
Surumu, sugerindo que esta estruturação foi desenvolvida 
posteriormente e seria produto da atuação de falhas e juntas em 
um regime rúptil.

A análise da distribuição espacial dos alvos geológicos 
foi realizada nas imagens Landsat 5/TM (órbita/ponto 232/57, 
bandas 3, 4 e 5, adquiridas em 11/03/2004) e no mosaico SAR 

(Radarsat-1, banda C, nos modo S3 e S5, adquirida em 01/10/2001), 
obtidas junto ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE 
(Fig. 4A), resultando na segmentação da Serra do Tabaco em três 
porções com respostas espectrais distintas. Os três segmentos 
analisados mostram, em geral, uma elevada correlação entre as 
bandas TM5 e TM3 levando-se em conta o espalhamento dos 
valores de níveis de cinza (NC), com destaque para as porções 1 e 
2. A porção 3 mostra, no entanto, maior disparidade defi nida pelo 
intervalo espectral e padrão de espalhamento dos NC conforme 
a Figura 4B. A resposta espectral, na imagem da Figura 4B é 
praticamente equivalente quando comparadas as porções 1 e 2, 
sugerindo substratos de composições similares para estes setores. 
Neste trabalho foi investigada apenas a porção 2 da Serra 
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do Tabaco, onde foram identifi cadas rochas vulcânicas de 
composições dacitíticas e riodacíticas, o que nos permite 
inferir, com base na resposta espectral, que estas rochas 
também dominam na porção 1 da Serra do Tabaco. As 

diferenças espectrais da porção 3 ainda necessitam de uma 
investigação de campo, porém é provável que as mesmas 
estejam relacionadas a sutis diferenças composicionais das 
rochas.

Figura 4. A) Carta imagem da Serra do Tabaco, em composição colorida 5R4G3B do sensor TM do satélite Landsat 5/TM, com destaque 
para três porções usadas na análise espectral;  B) Padrão de espalhamento de NC da Serra do Tabaco.
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ROCHAS VULCÂNICAS DO GRUPO SURUMU NA 
SERRA DO TABACO

As descrições apresentadas neste trabalho mostram as 
características das rochas observadas no extremo oeste e centro-
oeste da porção 2 da Serra do Tabaco (Fig. 2), obtidas em dois 
perfi s transversais denominados de P1 e P2 (Fig. 3).

A Serra do Tabaco é constituída por riodacitos e, em menor 
proporção, dacitos que exibem diferentes relações texturais e 
volumétricas. Na base do perfi l 1 (P1), em afl oramento na forma 
de lajedo, dacitos e riodacitos apresentam as seguintes relações 
estruturais: (a) Intercalações de lentes centimétricas de dacitos 
e riodacitos defi nindo um bandamento segundo 350°/45° NE 
(Fig. 5A); (b) Bandas dacíticas descontínuas gerando estruturas 
do tipo boudins, segundo 256º, emersas em uma massa riodacítica 
(Fig. 5B); e (c) Arranjos caóticos entre dacitos e riodacitos, 
formando por vezes dobras (Fig. 5C). Ao longo de toda a serra 
foram observadas amígdalas preenchidas por minerais máfi cos 
(Fig. 5D), com tamanhos variando de centimétrico a decimétrico, 
sendo observado um aumento progressivo, nas dimensões das 
amígdalas em direção ao topo, devido à coalescência das bolhas 
de gases (Fig. 5E). 

Diferente da porção oeste da Serra do Tabaco (P1), a porção 
central (P2) é estruturada por vários sets de disjunções colunares 

com geometria hexagonal, espessura entre 0,6 a 0,8m e altura de 
6 a 8m (Fig. 5F). 

Estruturas posteriores, relacionadas à eventos tectônicos 
podem ser vistas através de sistemas de cisalhamentos destrais 
(Figs. 5G e H), com orientação média de 005º/64ºNW, e sinistrais 
segundo 345º/sub-vertical. Ocorrem fraturas tardias, segundo 
070º e 347º que ocasionalmente encontram-se preenchidas por 
quartzo.

Aspectos petrográfi cos
Macroscopicamente os dacitos possuem coloração cinza-

escura a esverdeada, enquanto os riodacitos cinza clara. Ambos 
apresentam textura porfi rítica ressaltada por fenocristais de 
quartzo, feldspato alcalino, plagioclásio e minerais máfi cos, 
que se encontram imersos numa matriz fi na (Tabela 1). A matriz 
apresenta diferentes graus de devitrifi cação, sendo constituída 
essencialmente por quartzo e, subordinadamente, feldspatos, 
biotita e hornblenda, alinhados defi nindo uma fi na, e penetrativa, 
foliação. Próximo às extremidades dos fenocristais, a matriz 
exibe um maior grau de recristalização defi nindo uma textura de 
sombra de pressão assimétrica.

Tabela 1. Amostras ST-02 a ST-09 são referentes ao perfi l 1 (P1) coletadas sucessivamente da base para o topo da Serra do Tabaco (P1). A amostra 
ST-10 localiza-se na base da serra a esquerda do Perfi l 1 (P1). A amostra ST-14 é extraída do segundo nível de disjunção colunar do perfi l 2 (P2). 
As amostras estruturalmente são representativas de: (1) Dacito/ riodacito com estruturação caótica; (2) Dacito do bandamento dacito/riodacitos; 
(3) Riodacitos maciços.

 RIODACITOS - Mineralogicamente a rocha é constituída 
por quartzo, feldspato alcalino e plagioclásio como minerais 
essenciais (Tabela 1), sendo hornblenda e, subordinadamente, 
biotita as fases máfi cas (Tabela 1). Os minerais acessórios são 
zircão, apatita, titanita e opacos, além de calcita, epidoto e mica 
branca como minerais secundários. A matriz é microcristalina, 
constituída por quartzo, feldspatos e biotita.

Os fenocristais de feldspato alcalino são subédricos a 
anédricos e podem apresentar textura pertítica com diferentes 
graus de alteração. Geralmente estão associados aos fenocristais 
de quartzo em contato suturado (Fig. 6B). É comum apresentar 
as bordas corroídas, provavelmente resultado de reações 
com os fl uidos magmáticos (Fig. 6C). Texturas resultantes 

de microtensões são observadas por microfalhas e fraturas, 
indicando deformação no estado sólido. 

Dentre os minerais félsicos o plagioclásio é o mineral 
menos abundante, ocorrendo como fenocristais alterados, ou 
não, para epidoto, micas branca e carbonato (Fig. 6D), alguns 
dos quais mostram indícios de microclinização.

Os máfi cos ocorrem como agregados em porções restritas 
da rocha formados, predominantemente por grãos de hornblenda, 
titanita, biotita e opacos (Fig. 6E). O anfi bólio é o máfi co 
dominante e ocorre como prismas anédricos e subédricos, cujas 
propriedades ópticas são compatíveis com a hornblenda. A 
biotita ocorre como palhetas subédricas associadas, em geral, ao 
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anfi bólio, além de pequenas palhetas dispersas na rocha, muitas 
vezes compondo a matriz. A titanita anédrica a subédrica ocorre 
em geral associada a minerais opacos (Fig. 6F), formando bordas 
de reação, sugerindo uma composição rica em titânio para o 
opaco (ilmenita e/ou titanomagnetita?).

DACITOS - A mineralogia dos dacitos é a mesma dos 
riodacitos, porém com menor proporção de fenocristais de 
k-feldspato e quartzo e maior percentagem de minerais máfi cos 
(anfi bólio e biotita). 

O feldspato alcalino (FK) ocorre como fenocristais 
subédrico, em geral com textura pertítica defi nida pela presença de 
lamelas de exsolução (Fig. 7A). Alteram-se predominantemente 
para mica branca e mostram bordas corroídas, por vezes com 
exsolução de quartzo. 

O plagioclásio ocorre predominantemente como fenocristais 
ou como pequenos grãos na matriz microcristalina. Os fenocristais 
têm hábitos prismáticos subédricos a euédricos, com diferentes 
graus de alteração. Observa-se inclusões de zircão e apatita por 
vezes alinhadas marcando a direção do fl uxo magmático (Fig. 7B). 
Alguns cristais apresentam evidências de deformação, marcada pela 
cominuição dos grãos. Os grãos da matriz são euédricos e foram 
identifi cados devido a sua geminação simples. 

O quartzo ocorre como fenocristais e como pequenos 
grãos orientados constituindo a matriz. Os fenocristais são 
subédricos, com extinção ondulante e, em alguns casos, com 
bordas corroídas, sugerindo uma reação com a matriz. Observa-
se também um contato do tipo suturado com outros grãos de 
quartzo provavelmente gerado pela deformação no estado sólido.

Figura 5. Aspectos descritivos das rochas vulcânicas afl orantes na Serra do Tabaco. A) Bandamento formado pela intercalação de riodacitos 
e dacitos; B) Estruturas do tipo boudins, formado pela intercalação de dacito e riodacito segundo 250º; C) Estruturação caótica na base da 
serra, caracterizandoa atuação de um Fluxo turbilhonar (aleatório), formando dobras individuais; D) amígdalas milimétricas preenchidas por 
agregados de minerais máfi cos (base da serra); E) amígdalas centimétricas preenchidas por agregado de minerais máfi cos (topo da serra); F) 
Região centro-oeste (P2) da Serra do Tabaco, estruturado por Sets de disjunções colunares, caracterizando no mínimo cinco pulsos magmáticos;  
G) e H) Sistema de cisalhamentos (dextrais) relacionadas a eventos tectônicos tardios.
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Figura 6. Aspectos petrográfi cos dos Riodacitos: A) fenocristal de quartzo com bordas corroídas, imersos em uma matriz devitrifi cada; 
B) Agregado de quartzo associado a fenocristais de feldspato alcalino (FK); C) Fenocristais de feldspato alcalino anedral, com bordas 
corroídas, aparentemente digeridas por líquidos magmáticos. D) Fenocristal de plagioclásio (geminação simples) nota-se agregado de 
epidoto (Epd), opacos e sericita; E) Agregado de minerais máfi cos, associado aos minerais opacos; F) Cristais anedrais de minerais opacos 
apresentando bordas de reação com precipitação de titanita.
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Figura 7. Aspectos petrográfi cos - Dacitos: A) fenocristal de feldspato alcalino (FK) com lamelas de exsolução de albita (Alb); B) Fenocristais 
de plagioclásio (Plg) alinhados defi nindo um fl uxo magmático; C) Cristais de anfi bólio (Anf) formando agregados, associados a cristais de biotita 
(Bta) e minerais opacos (opc) - textura glomeroporfíritica. D) Bandamento formado pela alternânica de minerais máfi cos (Maf) e félsicos (Fel); E) 
Cristais de carbonato bem desenvolvidos preenchendo fraturas em cristais de feldspato alcalino (FK).
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A biotita ocorre como lamelas isoladas na rocha ou 
associada ao anfi bólio, defi nindo concentrados máfi cos, em 
porções restritas da lâmina. O anfi bólio mostra-se em formas 
ou tonalidades distintas, indicando mais de uma geração, 
a primeira apresenta-se acastanhada e a segunda com tons 
verdes escuro, destaca-se por constituírem agregados (textura 
glomeroporfi rítica), associados aos minerais opacos (Fig. 7C). 
Geralmente marcam o bandamento composicional, formado pela 
alternância de material félsico e félsico+máfi co (Fig. 7D), que 
por vezes contornam os fenocristais constituintes da rocha.

Os minerais opacos ocorrem como grãos isolados e/
ou associados aos minerais máfi cos. Em geral encontram-
se envolvidos por titanita, sugerindo tratar-se da ilmenita ou 
tinatomagnetita. O epidoto ocorre como agregados ou grãos 
isolados e resultam da alteração do plagioclásio. A titanita ocorre 
como grãos dispersos na rocha que são anédricos a subédricos 
(até 0,3mm) em geral associados a minerais máfi cos e opacos. 
A apatita e o zircão ocorrem como inclusões, tanto nos minerais 
félsicos como nos máfi cos. 

Carbonatos ocorrem como produto de alteração dos 
plagioclásios e preenchendo fraturas na rocha (Fig. 7E). A 
presença de carbonatos preenchendo fraturas sugere a atuação de 
fl uídos hidrotermais tardi-magmáticos ou posteriores.

DISCUSSÕES
As estruturas identifi cadas na Serra do Tabaco apontam 

variações no comportamento do fl uxo magmático. O bandamento 
marcado pela intercalação de dacitos e riodacitos defi ne domínios 
texturais planares, gerados pela diferença na composição das 

bandas e abundância de fenocristais (Tabela 1). O aumento na 
concentração de cristais tende aumentar a viscosidade, devido 
à presença dos cristais e a mudanças na composição do líquido 
residual que se torna mais silicoso (Smith 1997). Nos locais em 
que estas rochas ocorrem associadas, defi nindo um bandamento 
composicional, os riodacitos apresentam uma maior abundância 
de fenocristais comparado aos dacitos (Tabela 1), em resposta 
ao deslocamento de fl uxo paralelos entre si, típicos de sistema 
silicosos onde o número de Reynolds é bastante inferior a 1 
(McPhie et al. 1993, Goto & McPhie 1998, Smith 1998). 

A boudinagem de lentes de dacitos também é resultado 
da atuação de um cisalhamento laminar, entretanto agora num 
regime dúctil-rútil. O fl uxo de composição dacítica por apresentar 
uma menor viscosidade e, consequentemente, maior velocidade 
de escoamento, esta sujeito a uma taxa maior de estiramento, o 
que resulta na boudinagem de suas lentes. Quando isso ocorre, 
na Serra do Tabaco, há um aumento signifi cativo na abundância 
dos fenocristais, indicando um estágio mais avançado de 
cristalização. 

Segundo Smith (2002), na ausência de bandas de fl uxos 
laminares ocorreria à atuação de um regime de domínios planares 
deformados, podendo gerar dobras, sem identifi car claramente os 
seus domínios, o que pode resultar em um modelo de alinhamento 
turbilhonar. Na Serra do Tabaco é observada uma estruturação 
caótica entre dacitos e riodacitos , isso ocorre quando há uma 
menor abundância de fenocristais no riodacito, o que implica 
num menor contraste nas velocidades de escoamento, e na 
atuação de domínios planares deformados devido a atuação de 
um fl uxo turbilhonar (Tabela 1).

Figura 8. Modelo ideal de resfriamento por condução, compatível com as disjunções colunares observadas na Serra do Tabaco, 
segundo Grossenbacher & McDuffi e (1995). 
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Vários níveis de disjunções colunares são identifi cados na 
Serra do Tabaco, resultantes da contração da rocha durante o seu 
resfriamento. Modelos de resfriamento de rochas vulcânicas têm 
sido inferidos com base na geometria e diâmetro das disjunções, 
associado à largura das estrias (Spry 1962, Grossenbacher & 
McDuffi e 1995, Goto & McPhie 1998, Goehring 2008). Em linhas 
gerais o diâmetro da coluna é refl exo da taxa de resfriamento, 
colunas largas implicam em taxa de resfriamento lento e colunas 
estreitas resfriamento rápido (Spry 1962). Em um modelo ideal 
de resfriamento por condução, a estruturação das disjunções 
colunares ocorre em dois níveis (Fig. 8), superior e inferior, com 
o nível superior apresentando disjunções com diâmetros menores 
que o nível inferior (Grossenbacher & McDuffi e 1995). A Serra 
do Tabaco apresenta sets de disjunções colunares compatível 
com o modelo de resfriamento por condução (Fig. 8), a uma taxa 
de resfriamento lenta, dada à espessura das colunas. Este modelo 
é penetrativo em toda a porção oeste da Serra, demonstrando a 
sua estruturação por meio de vários pulsos vulcânicos.

A atuação de esforços tectônicos posteriores a cristalização 
das rochas dacíticas e riodacíticas é observada através de zonas 
de cisalhamento (sinistrais e destrais) e fraturas tardias que 
ocasionalmente encontram-se preenchidas por quartzo. Ao 
microscópio, essas deformações são marcadas pela extinção 
ondulante de grãos de quartzo, cominuição de fenocristais de 
feldspatos e quartzo, fraturamento dos fenocristais e devitrifi cação 
da matriz. A matriz foliada demonstra que a recristalização ocorreu 
em presença de esforço tectônico cisalhante, indicado pelo maior 
grau de recristalização assimétrica da matriz junto às extremidades 
dos fenocristais numa textura de sombra de pressão. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Serra do Tabaco foi estruturada por múltiplos derrames, 

ressaltados pela presença de vários níveis de disjunções 
colunares. O bandamento defi nido pela intercalação de dacitos 
e riodacitos ocorre em resposta às diferenças nas velocidades de 
escoamento, resultado direto do contraste de viscosidade e o grau 
de resfriamento (função da abundância dos fenocristais). Num 
regime dúctil-rúptil, a diferença na velocidade de fl uxo é mais 
acentuada resultando na boudinagem das camadas de riodacitos. 
Variações no padrão laminar são observadas quando os contrastes 
de viscosidades são menores (menor grau de resfriamento) 
e, consequentemente, maiores velocidades de escoamento, 
resultando na atuação de um fl uxo turbilhonar, que gerou dobras 
nos dacitos e/ou arranjo caótico entre dacito/riodacito.

O padrão de disjunção colunar e suas dimensões são 
compatíveis com um resfriamento lento por condução, e os 
múltiplos sets de disjunções colunares indicam a atuação de 
repetidos pulsos magmáticos na estruturação da porção centro-
este da Serra do Tabaco. 

Esforços tectônicos posteriores foram responsáveis pela 
geração de zonas de cisalhamento sinistrais num regime dúctil 
provocando a recristalização orientada da matriz defi nindo uma 
microfoliação e a deformação dos fenocristais preexistentes. 
Estima-se que esta deformação esteja relacionada à atuação do 
Evento K’Mudku entretanto são necessários estudos Ar-Ar nas 
biotitas e anfi bólios para confi rmar está hipótese.

Nos perfi s estudados não foram identifi cadas rochas 
piroclásticas, demonstrando que o evento magmático foi 
essencialmente efusivo ao contrário do observado nas exposições 
do Grupo Surumu, a norte da Serra do Tabaco, onde predomina 
termos piroclásticos. 
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Resumo
O “Gráben do Tacutu” é uma estrutura de idade mesozoica situada no nordeste de Roraima, a qual se instalou segundo um padrão 
de alinhamentos NE–SW (eixo longitudinal) e NW-SE (eixo transversal). Em território brasileiro, o caráter assimétrico do gráben 
é indicado pelo acentuado mergulho da seção sedimentar para o quadrante sudeste. Esta investigação compreende uma breve 
discussão do hemigráben do Tacutu, em que a contribuição atual refere-se, principalmente, às características morfoestruturais, no 
sentido do entendimento da expressão superfi cial da estrutura, principalmente quanto a sua extensão e limites laterais, buscando 
individualizar as feições de relevos tectônicos e suas relações com o modelamento atual da paisagem. Com o intuito de elucidar os 
limites e confi guração do referido hemigráben, analisou-se a rede de drenagem, as relações com as estruturas observadas em campo 
(famílias de falhas, fraturas e juntas) que associados às técnicas de sistema de informação geográfi ca, permitiram a elaboração da 
compartimentação geomorfológica da referida estrutura. Os trabalhos de campo revelaram que a expressão do relevo dos limites do 
hemigráben estão delineados por inselbergs e remanescentes residuais pré-cambrianos, bem como por drenagem controladas pela 
estruturação regional. O caráter de hemigráben também é defi nido pela assimetria superfi cial das elevações onde, na borda noroeste 
da estrutura os exemplos da ombreira não são tão nítidos, quanto na borda sudeste. 

Palavras-chave: hemigráben tacutu, bacia mesozoica, alinhamentos de relevo, geomorfologia, Roraima.

Abstract 
The “Tacutu Graben” is a structure of Mesozoic age located in the northeast of Roraima, which was installed according to a standard 
NE-SW lineaments (longitudinal axis) and NW-SE (transversal axis). In the Brazilian territory, the asymmetrical character of the 
graben is indicated by the sharp dive of the sedimentary section to the southeast quadrant. This research includes a brief discussion of 
Tacutu hemigraben, where the current contribution refers to the morphostructural characteristics mainly in the sense of understanding 
the surface expression of the structure, specially on its lateral extension, limits seeking individualize the features of relief and its 
tectonic relations with the current modeling of the landscape. In order to clarify the limits and setup of that hemigraben, we analysed 
the network of drainage, relations with the structures observed in (families of faults, fractures and joints), which are associated with 
the technique of geographic information system allowed drafting the partitioning of the geomorphological structure. The fi eld work 
showed that the expression of the relief in the limits the hemigraben is outlined by inselbergs and remaining residual pre-cambrian 
as well as drainage controlled by the regional structure. The character of hemigraben also is defi ned by the asymmetry of the surface 
elevations, where on the northwest edge of the structure of the shoulders the examples are not as clear as in the southeast edge.

Keywords: Tacutu hemigraben, Mesozoic basin, relief lineaments, geomorphology, Roraima.
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INTRODUÇÃO
O estado da arte em relação ao tema a ser investigado é 

praticamente embrionário, levando-se em conta que apenas 
dois trabalhos, Eiras & Kinoshita (1988), demonstraram a 
estruturação do gráben, com base em evidências sísmicas 
produzidas pela Home Oil Co. Ltd., em território guianense e 
um trabalho (Costa et al. 1991), realizou uma investida sobre 
a estruturação do Gráben do Tacutu, em parte reinterpretando 
trabalhos pretéritos. Outro trabalho de domínio público foi 
elaborado por pesquisadores da Petrobrás (Kinoshita & Eiras 
1990), os quais descrevem a geologia de subsuperfície, a 
perspectiva petrolífera e a estruturação do gráben em território 
brasileiro, respectivamente. Os demais trabalhos se restringem a 
relatórios internos da Petrobras. Somente em território guianense 
há uma investigação mais detalhada dessa estrutura (Webster 
2004). 

Outros fatores relevantes quanto à problemática, referem-
se à escala de investigação na região. Os dois trabalhos mais 
signifi cativos em relação a área abordada estão nas Escalas 
1.1.000.000 (Projeto Radambrasil) e Escala 1.500.000 (Projeto 
Roraima Centra – CPRM 1999). Ainda regionalmente em relação 
à temática a ser investigada existem apenas dois trabalhos 
publicados na literatura especializada, um em simpósio regional 
(Costa & Costa 1996) e um capítulo de livro (Costa & Costa 
2005). 

Há uma lacuna de se demonstrar, através de estudos 
sistemáticos, a relação da estrutura do gráben e da geologia de 
superfície com os elementos da paisagem (relevo, drenagem e 
depósitos cenozoicos). O estabelecimento deste estudo, objetiva 
proceder a uma investigação da geologia superfi cial do gráben, 
bem como realizar uma abordagem geomorfológica considerando 
os aspectos da geomorfologia estrutural e da neotectônica da 
área, o que se constitui em um caráter inédito para a região a ser 
pesquisada. 

Localização e Acesso - A área estudada localiza-se no 
setor centro-nordeste do estado de Roraima, abrangendo os 
municípios de Bonfi m e Boa Vista, entre as latitudes 03º a 3º45’ 
N e longitudes 59º40’ a 60º33’ W, abrangendo as Folhas NA-
21-V-A (Bonfi m), NA-20-X-D (Boa Vista) e NA-21-V-C (rio 
Tacutu) e NA-20.X.B.V (Maloca Serra da Moça)

O acesso à área é feito em Boa Vista pela rodovia federal 
BR-174 e estadual RR-401, que liga Boa Vista ao município 
de Bonfi m, cerca de 125km da capital. Os estudos admitem 
que a área encontra-se inserida numa unidade geotectônica 
denominada Cinturão Guiana Central. A área de abrangência do 
hemigráben como um todo, limita-se ao norte com o município 
de Normandia, a leste com a República da Guiana, a oeste com os 
municípios de Boa Vista e Mucajaí e ao sudeste com o município 
de Cantá (Fig. 1).

Figura 1. Mosaico de imagem de satélite do estado de Roraima 
situando o hemigráben do Tacutu em território brasileiro. 1 – Áreas de 
savana. 2- Áreas de fl oresta tropical - 3 – Campinarana. 

 Aspectos Fisiográfi cos
CLIMA

O estado de Roraima é um dos estados da Região Norte que 
agrega tipologias climáticas diferenciadas, devido à disposição 
física do estado, ladeado ao sul e a oeste pela Floresta Amazônica; a 
leste pelas savanas, que se estendem pelos campos da Guiana; e ao 
norte pelo complexo montanhoso de Roraima/Pacaraima, além de 
inúmeras serras que condicionam aspectos climáticos diferenciados.

Roraima caracteriza-se por ter três grupos climáticos, 
segundo a classifi cação de Koppen: Af, Am e Aw. 

O clima do tipo Af caracteriza-se por ser constantemente 
úmido, pois corresponde aos climas de fl orestas equatoriais 
super-úmidas. Tanto as temperaturas como as chuvas sofrem um 
mínimo de variação anual. Já o tipo Am caracteriza-se por ter um 
verão úmido e um “inverno” seco acentuado de curta duração 
(Brasil 1975). 

A regi ão em estudo está estabelecida na classifi cação Aw, 
que predomina no nordeste do estado em uma área de período 
seco, defi nido por cerca de 4 meses do ano. Este período 
conforme (Barbosa 1997), alcança entre os meses de dezembro 
e março e apresenta média de 36,2 mm/mês, marcando a 
presença de uma fase seca, devido à extrema queda nos índices 
pluviométricos.  Essa região corresponde à área onde o sistema 
de circulação da massa equatorial continental - mEc e o de 
convergência intertropical (CIT), possuem menos infl uência 
no inverno, provocando uma “espécie de área nuclear seca” 
entre esses sistemas de circulação que são os principais agentes 
atmosféricos que atuam nessa área.
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HIDROGRAFIA
A rede hidrográfi ca de Roraima é marcada pelo rio 

principal, o Branco, que possui 584 km de extensão. A área da 
pesquisa abarca a importante junção dos rios Tacutu e Uraricoera, 
considerados como formadores do rio Branco. 

O rio Tacutu tem a particularidade de escoar no sentido de sul 
para norte. Entretanto, ao receber o rio Maú, na altura do paralelo 3º 
35’ N, descreve um cotovelo e toma a direção Nordeste-Sudoeste, 
até alcançar o Uraricoera, para formar a bacia principal do estado 
de Roraima. Ambtec (1994), descreve que o rio Tacutu corresponde 
cerca de 21% da bacia do rio Branco. A quarta parte do rio Tacutu 
localiza-se na República da Guiana. Tem como principais afl uentes 
em território roraimense os rios Surumu, Cotingo e Maú (apenas a 
margem direita pertence ao Brasil).

Ainda se destaca na região o rio Arraia, localizado na 
BR-401, sentido Bonfi m, caracterizado por uma expressiva 
anomalia de drenagem formando ângulos retos em sua curva nas 
proximidades da RR-401 (Fig. 2).

Figura 2. A) Aspecto do rio Tacutu no período seco, município de 
Bonfi m, limitando Brasil e Guiana; B) Rio Arraia, proximidades da sede 
de Bonfi m, BR 401.

PEDOLOGIA 
Roraima apresenta uma grande variedade de solos (Brasil 

1975), muitos com limitações químicas quanto ao uso agrícola, 
pois a presença de rochas básicas é bastante limitada, responsáveis 
pela formação de solos de melhor fertilidade. Nas formações 
holocênicas de relevos planos, representadas por estreitas faixas 
aluvionares ao longo do baixo e médio curso dos principais rios 
que drenam a região, encontramos Solos Aluviais, Planossolos e 
Neossolos Quartzarênicos. 

O material de origem dos Latossolos Vermelhos e 
Plitossolos Pétricos concrecionários lateríticos são oriundos da 
Formação Tacutu (Brasil 1975), constituída por arenitos fi nos a 
conglomeráticos, siltitos e folhelhos com intercalação do basalto 
da Formação Apoteri. Vale Jr. (2000) comenta que na base da 
Serra Nova Olinda (uma das principais ocorrências basálticas do 
hemigráben), encontra-se a presença de vertissolo que se destaca 
pela presença de minerais de argilas de alta atividade (esmectita), 
o que lhe confere elevada plasticidade e pegajosidade quando 
molhados, e extremamente duros quando secos, o que limita sua 
utilização agrícola.

 Os Latossolos Vermelhos também são formados por 
produtos da decomposição de rochas do embasamento pré-
cambriano e rochas mesozoicas (granitos, gnaisses e basaltos, 
respectivamente), tem sua coloração avermelhada com matiz 
2,5YR, possuindo boas características físicas e morfológicas, 
apresentando um potencial agrícola elevado. 

Na região do Bonfi m, ao longo da BR 401, destacam-se 
ainda o latossolo vermelho escuro eutrófi co e distrófi co, que 
resultam do intenso intemperismo do material de origem, são 
ricos em óxido de ferro, titânio e manganês (Brasil 1975; Vale 
Jr. & Sousa, 2005).

Os plintossolos pétricos concrecionários são medianamente 
profundos, formados por uma mistura de partículas mineralógicas 
fi nas e concreções ferruginosas de vários diâmetros e, quando 
contínuas, formam horizontes lateríticos com inclusões brancas e 
/ ou amarelo acinzentadas de material argiloso. (Fig. 3).

Vale Jr. (2000) descreve a presença das areias quartzosas 
associadas a latossolo amarelo na região da elevação da Serra do 
Tucano, em meio ao hemigráben, em relevo plano a suavemente 
ondulado, as quais se originariam de sedimentos arenosos do 
Quaternário. São pouco desenvolvidas, com textura arenosa e 
fortemente drenada. Apresentam baixa fertilidade e baixa soma de 
bases trocáveis. O horizonte superfi cial tem espessura média de 50 
cm, estrutura muito fraca, granular ou mais frequentemente maciça.

VEGETAÇÃO
A vegetação do estado de Roraima (Barbosa & Miranda 

2005) é caracterizada pela presença de três grandes sistemas 
fi tofi sionômicos: as savanas ou cerrados, as campinas ou 
campinaranas e as fl orestas. As Savanas constituem cerca de 
37.800km², ou seja, pouco mais de 16% do estado, sendo a maior 
área contínua no bioma amazônico. As savanas do hemisfério 
norte ocupam áreas pré-cambrianas, terciárias e quaternárias.
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Figura 3. A) Latossolo vermelho; B) Solo concrecionário laterítico 
(Bonfi m, BR-401).

Na área em estudo predominam, principalmente, os 
ecossistemas da savana – parque, savana estépica e a savana 
gramíneo-lenhosa (Brasil 1975). A savana parque caracteriza-
se por apresentar uma fi tofi sionomia campestre com árvores 
isoladas, espalhadas de maneira mais ou menos ordenada, na 
bacia do Tacutu. Apresenta-se sempre em grupos lenhosos, tendo 
como centro do grupo a Curatella americana (o popular caimbé), 
entremeado por extensões graminosas dominadas por espécies 
do gênero Andropogon ora pela Trachypogon plumosus (Fig. 4). 

A savana estépica ocupa a área dissecada do extremo norte 
brasileiro, situada entre a savana da planura de acumulação 
do hemigráben do Tacutu ao sul, e o planalto fl orestado da 
Venezuela. A origem dessa formação é bastante controversa. 

Para Brasil (1975), a área sofre ação depredatória do 
homem, sendo difícil saber com certeza seu processo de formação. 
É valido ressaltar que essas áreas são delimitadas por períodos de 
estiagem prolongados expondo as rochas vulcânicas basálticas 
da bacia mesozoica, através do processo de dissecação, às vezes, 
ainda capeadas por arenitos dispostos em camadas horizontais, 
demonstrando um intenso processo de aplainamento pretérito, o 
que confi rmaria que a cobertura vegetal não poderia ter sido uma 
fl oresta.

Destaca-se ainda na Serra do Tucano, a savana do tipo 
estépica parque, localizada em porções nas regiões mais elevadas 
da referida serra. O solo é pedregoso e o estrato graminoso é ralo 
no período seco, fi cando adensada na época favorável (Brasil 
1975, Barbosa & Miranda, 2005).

Na área investigada nota-se ainda a presença da savana 
de térmita, que se destaca principalmente no município de 
Normandia, bem como de forma esparsa na Serra do Tucano 
(município de Bonfi m). 

Figura 4. A) Savana Parque, com suas árvores ordenadas e seu tapete graminoso. Região da Serra do Tucano, sentido Bonfi m, BR- 401; B) perfi l 
esquemático da Savana Parque. Fonte: Brasil (1975)
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Permeando as savanas, comparecem veredas de buritizais 
Mauritia fl exuosa ao longo dos cursos temporários e perenes. 
Os buritis são árvores pioneiras, pois antecedem uma sucessão 
primária que é o assentamento e o desenvolvimento de 
comunidades de plantas em hábitats recentemente formados, 
fi rmando uma vegetação nativa original (Fig. 5).

    
Figura 5. A) Presença dos buritizais Mauritia fl exuosa ao longo dos 
cursos de água temporários e não temporários; B) Perfi l esquemático 
dos buritizais. Fonte: Brasil (1975). 

OBJETIVOS
O objetivo do trabalho compreende basicamente contribuir 

quanto ao entendimento da expressão superfi cial da estrutura, 
principalmente quanto a sua extensão, limites laterais buscando 
individualizar as feições de relevos tectônicos e suas relações com 
o modelamento atual da paisagem. Também pretende contribuir 
com uma abordagem atual quanto aos aspectos geomorfológicos 
com ênfase na análise da rede de drenagem para caracterizar 
suas direções preferenciais, feições anômalas, e as relações com 
as estruturas observadas em campo (famílias de falhas, fraturas 
e juntas) no sentido de elucidar os limites e confi guração do 
referido hemigráben.

METODOLOGIA
Para o bom andamento dessa investigação, primeiramente 

executou-se um amplo levantamento bibliográfi co, buscando 
entender o estado da arte em relação a estrutura investigada e 
suas lacunas.

Durante os trabalhos de campo foram realizados perfi s, 
tanto longitudinais como transversais ao hemigráben, bem como 
descritos pontos entendidos como de extremo interesse do objeto 
da pesquisa, onde esses procedimentos de reconhecimento 
e individualização de estruturas, análise dos afl oramentos, 
abordagem geomorfológica e registro de dados, foram adotadas 
as sistemáticas de Ramsay & Huber (1983, 1987), Summerfi eld 
(1995), King (1956), Stewart & Hancock (1990, 1992), Ross 
(1996), Guerra e Cunha (2001) dentre outros, além dos trabalhos 
pretéritos de cunho regional para a referida área, a exemplo da 
classifi cação prévia de Franco et al. (1975) e Sudam (1977). A 
individualização dos padrões de drenagem seguiram as defi nições 
de Howard (1967). 

Os trabalhos de laboratório compreenderam a análise e 
interpretação dos dados em ambiente de sistema de informação 
geográfi ca utilizando-se principalmente o aplicativo Arcgis 9.2.

GEOLOGIA DO HEMIGRÁBEN
O hemigráben do Tacutu é uma estrutura extensional 

intracontinental de idade mesozoica provavelmente relacionada 
a movimentações da Falha Pisco-Juruá, quando da separação das 
Américas (Szatmari 1983). Este rifte situa-se no setor sudoeste da 
República Cooperativista da Guiana e nordeste do estado de Roraima. 
Apresenta-se orientado na direção NE–SW, tendo aproximadamente 
300km de extensão e entre 30 a 50km de largura. Conforme Eiras 
& Kinoshita (1988), a história sedimentar da estrutura iniciou-se no 
Jurássico culminando no Neocretáceo.

 Baseados em análises de dados de sondagens Santos (1986) 
e Webster (2004) descrevem que o “Grabén” do Tacutu tem como 
base os basaltos da então Formação Apoteri. Atualmente, essa 
unidade foi elevada a categoria de Complexo Vulcânico Apoteri 
(CPRM 1999), representada por diques de diabásio associados a 
derrames de basaltos e andesitos basálticos.

Santos (1986) descreve que em direção ao topo a estrutura 
é constituída pelas Formações Manari (folhelhos e calcários), 
Pirara (fanglomerados, folhelhos e siltitos), Tacutu (siltitos 
vermelhos) e Tucano (arenitos) (Fig. 6).

Os estudos geológicos relacionados ao hemigráben do 
Tacutu desenvolvidos pela Companhia de Pesquisa de Recursos 
Minerais - CPRM e pelo Projeto Radambrasil, revelam uma 
estruturação geológica caracterizada pela reativação do 
Cinturão da Guiana Central, sendo responsável pela instalação 
do hemigraben no padrão ENE–WNW, com desnível médio de 
150m em relação à planície, onde o ponto mais elevado atinge 
a cota de 320m, representado pela Serra do Tucano. A Tabela 1 
demonstra uma síntese litoestratigráfi ca da bacia em estudo.
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Figura 6. Seção estratigráfi ca esquemática da bacia Tacutu. Fonte: CPRM (1999)

Tabela 1. Unidades Estratigráfi cas do Hemigráben do Tacutu em Roraima (fonte: Santos, 1986)

Complexo Vulcânico Apoteri - A primeira denominação 
proposta para os derrames associados à sedimentação Tacutu foi 
Formação Nova Olinda, sugerida por Ramos (1956), McConnell 
& Williams (1969), substituída por Formação Apoteri, adotada 
por Melo et al. (1978).

Defi nido mais recentemente por CPRM (1999) como 
Complexo Vulcânico Apoteri, corresponde a derrames basálticos, 
basaltos andesíticos e corpos de diabásio na forma de diques, 
encaixados em fraturas e falhas de direção predominantemente 

NE-SW, correspondendo a um magmatismo básico instalado 
no Mesozoico, período marcado por expressiva tectônica 
distensional do Escudo das Guianas. 

No município de Boa Vista, essa unidade tem sua maior 
expressão na região do conjunto de serras denominado Nova 
Olinda, nas adjacências da sede municipal. Comparece na forma 
de derrames vulcânicos delineando morros isolados, sustentados 
por vegetação de médio porte em meio à savana.
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Costa (2006), comenta que essa área corresponde, em 
parte, ao extremo sudoeste do hemigráben do Tacutu. Entretanto, 
uma ocorrência isolada no interfl úvio do igarapé Água Boa – rio 
Mucajaí, na região da Fazenda Pau Rainha, é o marco que delimita 
uma das últimas ocorrências dessa unidade e, consequentemente, 
dessa estrutura em território roraimense.

Shobbenhaus et al. (1984) descrevem que os diques de 
diabásio, aparentemente inexistentes na superfície, revelam que, 
no interior dessa estrutura, são frequentes, chegando a constituir 
verdadeiros enxames, como próximo a Normandia, entre os 
rios Cotingo e Maú, com extensões da ordem de dezenas de 
quilômetros e orientados preferencialmente na direção nordeste. 

Formação Manari - Essa formação não afl orante foi 
defi nida a partir de dados de poços perfurados pela Home Oil 
Company Ltd, no qual o arcabouço estrutural caracteriza-se por 
pequenos falhamentos normais, subparalelos à orientação da 
fossa, é marcada pela presença de folhelhos e calcáreos lacustres/
marinhos (Eiras & Kinoshita 1988, CPRM 1999).

Formação Pirara - Assim como a anterior, a Formação 
Pirara não afl ora e sua defi nição também se deu a partir de dados 
de perfurações. Correspondem basicamente a folhelhos, siltitos, 
carbonatos e halitas lacustres (Eiras & Kinoshita 1988, CPRM 
1999).

Formação Tacutu - A denominação Formação Tacutu 
foi utilizada pioneiramente por Barron (1965) para designar 
um pacote sedimentar de folhelhos, siltitos e arenitos fi nos, 
ocorrentes nos barrancos dos rios Tacutu e Maú em território 
guianense.

As primeiras referências às exposições da Formação Tacutu 
na literatura brasileira, foram efetuadas por Oliveira (1929), 
citado por Shobbenhaus et al. (1984), nas quais os autores 
descrevem arenitos observados na confl uência do rio Tacutu e 
Uraricoera. 

Paiva (1939 apud Shobbhaus et al. 1984) não consideram 
essa descrição relevante para uma formação observada somente 
linearmente ao longo dos rios da região. Já para Barbosa & 
Ramos (1959) esta formação refere-se às exposições de arenitos 
da Serra do Tucano.

Carneiro et al. (1968) consideram parte do que foi 
previamente defi nido na Guiana como Formação Tacutu aquela 
pertencente a uma sequência triássica (Formação Roraima) e 
criaram o termo “Arenito Tucano” para os depósitos da serra 
homônima, admitida como sendo pré-Tacutu. 

Ramgrab et al. (1972) consideram bastante válida a 
denominação Formação Tacutu, adotando o termo já bastante 
utilizado pelos geólogos guianenses, não empregando o nome 
arenito Tucano e redefi nindo algumas ocorrências, outrora 
referidas à Formação Roraima como realmente pertinentes à 
Formação Tacutu. 

As primeiras tentativas de fi xação cronológica para a 
Formação Tacutu foram feitas por McConnell & Dixon (1960 
apud Shobbenhaus et al. 1984) que sugeriram uma idade 

permo - triássica para o pacote sedimentar, através de estudo de 
ostrácodes e remanescentes de vegetais.

Estudos palinológicos realizados por Van der Hammen & 
Burger (1966) em amostras obtidas de furos de sondagens com 
até 100m de profundidade, resultaram em uma idade Jurássico 
Superior ao Cretáceo Inferior, ao menos para a seção superior 
da Formação. Essa formação caracteriza-se por ser horizontal, 
sendo afetada por falhamentos que provocaram o basculamento 
nas camadas. 

 Formação Serra do Tucano - A denominação Formação 
Tucano é proveniente da serra homônima (Reis et al. 1994), 
levando em consideração a diferenciação estratigráfi ca do pacote 
arenítico da então Formação Tacutu.

Eiras & Kinoshita (1988) afi rmam que a formação dessa 
unidade está vinculada a uma segunda fase de ‘rifteamento’, a 
qual ocorreu acompanhada pela deposição dos arenitos Tucano, 
que recobriram estratigrafi camente as formações Tacutu, Pirara, 
Manari e Apoteri (CPRM 1999).

A litologia da formação, conforme Brasil (1999), apresenta 
uma boa seleção granulométrica, cujas principais feições 
sedimentares relacionam-se a estratifi cações cruzadas acanaladas 
de médio (0,5m) a grande porte (10m). Os litotipos estão 
normalmente representados por quartzo arenito composto por 
fragmentos quartzosos pouco arredondados e mal selecionados, 
gradacionais a arenitos arcoseanos friáveis.

Conforme Brasil (1975), o arenito Tucano é uma formação 
de idade Juro – Cretácica, abaixo do qual seguem-se os derrames 
basálticos Juro – Triássicos. Shaefer e Vale Júnior (1997) 
enfatizam que a profundidade dessa formação é de cerca de 
2.200m, e seu processo está relacionado a um possível paleoclima 
semi – árido que tenha ocorrido durante as oscilações climáticas, 
nesse período, e no fi nal do Cretáceo, onde o hemigráben estava 
totalmente coberto por sedimentos. 

A Formação Serra do Tucano está recoberta, tanto a norte 
como a sul, pela extensa sedimentação da Formação Boa Vista, 
mas, nas adjacências do Morro do Redondo e rio Arraia (sentido 
Bonfi m), tem-se o contato tectônico com os derrames basálticos, 
através da falha de Lethem. 
Para Reis et al. (1994), além de Shaefer e Vale Jr. (1997), a 
sedimentação da Serra do Tucano está relacionada às condições 
climáticas áridas em ambientes francamente continentais, 
confi rmando um passado mais seco na região.
Souza & Sampaio (2007) relataram a presença de registros de 
icnofósseis de artrópodes nesta formação, sugerindo que havia 
um sistema fl uvial de maior volume, mostrando que o ambiente 
poderia ser praia ou, ainda, de mangue, sugerindo, dessa forma, 
mais estudos para essa formação.

Formação Boa Vista - A referência original ao nome 
Formação Boa Vista foi dada por Ramos (1956) para se referir 
aos sedimentos de idade quaternária, constituídos por areias 
argilosas, argila arenosa e cascalhos. 
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Melo et al. (1978) atribuíram três tipos distintos de 
sedimentação cenozoica, cabendo à Formação Boa Vista apenas 
os depósitos mais antigos (Terciário Inferior), distintos daqueles 
representados por camadas lateríticas e eólicos de idades mais 
jovens. Depósitos sub-recentes e recentes foram atribuídos ao 
Holoceno, que recobrem o gráben do Tacutu.

O extravasamento dessa Formação nos limites do gráben 
constituem, dessa forma uma bacia sedimentar com pelo menos 
20.000km² de superfície em Roraima, no qual o retrabalhamento 
dessas camadas ocasionaram a presença de frequentes depósitos 
arenosos em superfície em geral representados pelas areias 
brancas, cuja origem deve estar relacionada a períodos secos, ou 
talvez semi-áridos (Melo et al., 1978).

Formação Areias Brancas
Essa formação, que recobre grande parte do estado, estende-

se desde a Guiana, regionalmente denominada de “White Sand 
Formation”, foi seguida também por Barbosa & Ramos (1959), 
que a descreveram como uma delgada sedimentação arenosa, de 
cores claras, cimento argiloso, intercalando camadas seixosas 
e mencionaram ainda a ocorrência de concreções lateríticas na 
forma de tesos, sustentados por cascalhos.

Melo et al. (1978) foram os primeiros a propor a 
denominação “Areias Brancas” para a cobertura arenosa de 
extensa área entre os rios Surumu e Maú a sudoeste de Normandia. 

As areias brancas constituem depósitos que recobrem 
irregularmente a Formação Boa Vista em exposições preservadas 
nas áreas interfl uviais ou pouco entalhadas, pois, já foram, em 
grande parte, carreadas pela erosão fl uvial holocênica. Isso ocorre 
em resposta aos períodos muito secos da última glaciação (Santos 
& Nelson 1995, Latrubesse & Nelson 2001, Reis & Yánez 2001). 

Essas áreas encontram-se em processo de pouco 
retrabalhamento, e como encontram-se de forma irregular, 
é impraticável sua separação da Formação Boa Vista, pois, 
suas características morfológicas são similares, e respondem à 
atividade eólica ocorrida no Pleistoceno Superior cuja aridez 
encontra respaldo em um amplo corredor de defl ação ao longo do 
último glacial, segundo Melo et al., (1978); Reis et al., (2002).

GEOMORFOLOGIA REGIONAL
Os trabalhos mais signifi cativos no que se refere à 

geomorfologia do estado de Roraima compreendem as 
considerações de Franco et al. (1975), Sudam (1977), CPRM 
(2003) e IBGE (2005). Os autores pretéritos descreveram 
as principais unidades geomorfológicas para o estado, que 
contribuíram para a caracterização das feições de degradação 
associadas à evolução da paisagem. 

Conforme Franco et al. (1975) e Sudam (1977), o estado de 
Roraima está representado por cinco domínios morfoestruturais: 
Planalto Residual de Roraima e Planalto do Interfl úvio Amazonas-
Orinoco, Planalto Dissecado Norte da Amazônia, Planaltos 
Residuais de Roraima e Superfície de Aplainamento Rio Branco 
(Pediplano Rio Branco - Rio Negro). No mapa mais atual 
referente a geomorfologia de Roraima, publicado pelo IBGE, 
algumas dessas unidades foram substituídas e/ou desmembradas 
em novos compartimentos, a exemplos do Planalto Dissecado 
Norte da Amazônia e Depressão de Boa Vista, respectivamente. 

GEOMORFOLOGIA DO HEMIGRÁBEN DO TACUTU 
Para a compartimentação geomorfológica do hemigráben 

do Tacutu, foram analisadas a geometria da rede de drenagem, 
os padrões de famílias de falhas, fraturas e juntas internos e 
adjacentes ao hemigráben, bem como o comportamento dos 
alinhamentos de relevo e aplicação de modelo digital do terreno 
utilizando o aplicativo Arcgis com base nos dados da missão 
Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) da Nasa.

A análise da rede de drenagem relevou 4 (quatro) padrões 
de drenagem obedecendo à classifi cação proposta por Howard 
(1967): treliça modifi cado, retangular, subdendrítico e dendrítico.

O padrão treliça modifi cado domina grande parte do 
hemigráben sendo característico de áreas encontradas em 
estruturas sedimentares como a Serra do Tucano.

No que se refere ao padrão retangular, percebe-se o aspecto 
ortogonal característico desse padrão, consequência da infl uência 
exercida por falhas e pelo sistema de juntas.

Costa (2006), descreve que tal orientação exerce um 
importante papel, sendo uma das características que mais 
identifi cam os domínios do hemigráben do Tacutu: a forte 
orientação da rede de drenagem, em duas principais direções, 
uma relacionada ao eixo longitudinal do Gráben do Tacutu (NE–
SW), identifi cada principalmente nas drenagens de primeira 
ordem pelo alinhamento do rio Murupu, que, associados ao 
conjunto de serras e morros (Serras Murupu e Flechal e Morro 
Urubu), delineiam a ombreira noroeste do gráben, estando a 
segunda direção relacionada principalmente NW–SE (Fig. 7).

Os padrões dendrítico e subdentritíco estão relacionados 
principalmente às áreas abaciadas recobertas por areias 
hidromórfi cas distribuídas amplamente ao longo da estrutura, à 
exceção dos relevos elevados. 

A análise de famílias de juntas, fraturas e falhas demonstrou 
uma orientação preferencial NE-SW, e, subordinadamente, NW-
SE, o que confi rma Brasil (1975) e CPRM (1999) que, analisando 
o hemigráben do Tacutu, verifi caram essa mesma tendência de 
orientação de fraturas.
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Figura 7. Drenagem controlada por falhas, infl uenciadas pelo controle 
estrutural do hemigráben. Padrão do tipo retangular. Rio Murupu, 
município de Boa Vista.

Modelo Digital do Terreno (MDT) 
A geração do MDT, juntamente com o reconhecimento 

dos trabalhos de campo, permitiram a visualização e a defi nição 
respecivamente, dos limites do hemigráben, defi nidos também 
com o auxílio das cartas planialtimétricas georrefenciadas de 
Brasil (1999), escala 1:100.000, as quais foram interpoladas na 
imagem raster. 

O fatiamento do MDT possibilitou a elaboração do mapa 
hipsométrico, com cotas que variam de 0 a 300m de altitude 
em território brasileiro, ressaltando a pequena amplitude do 
relevo, demonstrando a característica relativamente plana do 
hemigráben, sendo que internamente se destaca principalmente 
a altitude da Serra do Tucano, onde ocorre a diversidade de 
modelados. 

Este resultado foi muito importante para a elaboração 
do mapa geomorfológico, permitindo rápida identifi cação de 
espaços distintos em termos de elevações topográfi cas (Fig. 8).

Figura 8. Mapa de declividade do hemigráben do Tacutu.
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A interpretação do MDT ressalta que a área de estudo 
possui uma declividade baixa, variando entre 2 a 19%. Com a 
modelagem topográfi ca, gerou-se a declividade do relevo com 
intervalos de classe baseados naqueles delimitados por Ross 
(2003), (Tabela 2).

Tabela 2. Categorias de declividade (fonte: Ross,2003)

As áreas com declividade até 6% representam áreas 
muito planas e correspondem à classe predominante na área 
investigada. As áreas entre 6–11,9% representam as áreas 
movimentadas. Nessa categoria se destacam a Serra do Tucano 
e Nova Olinda. Já as áreas de 12–19% estão na categoria 
média destacando-se alguns pontos ao sul do hemigráben 

(Serra da Lua, em Roraima) e no lado guianense representado 
pelas montanhas Kanuku.

O conjunto de morros conhecidos como Serra Nova Olinda 
se destaca como um aglomerado de elevações arredondadas, 
cercadas por rede de drenagem controladas por falhas que são 
proporcionais aos limites do hemigráben.

 Compartimentos Geomorfológicos - Os trabalhos de campo, 
a modelagem digital de terreno, aliados aos dados da literatura, em 
especial aos mapas geomorfológico proposto por Brasil (1975), pelo 
IBGE (2005) em escala 1.1.000.000 e ainda em trabalhos realizados 
por Costa, Falcão e Sousa (2007), permitiram individualizar 
o hemigráben em 3 (três) compartimentos geomorfológicos 
com características específi cas: compartimento 1 representado 
dominantemente pela Depressão Boa Vista constituindo cerca 
de 75% da área mapeada; compartimento 2 representado pelas 
Planícies Aluviais que constitui aproximadamente cerca de 15%, 
e o compartimento 3 caracterizado pelos Planaltos Residuais, 
que constituem cerca de 10% do hemigráben, que por sua vez 
foram individualizados conforme suas características geológicas-
geomorfl ógicas em: Residuais Vulcânicos (Domínio Vulcânico 
Apoteri), Residuais Sedimentares (Serra do Tucano) e Residuais do 
Proterozoico (Fig. 9).

Figura 9. Mapa da compartimentação geomorfológica do Hemigraben Tacutu, adaptado de 
Brasil (1975), IBGE (2005), Costa, Falcão & Sousa, 2007.
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Para melhor visualização desses compartimentos também 
utilizou-se a técnica de sombreamento (hillshade) a qual permitiu 
uma melhor delimitação da área, tornando possível discriminar 
as áreas rebaixadas e elevadas, facilitando a compreensão da 
compartimentação dos padrões de relevo, confi rmando a presença 
de planícies aluviais, planaltos residuais a Depressão Boa Vista.

O sombreamento da compartimentação geomorfológica 
permitiu ainda destacar a Serra do Tucano, os relevos residuais 
que balizam o hemigraben tais como: a Serra Grande, os morros 
Urubu e Truauru e a rede de drenagem principal, bem delineada 
pelos rios Uraricoera e Tacutu, formando a bacia do rio Branco.

Relevo das Ombreiras do Hemigráben - Os trabalhos 
de campos revelaram que a expressão do relevo dos limites do 
hemigráben estão delineadas por inselbergs e remanescentes 
residuais pré-cambrianos, bem como por drenagem controladas 
pela estruturação regional.

O termo ombreira é aqui entendido no sentido de Costa et al. 
(1996), onde o referido termo constitui os limites de uma bacia, no 
presente caso de caráter assimétrica (hemigráben) também é defi nido 
pela assimetria superfi cial das ocorrências, onde na borda noroeste 
da estrutura os exemplos das ombreiras não são tão nítidos, quanto na 
borda sudeste. Neste setor (ombreira noroeste) comparecem como as 
maiores expressões do relevo o conjunto da Serra do Murupu (Folha 
Serra da Moça), Serra do Flechal (Fig. 10), além do morro Urubu 
e pequenos morrotes sem denominação (todos situados na Folha 
Rio Tacutu). Essas elevações correspondem a prismas rotacionados 
devido a falhamentos inversos e transcorrentes quando da inversão 
da bacia (Fig. 11).

Na ombreira sudeste comparece como relevo de maior 
expressão a Serra Grande, a qual domina regionalmente a 
paisagem, sendo vista a partir de vários municípios da região 
central do estado. Outras ocorrências de menor expressão que 
delineiam o limite sudeste correspondem às elevações residuais 
situadas nos municípios de Cantá – Bonfi m, a exemplo dos 

morros do Barro, Veado e pequenas colinas remanescentes na 
Fazenda Vista Alegre, todos situados na Folha Rio Tacutu (Figs. 
11 e 12, respectivamente).

Figura 11. Ombreiras da borda sudeste do hemigráben do Tacutu 
em território roraimense. A) Serra Grande situada às margens do 
rio Branco, sudeste da capital Boa Vista; B) Conjunto de morros 
remanescentes nas adjacências da BR-401, município de Bonfi m-RR.

Figura 10. Expressão de relevo da borda noroeste do hemigráben do Tacutu. A) Conjunto da Serra Murupu; B) Detalhe de supracrustal do Grupo 
Cauarane na serra do Flexal. 
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Figura 12. Vista da ombreira sudeste a partir da Serra do Tucano 
(setor leste) do hemigráben. Em primeiro plano, arenitos da Formação 
Tucano, em segundo, basaltos do Complexo Apoteri e, em terceiro 
plano, morros remanescentes das supracrustais Cauarane, delineando 
os ombros do hemigráben. 

As investigações de declividade e técnicas de sobreamento 
revelaram que o hemigráben do Tacutu internamente incorpora 
altos estruturais (escalonamentos), orientados no sentido do eixo 
da estrutura onde esses ressaltos se abatem progressivamente 
para a borda sudeste da referida estrutura. 

Atribui-se que a gênese dos alinhamentos serranos 
que delimitam o hemigráben está condicionada a história de 
movimentação da estrutura iniciando-se com a instalação de 
falhamentos normais, em sequência a fase pós-rifte, ocorreu uma 
fraca inversão da Bacia Tacutu com o desenvolvimento de falhas 
inversas e compartimentais. As observações de campo também 
demonstram que os residuais basálticos e pacotes de arenitos 
que se elevam internamente a estrutura representam prismas 
rotacionados quando da fraca inversão da bacia. 
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Resumo
Este trabalho objetivou um estudo comparativo entre as características químicas e mineralógicas de solos formados a partir da 
Formação Boa Vista e Formação Apoteri, unidades litoestratigráfi cas que ocorrem na região do Monte Cristo, Serra de Nova Olinda, 
área periférica ao norte do município de Boa Vista, estado de Roraima. Foram coletadas amostras de seis perfi s de solos em superfície 
e subsuperfície e uma amostra de coletada a 80 m de profundidade. As amostras foram analisadas quimicamente e mineralogicamente 
por Difratometria de Raios-X e Espectroscopia de Mössbauer. Os resultados indicam a infl uência do material de origem no tipo de 
solo e que existe uma correlação entre a composição mineralógica do Paleossolo e os solos da Formação Apoteri, o que sugere que 
ocorreu um recobrimento de solos formados do material da Formação Apoteri pela sedimentação da Formação Boa Vista, a partir do 
Terciário Médio, em condições de clima seco em uma bacia de sedimentação fl uvio-lacustre.

Palavras-chave: Roraima, espectrometria, solos, sedimentologia.

Abstract
The objective of this study was to compared by chemical and mineralogical analyses soils formed from Boa Vista and Apoteri 
formations, lithoestratigraphy unites that occurred in the Monte Cristo area, north periphery of Boa Vista, Roraima State. The soils 
were sampled in six areas of different soils in the Boa Vista and Apoteri Formation. One sample was taken in 80 m depth 14 km 
from Nova Olinda Hill. The soils were analyzed chemical and mineralogical by X-Rays Diffraction and Mössbauer Spectrometry. 
The results showed infl uence of the origin material on the kinds of soils and there are correlation between and the Paleosol and 
soils from Apoteri Formation by mineralogy, and this resulted showed that there was re-covered of soils from Apoteri Formation 
by sedimentation of Boa Vista Formation, in the middle tertiary, on dry climate conditions in the fl uvio-lacustrine sedimentation 
watershed.

Keywords: Roraima, spectrometry, soil, sedimentology.

INTRODUÇÃO
O solo é a coleção de corpos naturais na superfície da terra 

constituída de matéria mineral e/ou orgânica inconsolidada que 
serve como meio natural para o crescimento e desenvolvimento 
de plantas terrestres, além de dar sustentação às edifi cações 
capazes de abrigar o homem (Boul et al. 1997, Oliveira 2001). É 
o resultado de interferência de vários processos interdependentes, 
como clima, biota, material de origem, relevo e tempo (Jenny 
1941, Retallack 2001). Este conjunto de fatores pode contribuir 
também para a existência de registros preservados de condições 
paleoambientais distintas das atuais reinantes na área, 

denominados Paleossolos. O reconhecimento dos paleossolos 
é de interesse na Geologia devido sua importância como 
referências ou marcas guias na estratigrafi a e na aloestratigrafi a 
(Bigarella et al. 1996), tornando-se possível obter informações 
sobre a natureza do paleoclima, bem como sobre os padrões 
da distribuição da vegetação, e a propósito dos vários aspectos 
da geografi a de superfície do terreno (Stevenson 1969). Por 
outro lado, estudos comparativos das características químicas 
e mineralógicas de solos e paleosolos de uma mesma região 
podem fornecer informações importantes para futuras análises 
edafoestratigráfi cas da área, necessárias tanto para estudos da 
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Geologia do Quaternário como para Pedolagia. Assim, este 
trabalho trata dos resultados de um estudo comparativo das 
características químicas e mineralógicas de amostras de solos 
formados a partir das formações Boa Vista e Apoteri, unidades 
litoestratigráfi cas que ocorrem região do Monte Cristo, área 
periférica ao norte do município de Boa Vista, estado de Roraima, 
discutindo as infl uências das litologias nas características destes 
solos e evidências da evolução geomorfológica da área.

Caracterização Geológica e Pedológica da Área - As 
Formações Boa Vista e Apoteri são unidades litoestratigráfi cas 
que ocorrem na região do Monte Cristo, área periférica ao 
norte do município de Boa Vista, estado de Roraima (Fig. 1). 
Esta região situa-se na Depressão Boa Vista, uma unidade 
geomorfológica de relevo plano e levemente dissecado, com 
cotas variando de 90 a 120 metros. De acordo com Barbosa & 
Andrade Ramos (1959), a Formação Boa Vista é uma cobertura 
cenozoica constituída por uma delgada sedimentação arenosa, de 
cores claras, cimento argiloso intercalando camadas seixosas e 
ainda concreções lateríticas na forma de tesos sustentados por 
cascalhos, que mantém uma interface com a Formação Apoteri 
(McConnell et al. 1969), constituída por derrames de lava de 
composição predominantemente basáltica de idade juro-cretáceo.

A sedimentação da Formação Boa Vista se processou a 
partir do Terciário Inferior, após um período relativamente longo 
de erosão, com início de corrente da estabilização do Hemigraben 
Tacutu no fi nal do Mesozoico. Melo et al. (1978) têm feito 
referência a três tipos distintos de sedimentação cenozoica, sendo 
que, a mais antiga e que extravasa os limites da Bacia Tacutu, é 
tida como representante da Formação Boa Vista. Este aspecto é de 
real importância, pois se exclui desta unidade aqueles depósitos 
arenosos fi nos (“Areias Brancas”, Melo et al. 1978), de idade 

pleistocênica, denominadas como paleodunas e correlacionadas 
à Formação White Sands da Guiana (Berrangé 1973). De modo 
similar, excluem-se as camadas detritolateríticas mencionadas 
por Carneiro et al. (1968) e Bomfi m et al. (1974) e formadas 
em tempos neogênicos (Mioceno-Plioceno), e correlacionadas 
à Formação Nappi Laterite da Guiana (Berrangé 1973). Desta 
feita, idades pliocênicas e pleistocênicas citadas anteriormente 
(Daemon & Contreiras 1971, Montalvão et al. 1975), estabelecem 
melhor os períodos de lateritização e retrabalhamento da 
Formação Boa Vista, respectivamente na forma de concreções 
lateríticas e dunas eólicas. Melo et al. (1978) citaram três 
importantes mudanças climáticas regionais atuantes ao longo do 
período Mioceno-Holoceno: clima quente e úmido (responsável 
pela lateritização); quente e seco (semi-árido, formação de dunas 
eólicas) e, novamente quente e úmido (aluviões modernas). O 
processo de lateritização encontra importância em toda a Região 
Amazônica, principalmente no Terciário Inferior (Oligoceno), 
pós-datando unidades do Cretáceo Superior. A sedimentação 
eólica é comparada àquela do Pantanal Setentrional (região 
compreendida entre os rios Branco e Negro; Santos & Nelson, 
1995), caracterizando-se, no entanto, por remanescentes de dunas 
com pouca altitude e menos perceptíveis, estando supostamente 
relacionadas a um maior soerguimento da sua bacia receptora. 
O período Eoceno-Plioceno caracterizou-se através de variações 
de temperatura na Terra, com início de regressões marinhas e 
isolamento de bacias (com sedimentação marinha ou de águas 
frescas). O Paleogeno (Paleoceno-Oligoceno) assinala também 
mais uma fase de paroxismo dos Andes (em aproximadamente 
60Ma.), podendo refl etir na instalação da bacia que acolheu a 
sedimentação Boa Vista. Sua extensão em território guianense é 
aferida pela Formação North Savanna (Berrangé 1973).

Figura 1. Relações solo-paisagem, onde relevo, vegetação e material de origem determinam a formação das classes de solos, 
evidenciando o embasamento em colúvio do Basalto recoberto pela Formação Boa Vista (modifi cado de Benedetti 2007).
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A Formação Apoteri (McConnel et al 1969) é caracterizada 
como um basalto toleítico a olivina toleítico, amígdalas, 
preferencialmente depositadas no topo dos derrames vulcânicos 
onde ocorrem ágatas, zeolitas, cloritas e piritas (Berrangé 
& Dearley 1975, Gibbs & Barrow 1993). Seus principais 
afl oramentos no estado de Roraima localizam-se na Serra Nova 
Olinda, de onde foi coletada parte das amostras deste estudo, 
Morro Redondo e na forma de lageados e soleiras no igarapé 
Arraia e rio Tacutu. Nestes locais estas rochas apresentam uma 
cor cinza-escura a esverdeada, seccionados por conjuntos de 
juntas poligonais. 

A Formação Apoteri, juntamente com a Formação Manari 
representam a fase efusiva pré-rifte da Bacia do Tacutu um rifte 
intracontinental continental mesozoico (Sequência Deposicional 
Basal “A” de Eiras & Kinoshita 1990). As datações radiométricas 
sugerem os derrames vulcânicos ocorreram por volta de 180 a 
150Ma, o que coincide com a abertura meridional do Atlântico 
Norte, (Eiras & Kiroshira 1990). 

Os solos da Formação Apoteri, na Serra de Nova Olinda, 
são classifi cados como solos jovens e rasos na sua maioria, 
com ocorrência de Noessolos Litólicos nas partes de cimeiras 
associados à Cambissolos Eutrófi cos. Nas abas das serras podem 
se encontrados Vertissolos associados a Cambissolos Eutrófi cos 
e nas áreas de platôs, o avanço da frente de intemperismo 
promoveu a formação de solos mais desenvolvidos, formando 
Latossolo Vermelho Distrófi co. Enquanto que nas áreas de 
formação sedimentar, Formação Boa Vista, os solos são bastante 
intemperizados. 

METODOLOGIA
Seis perfi s de solos foram descritos no campo física e 

morfologicamente conforme Lemos & Santos (1996) e as cores 
foram identifi cadas conforme Munsell (1994). As amostras 
foram secas ao ar, destorroadas e passadas em peneiras de 2mm 
de malha, obtendo-se assim a terra fi na seca ao ar (TFSA) para 
serem submetidas a análises química e mineralógica conforme 
EMBRAPA (1997). A amostra de Paleossolo foi obtida por 
sonda de prospecção de poço artesiano a 80m de profundidade, 
logo abaixo do material sedimentar de coloração amarela da 
Formação Boa Vista.

No estudo foram usadas amostras de horizontes superfi ciais 
e subsuperfi ciais de solos de seis pontos, sendo seis amostras de 
superfície (horizonte A), seis coletadas a 01 metro da superfície, 
sendo quatro dos horizontes Bw dos Latossolos, uma da Camada 
C do Vertissolo e uma da camada Cr do Neossolo Litólico. Uma 
amostra coletada a 80m da superfície da Formação Boa Vista, 
com uma sonda de prospecção de poço artesiano. O ponto da 
coleta desta amostra está a 14km do afl oramento Apoteri, no 
sentido oeste-leste (Fig. 2).

Os solos foram classifi cados com base no Sistema 
Brasileiro de Classifi cação de Solos (EMBRAPA 2006) nos 
pontos localizados na Figura 2, que são: 1 - Neossolo Litólico 
Eutrófi co da Formação Apoteri (02º57’16,8”N e 60º44’09,7”W), 
2 - Vertissolo Ebânico Órtico da Formação Apoteri 
(02º56’09,5”N e 60º45’24,7”W), sob vegetação de savana 
natural, 3 - Latossolo Vermelho Distrófi co (02º55’32,9’’N e 
60º42’38,3”W), pertencentes à Formação Apoteri, sob fl oresta 

Figura 2. Mapa de localização dos pontos de Amostragem: Formação Apoteri 1 – Neossolo Litólico; 2 – Vertissolo; 
3 – Latossolo Vermelho. Formação Boa Vista: 4 - Latossolo Vermelho Amarelo; 5 - Latossolo Vermelho; 6 – Latossolo 
Amarelo. O ponto 7 – Paleossolo sotoposto à Formação Boa Vista. 
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semidecidual; 4 - Latossolo Vermelho Amarelo Distrófi co 
(02º57’38,8”N e 60º44’35,3”W) localizado na borda da Serra 
Nova Olinda (Formação Apoteri); 5 - Latossolo Vermelho 
Distrófi co, pertencente à Formação Boa Vista (2º52’30,57”N e 
60º43’29,09”W); 6 - Latossolo Amarelo Distrófi co – Formação 
Boa Vista (2º 52’ 15,49’’ N e 60º42’39,89”W). A amostra de 
80m de profundidade foi identifi cada como um Paleossolo, 
por apresentar características físicas composta por areia, silte e 
argila, sendo classifi cada como de textura argilosa. Apresentar 
matiz vermelha (2,5YR), típica de solo vermelho, pertencente 
a Formação Apoteri, sotoposto à Formação Boa Vista 
(2º57’27,50”N e 60º32’10,27”W).

Caracterização física dos solos 
COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA

Dispersão de 10g de TFSA com 50ml de NaOH 0,1molL-1, 
por 12horas, e agitação em alta rotação, por 15minutos. As frações 
areia grossa e fi na foram separadas por tamização, em peneiras 
com malhas de 0,2 e 0,053mm de abertura, respectivamente. A 
composição granulométrica foi determinada após dispersão da 
TFSA com NaOH 1molL-1 e agitação; a fração areia foi obtida 

por peneiramento úmido, a argila pelo método de Bouyoucus e o 
silte por diferença (EMBRAPA 1997).

Caracterização química dos solos - O pH em água e o 
pH em KCl 1molL-1 foram determinados potenciometricamente 
na suspensão solo-solução 1:2,5 com tempo de contato 
mínimo de 1 hora e agitação da suspensão antes da leitura; o 
cálcio e magnésio trocáveis, extraídos com KCl 1mol L-1, na 
proporção 1:20, e dosados por absorção atômica; o potássio e 
sódio trocáveis, extraídos com HCl 0,05molL-1, na proporção 
1:10, e dosados por fotometria de chama; o alumínio trocável, 
extraído com KCl 1molL-1, na proporção 1:20, e determinado 
por titulação com NaOH 0,025molL-1; a acidez extraível - (H++ 
Al3

+), extraída com solução de acetato de cálcio 1N ajustada 
a pH 7,0, na proporção 1:15, e determinada por titulação com 
NaOH 0,0606molL-1; o fósforo, extraído com solução de HCl 
0,05molL-1 e H2SO4 0,025molL-1 (Mehlich-1) e determinado 
por colorimetria na presença de ácido ascórbico; e o carbono 
orgânico, pelo método volumétrico com bicromato de potássio e 
por titulação com sulfato ferroso (EMBRAPA 1997). As classes 
de níveis de fertilidade dos solos foram baseadas na Comissão de 
Fertilidade do Solo de Minas Gerais (Tabela 1).

Tabela 1. Classes de interpretação de fertilidade do solo para o complexo de troca catiônica adotado pelo estado de Minas Gerais 
(CFSEMG 1999)
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Caracterização mineralógica da fração argila - A 
mineralogia foi identifi cada por meio de Difratometria de 
Raios-X, nas frações argila e silte. Da fração argila, natural e 
desferrifi cada foram preparadas lâminas e irradiadas no intervalo 
entre 2° e 40° 2θ em difratômetro de Raios–X com velocidade 
do goniômetro de 2° 2θ/minutos, utilizando-se radiação Cu-Kα 
com fi ltro de Ni (Whithing & Allardice 1986). As lâminas de 
silte foram analisadas nas mesmas condições da fração argila 
natural. Os difratogramas foram interpretados de acordo com 
Chen (1977). 

A Espectroscopia Mössbauer é uma técnica útil no estudo 
de interações nucleares dos átomos de Fe do material investigado 
e seu ambiente próximo. A sensibilidade da técnica Mössbauer é 
superior a Difratometria de Raios-X, permitindo revelar fases que 
na técnica de raios-X não seriam identifi cadas. Na Espectroscopia 
Mossbauer as interações hiperfi nas podem ser identifi cadas, isto 
é, interações dos momentos magnéticos nucleares do átomo de 
Fe com campos magnéticos e elétricos de sua vizinhança. Assim, 
Espectroscopia Mössbauer pode ser utilizada na análise de fases 
misturadas.

Neste trabalho os espectros Mössbauer foram obtidos à 
temperatura ambiente em amostras de argila e areia, na obtenção 
dos espectros foi utilizado um espectrômetro com aceleração 
constante, com fonte de Co em matriz de Rh. Os deslocamentos 
isoméricos foram calculados tomando o Fe metálico como 
referência, os espectros foram calculados usando a técnica de 
mínimos quadrados baseada em distribuição Lorentiziana.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Características químicas - Os resultados das análises 

químicas, apresentados na Tabela 1, mostram maior riqueza 
química em cálcio e magnésio no Neossolo Litólico, Vertissolo 
Ebânico e no Paleossolo. Enquanto que o Latossolo Vermelho 
Distrófi co (LV), embora pertencente à Formação Apoteri, 
apresentou baixos níveis de bases. Os baixos valores no LV estão 
relacionados com a posição que este solo ocupa na paisagem e 
o maior grau de intemperismo dos mesmos. Para o Vertissolo 
e Neossolo Litólico os valores Ca e Mg foram maiores, que 
resultam da posição em áreas de acumulação (base do serrote) e o 
Neossolo litólico, posicionado no topo da serra em concordância 
com a litologia basáltica e com o grau de intemperismo dos solos 
que disponibiliza mineral como cálcio e magnésio. 

Os solos da Formação Apoteri, com exceção do Latossolo 
Vermelho, e o Paleossolo se caracterizam pela elevada saturação 
por base, valores de pH neutro ou com baixa acidez (CFSMG 
1999). Enquanto que os solos que fazem parte do ambiente 
de sedimentação terciária (Formação Boa Vista) apresentam 
características químicas que correspondem a solos de baixa 
fertilidade, onde os teores de cálcio, magnésio e o pH diminuem 
com a profundidade do solo, com alumínio trocável dominando 
o complexo de troca, principalmente no Latossolo (Tabela 
2). Apesar dos solos da Formação Boa Vista apresentarem 
características bastante diferentes, foi encontrado material com 
feições similares aos solos da Formação Apoteri, sotoposta a 
Formação Boa Vista, onde se sugere que houve a formação de 
um Paleossolo resultante de material basáltico em condições 
climáticas pretéritas mais secas.

Tabela 2. Caracterização química e textual dos solos estudados.
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Os valores de fósforo são extremamente baixos (inferiores 
a 10ppm) nos dois ambientes, conforme CFSMG (1999), 
Tabela 1. Esta pobreza em fósforo, nos solos da Região 
Amazônica, constitui-se um fato generalizado (Sanchez 1976 e 
Smyth 1996). Valores mais elevados são encontrados em áreas de 
maiores deposições de sedimentos mais ricos como as várzeas do 
rio Amazonas, ou em pequenas manchas de terras que sofreram 
interferências de agrupamentos dos povos pré-colombianos, 
denominadas Terras Pretas do Índio (Schaefer et al. 2000 e Lima 
2001). Os baixos valores de fósforo nestes solos referem-se à 
pobreza das rochas em minerais como a apatita, pouco frequentes 
nos corpos máfi cos da Amazônia como um todo (Brasil 1975). Já 
nos Latossolos, o complexo de troca indica valores muito baixos 
para todos os elementos, e uma saturação por alumínio próximo 
a 50%, consequência da acidez e pobreza em bases. 

Os valores de potássio são extremamente baixos nos 
dois ambientes. Apenas o Neossolo Litólico apresentou teores 
de potássio disponível dentro da faixa estabelecida como boa 
(superior a 70 mg kg-1). Enquanto os demais solos os valores 
de potássio disponível foram extremamente baixos (inferior a 30 
mgkg-1). Os valores considerados como bons para o Neossolo 
Litólico, faz-se referencia à presença de uma vegetação 
graminóide com grande acumulação de material vegetal seco, 
concentrando potássio na superfície do solo.

Características mineralógica - Os difratogramas de 
Raios-X, apresentados nas fi guras 3 e 4, mostram uma mineralogia 
predominante do tipo caulinita na fração argila e quartzo na 
fração areia, nos solos da Formação Boa Vista. Enquanto que 
a Formação Apoteri apresenta na fração argila uma mineralogia 
mais rica em óxido de ferro e minerais de estrutura cristalina 
do tipo 2:1 (Esmectita), no Vertissolo com características que 
indicam baixo grau de intemperismo do material derivado do 
basalto em ambiente deposicional, com baixa perda de sílica e 
bases (Ca2+ e Mg2+).

A presença de óxido de ferro do tipo hematita e goethita 
foram expressivos nos difratogramas da fração silte nas 
amostras de horizonte A do Neossolo Litólico e na amostra do 
Paleossolo (Fig. 5), evidenciando uma correlação entre os dois 
tipos pedológicos. As condições químicas e mineralógicas que 
o Paleossolo apresenta indicam para uma condição climática de 
semi-aridez durante a pedogênese do Paleossolo da Formação 
Apoteri, conforme apontado por Schaeffer & Dalrymple (1995) 
e Ab Saber (1997). 

A análise dos difratogramas com forte pico de quartzo bem 
defi nidos e de grande intensidade difi culta a caracterização e 
identifi cação de outras fases presentes em menor quantidade ou 
menos cristalizadas. Figura 3. Difratogramas de RX da fração silte (G -Goethita, Hm-

Hematita, Ct-Caulinita, Il-Ilita, Qz-Quartzo, Cd- Cordierita). A1–
Amostra do horizonte do Neossolo. A9–Amostra do Paleossolo.
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Figura 4. Difratogramas de RX da fração argila (Gt - Goethita, 
Hm- Hematita, Ct- Caulinita, Il-Ilita). A34 – Amostra do horizonte 
Bw do Latossolo Vermelho da Formação Boa Vista. A39–Amostra do 
Latossolo Amarelo da Formação Boa Vista.

As análises de Espectroscopia Mössbauer (Figura 6), 
mostram presença de compostos magnéticos e compostos 
que apresentam fases superparamagnéticas, com maior 
expressividade na fração areia da Formação Apoteri.

Os espectros Mössbauer também revelam predominância 
de hematita (Fig. 6), manifestado pelas características de Fe 
experimentando interações quadrupolar. Os ajustes indicam 
desdobramento de quadrupolo variando de 0,54mm/s a 
0,59mm/s, deslocamento isoméricos de 0,36mm/s a 0,38mm/s 
e campos hiperfi nos da ordem de 49,0T, típicos da presença de 
compostos de Fe. Os ajustes mostram também indícios de óxidos 
de Al e Ti.

Na amostra de Paleossolo, diferentemente das demais, 
a Espectroscopia Mössbauer não revela a presença de óxidos 
de Al e Ti, conforme observado pelos valores do ajuste com 
deslocamento isomérico de 0,37mm/s a 0,38mm/s com campo 
hiperfi no de 51.2T (Fig. 7), o que indica um estágio intermediário 
de intemperismo do material da amostra de Paleossolo, inferior 
ao Latossolo Vermelho da Formação Apoteri.

As amostram apresentam um espectro Mössbauer composto 
pela superposição de dubleto simétrico com uma grande 
alargamento na componente magnética, composta por um sub-
espectro característico de Fe, com seis linhas, correspondente a 
átomos experimentando alguma interação magnética, a defi nição 
dos espectros apresentam variação para cada amostra. Para o 
ajuste foram utilizados dois ou mais sextetos e um dubleto onde 
consideramos o deslocamento hiperfi no magnético. O dubleto 
em todos os espectros apresenta deslocamento de quadrupolo 
que comprovam a presença de caulinita em todas as amostras. 
No ajuste da parte magnética dos espectros foi revelado um 
campo magnético hiperfi no típico de mineral goetita relatado na 
literatura (Castelein et al. 2002), sendo esse campo da ordem 
de 49T. Ajuste adicional com um segundo sexteto apresenta 
um campo hiperfi no que varia de 50 a 55T, campos próximos 

Figura 5. Difratogramas de RX das frações argila (A35) e silte (A9), indicando a composição 
mineralógica do Paleossolo (G-Goethita, Hm-Hematita, Ct-Caulinita, Il-Ilita, Qz-Quartzo, 
Cd-Cordierita)
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ao da hematita. Observamos que os minerais de Fe, goethita e 
hematita são compostos característicos comuns nos solos de 
cor amarela e vermelha bem como em solos cauliníticos. Estes 
minerais são encontrados na forma magnética à temperatura 
ambiente, isto representado no espectro pelas seis linhas. Porém 
quando temos tamanho de partículas abaixo de 100Å, o espectro 
à temperatura ambiente apresenta-se como um dubleto devido o 
colapso do sexteto, fenômeno apresentado quando da presença 
de uma relaxação superparamagnética decorrente da variação 
da magnetização em várias direções de fácil magnetização, bem 
como quando o tempo de relaxação é curto relativamente ao 
tempo de medida (Greenwood & Gibb 1971).

CONCLUSÕES
As condições químicas e mineralógicas que o paleossolo 

apresenta indica para uma condição climática de semi-aridez 
durante pedogênese do Paleossolo da Formação Apoteri. 

Os resultados corroboraram para um recobrimento gradual 
do material originado da Formação Apoteri que proporcionou as 
condições para geração de um Paleosolo.

Há evidência da infl uência da litossologia no tipo de solo 
existindo uma correlação entre a composição mineralógica do 
Paleossolo e os solos da Formação Apoteri, sugerindo que houve 
recobrimento de solos formados a partir de material da Formação 
Apoteri pela sedimentação da Formação Boa Vista, a partir do 
Terciário Médio, em condições de clima seco em uma bacia de 
sedimentação fl uvio-lacustre.
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microbacia amazônica evidenciada pela Análise das Componentes Principais
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Resumo
O histórico de ocupação desordenada em diversas cidades amazônicas vem acarretando severos problemas socioambientais, 
principalmente no que diz respeito às questões de saneamento básico e poluição de corpos d’água. A Microbacia do Igarapé Belmont, 
situada na margem direita do rio Madeira, município de Porto Velho-RO, tem suas cabeceiras localizadas na zona urbana da cidade e 
vêm sofrendo alterações em suas características limnológicas devido à expansão urbana sem planejamento. O presente estudo constou 
de monitoramento mensal durante junho de 2005 a maio de 2006 em dez pontos ao longo da bacia, sendo quatro pontos localizados 
na zona urbana, três pontos na zona rural e três pontos em região de fl oresta. Foram analisadas as seguintes variáveis: oxigênio 
dissolvido, demanda química de oxigênio, temperatura, pH, condutividade elétrica, transparência, sólidos totais, fosfato total, fosfato 
dissolvido e amônia. A análise das componentes principais (ACP) explicou 59,14% da variância. A primeira componente teve como 
maiores cargas o fosfato total (0,917), amônia (0,897), ortofosfato (0,854) e condutividade (0,829). A segunda componente teve 
como maiores cargas a DQO (0,899) e a temperatura (-0,784). Os resultados mostram os parâmetros são afetados pelo tipo de uso e 
ocupação da bacia. A ordenação está associada ao despejo de resíduos sólidos e efl uentes domésticos nos cursos d’água. Os escores 
ordenaram dois grupos, um urbano e outro rural/fl oresta, separando estas duas zonas formadas dentro do gradiente de autodepuração 
e sazonalidade. 

Palavras-chave: bacia hidrográfi ca, uso e ocupação do solo, Porto Velho, igarapé Belmont, Análise das Componentes Principais 
(ACP).

Abstract
The historic of disorienting occupation in several Amazonian cities has bringing severe social-environmental problems, principally 
about questions of basic sanitation and water bodies’ pollution. The micro basin of igarapé Belmont is located in the right rio Madeira’s 
margin, in Porto Velho (RO) city, has its heads located in the urban zone and has been suffering alterations in its limnologicals 
parameters because of urban expansion without planning. This study was made by a mensal monitoring during June of 2005 to May 
of 2006 in ten points of the basin, been four on urban zone, three on rural zone and three in forest zone. The following variables were 
analyzed: dissolved oxygen, chemistry demand of oxygen, water temperature, pH, electrical conductivity, transparency, total solids 
in suspension, total phosphate, orthophosphate and ammonia. Principal Components Analysis (PCA) explained 59,14% of variance. 
First component had total phosphate (0,917), ammonia (0,897), orthophosphate (0,854) and conductivity (0,829) as major loadings. 
Second component had DQO (0,899) and temperature (-0,784) as major loadings. The result shows that parameters are affected by 
the kind of use and occupation on the basin. The ordering is associated to the eviction of solid residues and domestic effl uent in the 
water bodies. The scores ordered two groups, an urbane one and a rural/forest one, separating these two zones formed inside the 
gradient of autopurifi cation and seasonality.

Keywords: watershed, soil’s use and occupation, Porto Velho, igarapé Belmont, Principal Components Analysis (PCA).
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INTRODUÇÃO
O processo de colonização dirigida, implantado pelo Incra 

na década de 1970 em Rondônia, provocou um dos maiores fl uxos 
migratórios que a história do Brasil tomou conhecimento. Este 
crescimento inicialmente de natureza rural-rural, caracterizou-se 
como uma população predominantemente do sexo masculino e 
durante a década de 1980 esta migração passou a ser de natureza 
urbana-urbana e de trabalhadores especializados.

O caso do município de Porto Velho é atípico em relação 
aos núcleos urbanos da BR 364 localizados em Rondônia; seu 
crescimento desordenado decorre da intensa migração derivada 
da existência dos garimpos de ouro ao longo do rio Madeira, 
que por sua vez aumentou em função da insustentabilidade 
dos assentamentos rurais. O Plano Diretor (1989) indica uma 
expansão de 70% do uso do solo urbano derivada da ocupação 
irregular de terras durante a década de 80. Ao meio ambiente 
estas invasões proporcionaram danos irreparáveis e diversos são 
os relatórios e dados mostrando que tal ocupação não respeitou 
fundo de vales e ou encostas e tem provocado situações críticas 
nos períodos de inverno regional, quando bairros inteiros fi cam 
inundados gerando emergências para a defesa civil, obrigando a 
prefeitura buscar soluções paliativas (Plano Diretor 1991, CPRM 
1997, SEMA 2003; IBGE 2006). Apenas 48% da população de 
Porto Velho é população abastecida com água tratada e menos de 
3% possui esgotamento sanitário, sendo então a grande maioria 
do esgoto lançado para os corpos hídricos sem que haja qualquer 
forma de tratamento (CREA 2001).

A Microbacia do Igarapé Belmont, objeto de estudo dessa 
pesquisa, vem sofrendo alterações em suas características 
limnológicas devido ao lançamento, principalmente, de efl uentes 
domésticos (Menezes 2007). Quando se leva em conta que 
cerca de 70% de sua área está sob infl uência direta da área 
urbana do município de Porto Velho, e que a cidade cresceu 
sem planejamento urbano, entende-se porque os formadores de 
cabeceira encontram-se descaracterizados pela terraplanagem e 
arruamentos, causando o afogamento dos canais de drenagem de 
pequenos igarapés, transformados então em canais de esgotos a 
céu aberto conhecidos como fossas negras (SEMA 2003). 

A oferta de água tratada é precária. A coleta de lixo não 
é regular, 14% dos moradores ainda depositam os resíduos 
domésticos diretamente na calha dos rios. Somando-se a esta 
realidade, ocorre a exploração de cascalhos e argila (minério para 
construção civil), uma atividade tradicional surgida junto com 
o núcleo da cidade de Porto Velho; trata-se de uma formação 
de laterita signifi cativa do ponto de vista geológico e bastante 
procurada para exploração comercial. Algumas destas crateras 
foram e ainda são utilizadas como lixões clandestinos por 
diversos usuários (Ferreira et al. 2005). 

Os bairros urbanos inseridos na área de abrangência desta 
bacia abrigam um expressivo contingente populacional em torno 
de 67.000 habitantes, correspondendo a 21,34% em relação a 
315.653 habitantes do município de Porto Velho (IBGE 2006). 
Os indicadores obtidos permitem inferir que a parte urbana, 
onde a bacia sofre maior pressão, trata-se de um setor com baixa 

oferta de serviços e equipamentos públicos de saneamento: 93% 
dos domicílios domésticos utilizam a fossa séptica; 4% fossa 
negra; outros (3%) ainda depositam no igarapé. Este índice de 
uso de fossa séptica corresponde aos moradores de conjuntos 
residenciais (Fig. 1A). A oferta de água tratada pela rede pública 
(CAERD) atende apenas 30% da população amostrada; 22% 
possui poço amazônico (cacimba), com tratamento doméstico 
(uso de cloro doado pelos postos de saúde) e 48% utilizam poço 
artesiano (Fig. 1B). 

Figura 1. Indicadores de: A) Destino do esgoto entre os entrevistados 
residentes em bairros da bacia do Belmont e B) Origem da água 
consumida pelos moradores entrevistados (Fonte: Ferreira et al. 2005).

Essa bacia sofre intenso processo de clareamento de sólidos 
em suspensão, em razão de fortes pressões antrópicas em parte de 
seu trecho no perímetro urbano da cidade de Porto Velho, sendo 
que no seu médio curso localiza-se o Parque Natural Municipal de 
Porto Velho (PNMPV), mais conhecido como Parque Ecológico. 
Criado pelo Decreto Municipal nº 3.816 de 27 de dezembro de 
1989 com o objetivo de conservação da biodiversidade e gerar 
oportunidades para a pesquisa científi ca, lazer e proteção, trata-
se de uma Unidade de Conservação de Proteção Integral que 
possui signifi cativa área de fl oresta nativa, do tipo equatorial. 
A sua extensão original corresponde a uma área de 390,8216 
hectares, com 10km de entorno a partir do centro de Porto Velho 
no sentido norte. A microrregião do parque é cortada pelo igarapé 
Belmont no sentido Sul – Norte, seu principal curso de água, 
com uma superfície de 2km². Seu centro geográfi co está distante 
14km do centro da cidade de Porto Velho (SEMA 2003).
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Em 2002, conforme indicadores apresentados pela 
AMPAPE (Associação dos Amigos do Parque), no entorno 
do parque foram identifi cados 141 famílias desenvolvendo 
atividades tipicamente rurais e semi-extrativista. Notou-se 
que a maior ocupação da área de entorno do PNMPV ocorreu 
nos últimos 5 anos como demonstram os dados a seguir: 66% 
residem no entorno entre menos de 1 a 5 anos, 23% entre 6 a 9 
anos, 3% a 10 anos e 6% mais de 10 anos (SEMA 2003). Porto 
Velho hoje possui mais de 60 bairros, um deles, o bairro Nova 
Esperança, onde se localiza o Parque e seu entorno. Observa-se 
que a pressão antrópica vem aumentando rapidamente em cima 
da Unidade de Conservação (SEMA 2003). 

Análise das Componentes Principais - A análise 
de componentes principais é uma técnica de estatística 
multivariada que tem por objetivo reduzir a dimensão dos dados 
originais permitindo a fácil visualização das informações mais 
importantes em um número menor de fatores, ou componentes 
principais. Cada uma das componentes principais é gerada a 
partir da combinação linear das variáveis originais, que podem 
ser representadas pelos coefi cientes que medem a importância 
de cada variável, ou seja, o peso (loadings) que cada uma 
possui na combinação dos dados. Através disto pode-se saber, 
por exemplo, que variáveis contribuem para a descrição deste 
ou daquele conjunto de amostras. A visualização da importância 
dos pesos para as componentes principais, ou para este ou aquele 
agrupamento de amostras torna-se mais fácil quando os pesos 
são projetados num gráfi co, chamado gráfi co dos pesos (Hair 
et al. 2005).

Desta maneira, objetivou-se fazer o monitoramento 
mensal durante um ciclo hidrológico para avaliar as condições 
limnológicas desta bacia, relacionando-as com as zonas de 
ocupação pelas quais a mesma passa (zona urbana, zona rural e 
fl oresta) e com a sazonalidade (período de estiagem e chuvoso), 
através da técnica estatística multivariada de Análise das 
Componentes Principais (ACP).

MATERIAIS E MÉTODOS
Caracterização da Área de Estudo
PORTO VELHO

O município de Porto Velho abrange uma área de 
34.068,5km2 e está localizado a noroeste do estado de Rondônia, 
na coordenada 8°45’43”S e 63°54’14”W. Surgido no princípio do 
século passado com a construção da ferrovia Madeira-Mamoré 
(1907-1912), Porto Velho teve sua ocupação iniciada em uma 
pequena porção da margem direita do rio Madeira (CPRM 1997).
 
CLIMA

O clima da região, segundo a classifi cação de Köppen, 
é do tipo Awi, ou clima tropical chuvoso, com uma estação 
relativamente seca durante o ano. A temperatura média anual é 
de 26°C, com média máxima de 32°C e média mínima de 31°C. 
A precipitação média anual é da ordem de 2.265mm, distribuída 

em duas épocas distintas: uma época chuvosa entre novembro 
e maio, apresentando índices pluviométricos acima de 300 mm 
mensais, com registros de chuvas superiores a 100 mm em um 
único dia; e um período de estiagem, entre junho e outubro, com 
índices pluviométricos mínimos em torno de 36mm mensais 
entre junho e agosto (CPRM 1997).

HIDROGRAFIA
O entorno de Porto Velho possui uma rede hidrográfi ca 

expressiva e densifi cada, comportando desde drenagens de 1ª 
ordem até cursos d’água volumosos como o rio Madeira, que é 
formado pela confl uência dos rios Beni e Mamoré, originados 
no planalto andino e pelo rio Guaporé, respectivamente. O 
rio Madeira é o principal rio do município, atravessando-o no 
sentido aproximado SW-NE. Ocorrem inúmeros igarapés de 
menor porte, tendo seus fl uxos orientados de SW a SE e de NE 
a NW, em consonância com a drenagem principal. Os igarapés 
mais importantes são o Água Azul, Trinta e Cinco, Bate Estaca, 
Belmont, Pacu, Periquitos e Tanques (CPRM 1997).

GEOMORFOLOGIA E GEOLOGIA 
A área urbana de Porto Velho está inserida na unidade 

geomorfológica denominada Planalto Retrabalhado da Amazônia 
Ocidental. O contexto geológico da área é representado por 
coberturas cenozoicas, constituídas por sedimentos fl uviais, 
colúvio-aluviais e fl úvio-lacustres, além de lateritos imaturos. 
Secundariamente, identifi cam-se litotipos do Complexo Jamari, 
de idade arqueana a proterozoica superior, afl orante em algumas 
corredeiras no rio Madeira e em morrotes residuais na porção 
migmitizada, controlados pela presença de lateritos maturos e 
imaturos, de composição granítica-monzonítica, com gnaisses, 
anfi bolitos e localmente granitóides.

SOLOS
De acordo com a CPRM (1997), Porto Velho tem solos 

do tipo Latossolo, Podzólico, Concrecionários e solos Glei. 
Os latossolos, amplamente dominantes na área abrangid, são 
bastante intemperizados, constituídos por minerais derivados 
da argila, caolinita, gipsita, minerais amorfos e sesquióxidos 
de ferro e alumínio. Possui uma boa drenagem, favorecendo 
o desenvolvimento dos sistemas radiculares. Porém são ao 
mesmo tempo resistentes à erosão. Distinguem-se dois tipos de 
latossolos: latossolos vermelho-amarelos distrófi cos e latossolos 
amarelos distrófi cos. Os primeiros, dominantes e presente à leste 
do rio Madeira, geralmente são solos argilosos, bem drenados, 
ácidos, álicos, enquanto que os últimos são caracterizados pelo 
conteúdo de caolinita e hidróxido de alumínio e drenagem menos 
efi ciente. São solos pobres em nutrientes, de baixa fertilidade e 
ricos em nódulos lateríticos.

Os solos Glei hidromórfi cos, ocorrem em regiões com 
excesso de água temporal ou permanente como ao longo da 
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Figura 2. Mapa de localização dos pontos de coleta na Bacia do Belmont. Legendas dos pontos amostrados: 
ZU= Zona Urbana; ZR= Zona Rural e PE= Parque Ecológico (zona de fl oresta).
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planície aluvial do rio Madeira; frequentemente são utilizados 
para implantação de culturas perenes ou de subsistência, 
favorecidos pelo teor elevado de matéria orgânica e pelo material 
inconsolidado e úmido. Podem ser de natureza eutrófi ca ou 
distrófi ca, mal drenados e argilosos.

Os cambissolos, de distribuição mais restrita, caracterizam-
se pela presença de horizonte “câmbico”, contendo uma boa 
proporção de minerais intemperizáveis argilosos e bem drenados; 
são pouco a moderadamente profundos e ocorrem nas encostas 
de colinas. São solos muito susceptíveis à erosão quando 
desprovidos de cobertura vegetal. Ocorrem em duas manchas à 
oeste do rio Madeira, além de uma porção restrita no quadrante 
sudoeste (CRPM 1997).

VEGETAÇÃO
Os principais tipos de vegetação ocorrentes no município 

são fl oresta equatorial aberta e densa, áreas antropizadas e 
localmente savana. Porto Velho é recoberto em sua quase 
totalidade por fl oresta latifoliada. A fl oresta tropical aberta 
se desenvolve sobre latossolos vermelho-amarelo, em áreas 
onduladas ou peneplanizadas, com uma cobertura sedimentar 
tércio-quaternária e de altitudes maiores, enquanto a fl oresta 
tropical densa está presente em latossolos vermelho-amarelo 
ou amarelo, ou solos glei. As áreas de planície aluviais, 
periodicamente inundadas como ao longo do rio Madeira, a 
vegetação torna-se mais densa, com abundância de palmeiras e 
cipós. As áreas restritas de savana são identifi cadas em solos do 
tipo laterito hidromórfi co, caracterizando-se por matas de galeria 
e gramíneas (CPRM 1997).

Desenho Amostral, Escolha e Legenda dos Pontos - O 
processo metodológico iniciou-se com a elaboração de uma 
estratégia experimental da área utilizando-se mapas, para obter 
uma amostragem representativa da região. As amostras de água 
superfi cial foram coletadas em 10 pontos da bacia ao longo de 
12 meses (junho de 2005 a maio de 2006) para se poder analisar 
a infl uência da sazonalidade sobre os parâmetros estudados e 
fazer o estudo de um ciclo hidrológico completo. Obedeceu-se 
uma legenda para poder facilitar a interpretação dos dados de 
modo que os pontos foram classifi cados por zona de ocupação: 
zona urbana (ZU), zona rural (ZR) e zona de fl oresta, sendo 

este último localizado dentro de uma Unidade de Conservação, 
o Parque Ecológico (PE). Os pontos foram georreferenciados 
com uso de GPS GARMIN (MOD. GPS 12 XL PERSONAL 
NAVIGATIORTM) e distribuídos da seguinte maneira: quatro 
pontos na zona urbana, três na zona rural e três na área do parque 
ecológico (Fig. 2). Os pontos ZR6, ZR7 e PE9 são localizados no 
próprio igarapé do Belmont, já os demais são afl uentes do corpo 
principal.

Parâmetros Limnológicos - Foram analisadas as 
seguintes variáveis limnológicas: oxigênio dissolvido (titulação-
Winkler), demanda química de oxigênio (retrotitulação), 
temperatura (Horiba-U10), pH (pHmetro de bancada-Digimed), 
condutividade elétrica (condutivímetro de bancada-Digimed), 
transparência (Secchi), sólidos totais (gravimetria), fosfato total, 
fosfato dissolvido e amônia (colorimetria). 

RESULTADOS
A análise das componentes principais foi feita com base nas 

médias dos parâmetros encontrados para cada ponto amostral por 
período sazonal (seca e chuva) e explicou 59,14% da variância nas 
duas primeiras componentes. A primeira componente contribuiu 
com 38,91% da variância explicada e a segunda componente 
explicou 20,22% da variância (Tabela 1).

Tabela 1. Autovalores (eingenvalue), porcentagem da variância 
e porcentagem cumulativa da variância para as duas primeiras 
componentes principais.

 

A primeira componente teve os seguintes parâmetros com 
maiores cargas: fosfato total (0,917); amônia (0,897); ortofosfato 
(0,854) e condutividade elétrica (0,829). A segunda componente 
teve a DQO (0,899) e temperatura da água (-0,784) com maiores 
cargas (Tabela 2).

Tabela 2. Peso (loadings) das variáveis nas duas primeiras componentes.

* Nota: Cond= condutividade elétrica; T(°C)= temperatura da água; OD= oxigênio dissolvido; DQO= demanda química de 
oxigênio; Prof= profundidade; Transp= transparência; ST= sólidos totais; Amon= amônia; P_Total= fosfato total; P_Orto 
=ortofosfato; CP= Componente Principal.
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Figura 3. Difratogramas de RX da fração silte (G -Goethita, Hm-
Hematita, Ct-Caulinita, Il-Ilita, Qz-Quartzo, Cd- Cordierita). A1–
Amostra do horizonte do Neossolo. A9–Amostra do Paleossolo.

Figura 4. Difratogramas de RX da fração argila (Gt - Goethita, Hm- 
Hematita, Ct- Caulinita, Il-Ilita). A34 – Amostra do horizonte Bw do 
Latossolo Vermelho da Formação Boa Vista. A39–Amostra do Latossolo 
Amarelo da Formação Boa Vista.

Para facilitar a visualização de possíveis grupos, os pontos 
amostrados foram divididos em zonas de ocupação e entre 
período de seca e de chuva, por exemplo: ZUCH1 se refere ao 
ponto 1 localizado na zona urbana (ZU) no período de chuva 
(CH).

Considerando a maior proporção da informação estatística 
dos dados para as duas primeiras componentes, estas dividiram 
os pontos em três grupos: zona urbana, com pontos localizados 
principalmente nos 1º e 4º quadrantes; zona rural, com a maioria 
dos pontos localizados 3º quadrante; e parque ecológico, 
com pontos localizados no 2º quadrante (Fig. 3). A Figura 4 
mostra a ordenação dos pontos juntamente com os vetores que 
representam os parâmetros. Quanto maior o tamanho do vetor, 
maior a infl uência do parâmetro. A localização espacial dos 
vetores também mostra quais parâmetros estão infl uenciando 
mais cada quadrante, logo indica que tais parâmetros estão 
infl uenciando mais os pontos ali localizados. A Tabela 3 mostra 
os valores médios e o desvio padrão dos parâmetros indicados 
pela ACP nas duas primeiras componentes.

DISCUSSÃO
A primeira componente teve grande infl uência nos pontos 

localizados nos 1º e 4º quadrantes (pontos da zona urbana), por 
isso foi denominada “antrópica” (Fig. 4). Essa denominação 
sugere forte infl uência de efl uentes domésticos (elevada 
concentração de nutrientes), que são compostos por diversos 
íons em solução trazendo como consequência o aumento da 
condutividade. A quantidade de matéria orgânica também parece 
estar infl uenciando os valores de condutividade elétrica. 

Pedralli & Teixeira (2003) em estudo feito em trechos de 
primeira ordem das bacias dos rios São Francisco e Grande (MG) 
observaram que os valores de DQO acompanharam os valores 
de condutividade elétrica e de nutrientes presentes na água. No 
presente estudo, nos meses em que foram encontrados elevados 
valores de DQO, também pôde ser verifi cado um elevado valor 
de condutividade elétrica e elevada concentração de pelo menos 
um dos nutrientes analisados (dados não apresentados). Para os 
valores médios de DQO encontrados tanto na zona urbana, zona 
rural e parque ecológico, quanto na bacia como um todo, foi 

Tabela 3. Valores médios e o desvio padrão dos parâmetros indicados pela ACP nas duas primeiras componentes.

* Nota: Cond= condutividade elétrica; T(°C)= temperatura da água; DQO= demanda química de oxigênio; Amon= amônia; P_Total= fosfato 
total; P_Orto= ortofosfato; D.P= desvio padrão.
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encontrado concentração cerca de duas vezes maior no período 
de seca do que no período de cheia. O fenômeno pode estar 
associado ao fato de que no período de chuva ocorre o aumento 
no aporte de água nos corpos d’água, favorecendo o processo de 
diluição da matéria orgânica ali presente. 

Por ser feita com base em matriz de correlação, a ACP 
mostrou também a infl uência dos valores de OD, mostrando 
relação inversa com os parâmetros que apresentaram maior 
carga. Ou seja, os valores de OD na zona urbana estão sendo 
infl uenciados pelo despejo de nutrientes. 

Apesar de não fazer parte dos parâmetros apontados como 
mais infl uentes na dinâmica da microbacia pela ACP, o oxigênio 
dissolvido é de extrema importância para o funcionamento 
do metabolismo de um corpo d’água, desde a parte biótica 
até a trama de processos biogeoquímicos. Mudanças bruscas 
nos valores desse parâmetro refl etem problemas ocorrentes 
no corpo dágua. Em análise mais ampla, pode-se dizer que a 
elevada concentração de nutrientes e as alterações bruscas na 
concentração de OD observadas para pontos da zona urbana têm 
como possível causa a pressão antrópica (Von Sperling 1996, 
Nascimento et al. 2005).

Com base nas concentrações médias apresentadas para 
os nutrientes nos resultados (Tabela 3), foi possível observar 
um gradiente de depuração dos nutrientes, sentido zona urbana 
- parque ecológico, o que pode estar associado, entre outros 
fatores: a) à diluição, pois à medida que se afasta da zona urbana 
a bacia recebe tributários da zona rural e de zona de fl oresta, 
aumentado o volume de água (Ramade 1977); b) à cobertura 
vegetal e manutenção das zonas ripárias, que agem como fi ltros 
biológicos (Pedralli & Teixeira 2003); e c) a forma de uso e 
ocupação do solo (Silva et al. 2005).

Outro fato observado com relação à concentração de 
nutrientes é que os mesmos apresentaram maiores concentrações 
médias no período de seca. A amônia apresentou maior 
concentração média no período de seca quando se considerou 
a bacia como um todo, já os valores de fosfato apresentaram 
maiores valores médios no período de seca tanto quando se 
analisou as zonas de ocupação separadamente, quanto quando se 
analisou a bacia como um todo. 

Nas últimas décadas, o aporte de fósforo em ecossistemas 
aquáticos continentais aumentou em decorrência do despejo 
de esgotos domésticos e industriais em rios e lagos, do intenso 
desmatamento de fl orestas e do elevado uso de fertilizantes 
agrícolas, dentre outros fatores. No presente estudo, não foi 
calculada a vazão de efl uentes domésticos, mas considerando-a 
como constante durante todo o período de estudo, pode-se 
observar que nos meses de seca a concentração dos valores de 
fosfato foi maior do que nos meses de chuva, sugerindo que 
ocorre diluição daquela concentração no período chuvoso, 
principalmente nos meses de janeiro a março e nos pontos 
localizados na zona urbana.

Ramade (1977) e Von Sperling (1996) discutem que o 
processo de autodepuração de um corpo d’água está vinculado ao 
restabelecimento do equilíbrio no meio aquático, por mecanismos 
essencialmente naturais, após as alterações induzidas pelos 
despejos afl uentes. Por ser um processo que se desenvolve 
espaço-temporalmente, a autodepuração é acompanhada por 
estágios de sucessão ecológica que podem ser associados a zonas 
fi sicamente identifi cáveis onde se têm modifi cações na trajetória 
de parâmetros limnológicos, culminando com o restabelecimento 
de águas novamente limpas. Porém não quer dizer que se 
restabelecerá tal qual era antes de receber a carga de afl uentes, 
pois os autores enfatizam que não existe uma depuração absoluta: 
o ecossistema atinge novamente o equilíbrio, mas em condições 
diferentes das anteriores. Os autores também enfatizam que todo 
corpo d’água possui limite de autodepuração, a partir do qual o 
sistema passa a não suportar mais o lançamento de afl uentes.

A segunda componente foi determinada como “componente 
da matéria orgânica e da radiação solar”, pois teve como principais 
cargas a DQO e a temperatura da água. A DQO infl uenciou mais 
diretamente os pontos localizados no 1º e 2º quadrante, ou seja, 
os pontos da zona urbana e os pontos do parque ecológico. Sioli 
(1951) discute e explica a que a relação entre elevados valores 
de DQO encontrados por ele em igarapés da Região Amazônica 
tem sua fonte na matéria orgânica que tem sua origem na própria 
fl oresta, resultado da decomposição de folhas, galhos, exudatos, 
matéria orgânica da fauna local, etc. 

Com relação aos pontos localizados na zona urbana, pode-
se atribuir os elevados valores de DQO à outras fontes de matéria 
orgânica, sendo a mais provável o despejo de efl uentes domésticos 
lançados ao corpo d’água, o que por sua vez é consequência do 
tipo de uso e ocupação que se faz no entorno da microbacia. A 
temperatura infl uencia diretamente os pontos localizados nos 3° 
e 4° quadrantes, ou seja, pontos da zona rural e da zona urbana, 
que são os que possuem menor cobertura vegetal. Além disso, a 
temperatura se relaciona com a DQO à medida que o aumento da 
temperatura induz a uma maior taxa de decomposição da matéria 
orgânica, devido principalmente à atividade microbiana. 

CONCLUSÃO
A análise das componentes principais sugere que a 

ordenação está associada ao despejo de resíduos sólidos e 
efl uentes domésticos nos cursos d’água. Os escores ordenaram 
dois grupos, um urbano e outro rural/fl oresta, separando 
nitidamente estas duas zonas formadas dentro do gradiente de 
autodepuração e sazonalidade, intimamente relacionado com o 
tipo de uso e ocupação no entorno da bacia.
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