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APRESENTAÇÃO

A série “Contribuições à Geologia da Amazônia” 

é uma publicação bianual da Sociedade Brasileira de 

Geologia – Núcleo Norte (SBG-NN) qualificada pela 

CAPES que tem como principal objetivo o registro e 

divulgação do conhecimento técnico e científico das 

Geociências da Amazônia. Esta sua 9ª edição, constitui 

um marco histórico, por reunir 29 artigos de variadas 

temáticas,  com 103 autores. A maioria dos trabalhos 

deste volume tinha sido divulgada no 13º Simpósio 

de Geologia da Amazônia, realizado em setembro de 

2013, em Belém do Pará,no Centro de Eventos Benedito 

Nunes, no Campus Guamá, da Universidade Federal 

do Pará, que teve como temática ‘‘Recursos Minerais e 

Sustentabilidade Territorial na Amazônia. Neste evento 

reuniram-se mais de 600 pessoas, com 303 trabalhos 

apresentados na forma de resumos expandidos, e uma 

participação de 10 instituições/empresas na Feira de 

Exposições.

Para este 9º volume do Contrubuições à Geologia da 

Amazônia contamos com a colaboração de 66 revisores, 

todos doutores, de diversas instituições do País, 

especialistas nas diferentes temáticas abordadas, que 

com seu trabalho cuidadoso e dedicado contribuíram 

para  garantir a qualidade técnica-científica dos artigos 

aprovados, aos quais externamos aqui os agradecimentos 

por este trabalho. 

Este livro revela a expansão e a diversidade das 

abordagens das pesquisas em Geociências desenvolvidas 

na Amazônia.

A Sociedade Brasileira de Geologia – Núcleo 

Norte manifesta, também, seus agradecimentos às 

instituições, órgãos e empresas patrocinadoras ou 

apoiadoras do 13º Simpósio de Geologia da Amazônia: 

UFPA, CAPES, CNPq, SIMINERAL, MINERAÇÃO RIO 

DO NORTE, PETROBRAS, CPRM, ALCOA, GEOSOL, 

FAPESPA, IMERYS, PPGG/UFPA, INCT/GEOCIAM-

MCT/CNPq/FAPESPA, SENS/THERMO SCIENTIFIC, 

NEOGEO/LUSITANIA GROUP, AROTEC, CK-

LEICA, MARCA, SEICOM, GREIPHIL MINAS, AXÉ 

SIGNS & SERIGRÁFICOS. Com este apoio e a grande 

participação da comunidade consolida-se o Simpósio de 

Geologia da Amazônia como o mais importante evento 

de divulgação, interação, congregação e debates na área 

das Geociências na Amazônia.

Agradecimento especial a Sociedade Brasileira de 

Geologia - Núcleo Norte faz aos organizadores deste 

volume do Contribuições à Gelogia da Amazônia, 

que por mais de um ano destinaram tempo e esforço 

dedicados a este produto de revelante contribuição à 

Geologia do País.

Belém, 20 de agosto de 2015.

Paulo Sergio de Sousa Gorayeb
Presidente da Sociedade Brasileira 

de Geologia-Núcleo Norte
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Odete Fátima Machado da Silveira nasceu em 28 
de jullho de 1953, em Caxias do Sul –RS, descendente de 
família italiana e filha de Flora Costamilan da Silveira e 
Júlio Machado da Silveira.

Odete ingressou na Universidade do Rio dos Sinos 
(UNISINOS) e foi transferida em 1982 para o curso de 
Geologia da Universidade Federal do Pará (UFPA), onde 
se graduou em 1985. Durante sua vivência estudantil 
sempre batalhou por melhorias nas condições de ensino, 
levando essa marca para vida profissional.

Casou-se em 1985 com o geólogo José Francisco 
Berredo Reis da Silva, com quem teve a filha Maria Luisa. 
No mesmo ano, concluiu o Curso de Especialização 
em Geologia e Geofísica Marinha na Universidade 
Federal do Pará e em 1989, finalizou seu Mestrado 
em Geologia na UFPA, realizando um dos primeiros 
estudos batimétricos e sonográficos do Estuário do 
Guajará, em Belém. Nesse período, idealizou junto com 
os professores Luis Ercílio do Carmo Faria Jr., Jürgen 
Bischoff e Paulo Sucasas, a linha de pesquisa Geologia 
e Geofísica Marinha, implantando na UFPA o Programa 
de Pesquisa e Ensino em Ciências do Mar-PROMAR, 
que foi responsável pela formação de mestres e doutores 
que deram origem aos estudos geocientíficos na zona 
costeira amazônica. Em 1991, Odete foi convidada pela 
Academia Chinesa de Ciência a participar de um curso 
de formação em Geologia do Quaternário, em Beijing, 
China. Em 1992, iniciou seu plano de doutorado no 
Programa de Pós-Graduação em Geologia e Geoquímica 
da UFPA, e por sua ativa participação nos cruzeiros 
marítimos do projeto de cooperação internacional 
“Multidsciplinary Amazon Shelf Sediment Study – AMASSEDS”, 

aliada à sua capacidade e liderança científica, com amplo 
conhecimento da costa do Amapá, Odete foi convidada a 
realizar parte do seu doutorado no Marine Science Research 
Center at State University of New York, onde permaneceu de 
1994 a 1996. Concluiu-se assim, em 1998 a primeira tese 
de doutorado na zona costeira do Amapá, realizando 
“um estudo de caráter original tanto do ponto de vista da área 
geográfica, como também quanto ao seu conteúdo científico”, 
conforme atestado por sua banca examinadora.

Em 1997, ao esvair-se a esperança de consolidar 
a linha de pesquisa geologia e geofísica marinha na 
UFPA, Odete foi para o Amapá e junto com colegas 
doutores e mestres, implantou o Laboratório de Estudos 
Costeiros na Universidade Federal do Amapá-UNIFAP, 
meta não alcançada por fatores alheios a sua vontade. 
Em 1998, a pesquisadora foi convidada pelo Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq) a auxiliar na elaboração do Programa de 
Oceanografia, Pesca e Aquicultura, como tentativa para 
implantação da linha de pesquisa em Oceanografia na 
foz do Rio Amazonas. No mesmo ano, Odete atuou no 
Programa de Gerenciamento Costeiro do Estado do 
Amapá-GERCO, sendo responsável pela revitalização 
do programa, permanecendo nesta coordenação até 
2002, ano de implantação do Centro de Pesquisas 
Aquáticas-CPAq. Como coordenadora do CPAq e 
pesquisadora do Instituto de Estudos e Pesquisas do 
Estado do Amapá (IEPA), auxiliou na estruturação de 
novas linhas de pesquisas que resultaram na criação 
do Núcleo de Pesquisas Arqueológicas e do Núcleo de 
Hidrometeorologia e Energias Renováveis, este último 
resultante da implementação da Rede Clima e Tempo.

Odete Fátima Machado da Silveira 
(1953-2013) – in memoriam

HOMENAGEM
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Em 2005, auxiliou na implantação dos primeiros 
cursos de pós-graduação stricto sensu na UNIFAP, 
atuando como professora permanente do Programa 
de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentavel e 
professora colaboradora do Curso de Pós-Graduação em 
Biodiversidade Tropical.

Em 2006, pela necessidade de ficar próxima à 
sua família e devido ao quadro de tensão política no 
Estado do Amapá, retornou à UFPA como professora 
adjunta na Faculdade de Oceanografia (FAOC) do 
Instituto de Geociências onde atuou como Diretora da 
FAOC implantando as linhas de pesquisa Oceanografia 
Geológica e Geofísica Marinha, com a instalação do 
Laboratório de Oceanografia Geológica e Geofísica. 
Neste ano consta seu ingresso na Sociedade Brasileira 
de Geologia, com atuação no Núcleo Norte.

Em 2012, iniciou suas atividades como professora 
do Curso de Pós-Graduação em Geofísica, e no ano de 
sua partida (2013) estava auxiliando a implantação do 
Laboratório de Radiocarbono.

Em sua atuação acadêmica, Odete orientou mais de 
50 alunos de graduação, quatro dissertações de mestrado 
e, no momento de sua partida, estava orientando dois 
planos de TCC e seis de mestrando, a maioria deles 
desenvolvidos na costa do Estado do Amapá.

Por possuir uma habilidade especial para lidar com 
estudantes e abnegar-se pelas causas científicas, Odete 
realizou expedições nos mais longínquos cantos da costa 
do Amapá. Elaborou, coordenou e executou inúmeros 
projetos na costa amazônica, envolvendo a pesquisa 
e a gestão costeira. Entre os projetos idealizados e 
coordenados pela pesquisadora destaca-se o projeto 
“Jovens Pesquisadores”, que envolveu mais de 100 
estudantes de escolas do ensino fundamental e médio 
localizadas na foz do rio Amazonas e pesquisadores 
que atuaram no ensino e capacitação dos estudantes, 
sensibilizando-os para atuar em diferentes campos das 
ciências, no extremo norte do Brasil.

A pesquisadora agregou estudantes, professores, 
pesquisadores de várias instituições do Norte, 
Nordeste, Sudeste e do exterior, pautada sempre no 
desenvolvimento de projetos científicos e na formação de 
recursos humanos. Por seu apreço pela costa amapaense, 
manteve vínculo como pesquisadora no IEPA atuando 
em vários projetos de pesquisa desenvolvidos. Seu apreço 
e dedicação pela área costeira e em especial pela foz do 

Rio Amazonas, lhe renderam os títulos honoríficos de 
“Amiga da Marinha” e “Cidadã de Macapá”.

Como desbravadora Odete estará entre as primeiras 
mulheres a especializar-se em Geologia e Geofísica 
Marinha, a embarcar em um navio da Marinha Brasileira 
para cruzeiro oceanográfico, e em um cruzeiro científico 
ao Alaska. Foi, ainda, pioneira nos estudos geológicos 
e geofísicos na costa do Amapá e uma das primeiras 
mulheres pesquisadoras da região norte, a participar de 
comitês científicos no MCT e MMA.

Afetuosa, idealista, honesta, justa e verdadeira, 
em nome de seu senso de obrigação e de servir, muitas 
vezes Odete fez sacrifícios extremos para alguns, até 
desnecessários. Sua forte espiritualidade, desejo e 
força de vontade lapidaram sua conduta de vida e seu 
potencial para chegar onde almejou. Em pouco tempo de 
vida, fez muito do pouco que achava que fazia.

A pesquisadora será lembrada pela seriedade, 
dedicação, paixão e zelo com que se entregava aos 
trabalhos de pesquisa na costa amazônica e foi peça 
fundamental no avanço do conhecimento científico, 
agregando pesquisadores e estudantes das mais diversas 
regiões do país e do exterior. Para ela as fronteiras não 
existiam, a não ser a barreira que seu próprio coração 
lhe impôs.

Em 2007, iniciaram-se seus problemas de saúde 
com a troca de três válvulas do coração vindo a falecer 
em 1o de julho de 2013. Em cumprimento a seu último 
desejo, suas cinzas foram lançadas nas águas do rio 
Amazonas, o maior rio do Planeta em extensão e volume 
d´água – com um sistema de dispersão que se projeta 
para centenas de quilômetros em direção ao mar aberto 
– tudo a ver a com a visão e anseios de vida da amiga 
Odete Silveira.

“Difícil é relembrar 

e mais árdua a tarefa de homenagear 

a pessoa inesquecível e dedicada 

à busca do conhecimento da zona costeira 
amazônica”.

Valdenira Ferreira dos Santos &  
Amilcar Carvalho Mendes
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HOMENAGEM

Manoel Gabriel Siqueira Guerreiro
(1939 – 2014) – in memoriam

Manoel Gabriel Siqueira Guerreiro foi geólogo, 

político e grande amante do Baixo Amazonas, região 

onde nasceu, em Oriximiná (PA), nos idos de dezembro 

de 1939. Deixou-nos subitamente, enquanto fruía uma 

manhã de sol na orla de Copacabana, no Rio de Janeiro, 

mal o ano de 2014 começara. Filho de Corino da Silva 

Guerreiro e Christina Siqueira Guerreiro viveu sua 

infância em íntimo contato com o Lago Sapucuá, cujos 

encantos e belezas descrevia, sempre com empolgação, 

em rodas amigas de conversas que se jogavam fora. 

Certamente esses deslumbramentos o fizeram desde 

cedo desenvolver desvelo pela Natureza e cuidado com 

o meio ambiente.

À falta de escolas as quais lhe permitissem avançar 

os estudos em Oriximiná, mudou-se para Santarém, 

vindo a cursar, no Colégio D. Amando, o então chamado 

Ensino Ginasial; trasladou-se, em seguida, para 

Belém, onde, no Colégio Estadual Paes de Carvalho 

(CEPC), concluiu, na nomenclatura da época, o Curso 

Científico, correspondente, ao lado do Curso Clássico, 

aos três últimos anos do ensino médio de nosso modelo 

educacional atual. Era o final de 1962.

Pouco atraído pelos cursos tradicionais de 

Engenharia ou Medicina e entusiasmado pelas ciências 

físicas, optou por estudar Física na Faculdade Nacional 

de Filosofia (FNFi) da antiga Universidade do Brasil, 

Abertura do 35º Congresso Brasileiro de Geologia e 7º Congresso Latino-Americano de Geologia, em 06 de 
novembro de 1988, em Belém do Pará.
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hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

Transferiu-se, no ano seguinte, para o curso de Física 

da Universidade de São Paulo (USP), lá permanecendo 

até o final de 1965, quando decidiu abraçar a carreira 

de Geologia, quiçá desejando enveredar mais adiante 

pela Geofísica, e, assim, conciliar a Geologia à Física. 

Juntou-se, à época, a um grupo de jovens paraenses, 

egressos do CEPC, que já lá estava com o propósito de 

se capacitar e retornar à Amazônia, dentro de um grande 

projeto não oficial que veio a transformar as bases 

estruturais do ensino e da pesquisa em Geociências 

na Universidade Federal do Pará (UFPA). Em 1969, 

sem dúvidas vocacionais, obteve o grau de Bacharel 

em Geologia na UFRJ e, três anos mais tarde, nesta 

mesma instituição, concluiu o programa de mestrado, 

defendendo dissertação em Geologia Econômica e 

Prospecção Mineral sob a orientação do Dr. Jacques 

Pièrre Cassedane.

O Brasil passava por grande efervescência política 

em decorrência do golpe militar de 1964 e, em meios 

tão férteis como a USP e a UFRJ, havia dado início a 

sua atuação política nos movimentos estudantis que se 

opunham à ditadura.

 Nas salas de aula da FNFi, conheceu Sônia Dias 

Cavalcanti com quem se casou no final de 1967. Sônia 

formou-se em Meteorologia, e em 1973 mudou-se para 

Belém onde Guerreiro a esperava. 

Guerreiro atuou como profissional nas empresas 

Geomineração Ltda (1972-1973) e Rio Doce Geologia e 

Mineração – DOCEGEO/Distrito da Amazônia (1977 

a 1980), tendo sido ainda geólogo e diretor do Projeto 

Geologia e Mineração Ltda – PROEG (1980). De 1973 a 

1977 e de 1981 a 1982, foi professor de Geologia Econômica 

e Prospecção Mineral na UFPA, época em que foi chefe 

do Departamento de Geologia e também presidente da 

Associação dos Docentes da UFPA – ADUFPA e da 

Associação Profissional dos Geólogos da Amazônia – 

APGAM.

Sua verve política o fez abandonar o magistério e 

se eleger deputado estadual (Pará) em sete legislaturas, 

a primeira de 1983 a 1986 e a última de 2011 a 2014, o 

que o tornou um dos políticos com mais mandatos 

conquistados, até hoje, na Assembleia Legislativa 

do Estado do Pará. Ocupou vários cargos técnicos 

na administração estadual, o mais importante o de 

secretário executivo de Ciência, Tecnologia e Meio 

Ambiente (SECTAM), quando trabalhou ativamente 

na geração do projeto do macrozoneamento ecológico-

econômico do estado do Pará. Num breve período sem 

mandato eletivo, foi diretor-presidente da Companhia 

de Mineração do Pará – PARAMINÉRIOS. Foi também 

eleito deputado federal constituinte (1987-1990), tendo 

participado da elaboração de nossa Carta Magna de 1988. 

Pela sua formação em Geologia, foi indicado membro 

titular da subcomissão do Regime da Propriedade do 

Subsolo e da Atividade Econômica, da Comissão da 

Ordem Econômica, que tratou, dentre outros temas, 

da destinação dos royalties do setor mineral. Nessa 

subcomissão, foi defensor intransigente dos interesses 

do estado do Pará.

Guerreiro foi um político diferente, que serviu 

muito mais ao Pará do que dele se serviu. Defendia 

suas ideias com argumentos sólidos e as palavras 

sempre vinham carregadas de emoção. De sinceridade 

contundente, chegava a ser mal interpretado por quem 

não via sua grandeza d’alma e o seu grande coração. 

Tinha gargalhada solta nos momentos de descontração, 

quando confraternizava e juntava-se à roda larga de suas 

tantas amizades. Mas, é verdade, diante de divergências 

e desacertos se irritava com certa facilidade, o que levou 

os amigos mais íntimos a carinhosamente alcunhá-lo 

de “Urtigão”. Um belo e atrativo amigo urtigão. Não 

sabemos se ele chegou a curtir a alcunha. Sim, ele sabia 

de seu pavio meio curto, um pavio que emudeceu tão 

brusca e inesperadamente. Resta-nos o conforto destas 

reminicências.

Nosso muito obrigado pelo convívio tão fraterno 

e amoroso; o muito obrigado também da Universidade 

Federal do Pará e do Estado do Pará, para os quais 

planejou tanta esperança, tanto futuro melhor...

Raimundo Netuno Nobre Villas 
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Ambiente deposicional e proveniência da 
Formação Gorotire, Província Carajás, 

sudeste do Cráton Amazônico

Depositional environment and provenance 
of the Gorotire Formation, Carajás Province, 

southeast Amazonian Craton

Marivaldo dos Santos Nascimento1, Di Alexandre Oliveira2

RESUMO: Leques aluviais registram a história de erosão e 
sedimentação em regiões montanhosas e, por isso, podem revelar 
os controles geológicos que influenciaram o seu desenvolvimento. 
A Formação Gorotire, localizada no nordeste da Província 
Carajás, consiste em um sistema de leque aluvial que compreende 
duas associações de litofácies: leque proximal dominado por 
fluxo de gravidade, na base da sucessão; e leque intermediário a 
distal com rios entrelaçados distributários no topo da sucessão. 
As relações vertical e lateral das litofácies Gmm, Gcm, St, Sh e 
Sr, as superfícies limítrofes de 3a, 4a e 5a ordens definem quatro 
Elementos Arquiteturais SG, GB, LA e SB. Os aspectos faciológicos 
e arquiteturais, a maturidade mineralógica e a textural apresentada 
por estes depósitos indicam influência de processos tectônicos 
contemporâneos, que condicionaram o aporte sedimentar e o espaço 
de acomodação. Direções de paleocorrentes obtidas em estratos 
acanalados e tabulares indicam paleofluxo para nordeste e norte. 
Fragmentos líticos nos conglomerados incluem arenitos, formação 
ferrífera bandada, gnaisse, quartzito, granitóides, vulcânicas e 
hidrotermalitos, bem como a assembleia de minerais pesados indicam 
rochas-fontes tanto do embasamento quanto do preenchimento da 
Bacia Carajás.

PALAVRAS-CHAVE: Leque Aluvial; Proveniência; Formação 
Gorotire; Província Carajás; Cráton Amazônico.

ABSTRACT: Alluvial fans serve as useful archives that 
record the history of erosional processes and sedimentation 
in mountainous regions and thus can reveal the geological 
controls that influenced their development. The Gorotire 
Formation, northeastern Carajás Province, consists of 
an alluvial fan system, which comprises two lithofacies 
associations: AF1-proximal gravity flow dominated fan at 
the base; and AF2-a distal- to intermediate braided fluvial 
fan at the top. The vertical and lateral relationships of 
lithofacies Gmm, Gcm, St, Sh and Sr, and 3th, 4th and 5th 
orders surfaces, define four architectural elements SG, 
GB, LA and SB. Faciological and architectural aspects, 
mineralogical and textural maturity indicate strong 
influence of tectonic processes, which affected the sediment 
supply and accommodation space. Paleocurrent directions 
measured from trough and tabular cross-beds indicate 
palaeoflow to northwest and northeast. Lithic fragments 
in conglomerates from sandstones, banded iron formation, 
gneiss, quartzite, granitoid, volcanic and hydrothermal 
rocks, as well as the heavy mineral assemblage indicates 
sources from both basement and fill of the Carajás Basin.

KEYWORDS: Alluvial Fan; Provenance; Gorotire Forma-
tion; Carajás Province; Amazonian Craton.

1 Universidade Federal de Santa Catarina, Departamento de Geociências, Grupo de Análise de Bacias (ANBA), Campus de Trindade, Florianópolis/SC, Brasil. 
Projeto Instituto de Geociências da Amazônia (GEOCIAM). 
2 Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Marabá, PA, Brasil.
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INTRODUÇÃO

Leques aluviais são sistemas de deposicionais desen-
volvidos em locais diretamente a jusante de áreas-fontes em 
regiões de cinturões de montanhas e em áreas cratônicas, 
onde a evolução destes depósitos ainda não é totalmente 
compreendida.

A Formação Gorotire, definida por Barbosa et al. (1966), 
é uma unidade litoestratigráfica siliciclástica que faz parte 
de um conjunto de sucessões sedimentares pré-cambrianas 
da Província Carajás, sudeste do Cráton Amazônico (Figura 
1A-B). Esta formação encontra-se amplamente distribuída 
no leste da Serra dos Carajás, principalmente, na região da 
Serra da Estrela (Figura 1B) e representa um marco geológi-
co relevante para a compreensão da evolução tectônica desta 
região. Porém, a Formação Gorotire tem sido abordada em 

muitos trabalhos (c.f. Lima & Pinheiro 2001) apenas de forma 
superficial quanto aos seus aspectos sedimentares. Por isso, 
seu posicionamento estratigráfico e evolução sedimentar 
ainda são pouco compreendidos. Os depósitos sedimenta-
res desta formação compreendem conglomerados e arenitos 
textural e mineralogicamente imaturos, que são frequente-
mente citados em diversos estudos apenas como um elemen-
to geológico adicional para discussões nas proposições de 
modelos tectônicos evolutivos para a região. 

O principal foco deste trabalho é a análise faciológi-
ca, arquitetural e a reconstituição paleoambiental de con-
glomerados e arenitos da Formação Gorotire realizada em 
26 afloramentos em uma área de 32 km2 localizada a sul da 
cidade de Parauapebas (Figura 1C). As fontes potencias de 
sedimentos são abordadas a partir de dados petrográficos e 
análise de padrões de paleocorrentes nestes estratos.

Figura 1 - (A) Províncias geocronológicas do Cráton Amazônico (Tassinari & Macambira 1999); (B) mapa geológico sim-
plificado da Bacia Carajás (adaptado de Pinheiro 1997) com a localização da área investigada; (C) área de ocorrência dos 
afloramentos estudados da Formação Gorotire.
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MÉTODOS E MATERIAIS

A análise faciológica foi realizada em afloramentos 
próximos à cidade de Parauapebas (Figura 1B). As litofá-
cies foram definidas pelos seus atributos texturais, estrutu-
ras deposicionais e elementos arquiteturais, segundo Miall 
(2006). Embora tenham sido estudados 26 afloramentos, 
em apenas sete, com dimensões verticais e laterais, foram 
compatíveis para elaboração de seções panorâmicas para 
caracterização de elementos arquiteturais e elaboração de 
perfis estratigráficos. As direções de paleocorrentes foram 
obtidas em estratos cruzados acanalados e tabulares para 
dedução de áreas-fonte em relação ao sítio deposicional. 
Fragmentos líticos em amostras de conglomerados foram 
identificados e quantificados. Adicionalmente, minerais 
pesados obtidos em cinco amostras de arenitos (frações 125 
µm e 63 µm) foram concentrados com liquido denso, mon-
tados em lâminas com bálsamo do canadá, identificados e 
quantificados (~130 grãos/lâmina) para definição da assem-
bleia mineral.

CONTEXTO GEOLÓGICO E 
ESTRATIGRÁFICO

O Cráton Amazônico representa uma das maiores 
áreas com exposições de terrenos arqueanos e paleopro-
terozoicos da América do Sul. Este Cráton encontra-se in-
dividualizado em seis províncias geocronológicas segundo 
Tassinari e Macambira (1999): Amazônia Central (>2,5 Ga), 
Maroni-Itacaiúnas (2,2-1,95 Ga), Ventuari-Tapajós (1,95-
1,8 Ga), Rio Negro-Juruena (1,8-1,55 Ga), Rondoniana-São 
Ignácio (1,5-1,3 Ga) e Sunsas (1,25-1,0 Ga) (Figura 1A). 

Na porção leste da Província Amazônia Central - cros-
ta continental não envolvida na Orogenia Transamazôni-
ca - está localizada a Província Metalogenética de Carajás 
(PMC) que possui as maiores ocorrências de minérios de 
ferro, cobre, níquel e manganês do mundo. Na porção leste 
da PMC está localizada a Bacia de Carajás (Figura 1B), que 
tem estrutura simoidal alongada na direção WNW-ESSE 
(Araújo & Maia 1991). Seu embasamento é formado por ro-
chas estratiformes básicas a ultrabásicas (Granulitos máfi-
cos a félsicos de 3,0 Ga; Rodrigues et al. 1992), gnaisses, gra-
nodioritos e migmatitos de 2,85 Ga (Araújo & Maia 1991) 
dos complexos Pium e Xingu (Pinheiro 1997), figura 1B. 

O preenchimento da Bacia Carajás compreende unida-
des geológicas do Grupo Grão Pará (Supergrupo Itacaiú-
nas) e as formações Águas Claras e Gorotire. O Grupo Grão 
Pará (Beisiegel et al. 1973) é composto pelas rochas meta-
vulcânicas da Formação Parauapebas, na base, que são su-
cedidas pelas formações ferríferas bandadas da Formação 
Carajás, e metassedimentares da Formação Águas Claras, 
no topo (Beisiegel et al. 1973, Meireles et al. 1984, Araújo et al. 
1988, Macambira et al. 1990). Macambira et al. (2003) defi-
niram este grupo como sendo constituído por uma sequên-
cia vulcano-sedimentar composta, na base, pela Formação 
Parauapebas que é sucedida pelas formações Carajás, Igua-
rapé Cigarra e Iguarapé Boa Sorte.

A Formação Paruapebas é representada por rochas 
vulcânicas máficas e félsicas (basaltos e riolitos subosdina-
dos) e a Formação Carajás, unidade intermediária do Gru-
po Grão-Pará, é constituída de jaspilitos com bandamento 
marcante, onde contem minério de ferro, além de ocorrên-
cia de sills subordinados de rochas máficas. A Formação 
Igarapé Cigarra  compreende rochas máficas com intercala-
ções de tufos que passam para estratos sedimentares clásti-
cos e químicos em diração ao topo (Macambira et al. 1990). 
A Formação Igarapé Boa Sorte, considerada como parte da 
Formação Águas Claras (Gibbs & Wirth 1990, Macambira 
et al. 1990), é composta de siltitos e folhelhos (com matéria 
orgânica e carbonato). A Formação Águas Claras (Araújo et 
al. 1988) ocupa uma ampla área da porção central da Serra 
dos Carajás e inclui arenitos e pelitos litorâneos a fluviais 
(Nogueira 1995). 

A Formação Gorotire, por ser objeto deste estudo, é 
apresentada a seguir com mais detalhe. Rochas granitóides 
deformadas da Suíte Plaquê (Avelar et al. 1999) são intrusi-
vas no Complexo Xingu. Intrusões neoarqueanas do Com-
plexo Máfico-Ultramáfico Luanga, diques e sills máficos 
(Dias et al. 1996, Mougeot et al. 1996) e os granitos Estrela 
(Barros et al. 2001) e Old Salobo são importantes unidades 
litodêmicas da região. Corpos graníticos pós-tectônicos de 
1,88 Ga são intrusivos nas unidades mais antigas (Wirth 
1986, Dall’Agnol et al. 1994), representados pelos granitos 
Jamon, Redenção, Pojuca, Salobo, Cigano e Central de Ca-
rajás (Figura 1B).

FORMAÇÃO GOROTIRE

A Formação Gorotire foi registrada pela primeira vez 
por Barbosa et al. (1966) como uma sucessão siliciclástica 
imatura da Bacia Rio Fresco, próximo à Serra dos Gradaús, 
em Redenção (PA). Inicialmente, por este autor, foi 
relacionada a uma transgressão marinha pré-siluriana. 
Posteriormente, Pastana et al. (1980) e Cunha et al. (1984) 
reinterpretaram-na como de sedimentação fluvial pré-
cambriana. Os mapas geológicos da região consideram as 
rochas sedimentares de Carajás como uma única unidade 
de idade arqueana representada pela Formação Águas 
Claras, do Grupo Grão Pará (DOCEGEO 1988; Araújo & 
Maia 1991). Entretanto, registros de rochas sedimentares 
imaturas no sudeste da Serra do Rabo (Pinheiro 1997) 
impulsionaram investigações acerca da existência de uma 
nova unidade estratigráfica na região, com características 
litológicas distintas daquelas atribuídas à Formação Águas 
Claras, descrita na porção central da Serra dos Carajás 
(Nogueira 1995; Pinheiro 1997; Lima & Pinheiro 1999). 

Segundo Cunha et al. (1984), na região de Rio Maria, 
a deposição da Formação Gorotire teria antecedido o 
evento magmático orosiriano da Suíte Jamon (Dall’Agnol 
et al. 2005), e sucedida à sedimentação de plataforma, 
representada pelo Grupo Rio Fresco. Para Pinheiro (1997), 
os depósitos da Formação Gorotire ocorrem sobre rochas 
neoarqueanas e riacianas do Domínio Santana do Araguaia, 
que têm idade máxima de deposição em torno de 2,03 Ga.
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No Domínio Iriri-Xingu, a Formação Gorotire 
encontra-se sobreposta aos vulcanitos do Grupo Iriri 
(Pastana et al. 1980; Cunha et al. 1984). De acordo com 
Martins & Araújo (1979), a ausência de clastos destes 
vulcanitos na formação indicaria um posicionamento 
estratigráfico mais antigo. Contribuições de granodioritos, 
monzogranitos e charnockitos riacianos no seu arcabouço 
indicariam, indiretamente, que a Formação Gorotire 
teria se depositado no início do Orosiriano ou Riaciano, 
períodos em que os domínios arqueanos de Carajás se 
consolidaram, alcançando estabilidade continental. Porém, 
mais recentemente, Lima & Pinheiro (2001) advogam que 
a Formação Gorotire teria se depositado em uma espécie 
de graben assimétrico desenvolvido durante a reativação da 
Falha Carajás no Mesoproterozoico.

ASSOCIAÇÕES DE FÁCIES E ELEMENTOS 
ARQUITETURAIS

As sucessões sedimentares da Formação Gorotire 
amplamente distribuídas na terminação leste da Falha Carajás 
(Figura 1C) apresentam um conjunto de litofácies (Tabela 1) 
que podem ser agrupadas em duas associações: a) AF1-Leque 

Aluvial Proximal, dominado por fluxo de detritos canalisados; 
e b) AF2-Leque Aluvial Intermediário a Distal, dominado 
por fluxo em lençol e canais distributários entrelaçados. 
Estas associações são compostas de extensos pacotes de 
conglomerados e arenitos maciços ou estratificados que 
configuram sucessões de ciclos granodecrescentes ascendentes, 
que variam de 0.5 a 2 m de espessura (Figura 2). O padrão 
de empilhamento vertical e relação lateral das litofácies, o 
reconhecimento de superfícies limítrofes permitiram definir 
quatro elementos arquiteturais, que representam mudanças 
nos padrões de distribuição da energia decorrente da dinâmica 
sedimentar: a) Elemento arquitetural SG – que compreende 
depósitos de fluxo de detritos canalisados, b) Elemento 
arquitetural GB – caracterizado por depósitos de barras ou 
lençóis de cascalho, no leque proximal; c) Elemento arquitetural 
SB – representado por depósitos de macroformas de leito 
arenoso com canais entrelaçados; e d) Elemento arquitetural LA 
– constituído de depósitos de barras com acresção lateral, no 
leque intermediário a distal. Estes elementos foram definidos 
por superfícies de 3ª, 4ª e 5ª ordens, cujas características 
e significado encontram-se listados na Tabela 2. Devido à 
descontinuidade física entre as exposições estudadas, não 
foi possível a visualização integral do arranjo lateral entre os 
elementos arquiteturais do sistema deposicional.

Tabela 1 - Sumário das litofácies da Formação Gorotire descritas em afloramentos no leste da Falha Carajás.
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Tabela 2 - Hierarquia e características das superfícies limítrofes dos elementos arquiteturais dos depósitos da Formação 
Gorotire, nordeste da Província Carajás.

Ordem Características Interpretação

3a

Identificada dentro de macroformas como 
superfícies de acresção lateral (AL). Podem ser 
traçadas por mais de 3 m. Assembleias de fácies 
acima e abaixo são similares.

Indica processos de reativação dentro 
das macroformas, durante mudança 
nas condições de fluxo e orientação das 
formas de leito.

4a

Identificada entre macroformas, tendo caráter 
levemente erosivo ou côncavo. Podem ser traçadas 
por mais de 10 m.

Indica limites entre elementos arquiteturas 
com características granulométricas e 
faciológicas similares

5a

Identifica na base dos elementos arquitetural GB. 
São erosivas e irregulares, define limites entre 
ciclos de granodecrescência ascendente. Podem 
ser traçadas por mais de 100 m de distância

Delimitadora inferior de depósitos de 
preenchimento de canais.

Figura 2 - Perfis estratigráficos selecionados para ilustrar as sucessões das litofácies, compondo seção de direção SE-NW 
(ver Figura 1C para localização dos perfis).

Associação de fácies de leque aluvial proximal 
(AF1) 

Esta associação caracteriza uma sucessão de estratos 
granodecrescentes ascendentes (Figura 3A), tendo na 
porção inferior o predomínio de conglomerados mal 
selecionados, progressivamente, sucedidos por arenitos 
conglomeráticos com grânulos e seixos dispersos. Estes 
litotipos incluem as litofácies Gcm e Gmm e compreendem 
camadas tabulares, com base geralmente erosiva, que 
apresentam espessuras que variando de 1 a 4 m e extensão 
lateral de até 100 m (extensão máxima dos afloramentos 

estudados). A litofácies Gcm ocorre na base da sucessão 

e é representada por pacotes de conglomerados clasto-

sustentados, com 2 a 3 m de espessura, contendo seixos e 

blocos arredondados a angulosos de quartzo, quartzitos, 

gnaisses, rochas vulcânicas e formação ferrífera bandada 

(Figura 3B). A litofácies Gmm é constituída de conglomerados 

matriz-sustentados, lateralmente contínuos (> 5 m), 

tabulares, com espessuras que variam entre 1 a 2 m, 

contendo clastos da mesma composição que os encontrados 

na litofácies Gcm (Figura 3C). 
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Figura 3 - (A) Perfil estratigráfico representativo das litofácies Gmm e Gcm; (B) litofácies Gmm: paraconglomerado polimítico 
(fotointerpretação a direita); (C) litofácies Gcm: conglomerado clasto-sustentado, maciço, polimítico (fotointerpretação 
do arcabouço a direita); litofácies St: arenito grosso a conglomerático com estratos acanalados de médio porte (Elemento 
arquitetural LA).

Elemento arquitetural SG
O elemento arquitetural SG é constituído pelas litofácies 

Gmm e Gcm que se encontram delimitadas por superfícies de 
5a ordem, tendo relevo irregular a levemente côncavo para 
cima (Figura 4). Este elemento ocorre na base do perfil 
e apresenta espessos pacotes de conglomerados maciços 
matriz-sustentados (litofácies Gmm) e conglomerados 

clasto-sustentados (litofácies Gcm), depositados por fluxo 
de detritos não-coesivos. Seus estratos encontram-se 
expostos na forma de lajedos, compondo pacotes com 0.5 
a 2 m de espessura e lateralmente contínuos (> 5 m), tendo 
fábrica e textura, predominantemente, desorganizada 
(maciça). O elemento SG está relacionado lateralmente 
com o elemento GB.

Figura 4 - Elemento arquitetural SG com as litofácies Gmm e Gcm, e superfícies limítrofes de 5ª ordem.
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Elemento arquitetural GB

Este elemento arquitetural é formado pelas litofácies 
St e Sr, que se encontram individualizadas por superfícies 
de 5ª ordem, tendo aspecto côncavo para cima, a plano no 
topo plano. Estas litofácies definem mesoformas (>20 m x 
4 m) de arenitos conglomeráticos normalmente gradados 
(Figura 5A) que representam barras cascalhosas complexas. 
Estas mesoformas possuem relação vertical e lateral 

gradativas com as litofácies do elemento arquitetural SG. O 
elemento GB pode ser fortemente afetado pela natureza do 
transporte (Miall 2006) e, no caso da Formação Gorotire, 
indica sedimentação condicionada pela dinâmica de um 
transporte caracterizado por pulsos em diferentes escalas 
temporal e espacial, como atestado pelas frequentes 
superfícies de reativações nos depósitos de preenchimento 
de canal (Figura 5B).

Figura 5 - (A) perfil estratigráfico do elemento arquitetural GB; (B) seção panorâmica de arenitos do Elemento GB, ilustrando a 
arquitetura dos depósitos definida por superfícies de 5ª e 4ª ordens, e sua relação com o elemento LA definido por superfícies 
de 3ª ordem.

Associação de fácies de leque aluvial 
intermediário a distal (AF2)

Esta associação compreende as litofácies St, Sh e Sr 
(Figuras 3D; 6A-B) que compõem uma sucessão estratos 
de pode alcançar até 6,5 m de espessura. A litofácies St 
é caracterizada por pacotes de arenitos grossos, mal 
selecionados, feldspáticos, com estratificação cruzada 
acanalada de médio ou pequeno porte, além de abundantes 
superfícies de reativação (Figura 6A). A base dos sets da 
estratificação cruzada é tangencial e marcada por seixos 
arredondados, localmente imbricados, que também se 

encontram dispersos no arcabouço. A litofácies St possui 
contato superior abrupto com a litofácies Sh (Figura 6B) que 
compreende camadas centimétrica à métrica, lateralmente 
contínuas (> 3 m) de arenito grosso a médio, feldspático, 
rosa, com gradação normal, laminação plano-paralela e, 
localmente, possui lentes de arenito médio. A litofácies 
Sr tem ocorrência restrita e inclui arenitos médios, mal 
selecionados, na forma de camadas onduladas de espessura 
centimétrica, com laminações cruzadas e superfícies de 
reativação (Figura 6D).
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Elemento arquitetural SB

O elemento SB constitui formas de leito arenoso de 
canais fluviais dominados por alta carga sedimentar, e tem 
sido facilmente reconhecido pela presença de dunas do 
tipo 3D (litofácies St) (Collinson & Thompson 1982). Este 
elemento na Formação Gorotire é caracterizado por um 
conjunto de estratos cruzados acanalados (litofácies St e Sr) 
ou laminados (litofácies Sh) muito bem desenvolvidos, que se 
encontram individualizados na forma de barras arenosas’, 
cujos componentes arquiteturais foram reconhecidos e 
traçados em afloramento, mediante o reconhecimento de 
superfícies de 5a ordem (Figura 7).

Elemento arquitetural LA
O elemento arquitetural LA é definido por depósitos 

arenosos com superfícies inclinadas muito bem desenvol-
vidas (litofácies St) na direção do espessamento da camada, 
com padrão granodecrescente ascendente (Figura 5A e 7A). 
Este elemento se desenvolve durante períodos de intenso 
aporte sedimentar e representa constante migração late-
ral de barras arenosas, com formação de geometria conve-
nientemente definida pela profundidade da incisão fluvial, 

que se expressa na direção do centro do canal (Figura 7A). 
Gradação normal expressa o processo de abandono pro-
gressivo dos canais ativos, que resulta de contínua avulsão, 
em função de variações do espaço de acomodação e aporte 
sedimentar, por influência tectônica e climática. Os depó-
sitos de dunas 3D (litofácies St: Figura 7B) relacionados a 
este elemento, representam as porções mais profundas dos 
sistemas de canais entrelaçados, e são limitados por super-
fícies de 3ª ordem, que representam processo de reativação 
sedimentar.

SISTEMA DEPOSICIONAL

Leques aluviais constituem sistemas deposicionais 
altamente dinâmicos onde a tectônica e o clima são os 
principais fatores que controlam o espaço de acomodação 
e o aporte sedimentar. Possuem padrões estratigráficos 
laterais e verticais das fácies e arquiterura deposicional 
complexos (Miall 2006). As associações de litofácies inter-
pretadas para os depósitos da Formação Gorotire, no leste 
da Província Carajás, definem um sistema de leque aluvial 
caracterizado por extensos e espessos pacotes multi-epi-
sódicos de conglomerados polimíticos e arenitos. A seção 

Figura 6 - (A) seção lateral da litofácies St: arenito conglomerático com estratificação cruzada acanalada; (B) litofácies Sh: 
arenito com estratificação planar-paralela (setas indicam o contato abrupto) com a litofácies St; (C) litofácies Sh: laminação 
horizontal plano-paralela em arenito grosso (detalhe de 6B); e (D) litofácies Sr: arenito grosso com laminação cruzada 
assimétrica e recobrimento argiloso. (r) superfícies de reativação indicadas pelas setas. 
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investigada é composta de depósitos de leques proximais 
dominados por fluxo de detritos não coesivo (AF1) na base, 
que são sucedidos, gradativamente, por depósitos de barras 
cascalhosas e arenosas (AF2) complexas (Figura 8). Este ar-
ranjo faciológico configura forte entrelaçamento de canais 
distributários, com forte dinâmica sedimentar dominada 
por fluxos ou inundações torrenciais.

O empilhamento faciológico dos depósitos da Forma-
ção Gorotire, na área estudada, define um clássico padrão 
de leques aluviais coalescentes, que se desenvolve quando a 
taxa de denudação do relevo excede o soerguimento tectô-
nico relativo na área-fonte. Este processo causa a retração 
de escarpas de falhas e redução do suprimento sedimentar 
(Miall 2006). Consequentemente, neste processo origi-
nam-se megassequências retrogradacionais, onde as fácies 
intermediárias a distais com leques fluviais de rios entre-
laçados, superpõem-se às fácies proximais dominados por 
fluxo de gravidade.

O leque aluvial proximal (AF1) inclui o Elemento SG 
e é caracterizado por depósitos de fluxo de detritos, com 
frequentes associações de depósitos de barras casacalho-
sas (Elemento GB; Figura 8). Possui geometria em lóbulos 

alongados ou em lençóis (litofácies Gmm e Gcm), contendo 
superfície basal irregular de 5a ordem. 

Os leques intermediários a distais (AF2) compreen-
dem megaformas de arenitos conglomeráticos que repre-
sentam barras 3D (litofácies St). Possuem padrão granode-
crescente ascendente marcante, caracterizado por estratos 
acanalados complexos (Figura 7), limitados por superfícies 
planares a suavemente côncavas para cima. A complexi-
dade destes estratos (> 1 m) sugere constantes migrações 
laterais das macroformas arenosas (Elemento LA), forman-
do sistema de canais distributários altamente dinâmicos e 
com elevada taxa de aporte sedimentar. Clastos imbricados 
na base dos estratos e superfícies basais erosivas indicam 
depósitos residuais nas porções mais profundas dos canais, 
dominados por transporte ativo e elevada energia da cor-
rente. A presença de laminação cruzada no topo das me-
gaformas (litofácies Sr) representa a diminuição da lâmina 
d’água e redução da energia deposicional. Na parte superior 
destes leques, ocorrem barras de migração frontal ou lateral 
(litofácies St), que se encontram individualizadas por super-
fícies de 4a ordem e abundantes superfícies de reativação de 
3ª ordem, que definem o Elemento AL (Figura 5).

Figura 7 - Vista panorâmica do elemento arquitetural SB: (A) relação da geometria dos depósitos de canais individuais de 
canais ativos com os depósitos de transbordamento. Internamente são individualizados por superfícies de 5ª, 4ª e 3ª ordens; 
(B) complexo de barras limitadas por superfície de 4ª ordem e internamente com superfície de 3ª ordem. (Nota: as feições 
verticais amarelas no afloramento são produto do intemperismo atual). 
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Sistemas de leques aluviais constituem amplas redes 
de canais distributários, dominados por alta variabilidade 
na carga sedimentar e velocidade de correntes. Estes sis-
temas de canais, nos leques inferiores a distais, desenvol-
vem-se em vales largos e rasos, alimentados por complexo 
de canais que transportam sedimentos provenientes das 
áreas adjacentes mais elevadas. Estes leques são dominados 

por fluxo de detritos que se espraiam adquirindo padrão 
radial (Miall 2006; Assine 2008). O desenvolvimento des-
tes leques representa o elemento básico do preenchimento 
sedimentar de bacias sedimentares, especialmente, as con-
troladas por processos tectônicos contemporâneos à sedi-
mentação. As frequentes feições de escavação e preenchi-
mento do Elemento SG, registradas na sucessão estudada, 

Figura 8 - Bloco diagrama esquemático do leque aluvial da Formação Gorotire no leste da Província Carajás, que constitui uma 
sucessão de litofácies granodecrescente ascendente produzida por denudação da área-fonte, retração de escarpa das falhas 
e retrogradação do leque (c.f. legenda na Figura 2).
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indicam forte dinâmica deposicional, que pode ser relacio-
nada a fatores tectônicos que condicionaram o aporte se-
dimentar e a taxa de criação de espaço de acomodação. Es-
tas observações são corroboradas por modelos tectônicos 
prévios, postulados para explicar a evolução da terminação 
leste da Falha Carajás, onde se admite a formação de uma 
bacia rifte que evoluiu por reativação tectônica desta falha 
no Mesoproterozóico (Lima & Pinheiro 2001).

INDICADORES DE PROVENIÊNCIA

Direções de paleocorrentes

As direções de paleocorrentes obtidas em estratos 
acanalados e tabulares da Formação Gorotire, embora pou-
co expressivos (n=24; Figura 2), indicam fluxos orientados 
preferencialmente para nordeste e norte (Figura 9). Estas 
direções de paleocorrentes são consistentes com o modelo 
de fácies deposicionais anteriormente interpretado. Estes 
dados mostram que o sistema de dispersão sedimentar evo-
luiu na mesma direção e, desta forma, é possível inferir que 
as fontes sedimentares em potencial estariam localizadas 
nas regiões mais elevadas, ou seja, a sul da área estudada, 
onde o relevo é controlado pelo principal lineamento da Fa-
lha Carajás (Figura 9).

Figura 9 - Direções de paleocorrentes (n=24) de estratos 
cruzados acanalados da Formação Gorotire que indicam 
aporte sedimentar de regiões elevadas adjacentes à Falha 
Carajás. As setas indicam os possíveis padrões de dispersão 

sedimentar.

Composição dos fragmentos líticos

Os resultados da análise modal dos fragmentos líticos, 
contidos em nove amostras de conglomerados (litofácies Gmm 
e Gcm), foram lançados no diagrama M-I-S (Boggs 2009) e se 
distribuem nos campos de conglomerado sedimentar (com 
fragmentos de rochas sedimentares) e conglomerado polimí-
tico (Figura 10A). Os percentuais relativos dos fragmentos lí-
ticos sedimentares (Ls) constituem de 37 a 58 % do arcabou-

ço e são representados por arenitos finos e formação ferrífera 
bandada (FFB). Os líticos metamórficos (Lm) compreendem 
de 19 a 32 % e incluem fragmentos de gnaisses e quartzitos. 
Os líticos ígneos (Li) perfazem entre 12 e 30 % do arcabouço 
e são oriundos de rochas granitóides finas e vulcânicas bási-
cas. Os clastos de jaspilitos (FFB) são atribuídos à Formação 
Carajás (Figura 10A). Os fragmentos de arenitos finos asse-
melham-se a litotipos da Formação Águas Claras, enquanto 
que os líticos metamórficos são relacionados ao Complexo 
Xingu e Grupo Igarapé Pojuca, onde rochas desta natureza 
são abundantes. Os líticos de granitóides e vulcânicas bási-
cas são relacionáveis ao Complexo Granítico Estrela e à For-
mação Parauapebas, respectivamente.

Minerais pesados

A assembleia de minerais pesados descrita em cinco 
amostras da Formação Gorotire compreende epidoto, zir-
cão, apatita, estaurolita, titanita, anfibólio, sillimanita e 
turmalina (Figura 10B). Apresar de a assembleia não apre-
sentar variações composicionais significativas ao longo do 
perfil estratigráfico, a paragênese mineral é utilizada como 
um elemento adicional na dedução das fontes parentais. As 
associações de minerais pesados têm sido tradicionalmente 
utilizadas, com sucesso, em estudos estratigráficos, sedi-
mentológicos e tectônicos, como ferramenta adicional na 
dedução de proveniência (Lihou & Mange-Rajetzky 1996, 
Nascimento & Góes 2005; Nascimento & Góes 2007; Nas-
cimento et al. 2007).

O epidoto ocorre em frequência entre 15 a 44 % e apre-
senta forma anédrica angulosa a subangulosa, verde ama-
relado e com relevo alto. O zircão representa entre 10 a 26 
% e exibe formas euédrica ou subédrica, esporadicamente, 
anédrica angulosa. Este mineral, exibe variedades castanha 
a incolor, alguns grãos metamícticos, com frequentes inclu-
sões minerais e fluídas. A apatita, com frequência de ocor-
rência de 2 a 9 % da assembleia, apresenta forma subédrica 
ou muito bem arredondada, com partição basal, geralmen-
te, incolor e com abundantes feições de corrosão. Minerais 
menos frequentes, porém não menos importantes, incluem: 
estaurolita, com frequência de ocorrência variando de 1 a 7%, 
apresenta-se como grãos amarelo pálido ou amarronzado, 
com feições de corrosão; titanita perfaz de 1 a 6 % da as-
sembleia e exibe forma anédrica subarredondada, cinza 
amarelado, e raras feições de corrosão; anfibólio apresenta 
concentrações que variam entre 2 a 5% e, geralmente, exibe 
forma anédrica angulosa, verde pálido, com feições de dis-
solução e inclusões de micrólitos de zircão; sillimanita (0 a 
3%) ocorrem como grãos marrom alaranjado prismáticos; e 
turmalina (~1 %) verde ou rosa, anédrica subangulosa. 



Ambiente Deposicional e proveniência da Formação Gorotire, Província Carajás, Sudeste do Cráton Amazônico

12
Contribuições à Geologia da Amazônia  - Volume 9

O epidoto é um mineral tipicamente metamórfico e hi-
drotermal, que ocorre em gnaisses, mica xistos, anfibolitos, 
serpentinitos, skarnitos, além de quartzitos, basaltos (por 
alteração de albita: espilitização), pode também ser encon-
trado em granitóides. Sua associação com zircão, apatita, 
titanita, anfibólio, turmalina indica contribuição de rochas 
granitóides hidrotermalisadas, do Complexo Xingu, Com-
plexo Granítico Estrela (Barros et al. 2001), Granito Central 
e Rancho Alegre (Pinheiro 1997).

Adicionalmente, a associação estaurolita-sillimanita 
indica fontes metamórficas de médio e alto grau, cuja con-
tribuição pode ser atribuída às rochas do Grupo Igarapé 
Pojuca (Pinheiro 1997), bem como unidades estratigráficas 
do Grupo Rio Novo que compreende metavulcanossedi-
mentares de grau metamórfico mais alto, próximo ao Com-
plexo Granítico Estrela (Araújo & Maia 1991). O Grupo 
Rio Novo Segundo Araújo & Maia (1991) e Oliveira et al. 

(1994) abrange rochas metamórficas de alto a baixo grau, 
onde também é registrada a ocorrência de sillimanita.

CONCLUSÕES

A Formação Gorotire, no leste da Província Cara-
jás, compreende um sistema deposicional de leque aluvial 
coalescente formado por duas associações de litofácies: 
leque superior (AF1); e leque intermediário a inferior com 
sistemas de canais entrelaçados (AF2). Os estratos acana-
lados indicam fluxo sedimentar preferencial para nordeste 
e noroeste. Estas associações formam uma sucessão grano-
decrescente ascendente compostas de mesoformas indivi-
dualizadas por superfícies de 5a, 4a e 3a ordens, que definem 
os elementos arquiteturais SG, elemento arquitetural GB, 
elemento arquitetural LA e elemento arquitetural SB.

Figura 10 - (A) Diagrama M-I-S (Boggs 2009); (B) fotomicrografias (luz plano-polarizada) de espécimes de minerais pesados da 
Formação Gorotire e suas respectivas concentrações nas amostras analisadas (G1, G2, G3, G4 e G5).
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A composição dos fragmentos líticos indica rochas-
fontes como arenitos, formações ferrírefas bancadas, gnais-
se, quartzito, granitoide, vulcanito e hidrotermalito. A as-
sembleia de minerais pesados que inclui epidoto, zircão, 
apatita, estaurolita, titanita, anfibólio, sillimanita e turma-
lina, indica fontes comparáveis com as dos conglomerados 
que podem ser atribuídas às unidades estratigráficas per-
tencentes tanto ao embasamento, quanto ao preenchimen-
to da Bacia Carajás.
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Aspectos da dinâmica morfológica do 
Alto Rio Branco, adjacências da cidade 

de Boa Vista, Roraima

Morphological aspects of dynamics in the upper 
Branco River, adjacent to the Boa Vista city, Roraima  

Carlos Sander1, Nelson Vicente Lovatto Gasparetto2, Manoel Luiz dos Santos², 
Thiago Morato Carvalho³, Fabio Luiz Wankler¹

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo apresentar a 
dinâmica morfológica do sistema do alto rio Branco nas adjacências 
da cidade de Boa Vista, Roraima. A área estudada compreende 
uma extensão de 60 km, entre a confluência dos rios Uraricoera e 
Tacutu, até a região da Serra Grande, na parcela Centro-Oriental 
de Roraima. O trabalho compreendeu o mapeamento das unidades 
geomorfológicas da planície aluvial do alto rio Branco pela 
interpretação de fotografias aéreas e imagens orbitais, levantamento 
da morfologia da planície aluvial a partir de imagens SRTM e dados 
batimétricos dos canais, o monitoramento da erosão/deposição pela 
instalação de pinos nas margens dos canais e descrição dos depósitos 
sedimentares da área de estudo pelo método de interpretação de 
fácies. Os resultados apontaram a predominância de processos 
agradacionais frente aos processos erosivos, com aumento do número 
e tamanho das ilhas, onde houve um acréscimo de aproximadamente 
18 % na área das ilhas do sistema do alto rio Branco entre 1975 a 
2005. Apesar do processo crescente de acreção lateral e horizontal nos 
corpos insulares, na margem direita do canal do rio Branco dominou 
a erosão, com destaque a região da foz do rio Cauamé, com taxa média 
superior a dois metros anos. Na margem esquerda, com exceção de 
um ponto, predominaram processos agradacionais. A descrição dos 
perfis na área mostrou maior complexidade na associação de fácies 
nas margens dos canais e ilhas, com maior destaque para o segundo. 
Nas fáceis associadas à planície de inundação e a Formação Boa 
Vista dominaram sedimentos pelíticos.

PALAVRAS-CHAVE: Dinâmica Morfológica; Alto Rio 
Branco; Erosão/sedimentação.

ABSTRACT: This paper aims to present the 
morphological dynamics of the upper Branco river system 
in the vicinity of the city of Boa Vista, Roraima. The study 
area covers a surface of 60 km, between the confluence of 
Uraricoera and Tacutu until the Serra Grande in central 
and eastern portion of Roraima. The work included 
mapping of geomorphological units of the floodplain 
of the upper Branco river by the interpretation of aerial 
photographs and satellite images, survey the morphology 
of the floodplain from SRTM images and bathymetric data 
channels, monitoring of erosion/deposition by installing 
pins along the canals and description of sedimentary 
deposits of the study area by means of interpretation of 
facies. The results indicate the predominance of processes 
across aggradation to erosion, increasing the number 
and size of the islands, where there was an increase of 
approximately 18 % in the area of the upper Branco river 
system islands from 1975 to 2005. Despite the growing 
process of horizontal and lateral accretion bodies in 
the island, on the right bank of the Branco river channel 
erosion dominated, especially the region of the mouth of 
the Cauamé river, with an average rate of more than two 
meters years. In the left margin, except for one point, 
agradacionais processes predominated. The description of 
the profiles in the area showed greater complexity in facies 
association along the canals and islands, most notably in 
the second. In Easy associated floodplain and Boa Vista 
Formation dominated pelitic sediments.
KEYWORDS: Morphological Dynamics; Upper Branco 
River; Erosion/Deposition.
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INTRODUÇÃO

Os trabalhos tratando da dinâmica fluvial, classi-
ficação de canais e rede de drenagem vem sendo desen-
volvidos desde a metade do século passado. Contudo, 
os estudos sobre os sistemas fluviais tropicais são bas-
tante recentes, com poucos trabalhos que antecedem 
a década de 1990 (Phillip et al, 1989; Pickup and War-
ner, 1984). Mesmo assim, tais estudos promoveram um 
grande avanço da Geomorfologia Fluvial. Latrubesse et 
al (2005) destacam que os trabalhos tem apresentado 
temas voltados à processos morfogenéticos, processos 
sedimentológicos e hidro-sedimentológicos, a hidro-
logia de inundação, e a relação entre o tectonismo e os 
processos fluviais.

No Brasil, os principais estudos desenvolvidos em 
grandes sistemas fluviais estão voltados para as bacias 
dos rios Paraná, Araguaia, Paraguai e mais recentemente 
se estenderam aos sistemas fluviais Amazônicos (Filizo-
la, 1997; Stevaux & Santos, 1998; Latrubesse & Stevaux, 
2002; Latrubesse & Franzinelli, 2005; Bayer & Carva-
lho, 2009; Carvalho, 2009ab;). Embora importantes tra-
balhos tenham sido desenvolvidos na Amazônia, a maior 
parte das produções abordam poucos sistemas fluviais, 
dado o limitado volume de dados da região, dificuldades 
de acesso e equipamentos, assim como recursos huma-
nos restritos. 

O rio Branco, o maior afluente do rio Negro, tem 
apresentado raras contribuições nos estudos fluviais e 
têm sua dinâmica e evolução pouco estudada. Neste sen-
tido, o presente trabalho busca fazer reflexões a respeito 
da dinâmica morfológica do sistema do alto rio Branco, 
servindo como base para realização de pesquisas futuras.

CONFIGURAÇÃO REGIONAL

A bacia do alto rio Branco drena uma área de apro-
ximadamente 100.000 km2 e tem suas principais cabe-
ceiras posicionadas no Escudo das Guianas, represen-
tado por áreas de relevos moderadamente altos e disse-
cados. Os limites Oeste e Norte da bacia posicionam-se 
nas fronteiras entre Roraima e Venezuela, tendo seu 
limite Oriental posicionado em solo guianense.

O clima da região (classificação de Köppen) abran-
ge os tipos “Af” (oeste da bacia), “Am” (centro e norte da 
bacia) e “Aw” (leste da bacia). O volume anual de chuvas 
na bacia varia entre 2400 mm na parte oeste da bacia 
e decresce em direção a leste apresentando chuvas per-
to de 1100 mm na fronteira entre Roraima e Guiana. A 
forte concentração de chuvas na estação chuvosa (abril 
a setembro) na parcela Oriental da bacia, que variam 
entre 80 % e 89 % dos totais precipitados ao longo do 
ano hidrológico, acabam por criar contrastes marcan-
tes nos domínios vegetais e na hidrologia dos sistemas 
fluviais quando comparados as posições ocidentais da 
bacia (Evangelista et al., 2008). Conforme esses últimos 
autores, nas áreas de maior concentração de chuvas os 

cursos fluviais apresentam grande variação no volume 
das descargas, tendo como exemplo importante o rio 
Tacutu, com uma variação da descarga mensal em apro-
ximadamente 170 vezes. Na porção Oriental da bacia, 
além de maiores volumes precipitados por ano, a pluvio-
sidade é bem distribuída e atua na manutenção de áreas 
florestadas. Outro detalhe destacado por estes autores é 
que a variação mensal da descarga dos rios nesta região 
é baixa. Um exemplo importante deste contraste é o rio 
Uraricoera (o principal tributário do rio Branco) que 
apresenta uma variação de cinco vezes em seu volume 
médio mensal.

O trecho estudado compreende os domínios da 
planície aluvial do sistema do alto rio Branco em uma 
extensão de aproximadamente 70 km, tendo como seu 
limite norte as confluência entre os rios Uraricoera e 
Tacutu (que formam o rio Branco), até a região da serra 
Grande, posicionado poucos quilômetros à montante da 
foz do rio Mucajaí (Figura 1). O rio Branco apresenta um 
canal de baixa sinuosidade que flui sobre a fossa tectô-
nica do Tacutú (Costa & Falcão, 2011), com baixa pro-
fundidade, em média 7 a 8 metros (nível médio do rio), e 
com declividade média de 10,6 cm/km. Representa uma 
zona de transição entre terrenos mais elevados, nas par-
celas setentrionais da bacia hidrográfica do rio Branco 
para zonas rebaixadas, com exceção das corredeiras do 
Bem Querer, posicionadas a 70 km a jusante da área de 
estudo, que representa o nível de base do sistema do rio 
Branco superior.  

Abastecidos por sedimentos erodidos do Escudo 
das Guianas o sistema do alto rio Branco, possui uma 
planície aluvial estreita, com largura variando de pouco 
mais de 2,5 km (trecho limítrofe inferior) a 4 km, en-
quanto que no baixo rio Branco a planície aluvial supera 
10 km de largura. A planície aluvial possui um desnível 
médio de 8 m dos terrenos elevados adjacentes a sua pla-
nície, estes terrenos adjacentes à planície do rio Branco 
são formados por sedimentos da Formação Boa Vista 
(sedimentos friáveis, compostos por depósitos arenosos 
e material clástico). Apresenta contatos, em menor grau, 
com as estruturas geológicas da Formação Serra do Tu-
cano (trecho nordeste), Suíte Intrusiva Mucajaí (trecho 
sudeste) e com Coberturas Eólicas Holocênicas (trecho 
sudoeste inferior) (IBGE, 2005; CPRM, 2009). 

Estudos de Carvalho & Carvalho (2012a) e Morais 
& Carvalho (2013) descrevem que diferentemente das 
demais regiões amazônicas, nas quais os rios na maioria 
são alóctones, em Roraima o sistema de drenagem em 
grande parte é autóctone, têm suas nascentes situadas 
principalmente no sistema Parima-Pacaraima, o qual 
atua ecológica e geomorfologicamente como divisor de 
águas. Estas caracterizações regionais são importantes 
não só para contextualizar os ecossistemas regionais 
amazônicos, mas são também importantes para o en-
tendimento evolutivo das superfícies de aplainamento 
de Roraima, assim como do ponto de vista de conserva-
ção, distribuição da fauna e flora (Carvalho & Carvalho 
2012a).  
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Figura 1 - Localização da planície aluvial do Alto Rio Branco.

O sistema do alto rio Branco, segundo Carvalho & 
Carvalho (2012a) drena um importante sistema de áre-
as abertas, o lavrado, com 43.281 km². Segundo os au-
tores, o relevo do lavrado é suave, com fraca dissecação, 
característico de superfície de aplainamento, sendo esta 
formação a mais recente de Roraima, a qual estende-se 
desde o nordeste até ao sul do Estado, porém com ca-
racterísticas fitofisionômicas diferenciadas. As cotas do 
compartimento desta superfície no lavrado situam-se 

entorno de 50-200 metros (74% da região do lavrado), 
e que no período chuvoso formam um sistema lacustre 
interconectado entre si, aos igarapés e rios. Este siste-
ma lacustre interconectado com as veredas formam um 
extenso campo de áreas úmidas, abrangendo cerca de 10 
mil km², sendo somente os lagos ocupando cerca de 830 
km², totalizando quase 18.000 lagos entre os perenes e 
sazonais (Carvalho & Carvalho, 2012a; Morais, 2014).
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MATERAIS E MÉTODOS

A metodologia envolveu a interpretação de imagens 
orbitais da série Landsat (1975, 2005 e 2013), imagens 
do GeoEye de 2013 e fotografias aéreas das décadas de 
1943 e 1960 (USAF) obtidas no Lab. de Métricas da Pai-
sagem (http://ufrr.br/mepa). Estas imagens, com auxílio 
do programa QuantumGis 1.8, foram utilizados para a 
vetorização dos limites do canal, ilhas, lagos, importan-
te para verificar os processos de erosão e sedimentação 
e cálculo de área. Para confecção dos perfis topográfi-
cos transversais da planície aluvial foram utilizados os 
modelos de elevação da SRTM (Shuttle Radar Topography 
Mission) hidrologicamente corrigidos, disponíveis no 
Mepa (http://ufrr.br/mepa). A utilização de geotécnicas 
como o sensoriamento remoto/geoprocessamento é fun-
damental para estas caracterizações, conforme descrito 
por Carvalho & Bayer (2008), Carvalho (2009b) e Car-
valho & Carvalho (2012b) e principalmente quando nos 
referimos aos estudos com base em métricas da paisa-
gem (Morais & Carvalho, 2013).

 Os dados de batimetria foram mensurados com 
correntômetro do tipo ADCP (Acoustic Doppler Cur-
rent Profiler), modelo M9 conforme descrito por Carva-
lho (2008). Os dados da seção batimétrica transversal 
foram integrados com os perfis topográficos da planície 
aluvial no programa Corel Draw 11. 

Para caracterizar a velocidade de erosão do trecho 
analisado, forma instalados, ao longo do sistema do alto 
rio Branco, 27 pinos, divididos em um total de 7 zonas, 
para avaliar o desgaste sofrido pelas margens do canal. 
Esse monitoramento em pontos específicos ao longo da 
área de estudo complementam as informações geradas 
para um melhor entendimento sobre a evolução multi-
temporal do alto rio Branco. A partir desses dados foram 
avaliados mudanças na morfologia do canal.

A caracterização dos depósitos aluviais foi reali-
zada através da descrição sedimentológica de perfis das 
margens do canal do rio Branco, bancos de solapamen-
to e de cortes de áreas de extração de argila na área da 
planície de inundação. A interpretação dos depósitos 
obedeceu aos códigos de nomenclatura e sistematização 
faciológica preconizados no método de análise facioló-
gica descrito por Miall (1996). A determinação granulo-
métrica seguiu técnica em EMBRAPA(1997) e a classifi-
cação descrita em Folk & Ward (1957).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O sistema do Alto Rio Branco

Composto por uma variedade de ilhas e barras are-
nosas, esse sistema que tem seu máximo de exposição 
geralmente no mês de abril, período limite da estação 
seca.  Com uma largura média de pouco mais de 3,3 km, 
tanto a planície aluvial, assim como o canal do alto rio 
Branco apresentam uma trajetória levemente sinuosa 
(Figura 2, perfis “B a G”) onde sua metade superior fica 

posicionada mais próxima á margem direita da planície 
aluvial, quando no trecho intermediário da área de estu-
do, o rio Branco fica posicionado no limite da planície 
aluvial (limite ocidental) em contato direto com a For-
mação Boa Vista, sobre o qual a cidade de Boa Vista está 
instalada (Figura 2, perfis “E e F”). 

Figura 2 - Perfis transversais da planície aluvial distribu-
ídos ao longo do sistema do alto rio Branco. Os perfis são 
limitados pela Formação Boa Vista, Formação Serra do 
Tucano (perfil A) e afloramento da Suíte Intrusiva Mucajaí 
(Serra Grande - perfil J). 
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No perfil “E” pode ser observado o contato direto 
do rio Branco com a formação Boa Vista. Este banco de 
solapamento apresenta uma altura média superior a 13 
metros (Figura 3). Os depósitos relacionados à Formação 
Boa Vista e Serra do Tucano, em contato com a planície 
aluvial do alto rio Branco, apresentam altitudes entre 75 
e 85 m, cortados por igarapés, compostas por buritizais 
(veredas) que abastecem o rio Branco. Já os trechos pro-
ximais da planície aluvial estão dispostos à cota média 
de 65 m. Os contatos com Suíte Intrusiva Mucajaí e as 
Coberturas Eólicas Holocênicas são maiores, apresen-
tando desníveis entre 30 a 40 m nessa segunda estrutura 
geológica enquanto que a Suíte Intrusiva Mucajaí forma 
um paredão entre a planície aluvial do rio Branco com 
áreas situadas a posições orientais do rio, com altitudes 
máximas entorno de 850 m (Serra Grande).

A metade inferior da área de estudo passa apresen-
tar uma posição mais centralizada até as proximidades 
do limite inferior, onde o canal do rio Branco faz contato 
com a Suíte Intrusiva Mucajaí (Serra Grande), junto ao 
limite esquerdo da planície aluvial (Figura 2, perfil J). 
O limite do trecho inferior está relacionado à área de 
domínio do Grabén do Tacutu. Neste local verifica-se 
um afunilamento da planície aluvial do rio Banco onde 
tal canal passa a fluir junto ao limite oriental do gráben, 
com um leve deslocamento do eixo no sentido N-S até as 
imediações da foz do rio Mucajaí, no limite sudoeste da 
fossa tectônica. Destaca-se ainda no trecho inferior da 
planície do alto rio Branco a ocorrência de Coberturas 
Eólicas Holocênicas. Similar a exemplos desse tipo de 
depósitos, são os observados na região de Santa Cruz de 
la Sierra - Bolívia, onde o leito arenoso e seco dos rios, 
expostos durante a estação seca, abastecem campos de 
dunas na região (May & Veit, 2005; May, 2013).

Figura 3 - Vista aérea da cidade de Boa Vista em 1925. Tre-
cho da Formação Boa Vista onde representa o limite da 
planície aluvial do alto rio Branco (margem direita do rio 
Branco). Compreende a área entre os perfis “E” e “F” da 
Figura 2. (Fonte: RICE, 1978).

Evolução recente do sistema do Alto Rio 
Branco

Desde sua formação o sistema fluvial busca ajus-
tar-se às características hidrossedimentares da área 
drenada. Visualizando o sistema da planície aluvial, en-
tende-se que tal unidade ambiental participa, ou mes-
mo esteve envolvido, de forma direta ou indireta com a 
dinâmica morfológica do canal ou de seus caudais. As-
sim, sendo o rio Branco um sistema com carga de fundo 
predominante, este tem atuado no armazenamento e na 
erosão de seus depósitos aluviais.

O rio Branco apresenta uma importante dinâmica 
morfológica, atuando de forma importante na evolução 
do sistema, especialmente pelo suprimento sedimentar. 
A Tabela 1 mostra alguns parâmetros do sistema do alto 
rio Branco observados entre 1965 e 2012, onde nota-se 
a ampliação do número de ilhas (especialmente as me-
nores) e de barras arenosas, principalmente por acreção 
lateral. A ampliação do número de ilhas maiores foi dis-
creta, por processos do tipo acreção longitudinal e late-
ral, com trechos em anexação de ilhas centrais e laterais. 
As barras apresentaram uma ampliação de seu número, 
mas também de forma discreta.

Tabela 1 - Evolução quantitativa dos elementos do canal e 
da planície de inundação do alto rio Branco.

Parâmetro 1965 1975 2005 2012

Número de Ilhas (> 0,10 km²) 19 - - 20

Ilhas menores (< 0,10 km²) 19 - - 43

Área total (km2) ocupadas 
por ilhas

17,90 20,79

Área total (km2) ocupadas 
por ilhas (> 0,10 km²)

17,56 19,96

Área total (km2) ocupadas 
por ilhas (< 0,10 km²)

0,34 0,83

Barras centrais 12 - - 16

Barras laterais - 46 51 -

Lagos - 169 150 -

Comparando imagens da estação seca de 1975 e 
2005 observou-se que o sistema do alto rio Branco apre-
senta uma tendência agradacional. Na figura 4, o mape-
amento das margens (canal, ilhas e lagos) mostra que os 
processos deposicionais superam os processos erosivos. 
Essa tendência se mostra mais evidente junto à margem 
esquerda do canal do rio Branco e principalmente jun-
to às ilhas do sistema, que apresentaram ganhos de área 
significativos (trechos “A e B”, Figura 4). Tal questão 
pode ser bem observada quando verificados a contagem 
do número de ilhas e barras fluviais na área de estudo. 
Quanto ao número ilhas, foi verificado que de 1965 a 
2012 (Tabela 1) houve uma ampliação de 5,26 % no nú-
mero de ilhas com área maior que 0,10 km2. 
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Figura 4 - Evolução do sistema fluvial do Alto Rio Branco 
durante o período de 1975 a 2005, a partir da interpreta-
ção de imagens orbitais do tipo Landsat 5.

Contudo, se observado as ilhas com área menor 
que 0,10 km2 (Tabela 1), o número de corpos insulares 
mais do que dobram, apresentando assim um ganho de 
226,32 %. O Trecho “C” ilustra o surgimento de novas 
ilhas junto ao sistema do alto rio Branco, seguindo a 
estabilização de barras laterais pela instalação de co-
bertura vegetal, situação observada ao longo de toda a 
área estudada. A expansão insular na área de estudo é 
também visível quando observada a área total das ilhas. 
Tomando como base imagens orbitais de 1975 e 2005 
fica claro o predomínio dos processos deposicionais 
sobre os erosivos. Durante as três décadas houve um 
acréscimo de aproximadamente 18 % para tal período, 
quando a área total das ilhas passou de 17,60 km2 para 
20,79 km2. 

Assim como as ilhas, a contagem de barras tam-
bém mostrou evolução (Tabela 1), com um acréscimo 
de 15,52 % no número de barras arenosas para o perío-
do de 1975 e 2005, com destaque para as barras centrais 
que apresentaram um crescimento de 33,33 %. Quan-
to às barras laterais, estas formas foram acrescidas em 
10,87 %. Mesmo que os números de barras arenosas 
variem espacialmente e temporalmente, tais depósi-
tos representam o marco fundamental na gênese das 
ilhas e nos processos de ampliação que as precedem. 
No tocante as barras laterais, estas estão geralmente 
associados às posições convexas em trechos sinuosos 
(Cunha, 1995; Bayer & Carvalho, 2009). Na margem 
oposta (côncava), por sua vez, se instala zona de maior 
velocidade e maior profundidade (talvegue) do canal. 
Tal condição é observada no trecho intermediário da 

área de estudo, nas adjacências da cidade de Boa Vista. 

O trecho de margem convexa na região intermedi-
ária do alto rio Branco, a frente da cidade de Boa Vis-
ta, mais do que um ambiente propicio a formação de 
barras arenosas, representa a zona de maior evolução 
de ilhas (Figuras 5 e 6) e de eminente transição destas 
estruturas para planície de inundação. Essa zona re-
presenta atualmente de um conjunto de ilhas com uma 
extensão de 15 km, complexo da Ilha Surrão (Figura 
5). Esse complexo de ilhas é separado por um canal de 
largura de aproximadamente 15 metros no trecho supe-
rior deste canal e apresenta uma largura de 200 metros 
ao final do complexo de ilhas. A entrada deste canal 
se encontra em processo de desligamento e tem sua 
alimentação por parte do rio Branco praticamente cor-
tado durante o ápice da estação seca, tendo seu fluxo 
mantido por um tributário. 

Figura 5 - Canal secundário do Surrão durante vazante 
histórica em abril de 2013.  Nesta ocasião o rio Branco 
apresentou o segundo menor nível desde 1968. A imagem 
mostra a condição de anexação da Ilha do Surrão (lado 
direito da foto) à planície de inundação a margem esquer-
da do rio Branco (2°49´07” N e 60°39´03” W) (Foto: Carlos 
Sander, abril/2013). 

Observando registros históricos desde 1943, po-
de-se observar uma considerável evolução das barras 
arenosas e ilhas nas adjacências da cidade de Boa Vis-
ta, junto à margem esquerda do rio Branco. Enquanto as 
ilhas em 1943 se apresentavam totalmente isoladas, uni-
das provavelmente por barras arenosas durante as va-
zantes máximas. Em estágios posteriores, observou-se 
uma progressão das ilhas por acreção lateral e longitudi-
nal.  Em períodos posteriores observaram-se processos 
substanciais de acreção lateral e longitudinal (Figura 
6).  O fato interessante é que as ilhas intermediárias se 
posicionavam mais centralizadas ao canal, enquanto as 
ilhas posicionadas a montante e a jusante eram laterais. 
Imagens de 1965 mostraram o progresso no acréscimo 
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de áreas às ilhas, principalmente a ilha do Surrão, posi-
cionada na posição montante. O processo junto a Ilha do 
Surrão progrediu a jusante, mas principalmente lateral-
mente atuando num maior confinamento do canal do rio 
Branco. Estabeleceu-se também um maior isolamento 
do canal secundário do Surrão em relação ao canal prin-
cipal.

Além da condição de convexidade deste último 
trecho, outro fator pode estar afetando positivamente 
na agradação e desenvolvimento do complexo de Ilhas 
do Surrão. A construção da ponte dos Macuxis na déca-
da de 1970 e de seus aterros de acesso, posicionada logo 
a jusante do complexo do de ilhas do Surrão, promoveu 
alterações na circulação de água nos trechos a montante 
pelo afunilamento do fluxo da planície aluvial. Assim, 
o fluxo que percorria longitudinalmente a planície de 
inundação durante as cheias foi quase que totalmente 
barrado. Essa condição favorece a deposição dos mate-
riais finos na planície de inundação (margem esquerda) 
e de demais sedimentos pelo efeito de remanso gerado 
pela desaceleração do fluxo nas áreas de influência do 
aterro (à montante). A figura 7 apresenta a variação es-
paço-temporal do conjunto de ilhas do Surrão e mar-
gens do canal no trecho de influência da ponte dos Ma-
cuxis.

Figura 7 - Evolução espaço-temporal da planície aluvial 
do alto rio Branco, nas adjacências de Boa Vista, Roraima. 
Ponto central - 2°49´N e 60°38´W.

O trabalho do rio no processo de entalhamento do 
canal, para esse trecho sinuoso apresenta sua condição 
clássica nos perfis “A e B” (Figuras 8). Nestes perfis o 
talvegue do canal está posicionado junto à margem côn-

Figura 6 - Processo de estabilização de barras arenosas, complexo da Ilha do Surrão, adjacências da cidade de Boa Vista 
– RR. O desenvolvimento do processo de soldamento entre as ilhas e a acreção lateral à planície de inundação (Ponto 
Central - 2°49´N e 60°38´W). A) USAF-1943; B) USAF-1965; GeoEye, 2013 (Fonte: Acervo de imagens de Carlos Sander e 
Thiago M. Carvalho, Mepa/Ufrr - http://ufrr.br/mepa).
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cava, representada pela zona de maior velocidade do flu-
xo e de profundidade da seção. Seguindo em direção à 
margem oposta (convexa) há uma redução gradual da 
profundidade do canal e da descarga da água Outro de-
talhe visível nas duas seções é o desnível entre o canal 
principal e o canal secundário. Nas seções transversais 
“A e B” (Figura 8) o talvegue do canal principal do rio 
Branco se apresenta 4,39 metros (perfil A) e 4,76 metros 
(perfil B) mais profundo que o canal secundário. Tal 
condição mostra a maior erosão no canal principal e a 
evolução do processo de desativação do canal secundá-
rio, seja pelo volume do fluxo drenado ou pela sua con-
dição de colmatação. 

Figura 8 - Integração dos perfis topográficos e batimétri-
cos, alto rio Branco, adjacências da cidade de Boa Vista, 
Roraima.

A desativação do canal secundário tem sido ace-
lerada pela redução da descarga captada junto ao canal 
principal do rio Branco. Essa situação deriva de proces-
sos agradacionais na boca do paraná, que compreende o 
processo de anexação do complexo das ilhas do Surrão à 
planície de inundação (margem esquerda) em seu trecho 
montante. Tal condição tem contribuindo fortemente 
no processo de deposição de materiais no leito do canal 
secundário, promovendo ainda seu estreitamento, am-
pliando os desníveis (profundidade e largura) entre os 
dois canais.

Os perfis “C e D” (Figura 8) mostram uma modi-
ficação do formato da seção transversal. O perfil C po-
sicionado a montante da ponte dos Macuxis, evidencia 
uma situação peculiar. Apresenta um talvegue com flu-
xos de maior velocidade (como nos perfis A e B) posi-
cionados próximos a margem direita. Contudo, próxi-
mo à margem esquerda do canal, há a presença de um 
talvegue, com condições de fluxo reduzido, mas com 

profundidade superior a 2,4 m que o talvegue oposto. 
Esse talvegue tem origem na margem esquerda do canal 
principal (parte ocidental das ilhas), e atualmente tem 
uma extensão de aproximadamente 700 m a montante 
da ponte dos Macuxis, sendo limitado a norte por uma 
barra lateral. É provável que tal talvegue seja remanes-
cente de um posicionamento mais oriental do canal do 
rio Branco. Apesar disso, imagens de satélites recentes 
mostram uma redução significativa da extensão deste 
talvegue. Comparando imagens do Landsat 5 (TM) de 
dezembro de 2002 a janeiro de 2013 (GeoEye), relativas 
à estação seca, foi observada uma redução do palio tal-
vegue de aproximadamente 1500 metros para as distan-
cias atuais (600 metros a montante da ponte) devido ao 
avanço a jusante de uma barra arenosa, promovendo a 
sedimentação dessa feição morfológica. Contudo, a ma-
nutenção deste antigo talvegue até hoje ainda não é bem 
compreendida. Uma das possibilidades é que durante 
o período de cheias o deslocamento do fluxo da planí-
cie de inundação para o canal do rio Branco, devido ao 
aterro da ponte, estaria alimentando o fluxo neste local 
e favorecendo o transporte de sedimentos no talvegue. 
Outro fator é a ocorrência de fluxos diagonais durante 
a estação seca, que se deslocam da posição côncava do 
rio Branco (margem direita) em direção à margem es-
querda, favorecidos por uma barra central que impede o 
fluxo a jusante em períodos de vazante.

O perfil D está posicionado no contato com a ilha 
de São Lourenço a 2 km a jusante da ponte dos Macu-
xis (Figura 8). O rio Branco neste perfil fica dividido 
em dois canais com relativa semelhança onde o desní-
vel entre os talvegues é de apenas 0,4 metros, estando o 
ponto profundo posicionado próximo à margem direita 
do canal. A parte intermediária do perfil, junto ao ca-
nal, compreende uma barra fluvial onde seu lado direito 
compreende os primeiros estágios iniciais de fixação de 
vegetação (Figura 9). 

Figura 9 - Imagem panorâmica da região do perfil D (Figu-
ras 8). A direita da foto pode está posicionado a extremi-
dade montante da ilha São Lourenço. Ocorre a presença 
de gretas de contração que se desenvolvem sobre a barra 
arenosa, demonstrando estágios iniciais de acreção verti-
cal. Associado a tal condição pode ser observado os está-
gios iniciais de fixação de vegetação (Foto: Carlos Sander, 
sentido margem direita-esquerda, 30/05/2012).
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O desenvolvimento da barra central a montante 
mostra uma tendência de crescimento a montante pela 
acreção horizontal observado em outras ilhas no siste-
ma do alto rio Branco, inclusive com a formação de lagos 
insular de bancos acrescidos (transversal ao canal), uma 
tendência observada na transição ilha de São Louren-
ço/barra. Tal condição é destacada também por Bayer 
(2010) estudando o sistema do rio Araguaia. Neste sen-
tido, este autor destaca a tendência de crescimento a 
montante pela acreção e acumulação de barras centrais 
na frente da ilha, dessa forma o padrão romboidal, ad-
quirindo uma forma mais alongada, o que favorece na 
continuidade do processo, a sedimentação nas laterais. 
O processo de acreção a montante da ilha de São Louren-
ço, por sua vez, pode estar sendo facilitada pela instala-
ção da ponte dos Macuxis. O processo de desaceleração 
do fluxo pelos pilares da ponte pode estar facilitando a 
estabilização da barra fluvial a montante do perfil D.

Quanto à ocorrência de barras e ilhas laterais, 
fora do trecho de maior concavidade (nas adjacências 
de Boa Vista), estas tem apresentado progressão numé-
rica quando comparados a registros do século passado 
(Tabela 1). Apresentando geralmente um formato elip-
soidal as barras laterais apresentam algumas questões 
que compõe sua genética, em conformidade com ciclo 
hidrológico anual, sendo alimentadas por sedimentos 
até o término do ciclo de cheias, com seu posiciona-
mento favorecido pela presença de um talvegue sinuoso 
e pela perda de competência do fluxo no carreamento 
dos sedimentos. Quanto ao grau de exposição e o tama-
nho as barras laterais no sistema do alto rio Branco, tais 
estruturas afloram até aproximadamente a cota de 3 m. 
Já, em relação ao tamanho, elas apresentam extensões 
de centenas de metros a distâncias quilométricas. Neste 
segundo caso, é provável que a forma bastante alongada 

de barras fluviais seja fruto da fusão de bancos areno-
sos vizinhos. Tal fenômeno ocorre normalmente em rios 
aluvionares, como observadas ao longo do rio Araguaia 
(Bayer & Carvalho, 2009; Carvalho, 2009a). 

Assim como as barras fluviais, as ilhas laterais 
predominam as paisagens do alto rio Branco. As ilhas 
compreendem o processo de estabilização dos bancos 
arenosos e passam a incorporar áreas por acreção late-
ral e horizontal. Contudo, além da fixação de vegetação 
estes depósitos se diferenciam das barras fluviais pelo 
processo de acreção vertical, dando elas características 
granulométricas distintas. 

MONITORAMENTO DA EROSÃO DE   
MARGENS DO ALTO RIO BRANCO

Processos de erosão, assim como deposição, são 
grandes indicadores da evolução morfológica dos rios ao 
longo da planície aluvial. Por mais que processos desse 
tipo sejam mais visíveis e relacionados em maior grau 
em sistemas meandriformes, todos os tipos de sistemas 
de uma e outra forma são afetados por esse processo.

Conforme observado na Tabela 2 e Figura 10, a 
maior parte das seções levantadas foi observada per-
das por erosão, totalizando um total de 21 locais. Em 6 
pontos foram obtidos valores positivos, indicando pro-
cessos de acreção durante o período de monitoramento. 
Os levantamentos mostraram que todos os monitorados 
junto à margem direita do rio Branco apresentaram ero-
são, ficando em conformidade com as informações obti-
das com a interpretação de dados por imagens de satéli-
te. Já, considerando todos os pontos situados à margem 
esquerda do sistema alto rio Branco, com exceção do 
ponto 2 (zona II) (Tabela 1, Figura 10), todos os pontos 
apresentaram acreção. 

Período/Erosão (cm)
17/03/2010 –
03/12/2010

03/12/2010 -
18/02/2011

18/02/2011 –
30/03/12

30/03/12 –
02/11/13

S M I S M I S M I S M I
I 1 Na Na Na Na Na Na Na Na Na 2 4 3,5
I 2 Na Na Na Na Na Na Na Na Na - 1,5 - 3 -19
I 3 Na Na Na Na Na Na Na Na Na 10,4 8,3 7
I 4 Na Na Na Na Na Na Na Na Na -10 -12,5 -21
II 1 Na Na Na Na Na Na Na Na Na 3 11,5 19
II 2 Na Na Na Na Na Na Na Na Na 16 7 5,5
III 1 Et Et Et Et Et Et Et Et Et Et Et Et
III 2 Et Et Et Et Et Et Et Et Et 2 1 -8
III 3 Et Et Et Et Et Et Es Es Es Es Es Es
III 4 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Et Et Et
III 5 Na Na Na Na Na Na Na Na Na 2 1 -8
IV 1 Na Na Na Na Na Na Na Na Na 0 1,5 0,5
IV 2 Na Na Na Na Na Na Na Na Na -3 -4,5 - 6
V 1 5 - - 1 21,6 - 48 40,3 57 19,8 18 12,8
V 2 14,5 31 - 0 0 16,5 37 52 31,2 Et Et Et
V 3 9 33,4 - 1 5 55,5 29,5 32,7 10 Et Et Et
V 4 - - - - - - Na Na Na Et? Et? Et?
V 5 - - - - - - Na Na Na Et? Et? Et?
V 6 Na Na Na Na Na Na Na Na Na -2,5 -4 0
VI 1 27,7 - - 0,5 59 - Et Et Et Et Et Et
VI 2 Et Et Et Et Et Et Et Et Et Et Et Et
VI 3 51,9 - - 5,1 - - Et Et Et Et Et Et
VI 4 21 - - 0 - - 43,5 62 55,5 Et Et Et
VII 1 3,5 - - 0 3,1 - 29,8 36 49 5 22,5 16
VII 2 17,1 13,7 - 0 1,8 11,8 47 26,2 39 5 21,2 Et
VII 3 5,5 36 - 0 0,5 31,2 Et Et Et Et Et Et
VII 4 6,5 10 - 0 1,8 34 31,3 27 33 11,3 Et Et

Tabela 2 - Monitoramento da perda de solo pela instalação de pinos junto às margens do canal do alto rio Bran-
co. Onde: Es – Extração de seção, Na - Não ativado, Et Extração total do pino. Os valores positivos indicam erosão,  
enquanto os valores negativos representam acreção de materiais.

SeçãoZona



Aspectos da dinâmica morfológica do Alto Rio Branco, adjacências da cidade de Boa Vista, Roraima

24
Contribuições à Geologia da Amazônia  - Volume 9

25
Contribuições à Geologia da Amazônia  - Volume 9

Figura 10 - Localização de pinos de monitoramento de 
erosão na bacia do Alto Rio Branco. 

Os processos erosivos mais acentuados foram ob-
servados na zona III, nos pontos 1 – 4. Esses foram segui-
dos por perfis posicionados na zona VI (pontos 1- 3. O 
perfil 4 também apresentou erosão, mas em menor grau) 
e na zona VII, junto ao perfil 3. Podendo se somar a esses 
os perfis 4 e 5, posicionados na zona V. O que há comum 
entre esses pontos é que todos apresentaram extração 
total de seus pinos. Contudo, os perfis 4 e 5, na zona V, 
há indicativos de violação (extração) dos pinos por fre-
quentadores locais. Os demais pinos onde imperaram 
os processos erosivos não apresentaram extração dos 
pinos. Este é o caso dos perfis 1 a 4 (zona I), 1 a 2 (zona 
II), 1 e 2 (zona IV), 1 e 6 (zona V), além do per Perfis 1 e 
2 (zona VII). 

Posicionada no trecho médio do sistema do alto rio 
Branco, a zona III representa o ponto de maior atividade 
erosiva junto às margens do canal. Desde que foram ins-
talados pinos nesta zona, sempre houve erosão total dos 
pinos dentro dos intervalos monitorados. O processo de 
remoção dos pinos coincidiu sempre com o período de 
cheias da bacia. Tal período tem geralmente início ao fi-
nal do mês de abril e atingindo seu auge geralmente no 
mês julho. No mês de maio a descarga costuma superar 
o topo das margens e permanecer assim até o início de 
agosto.

Erodindo sedimentos da planície aluvial do rio 
Cauamé (Figura 11), o trecho referente à zona III (pon-
tos 1 a 4) avança a taxas igual/superiores a 1 m/ano. A di-
ferença entre os limites do canal para esta década foi em 
média superior a 20 m, indicando uma erosão superior 
a 2 m/ano, sendo essas taxas de erosão também obser-
vadas em outros rios, tal como o rio Paraná (Fernandez, 
1990; Correa e Souza Filho, 2009). É possível verificar 
ainda o avanço do rio Branco sobre o Cauamé com a su-

pressão progressiva do limite inferior dos dois canais. 

Figura 11 - Erosão da margem esquerda do rio Branco na 
região da confluência com o rio Cauamé entre janeiro de 
2003 e janeiro de 2013. Na imagem são mostrados os per-
fis 2, 3 e 4 (Zona III), onde a linha branca mostra o limite 
do canal no ano de 2003 (Fonte: Digital Globe/GoogleEar-
th, 2013).

Diversos fatores contribuem para erosão acelera-
da na zona III. Entre eles estão à sinuosidade do trecho, 
as características do perfil transversal, a dinâmica das 
cheias no local, a velocidade do fluxo em atrito com a 
margem e a granulometria do material. O trecho avalia-
do está posicionado junto à margem côncava do canal, 
na trajetória mais sinuosa do sistema do alto rio Bran-
co, o que justifica em grande parte a condição de trecho 
com maior volume de erosão. Outro detalhe importante 
é o formato da seção transversal no local. Entre todos os 
perfis levantados na área de estudo a zona III foi o tre-
cho onde o rio Branco se encontra mais espremido junto 
à margem do canal. A formação de ilhas e o avanço de 
barras fluviais da margem convexa em direção à margem 
côncava tem concentrado a maior parte do fluxo das 
cheias junto à margem direita do canal, quando as pro-
fundidades próximas à margem do canal, no ápice das 
cheias, superam os 12 m de profundidade.

Associado aos fatores descritos acima está à veloci-
dade do fluxo do canal. A celeridade do fluxo é resultado 
de diversas variáveis que vão desde a forma do canal no 
trecho avaliado, a declividade média do setor, a área da 
seção transversal e descarga do canal. Seu talvegue está 
posicionado muito próximo à margem, com uma distân-
cia que varia entre 30 e 50 m no trecho estudado. O mo-
nitoramento das seções transversais no sistema do alto 
rio Branco aponta que esta zona apresenta os maiores 
valores de velocidade de fluxo. Tal condição está asso-
ciada à concavidade do trecho estudado, ao confinamen-
to da maior parte da descarga junto à margem direita e a 
declividade do setor, que criam condições hidrodinâmi-
cas no local que ampliam o efeito de corrosão sobre as 
margens do canal.
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Outros fatores como o período de duração das 
cheias e a própria composição das margens favorecem a 
erosão. Apresentando uma composição silto/argilosa na 
parte intermediária de superior dos perfis (pinos médio 
e superior) e de areia média em sua base (pino inferior). 
Assim, todos os pinos posicionados neste trecho mos-
traram a baixa resistência ao atrito provocado pelo fluxo 
durante as cheias. Tal questão é tratada por Fernandez 
(1990) e Correa & Souza Filho (2009), que colocam a 
velocidade do fluxo é a condição efetiva no processo de 
erosão de margens. Neste sentido, Correa & Souza Filho 
(2009) indagam ainda que estudos de monitoramento de 
margens no rio Paraná mostrou que estruturas de com-
posição argilo-siltosa, que em tese apresentariam maior 
resistência aos processos, mostraram menor resistência 
a erosão que as margens de composição areno-argilosa.

Outra condição que possivelmente apresenta um 
papel decisivo na erosão da zona III é o deslocamento 
de fluxos transversais sobre a planície aluvial no sentido 
rio Branco – Cauamé (Figura 11). Observações feitas du-
rante as cheias do rio Branco mostram que quando o ní-
vel deste rio supera o nível da margem direita, na região 
da zona III, o fluxo sobre a margem se desloca sobre a 
planície aluvial indo ao encontro com o rio Cauamé. Tal 
situação se deve ao maior declividade da linha d’água 
do rio Branco em relação ao baixo Cauamé no trecho, 
promovendo um desnível entre os canais que favorece 
a transferência de fluxo extravasado do rio Branco para 
seu tributário. Esse fator talvez seja um dos principais 
condicionantes no processo de aceleração da erosão re-
montante na confluência dos rios e na desestabilização 
da margem direita do rio Branco na zona III.

 Todas as demais zonas (I a VII), posicionadas a 
margem direita do canal principal do rio Branco, mos-
traram processos erosivos substancialmente menores. 
Tirando o ponto 2 da zona VI, com erosão igual/superior 
a 1 m/ano, todos outros trechos apresentaram taxas de 
redução de margem inferiores a 1 m/ano (Tabela 1, Figu-
ra 10). O trecho de menor erosão junto à margem esquer-
da do rio Branco está posicionado junto aos domínios 
da cidade de Boa Vista, representado pelo ponto 1, na 
zona VI. Tal setor está sob o domínio de um terraço com 
geologia ligado a Formação Boa Vista, que compreende 
sedimentos com textura predominantemente silto-argi-
losa a silto-arenosa com afloramento de concreções la-
teríticas. Neste trecho a erosão foi quase nula atingindo 
uma taxa de apenas 0,01 m/ano. 

Já na margem esquerda do rio Branco predominam 
processos de acreção. A única exceção é ponto 2, na zona 
II, localizado junto à ilha do Surrão com uma erosão mé-
dia anual de 0,06 m/ano. Os outros trechos, por sua vez, 
foram agradados a taxas variando entre 0,01 a 0,09 m/
ano, sendo que os valores de agradação estão relacio-

nados a trechos mais sinuosos e associados às margens 
convexas. Essa tendência visualizada pela interpretação 
de dados orbitais. O mapeamento do sistema para o pe-
ríodo entre 1975 e 2005, com raras exceções, também 
mostra que os processos de acreção predominam junto à 
margem esquerda do sistema do alto rio Branco, em de-
trimento à tendência erosiva observada junto à margem 
direita do rio Branco. 

CARACTERÍSTICAS DOS 
DEPÓSITOS SEDIMENTARES

A análise de perfis levantados junto à margem dos 
canais, ilhas e na planície de inundação demonstram uma 
importante variedade de condições que deram origem a 
estas fácies sedimentares. Neste estudo foram identifi-
cados depósitos ligados a dinâmica fluvial do sistema do 
alto rio Branco, de origem holocênica ao período atual, 
assim como depósitos sedimentares de idade pleistocê-
nica, ligados à Formação Boa Vista, que se apresenta em 
contato direto com o canal rio Branco (margem direita), 
junto a cidade de Boa Vista, por uma extensão de apro-
ximadamente 6,7 km. 

Os perfis levantados nos depósitos aluviais (ho-
locênicos) das margens dos canais, fora do domínio da 
Formação Boa Vista, apresentam depósitos desenvolvi-
dos sobre fácies arenosas (St, Sp e Sm), com granulo-
metrias que variam de areias grossas (25%), médias (25 
%) e muito finas. Nos depósitos onde as fácies de areia 
grossa formam a base do perfil (perfil A, Figura 12), a 
sucessão de fácies é complexa, pois alternam depósitos 
associados a condições de alta e baixa energia. Estes per-
fis também apresentam maior variedade de fácies (St, Sr, 
Sh, Sp, Sm e Fm), demonstrando processos de ativação 
(formando geralmente fácies arenosas com estratifica-
ções) e de desativação do canal (formando fácies com-
postos por materiais que vão de areia muito fina a pelí-
ticas (Fm) (Figura 13). O restante dos perfis com fácies 
arenosas (fácies compostas por areia de tamanho médio 
e muito fino) mostram menor complexidade e menor va-
riedade na sucessão de fácies (perfil B, Figura 12). Nes-
tes perfis são observados depósitos associados a fluxos 
de canal seguindo uma transição granodecrescente para 
fácies Fm, relacionados a condições de desenvolvimento 
de planície ou áreas pantanosas. É preciso ressaltar os 
25% dos depósitos restantes são compostos essencial-
mente por fácies pelíticas (Fm), com exceção do topo 
do perfil. Isso mostra que na área de exposição atual dos 
perfis, predominaram processos de deposição de mate-
riais associados a condição de fluxos de baixa energia.
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Com relação às fácies observadas no topo dos per-
fis das margens, as fácies arenosas (Sm, Sh, Sr e St) são 
dominantes. Ocorrem também, em menor grau, fácies 
do tipo Fl (perfil B, Figura 12), compostas geralmente 

por areias muito finas, que apresentam marcas de on-
das ou micro estratificações cruzadas, assim como a 
presença de laminações de argila com matéria orgânica 
(mo).

Figura 12 - Perfis representativos das margens dos canais sistema do Alto Rio Branco.

Os perfis levantados junto aos corpos insulares 
se desenvolveram todos sobre fácies arenosas (Sm, St e 
Sp), compostos por materiais arenosos de granulome-
tria grossa (20%), médio (50 %) ou muito fino (30 %). 
A maior parte dos perfis apresenta sucessões de fácies 
bastante complexas (St, Sp, Sr, Sm, Sh, Fm, com alguns 
perfis apresentando fácies Fl ou mesmo Gm), corres-
pondendo a 70 % dos casos observados (perfis “A” e “B”, 
Figura 14). Estes perfis apresentam sucessões marcadas 
pela alternância de camadas de grão mais grosso, segui-

das por mais finas, com espessuras variadas e mostran-
do estratificações que sugerem oscilações do regime de 
fluxo. Tais aspectos mostram grande complexidade na 
formação e evolução desses depósitos, passando de es-
tágios de barras fluviais/canal, para estruturas insulares. 
Retrata processos de reativações de condições de fluxo 
de alta energia (canal/barra), sucedendo depósitos for-
mados em condições de fluxo de baixa energia (canais 
abandonados/planície de inundação/pântano), mostran-
do a forte complexidade na formação destes depósitos. 
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O restante dos perfis levantados junto as ilhas (30 
%) mostram associações de fácies granodecrescentes, 
partindo de fácies arenosas (em sua maioria fácies St, Sp 
e Sm) para fácies pelíticas (Fm). No topo destes perfis, a 
ocorrência de fácies como areias muito finas a finas (fácies 
Sm, St, Sr e Fl), remetem a depósitos de dique marginal.

 A estrutura destes perfis indicam duas fases dis-
tintas. A primeira está associada a processos de canal, 

implicando na implantação de fácies arenosas, onde a 

variação de energia acaba por influenciar processos de 

estratificação diferenciados. A segunda fase, por sua vez, 

compreende processos de deposição relacionados aos 

ambientes de baixa energia, atuando na formação das 

fácies, originando o processo de estabilização da barra 

fluvial e implantação da ilha.

Figura 13 - Perfil posicionado na margem direita do sistema do Alto Rio Branco (Perfil B, Figura 12): “A” mostra a visão 
geral do perfil; “B” representa fácies tangenciais (truncadas) na região da base do perfil.

Figura 14 - Perfis representativos das ilhas do sistema do Alto Rio Branco. Os perfis “A” e “B” apresentam maior comple-
xidade na sucessão de fácies, onde camadas de sedimentos mais grosseiros sucedendo fácies pelíticas (Fm) indicam 
períodos de reativação do canal/barra. O perfil “C” mostram perfis com associação de fácies granodecrescentes. 
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Junto à parcela centro-ocidental foram descritos 
perfis de margens de origem pliocênicas/pleistocênicas. 
Mesmo em contato direto com o canal do alto rio Bran-
co, tal depósito têm sua gênese ligada a afloramentos da 
Formação Boa Vista (Barbosa & Andrade Ramos, 1959; 
IBGE, 2005; CPRM, 2009). Segundo IBGE (2005), esta 
formação geológica é caracterizada por sedimentos in-
consolidados arenosos com intercalações de níveis con-
glomeráticos e de concreções lateríticas, assim como a 
ocorrência de diatomito que, segundo Silva e Porsane 
(2006) tem sua formação associada a processos flúvio
-lacustres. Em amostragens recentes na Formação Boa 
Vista, Riker (2005) mostra a predominância de argilas 
plásticas de cor creme (em parte esbranquiçada e leve-
mente arenosa), argilas plásticas de cor cinza, e areias 
finas e argilosas de cor creme. Este autor destaca ainda a 
ocorrência de manchas avermelhadas de óxi-hidróxido 
de ferro e fragmentos de crosta ferruginosa.

Os perfis “A” e “B” (Figura 15), levantados junto ao 

rio Branco, seguem as informações destacadas por Riker 
(2005) e IBGE (2005), onde os materiais apresentam 
composição silto/argilosas a areno/argilosas, com man-
chas avermelhadas (mosqueadas) e presença de nódulos 
ferruginosos a concreções lateríticas, onde estes últimos 
costumam ocupar a parte inferior dos perfis, apresen-
tando aumento de tamanho em direção à base (Figura 
16). A cor creme, predominante nos perfis, apresentou 
variações em sua tonalidade que, segundo a escala de 
Munsell, vão de 10 YR 8/3 e 8/4 (mais escuras) a 10 YR 
8/1 e 8/2 (mais claras). Na base de um perfil areno/argi-
loso, no trecho intermediário do contato da Formação 
Boa Vista com o rio Branco, foram encontrados mate-
riais nas cores creme, também associadas à classe 10YR, 
com tonalidades variando entre as subclasses 6/8, 7/3, 
7/8, 8/2 e 8/6. Por outro lado, o mosqueamento dos perfis 
associados a esta formação apresentaram variação entre 
as classes 5YR (subclasses 5/8, 6/6, 7/6 e 7/8) e 7,5YR 
(subclasses 5/8 e 7/6).

Figura 15 - Outros 
perfis. onde os 
perfis “A” e “B” estão 
associados a depósitos 
pleistocênicos e o perfil 
“C” corresponde a 
sedimentos pelíticos da 
planície de inundação 
do sistema do Alto Rio 
Branco.
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O perfil “C” (Figura 15), escavado a uma profundi-
dade aproximada de 4m junto a planície de inundação 
na região centro oriental do sistema do alto rio Branco, 
mesmo que próximo a um páleocanal, praticamente não 
apresentou variação em sua granulometria, sendo com-
posto basicamente por materiais silto/argilosos (fácies 
Fm). Esse pacote pelítico apresenta variações na sua co-
loração. Na parte superior do perfil a cor predominante 
é 10YR 7/1 (acinzentada) e na parte inferior, na região da 
base, a cor predominante é 7,5YR 3/1 (cinza escura). O 
mosqueamento de todo o perfil apresenta variações de 
cores entre 10YR 5/6 e 7/6 a 4/6. Junto à base do perfil 
observaram-se manchas escuras (10YR 3/3 e 3/6) indi-
cando a provável presença de matéria orgânica decom-
posta. Os dados texturais sugerem que a gênese desses 
depósitos está ligada às condições de fluxo de baixa 
energia na planície de inundação.

Outra característica básica observada em todos os 
perfis é a existência de mosqueamento. Esse processo, 
associado a atividade biológica, formando núcleos de 
bioturbação, atuam na alteração das estruturas originais 
dos depósitos formados e dificultam a descrição de pe-
quenas estruturas que ainda resistem a este processos. 
Observações feitas a partir da análise multitemporal dos 
canais (Figura 4) que áreas acrescidas a ilhas e margens 
a menos de 4 décadas são afetados significativamente 
pelos processos de oxidação (oxi-redução). Segundo 
Bayer (2010), o processo de mosqueamento está asso-
ciado a ocorrência de intervalos periódicos de exposição 
aérea que promove a atuação de processos de oxidação 
e bioturbação devido ao estabelecimento de colônias de 
vegetação primária.

CONCLUSÕES

Os trabalhos realizados ao longo do sistema do alto 
rio Branco apontaram as seguintes conclusões:

−	 O sistema fluvial do alto rio Branco demonstrou, 
ao longo das últimas décadas, tendências agradacionais, 
com predomínio dos processos agradacionais sobre os 
erosivos;

−	 A área total das ilhas no sistema do alto rio 
Branco apresentou um acréscimo de 18 % entre 1975 a 
2005, quando a área total das ilhas passou de 17,60 km2 
para 20,79 km2.

−	 O número de ilhas com área maior que 0,10 km2 
apresentaram um aumento de 5,26 % (1965-2012) em sua 
quantidade e acréscimo de 12,02 % em área (1975-2005). 
As ilhas com área menor que 0,10 km2 (1965-2012), apre-
sentaram um acréscimo 226,32 % em seus corpos insu-
lares e com um ganho 2015,66 % em área (1975-2005);

−	 O número de lagos, por outro lado, sofreu redu-
ção de 11,71 % (1975-2005);

−	 O processo de evolução dos depósitos aluviais 
e de ilhas no sistema do alto rio Branco foi maior junto 
à margem esquerda, no trecho intermediário da área de 
estudo. A formação desses depósitos tem sido favoreci-
da pela maior convexidade do trecho;

−	 Outro fator que possivelmente acelera a agrada-
ção no trecho intermediário do sistema do alto rio Bran-
co é a construção da ponte dos Macuxis na metade da 
década de 1970;

−	 O monitoramento pela instalação de pinos mos-
trou que predominam processos erosivos na margem 
direita do canal e processos de agradação na margem 
esquerda do rio Branco;

Figura 16 - Fácies associadas à Formação Boa Vista. Compreende sedimentos silto/argilosos a areno/argilosos com cor 
predominantemente creme, mosqueados e com ocorrência de concreções ferruginosas. A imagem “A” mostra fácies 
silto/argilosa (Sm) mosqueada com nódulos ferruginosos. Na figura “B” é apresentada fácies Sm com a presença de 
concreções lateríticas posicionada próximo a base do perfil.
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−	 O grande destaque dos processos erosivos foi 
o setor a montante da foz do rio Cauamé, com erosão 
superior a 1 m/ano. Essa condição é favorecida pela con-
cavidade do trecho, da maior velocidade do fluxo junto 
à margem e pelo deslocamento de fluxos sobre os depó-
sitos aluviais partindo do rio Branco para rio Cauamé;

−	 A margem dos canais e ilhas apresentaram três 
tipos principais de perfis: perfis com sucessão de fácies 
bastante complexas, que mostram alternância de depó-
sitos associados a condições de fluxos de alta e baixa 

energia; perfis com sucessão de fácies granodecrescen-
tes, mostrando a redução da energia do fluxo em dire-
ção do topo do perfil; os depósitos de idade cenozóica 
da Formação Boa Vista na região da cidade de Boa Vista, 
não estão associados a formação da planície aluvial do 
rio Branco;

−	 Perfis levantados na planície de inundação, em 
áreas de extração de argila, apresentaram composição de 
fácies Fm, evidenciando a formação dos depósitos sob 
condições de fluxo de baixa energia.
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Caracterização geológico-geofísica e 
geocronologia de plútons graníticos no 

Domínio Erepecuru-Trombetas, Província 
Amazônia Central, Noroeste do Pará

Geological-geophysical characterization and geochronology 
of granitic plutons in the Erepecuru-Trombetas Domain, 

Amazônia Central Province, Northwest of Pará

Rafael Estumano Leal1,3, Lúcia Travassos da Rosa-Costa2,  
Jean Michel Lafon3, Regina Célia dos Santos Silva2

RESUMO: Na porção centro-sul do Domínio Erepecuru-
Trombetas (Província Amazônia Central), noroeste do estado do 
Pará, aflora uma extensa associação vulcano-plutônica orosiriana, 
constituída por duas associações de rochas efusivas/piroclásticas, 
datadas em 1,99 Ga e 1,89 Ga, sendo a mais jovem correlacionada 
ao Grupo Iricoumé, e corpos graníticos até então correlacionados às 
suítes intrusivas Água Branca e Mapuera, com idades estimadas em 
torno de 1,90-1,89 Ga e 1,88-1,86 Ga, respectivamente. Neste trabalho 
foi estudado um corpo granítico que aflora no Rio Caxipacoré, 
afluente da margem direita do Rio Trombetas, admitido na literatura 
como pertencente à Suíte Intrusiva Mapuera. Este pluton apresenta 
fácies monzograníticas e sienograníticas, as quais mostram respostas 
radiomátricas moderada à alta, respectivamente. Datações pelo 
método de evaporação de Pb forneceram idades de 1977 ± 4 Ma e 
1982 ± 9 Ma, em zircões de um sienogranito e de um monzogranito 
representativos das duas unidades litogeofísicas, indicando que essas 
rochas provêm de um mesmo evento plutônico, ocorrido em torno de 
1,98 Ga, e que os padrões radiométricos distintos refletem apenas 
diferenças composicionais e/ou faciológicas. Adicionalmente, estas 
idades indicam ainda que o corpo datado não pode ser correlacionado 
à Suíte Intrusiva Mapuera, pois representa um evento magmático 
orosiriano, cerca de 100 Ma mais antigo.

PALAVRAS-CHAVE: Magmatismo Orosiriano; Cráton 
Amazônico; Domínio Erepecuru-Trombetas; Caracterização 
Geológico-Geofísica.

ABSTRACT: The south central portion of Erepecuru-
Trombetas Domain (Amazônia Central Province) is 
marked by an extensive Orosirian volcano-plutonic 
association constituted by two effusive/pyroclastic 
associations, dated at 1.99 and 1.89 Ga, which youngest age 
is related to the Iricoumé Group and plutonic rocks to the 
Água Branca (1.90-1.89 Ga) and Mapuera (1.88-1.86 Ga) 
intrusive suites. In this work, we studied a granitic body 
that outcrops along the Caxipacoré River, right affluent 
of Trombetas River, which is admitted as belonging to 
the Mapuera Intrusive Suite. Two different radiometric 
patterns were identified in this body, characterized by 
moderate and high radiometric values that are correlated to 
monzo and syenogranitic petrographic facies, respectively. 
Pb-Pb zircon dating yielded ages of 1977 ± 4 Ma and 1982 ± 
9 Ma for syenogranite and monzogranite, which represent 
the two lithogeophysical units indicating that these rocks 
were formed during the same plutonic event, occurred 
around 1,98 Ga. Therefore, the different geophysical 
signatures merely reflects compositional and/or facies 
differences. Additionally, these ages also indicate that 
these rocks cannot be correlated anymore to the Mapuera 
Intrusive Suite, but represent another Orosirian magmatic 
event, around 100 Ma older.
KEYWORDS: Orosirian magmatism; Amazonian Craton; 
Erepecuru-Trombetas Domain; Geological-geophysical 
characterization.
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INTRODUÇÃO

A região noroeste do Pará está inserida, segundo o 
modelo de compartimentação tectônica/geocronológica 
para o Cráton Amazônico na Província Amazônia Cen-
tral (Santos et al. 2006), a qual é subdividida nos domínios 
Erepecuru-Trombetas e Iriri-Xingu, localizados respecti-
vamente a norte e a sul da Bacia do Amazonas (Figura 1).

A área desse estudo localiza-se na porção oeste do 
Domínio Erepecuru-Trombetas, (Figura 1), onde aflora 
uma extensa associação vulcano-plutônica orosiriana, 
constituída em grande parte, pelas rochas vulcânicas 
efusivas e piroclásticas do Grupo Iricoumé e por rochas 
plutônicas incluídas na Suíte Intrusiva Mapuera (Figura 
2 A).

Figura 1 - Províncias e domínios tectônicos do Estado do Pará, com a localização da área de estudo. Modificado de Vas-
quez & Rosa-Costa (2008).
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As dificuldades de acesso e a extensa cobertura 
vegetal no Domínio Erepecuru-Trombetas mantiveram 
essa região resguardada do avanço do conhecimento 
geológico por várias décadas. Por esse motivo, em 2011, 
a CPRM-Serviço Geológico do Brasil, Superintendên-
cia de Belém, iniciou campanhas de levantamentos ge-
ológicos sistemáticos na região, com subsídio de dados 
aerogeofísicos magnetométricos e radiométricos, no 
âmbito do Projeto Geologia da Folha Rio Trombetas 
(SA.21-X-A).

Os últimos levantamentos de campo demonstra-
ram a existência de rochas graníticas em afloramentos 
no leito do Rio Caxipacoré, em áreas interpretadas como 
pertencentes ao Grupo Iricoumé (Figura 2 B). Portanto, 
este trabalho tem como objetivo caracterizar os cor-
pos graníticos aflorantes ao longo do Rio Caxipacoré, a 
partir do estudo petrográfico, geocronológico e com o 
suporte da interpretação de imagens aerogeofísicas, as 
quais foram cedidas pela CPRM-Belém, assim como as 
amostras de rochas utilizadas neste estudo.

CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL

O Domínio Erepecuru-Trombetas foi comparti-
mentado por Vasquez & Rosa-Costa (2008) em dois 
subdomínios, considerando a maior ou menor propor-
ção de rochas do embasamento, denominados Erepe-
curu-Trombetas Leste e Erepecuru-Trombetas Oeste, 
respectivamente (Figura 1). A área de estudo localiza-se 
na porção central do subdomínio oeste, onde são reco-
nhecidas três unidades litoestratigráficas que definem a 
associação vulcano-plutônica orosiriana que caracteriza 
este domínio, o Grupo Iricoumé, Suíte Intrusiva Água 
Branca e a Suíte Intrusiva Mapuera, (Figura 2A).

O Grupo Iricoumé é constituído por rochas efusi-
vas, termos hipabissais e rochas piroclásticas, ácidas a 
intermediárias, com uma predominância composicional 
de riolitos a dacitos, com subordinados andesitos, latitos 
e traquitos (Oliveira et al. 1975; Jorge João et al. 1984; Vas-
quez & Rosa-Costa 2008; Barreto et al. 2013; Marques et 
al. 2014). Recentemente, Barreto et al. (2013) obtiveram 
idades de 1888 ± 2,5 Ma e 1889 ± 2 Ma (Figura 2 B), pelo 
método de evaporação de Pb em zircão, em ignimbri-
tos coletados na confluência entre os rios Trombetas e 
Caxipacoré. Os mesmos autores obtiveram ainda nessa 
região, uma idade de 1992 ± 3 Ma em um andesito, o que 
evidencia a existência de um evento vulcânico orisiriano 
mais antigo, o qual já é reconhecido a norte de Roraima 
(Evento Orocaima, Reis et al. 2000) e a sul da Bacia do 
Amazonas, no âmbito do Domínio Tapajós (Formação 
Vila Riozinho, Lamarão et al. 2002), mas ainda não car-
tografado do Domínio Erepecuru-Trombetas.

Na Suíte Intrusiva Água Branca (Oliveira et al. 1996) 

predominam granodioritos com hornblenda, com subor-
dinados monzogranitos, quartzo monzonitos, quartzo 
monzodioritos, quartzo dioritos, dioritos e tonalitos. 
São tipos acinzentados, de granulação média a grossa, 
equigranulares a porfiríticos, isotrópicos, e localmente 
apresentando foliação milonítica. Os tipos porfiríticos 
por vezes exibem foliação de fluxo magmático (Vasquez 
& Rosa-Costa 2008). Várias idades foram obtidas pelos 
métodos Pb-Pb (evaporação) e U-Pb SHRIMP em zir-
cão em granitoides da Suíte Intrusiva Água Branca, no 
nordeste do Amazonas e sudeste de Roraima, indicando 
que o magmatismo plutônico que define esta suíte ocor-
reu entre 1,91 e 1,89 Ga (Santos in Reis et al. 2003; Almei-
da 2006; Valério et al. 2006, 2009).

A Suíte Intrusiva Mapuera é composta por monzo 
a sienogranitos e ocasionalmente álcali-feldspato grani-
tos, isotrópicos e com características de granitos tipo A; 
apresentam coloração avermelhada ou acinzentada, gra-
nulação média ou grossa, texturas equigranular e por-
firítica, além de rapakivi e granofírica. Formam extensos 
batólitos e stocks, tendo uma relação de intrusão com as 
rochas vulcânicas do Grupo Iricoumé (Jorge João et al. 
1984; Vasquez & Rosa-Costa 2008). A idade da Suíte 
Intrusiva Mapuera foi determinada entre 1,89 e 1,86 Ga, 
pelos métodos U-Pb e Pb-Pb em zircão, em granitoides 
no Domínio Uatumã-Anauá (Lenharo 1998; Santos et al. 
2001, 2002; Santos 2003; Reis et al. 2003; Almeida 2006; 
Santos in Reis et al. 2006; Valério et al. 2006, 2009; Ferron 
et al. 2006, 2010; Lombello 2011) e pode ser ainda corre-
lacionada à Suíte Intrusiva Velho Guilherme, no Domí-
nio Iriri-Xingu (Teixeira et al. 2002; Pinho et al. 2006) e à 
Suíte Intrusiva Maloquinha, no Domínio Tapajós (Brito 
et al. 1999; Vasquez et al. 1999; Klein & Vasquez 2000; 
Lamarão et al. 2002; Santos et al. 2000, 2001, 2004).

No Domínio Erepecuru-Trombetas ocorrem ainda, 
em menor proporção, rochas máficas orosirianas e esta-
terianas, de acordo com Vasquez & Rosa-Costa (2008), 
além de rochas sedimentares epiclásticas da Formação 
Urupi (Cunha et al. 2006).

CARACTERIZAÇÃO PETROGRÁFICA 
E TEXTURAL

O estudo petrográfico foi realizado a partir da aná-
lise de 14 lâminas delgadas e amostras de mão de grani-
toides coletados ao longo do curso do Rio Caxipacoré 
durante levantamentos de campo da CPRM pelo Projeto 
Geologia da Folha Rio Trombetas (SA.21-X-A). A classi-
ficação faciológica foi estabelecida de acordo com Stre-
ckeisen (1976) e as composições modais foram lançadas 
no diagrama Q-A-P e Q-(A+P)-M’ (Figura 3). A Tabela 1 
apresenta os resultados da análise modal com a compo-
sição média das diferentes fácies petrográficas.
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Baseados nas variações texturais e composições 
mineralógicas, principalmente nas quantidades modais 
de minerais ferromagnesianos, cinco fácies petrográficas 
foram identificadas e assim classificadas: Anfibólio-bio-
tita sienogranito (ABS), Biotita sienogranito (BS), An-
fibólio-biotita monzogranito (ABM), Anfibólio-biotita 
monzogranito fino (ABMF) e Anfibólio-biotita grano-
diorito (ABG).

Figura 3 - Diagrama Q-A-P e Q-(A+P)-M’ (Streckeisen 1976) 
para as diferentes fácies petrográficas identificadas e com 
a disposição dos trends evolutivos das séries granitoides 
(Lameyre & Bowden 1982; Bowden et al. 1984).

Tabela 1 - Média das composições modais de amostras 
das fácies petrográficas estudadas.

Fácies

                 

                 
Mineral (%)

ABS

{5}

BS

{4}

ABM

{3}

ABMF

{1}

ABG

{1}

Quartzo 18,6 24,2 19,4 18,9 23,4

K-feldspato 42,7 39,7 24,2 24,3 14,6

Plagioclásio 20,6 17,5 36,4 41,8 47,0

Biotita 8,0 8,8 9,4 5,7 8,1

Anfibólio 5,8 ... 6,6 5,1 5,2

Titanita 2,2 2,3 ... ... ...

Opacos 1,2 4,2 2,2 3,0 1,1

Zircão 0,5 0,5 0,8 0,5 0,3

Apatita 0,1 0,3 0,4 0,2 0,1

Epidoto 0,2 1,1 0,4 0,2 0,1

Clorita 0,1 1,4 0,2 0,4 0,1

Félsicos 81,9 80,9 80,0 85,0 85,1

Máficos 18,1 19,1 20,0 15,0 14,9

À 100%

Quartzo 22,7 29,7 24,3 22,2 27,5

K-feldspato 52,1 48,8 30,3 28,6 17,2

Plagioclásio 25,2 21,5 45,4 49,2 55,3

Abreviações - Fácies: ABS – Anfibólio-biotita sienogra-
nito, BS – Biotita sienogranito, ABM – Anfibólio-biotita 
monzogranito, ABMF – Anfibólio-biotita monzogranito 
fino e ABG – Anfibólio-biotita granodiorito. {} número 
de amostras analisadas.

Figura 2 - (A) Mapa geológico do Domínio Erepecuru-Trombetas com a localização da área de estudo, (B) Unidades 
litoestratigráficas da área de estudo, com a localização das amostras estudadas e dados geocronológicos obtidos por 
Barreto et al. (2013), modificado de Vasquez & Rosa-Costa (2008).
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A composição mineralógica essencial das diferentes 
fácies identificadas é representada por quartzo, feldspa-
to potássico e plagioclásio. Os dados modais lançados no 
diagrama Q-A-P de Streckeisen (1976) mostram que as 
quantidades desses minerais variam consideravelmente 
e as amostras se espalham desde o campo dos granodio-
ritos até o dos sienogranitos e o conteúdo de minerais 
máficos (M’) varia de aproximadamente 13 a 20%. Os 
minerais ferromagnesianos principais dessas rochas são 
biotita e anfibólio e estão presentes em todas as fácies, 
exceto o anfibólio na fácies BS. Os minerais acessórios 
são titanita, opacos, zircão, apatita e epídoto, e suas 
quantidades variam nas diferentes fácies. As fácies ABS e 
BS são marcadas pela presença de titanita, enquanto que 
nas fácies ABM, ABMF e ABG este mineral é ausente. 
As fases tardi a pós-magmáticas são representadas pela 
presença de clorita, sericita, epidoto, carbonato e argilo-
minerais.

As fácies ABS e BS apresentam feições texturais 
semelhantes, sendo distinguidas apenas pela presença/
ausência de anfibólio. De modo geral, são rochas leuco-
cráticas, de granulação média a grossa e coloração rosada 
(Figura 4 A). Ao microscópio, apresentam textura gra-
nular hipidiomórfica, com cristais de plagioclásio, felds-
pato potássico e quartzo bem desenvolvidos, variando 
desde 0,3 a 10 mm de tamanho (Figura 4 B). Os feldspatos 
estão moderadamente alterados, com maclas em xadrez 
preservadas no feldspato potássico e desenvolvimento 
de micropertitas, enquanto o plagioclásio tem macla-
mento albita ou albita-carlsbad, com zoneamento com-
posicional normal (núcleos descalcificados). As lamelas 
de biotita e os cristais de anfibólio são subautomórficos 
e xenomórficos (0,6-1,5 mm) e estão moderadamente 
alterados para clorita. A fácies BS ainda é marcada por 
uma leve anisotropia evidenciada pelo intenso quebra-
mento dos feldspatos (Figura 4 C), com aparecimento de 
microfaturas preenchidas por clorita e epídoto (Figura 
4 D), formação de maclas de deformação e kink bands no 
plagioclásio (Figura 4 E) e forte extinção ondulante (Fi-
gura 4 F) e recristalização dos cristais de quartzo.

A distinção das fácies ABM e ABMF (Figura 5 
A) foi baseada exclusivamente nos aspectos texturais, 
tendo em vista que a composição mineralógica é seme-
lhante. As duas fácies são isotrópicas, inequigranulares, 
de coloração acinzentada, de granulação média à gros-
sa com cristais que alcançam 8 mm de tamanho para a 
fácies ABM e de granulação fina, com cristais que não 
ultrapassam 2 mm para a fácies ABMF. Localmente, 
exibem evidências de magma mingling (Figura 5A), com 
cristais milimétricos de K-feldspato da fácies mais gros-
sa (ABM) inseridos na fácies mais fina (ABMF). Sob 
análise microscópica, essas rochas apresentam textura 
granular hipidiomórfica e localmente microporfirítica 
na fácies ABMF (Figura 5 B). Duas gerações de plagio-
clásio são observadas na fácies ABMF, aqueles que se 
desenvolveram e formaram micropórfiros (1-2 mm) e os 
cristais menores (0,2-0,5 mm) compondo uma matriz 
irregular. Na fácies ABM, os cristais de plagioclásio são 
mais desenvolvidos (6-8 mm) e apresentam alteração 
mais intensa para carbonato e clorita, podendo a subs-
tituição ser completa, restando apenas pseudomorfos 

daquele mineral. Em ambas as fácies, o feldspato potás-
sico raramente desenvolve algum tipo de maclamento, 
porém é facilmente reconhecido pelo aparecimento de 
micropertitas. É comum principalmente na fácies ABM 
a formação de agregados de anfibólio e biotita (Figura 5 
C), enquanto que na fácies ABMF estes minerais estão 
distribuídos de forma mais aleatória.

A fácies menos evoluída (ABG) compreende rochas 
de composição granodiorítica, leucocráticas, de granu-
lação média e grossa e coloração acinzentada (Figura 
5 D). Ao microscópio apresentam textura porfirítica e 
localmente glomeroporfirítica (Figura 5 E). Em geral, os 
feldspatos ocorrem na forma de fenocristais ou disper-
sos na matriz, e estão fortemente substituídos por seri-
cita, argilominerais e epídoto, por vezes, somente a for-
ma do mineral primário está preservada. Os cristais de 
quartzo estão distribuídos na matriz e não ultrapassam 
0,5 mm de tamanho. É comum a formação de agregados 
de anfibólio e biotita.

INTERPRETAÇÃO DE IMAGENS 
AEROGEOFÍSICAS

Os dados aerogeofísicos foram obtidos no Projeto 
Aerogeofísico Trombetas (CPRM 2004), que executou 
40.267 km de perfis aeromagnetométricos e aerogama-
espectrométricos, com linhas de voo e controle espa-
çadas de 1,0 e 10 km, respectivamente, e orientadas nas 
direções N-S e E-W. A altura do voo foi fixada em 100 m 
sobre o terreno. O processamento dos dados geofísicos 
foi realizado no programa Oasis Montaj da Geosoft, na 
CPRM-Belém. As imagens aerogeofísicas geradas foram 
cedidas pela CPRM-Belém para realização desse estudo. 
A interpretação foi baseada nos mapas temáticos gama-
espectrométricos do canal do Th e composição ternária 
(Figura 6 A e B). O primeiro demonstra a distribuição 
do Th nos conjuntos litológicos, enquanto o segundo 
mostra as contribuições relativas dos três elementos ra-
dioativos (K, Th, U). Esses mapas foram os que demons-
traram melhores respostas para a individualização de 
corpos graníticos, bastante expressivos na área.

A partir da análise destes dois mapas, foi possível 
a identificação de quatro assinaturas geofísicas distin-
tas, que representam as unidades litogeofísicas A, B, C 
e D (Figura 6 A e B). A Unidade Litogeofísica A é carac-
terizada pelos valores radiométricos mais elevados no 
canal do Th, onde apresenta tonalidades avermelhadas 
e rosadas, e verde-esbranquiçadas no mapa de composi-
ção ternária (Figura 6 A e B). A Unidade Litogeofísica B 
exibe moderada a alta radiação no canal do Th, e tonali-
dades esverdeadas a verde-amareladas no mapa ternário. 
A assinatura da Unidade Litogeofísica C é caracterizada 
por baixos valores radiométricos no canal do Th e tona-
lidades verdes escura no mapa de composição ternária 
(Figura 6 A e B). Finalmente, a Unidade Litogeofísica D 
é a que apresenta valores mais baixos de radiação, exi-
bindo tonalidades esverdeadas e azuladas no canal do 
Th e tonalidades escuras e avermelhadas no mapa ter-
nário, que indicam a importante contribuição do K nas 
rochas dessas unidades.
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Figura 4 - Aspectos mesoscópicos e microscópicos das rochas estudadas. (A) e (B) Aspectos texturais da fácies anfibólio-
biotita sienogranito (ABS); (C) cristais de plagioclásio, feldspato potássico e quartzo intensamente fraturados da fácies 
BS; (D) cristais de feldspato potássico fraturado, com microfaturas preenchidas por epídoto+clorita da fácies BS; (E) cris-
tal de plagioclásio intensamente fraturado, formando kink bands da fácies BS e (E) cristal de quartzo com extinção forte-
mente ondulante ocasionado por sua intensa deformação (fácies BS). Abreviações de minerais segundo recomendação 
da IUGS – International Union of Geological Sciences – SCMR – Systematics of Metamorphic Rocks (Fettes & Desmons 
2008): Am – anfibólio, Chl – clorita, Bt – biotita, Ep – Epídoto, Kfs – feldspato potássico, Pl – plagioclásio e Qtz - quartzo).



Rafael Estumano Leal | Lúcia Travassos da Rosa-Costa | Jean Michel Lafon | Regina Célia dos Santos Silva

39
Contribuições à Geologia da Amazônia  - Volume 9

Figura 5 - Aspectos mesoscópicos e microscópicos das rochas estudadas. (A) feições de magma mingling entre as fácies 
anfibólio-biotita monzogranito (ABM) e anfibólio-biotita monzogranito fino (ABMF); (B) Textura microporfirítica típica da 
fácies ABMF, (C) Agregados de anfibólio e biotita na fácies ABM; (D) e (E) fácies anfibólio-biotita granodiorito (ABG). Abre-
viações de minerais segundo recomendação da IUGS – International Union of Geological Sciences – SCMR – Systematics 
of Metamorphic Rocks (Fettes & Desmons 2008): Am – anfibólio, Bt – biotita, Kfs – feldspato potássico, Pl – plagioclásio 
e Qtz - quartzo).
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Correlação das fácies petrográficas e assina-
turas radiométricas

Avaliando-se o corpo plutônico enfocado neste 
estudo, foi observado que há uma correlação direta en-
tre fácies petrográfica e unidade litogeofísica (Figura 
6 C). As fácies anfibólio-biotita sienogranito e biotita 
sienogranito, correspondem à Unidade Litogeofísica 
A, enquanto as fácies anfibólio-biotita monzogranito, 

anfibólio-biotita monzogranito fino e anfibólio-biotita 
granodiorito, à Unidade Litogeofísica B. Com relação às 
unidades litogeofísicas C e D, as quais não foram abor-
dadas neste estudo, estima-se, com base em informa-
ções geológicas disponíveis, que a primeira representa 
rochas de um corpo granítico e a outra, rochas vulcâ-
nicas/vulcanoclásticas do Grupo Iricoumé, respectiva-
mente.

Figura 6 - Mapa do canal do Th (A) e de composição ternária do Th, U e K (B), com a delimitação 
das unidades litogeofísicas individualizadas. Em (C) apresenta-se as correlação de fácies petro-
gráfica e unidade litogeofísica no corpo plutônico estudado, com a localização das amostras 
datadas.
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GEOCRONOLOGIA

Duas amostras foram selecionadas para o estudo 
geocronológico pelo método Pb-Pb em zircão, um anfi-
bólio-biotita sienogranito (amostra LT-R-16) e um an-
fibólio-biotita monzogranito (amostra LT-R-08), que 
representam as unidades litogeofísicas A e B, respecti-
vamente. A seleção destas amostras teve como objeti-
vo investigar se as variações de assinaturas geofísicas 
representam apenas variações faciológicas de um mes-
mo corpo, ou se definem corpos magmáticos distintos. 
Além disso, o estudo geocronológico teve como objetivo 
verificar se os granitoides estudados pertencem à Suíte 
Intrusiva Mapuera, visto que, segundo Vasquez & Ro-
sa-Costa (2008), esta é a unidade plutônica mapeada 
que ocorre na área de estudo.

Os dados geocronológicos foram obtidos pelo mé-
todo de evaporação de Pb em monocristais de zircão 
seguindo os procedimentos de Kober (1986, 1987) e do 
Laboratório Pará-Iso. A preparação das amostras foi re-
alizada nos laboratórios da CPRM-Belém, e as análises 
isotópicas de Pb foram realizadas com um espectrôme-
tro de massa por termoionização da marca Finnigan 
modelo MAT262, do Laboratório de Geologia Isotópica 
(Pará-Iso) do Instituto de Geociências da Universidade 
Federal do Pará.

Procedimento Analítico

As amostras selecionadas para estudo geocrono-
lógico passaram por processos visando à concentração 
de cristais de zircão, que incluem: trituração, peneira-
mento (intervalos 250-180 e 180-125 mm), separação de 
minerais magnéticos utilizando separador eletromag-
nético Isodynamic Frantz, bateamento e microbateamen-
to. Posteriormente, por meio de lupa binocular, foram 
selecionados os cristais de zircão, preferencialmente 
euédricos, transparentes e, quando possível, sem feições 
metamícticas visíveis, fraturas e/ou inclusões (Figura 7 
A e B).

Figura 7 - Cristais de zircão selecionados para a análise 
geocronológica das amostras (A) anfibólio-biotita monzo-
granito (LT-R-08) e (B) anfibólio-biotita sienogranito (LT-R-
16).

Os zircões selecionados para análises isotópicas 
foram depositados em filamento de rênio (Re) e anali-
sados no espectrômetro de massa, em modo dinâmico e 
com sistema de contador de íons. O Pb foi extraído por 
aquecimento dos cristais de zircão em três etapas de 
evaporação sucessivas sob temperaturas de 1450º, 1500º 
e 1550 °C, seguindo-se posteriormente com a etapa de 
ionização para determinação da composição isotópica.

A partir das médias das razões 207Pb/206Pb dos blo-
cos, definiu-se uma idade para cada etapa de evapora-
ção. A idade em uma amostra foi calculada utilizando-
se uma média dos valores das idades 207Pb/206Pb obtidas 
nas etapas de mais alta temperatura, presumindo-se que 
nas etapas de mais baixa temperatura os efeitos do Pb 
comum são mais elevados. Os resultados são apresenta-
dos com desvios a 2σ e as correções do Pb comum ini-
cial são feitas mediante uso do modelo de evolução do 
Pb proposto por Stacey & Kramers (1975), utilizando a 
razão 204Pb/206Pb. O tratamento estatístico dos resulta-
dos, erros analíticos e valores de MSWD foram baseados 
nos procedimentos descritos por Gaudette et al. (1998) e 
Avelar (2002). Para o cálculo da idade foram utilizados 
os softwares ZIRCÃO, do Pará-Iso e ISOPLOT, de Lu-
dwig (2004).

Resultados

Os resultados analíticos das duas amostras de gra-
nitos estão apresentados na Tabela 2, que inclui as ra-
zões isotópicas obtidas em cada etapa de aquecimento e 
a sua respectiva temperatura. Os diagramas de evapora-
ção de Pb em zircão são apresentados na Figura 8.
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Tabela 2 - Resultados isotópicos de evaporação de Pb em zircão para as amostras de anfibólio-biotita sienogranito (LT-
R-16) e anfibólio-biotita monzogranito (LT-R-08).

Zircão T °C Razões

206Pb/

204Pb

(208Pb/

206Pb)c
2σ

(207Pb/

206Pb)c
2σ Idade 

(etapa) 2σ Idade 
(grão) 2σ

LT-R-16/1 1500 24 4926 0.1744 0.0019 0.1214 0.0003 1977 5

1500 36 5464 0.1661 0.0024 0.1216 0.0002 1980 3 1979 3

LT-R-16/2 1500 34 9009 0.2067 0.0025 0.1209 0.0005 1970 8 1970 8

LT-R-163 *1450 20 3155 0.1523 0.0010 0.1195 0.0006 1950 9

1500 32 8772 0.1716 0.0007 0.1211 0.0004 1973 6 1973 6

LT-R-16/4 *1500 20 5208 0.1447 0.0005 0.1208 0.0003 1968 5

LT-R-16/7 1450 28 9524 0.1866 0.0008 0.1214 0.0001 1978 2

1500 38 16949 0.2265 0.0004 0.1216 0.0002 1981 3 1978 3

LT-R-16/8 1450 34 9259 0.1985 0.0005 0.1211 0.0004 1972 6

1500 36 8772 0.2207 0.0012 0.1211 0.0004 1974 5 1973 4

Média (5 grãos - MSWD = 2.7) 1977 4

LT-R-08/11 *1500 8 3650 0.1748 0.0034 0.1201 0.0013 1959 19

LT-R-08/12 1500 36 7937 0.1594 0.0018 0.1208 0.0004 1969 6 1969 6

LT-R-08/13 1500 28 13158 0.1891 0.0023 0.1213 0.0003 1976 5 1976 5

LT-R-08/14 1500 40 22222 0.1818 0.0005 0.1214 0.0004 1978 5 1978 5

LT-R-08/15 1500 8 26316 0.1778 0.0006 0.1220 0.0002 1987 3 1987 3

LT-R-08/16 1450 36 7874 0.1818 0.0009 0.1222 0.0004 1988 5

1500 8 8264 0.1766 0.0006 0.1219 0.0010 1985 14 1988 5

Média (5 grãos - MSWD = 11) 1982 9

Valores em negrito foram incluídos nos cálculos das idades com erros de 2σ. 

(*) Excluídos do cálculo da idade. (c): razão corrigida dos efeitos de Pb comum.

Figura 8 - Diagramas de evaporação de Pb em zircão para as rochas (A) anfibólio-biotita sienogranito (LT-R-16) e (B) an-
fibólio-biotita monzogranito (LT-R-08).
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No anfibólio-biotita sienogranito (amostra LT-R-
16), os cristais selecionados para datação apresentam 
coloração levemente amarelada a incolor, com centros 
(núcleos) mais límpidos e bordas mais escuras, geral-
mente, são prismáticos bipiramidais, microfraturados, 
levemente metamícticos e com inclusões de alguns mi-
nerais. Alguns cristais apresentam-se zonados, caracte-
rística típica de zircões magmáticos. Oito cristais foram 
datados, sendo que apenas seis apresentaram resultados 
isotópicos que permitiram o cálculo de suas idades, as 
quais variam entre 1979 ± 3 e 1970 ± 8 Ma. Os dados dos 
dois cristais (LT-R-16/5 e LT-R-16/6) foram excluídos, 
pois apresentaram elevado teor de Pb comum. Para o 
cálculo da idade média foi excluído subjetivamente o 
resultado obtido no cristal LT-R-16/4, que forneceu va-
lor de idade menor (1968 ± 5 Ma), possivelmente rela-
cionada à perda de Pb radiogênico. Portanto, os dados 
isotópicos determinados em cinco zircões permitiram o 
cálculo de uma idade média de 1977 ± 4 Ma (MSWD = 
2.7), a qual é interpretada como idade de cristalização 
do anfibólio-biotita sienogranito.

No anfibólio-biotita monzogranito (amostra LT-R-
08) os cristais de zircão datados têm formas euédricas, 
prismáticas e bipiramidais, coloração marrom escura, 
são moderadamente metamícticos e com algumas inclu-
sões. Nesta amostra, dezessete cristais foram datados, 
sendo que apenas cinco forneceram dados isotópicos 
que permitiram o cálculo de idades que varia entre 1988 
± 14 e 1969 ± 6 Ma. Os outros cristais apresentaram sinal 
de Pb insuficiente ou alto teor de Pb comum. O cristal 11 
foi eliminado do cálculo por apresentar desvio analítico 
elevado sobre a idade (± 19 Ma). Foi calculada a idade 
média de 1982 ± 9 Ma, com valor de MSWD = 11, inter-
pretada como idade mínima de cristalização. Embora 
essa idade média deva ser utilizada com cautela devido 
ao alto valor de MSWD, o valor de 1982 ± 9 Ma é seme-
lhante, dentro do limite de erro da idade 1977 ± 4 Ma for-
necida pela amostra do anfibólio-biotita sienogranito.

INTEGRAÇÃO DOS DADOS  
E CONCLUSÕES

A integração de dados geológicos, aerogeofísicos, 
petrográficos e geocronológicos produzidos neste estudo 
permitiram que fossem feitas algumas considerações que 
contribuíram para o refinamento da cartografia geológi-
ca da área de estudo e para o entendimento da evolução 
magmática orosiriana do Domínio Erepecuru-Trombetas.

A interpretação de imagens aerogeofísicas utili-
zando-se mapas gamaespectrométricos do canal do Th 
e de composição ternária permitiu a individualização de 
quatro unidades litogeofísicas, em função das assinatu-
ras radiométricas distintas. No domínio das unidades li-
togeofísicas A e B foram estudadas petrograficamente 14 
amostras de granitos, tendo sido identificadas cinco fá-

cies petrográficas: anfibólio-biotita sienogranito, biotita 
sienogranito, anfibólio-monzogranito, anfibólio-biotita 
monzogranito fino e anfibólio-biotita granodiorito. A 
correlação das assinaturas radiométricas com as fácies 
petrográficas indica que: 1) A unidade Litogeofísica A, 
que apresenta os valores mais elevados de radiação, cor-
responde às fácies sienograníticas (anfibólio-biotita sie-
nogranito e biotita-sienogranito); e 2) A unidade Lito-
geofísica B, que responde com radiação moderada a alta, 
está relacionada às fácies monzograníticas e granodio-
rítica (anfibólio-biotita monzogranito, anfibólio-biotita 
monzogranito fino e anfibólio-biotita granodiorito).

As idades de 1977 ± 4 Ma e de 1982 ± 9 Ma obtidas, 
respectivamente, para o anfibólio-biotita sienogranito 
(Unidade Litogeofísica A) e o anfibólio-biotita monzo-
granito (Unidade Litogeofísica B), foram interpretadas 
como idades de cristalização das rochas graníticas plu-
tônicas. A semelhança dessas idades dentro do limite de 
erros analíticos sugere que as rochas se formaram du-
rante um mesmo episódio plutônico, ocorrido em tor-
no de 1,98 Ga e que as unidades litogeofísicas A e B não 
representam unidades litoestratigráficas distintas, em-
bora possam representar diferentes corpos magmáticos. 
As diferenças entre as assinaturas aerogeofísicas refle-
tem apenas diferenças composicionais e/ou faciológicas.

As rochas plutônicas graníticas do Domínio Ere-
pecuru-Trombetas, e especialmente na área de estudo, 
têm sido agrupadas principalmente na Suíte Intrusiva 
Mapuera, cuja idade de colocação oscila entre 1,86 e 1,89 
Ga, segundo estudos realizados por diversos autores no 
sudeste de Roraima e leste do Amazonas (Lenharo 1998; 
Santos et al. 2001, 2002; Santos 2003; Reis et al. 2003; Al-
meida 2006; Santos in Reis et al. 2006; Valério et al. 2006, 
2009; Ferron et al. 2006, 2010; Lombello 2011). Até o mo-
mento, a única referência geocronológica para os gra-
nitos desta suíte no Domínio Erepecuru-Trombetas é a 
idade Rb-Sr em rocha total de 1750 ± 30 Ma (Oliveira 
et al. 1975). No entanto, eventos plutônicos com idades 
entre 1,95 e 2,0 Ga são registrados na Província Tapa-
jós-Parima, nos estados Amazonas e Roraima (Tabela 
3), como os granitoides das suítes Serra Dourada e Mar-
tins Pereira, com idades entre 1,95 e 1,98 Ga (Faria et al. 
2002; Almeida et al. 2007) e os granitos do evento vulca-
no-plutônico Orocaima (Reis et al. 2000) representados 
pela Suíte Intrusiva Pedra Pintada, com idades entre 2,0 
e 1,96 Ga (Almeida et al. 1997; Santos 1999; Santos 2003; 
Fraga et al. 2010). No Domínio Tapajós, o evento plutô-
nico de 1,98 Ga datado neste estudo, pode ser correla-
cionado à Suíte Intrusiva Creporizão e ao Granito São 
Jorge Velho, caracterizados por rochas com idades em 
torno de 1,98 Ga (Tassinari 1996; Klein & Vasquez 2000; 
Santos et al. 2000, 2001, 2004; Lamarão et al. 2002).

As idades em torno de 1,98 Ga obtidas neste tra-
balho indicam que o corpo datado não pertence à Suí-
te Intrusiva Mapuera, mas representa o registro de um 
evento magmático do Orisiriano cerca de 100 Ma mais 
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antigo. Este evento pode ser considerado o correspon-
dente plutônico do evento vulcânico de 1,99 Ga, identifi-
cado por Barreto et al. (2013) em um andesito localizado 
a sudoeste do corpo datado neste trabalho (Figura 2), 
e por Schobbenhaus et al. (1994) e Santos (1999) em ro-
chas vulcânicas do Grupo Surumu, no norte de Roraima, 
que apresentam idades de 1,98 Ga.

Essas novas idades obtidas demonstram ainda que 
o evento vulcano-plutônico de 1,99-1,98 Ga pode ter al-
cançado proporções maiores tanto em volume quanto 
em extensão, considerando-se a escassez de estudos ge-
ológicos sistemáticos e o volume de granitoides e rochas 
vulcânicas que ainda não foram datados em toda região 
noroeste do Pará no Domínio Erepecuru-Trombetas.

A integração de dados geológicos, petrográficos, 
geocronológicos e aerogeofísicos realizados nesse tra-
balho demonstrou ser uma abordagem eficaz para pro-
mover o avanço do conhecimento geológico, e revelou 
a necessidade de outros estudos que abordem a carto-
grafia geológica e a revisão litoestratigráfica do Domínio 
Erepecuru-Trombetas, a exemplo do que vem sendo rea-
lizado pela CPRM em sua superintendência regional de 
Belém, através do Projeto Geologia da Folha Rio Trom-
betas (Castro et al. 2014).

Finalmente, destaca-se que o corpo granítico es-
tudado deve ser excluído da Suíte Intrusiva Mapuera, 
diferentemente do que foi proposto por Vasquez & Ro-
sa-Costa (2008), e sugere-se a denominação de Granito 
Caxipacoré, em referência ao rio homônimo, que o sec-
ciona em sua porção oriental (Figura 9).

Tabela 3 - Compilação de dados geocronológicos existen-
tes para granitoides com idades entre 2,0 e 1,95 Ga na 
Província Tapajós-Parima.

Região
Unidade 
estrati-
gráfica

Litologia Idade 
(Ma) Método Ref.

Sudeste 
de RR 
(DUA)

Suíte 
Intrusiva 

Serra 
Dourada

Monzograni-
to equigra-

nular

1962 ± 6

1948 ± 11

U-Pb ID (zr)

Pb-Pb (zr)
1

Sudeste 
de RR 
(DUA)

Suíte 
Intrusiva 
Martins 
Pereira

Biotita mon-
zogranito 
porfirítico

1975 ± 6 Pb-Pb (zr) 1

Biotita gra-
nodiorito 
milonítico

1973 ± 2 Pb-Pb (zr) 1

Biotita meta-
monzograni-
to porfirítico

1971 ± 2 Pb-Pb (zr) 1

Granodiorito 1972 ± 7 U-Pb S (zr) 2

Serra 
Orocai-
ma (ex-
tremo 

norte de 
RR)

Suíte 
Intrusiva 

Pedra 
Pintada

Granodiorito 1956 ± 5 U-Pb S (zr) 3

Granodiorito 1958 ± 11 U-Pb S (zr) 4

Centro-
norte de 

RR

Hornblenda-
biotita mon-

zogranito
2009 ± 2 Pb-Pb (zr) 5

Piroxênio
-hornblenda 

quartzo- 
diorito

1985 ± 1 Pb-Pb (zr) 5

Hornblenda-
biotita gra-
nodiorito

1991 ± 18 U-Pb LA (zr) 5

Monzogranito
2005 ± 45

1960 ± 21
Pb-Pb (zr) 6

Vila 
Riozinho 

(PA), 
(DTJ)

Suíte 
Intrusiva 
Crepori-

zão

Granito 1965 ± 16 Rb-Sr (rt) 7

Granito 1957 ± 6 U-Pb LA (zr) 8

Granito

1997 ± 3

1984 ± 1

1968 ± 16

Pb-Pb (zr) 9

Monzogranito
1963 ± 6

1966 ± 5
U-Pb S (zr) 10

Microtonalito 1974 ± 6 U-Pb S (zr) 10

Monzogranito 1968 ± 7 U-Pb S (zr) 11

Vila 
Riozinho 

(PA), 
(DTJ)

Granito 
São Jorge 

Velho

Monzograni-
to Rapakivi 
(Jamaxim)

1997 ± 5 U-Pb S (zr) 11

Biotita Leuco-
monzogranito 1981 ± 2 Pb-Pb(zr) 12

Hornblenda-
biotita mon-

zogranito
1983 ± 8 Pb-Pb (zr) 12

Abreviações: DUA – Domínio Uatumã-Anauá, DTJ – Do-
mínio Tapajós, RR – Roraima, PA – Pará, ID – Diluição Iso-
tópica em Espectrômetro de Massa por Termoionização, 
S – SHRIMP, LA – Laser Ablation em ICP-MS, (zr) – zircão, 
(rt) – rocha total. Referências: 1 - Almeida et al. (2007); 2 
- Faria et al. (2002); 3 - Santos (2003); 4 - Santos (1999); 5 
– Fraga et al. (2010); 6 - Almeida et al. (1997); 7 – Tassinari 
(1996); 8 – Santos et al. (2000); 9 – Klein & Vasquez (2000); 
10 – Santos et al. (2001); 11 – Santos et al. (2004); 12 – La-
marão et al. (2002).
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Figura 9 - Mapa geológico da área de estudo com a proposição do Granito Caxipacoré e idades obtidas neste 
trabalho.
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Caracterização petrográfica e química das 
formações ferríferas e rochas associadas, 
Mina Pedra Branca de Amapari, Amapá

Petrographic and chemical characterization of banded iron formations 
and associated rocks, Pedra Branca de Amapari mine, Amapá

Hanna Paula Sales Paiva1, Raimundo Netuno Nobre Villas1, 
Francisca D’Ávila Soares2

RESUMO: A mina Pedra Branca do Amapari, localizada à cerca 
de 18 km a SE da cidade de Serra do Navio (Amapá), tem produzido 
minério de ferro oriundo de formações ferríferas bandadas pertencentes 
à Suíte Metamórfica Vila Nova, de idade paleoproterozoica. Este estudo 
objetivou caracterizar petrográfica e quimicamente essas formações, bem 
como as rochas associadas, estimar as condições sob as quais o pacote 
rochoso foi metamorfisado e registrar possíveis evidências de atividade 
hidrotermal na área da mina. Com base em dados mineralógicos e 
texturais foram identificadas três principais variedades litológicas: 
a) formações ferríferas (FFB); b) xistos; e c) rochas calciossilicáticas, 
nas primeiras tendo sido reconhecidos itabiritos com e sem anfibólio. 
As várias associações mineralógicas são consistentes com derivação 
a partir de protólitos sedimentares (químicos e terrígenos), que foram 
depositados em ambiente de plataforma passiva e, subsequentemente, 
submetidos a condições de metamorfismo regional da fácies epidoto-
anfibolito. A composição química das FFB mostra que elas representam 
sedimentos químicos puros, sem contribuição detrítica. FFB, xistos 
e rochas calciossilicáticas podem ser distinguidas em termos dos 
componentes principais SiO2, Fe2O3(t), CaO e MgO, cujos teores refletem 
as variadas proporções de quartzo, magnetita, hematita, actinolita e 
diopsídio nelas presentes. A discriminação geoquímica também pode ser 
feita com base nos conteúdos de elementos traço, notadamente Sr, Co, Cr, 
V e Ni. As FFB revelam importantes diferenças químicas se comparadas 
com formações congêneres, arqueanas e proterozoicas, de várias partes 
do mundo. Evidências de atividade hidrotermal se manifestam na 
presença de veios/vênulas de quartzo e de calcita que cortam as rochas, 
bem como no material rico em Mn que foi depositado em zonas de 
cisalhamento de direção NW-SE.

PALAVRAS-CHAVE: Formações Ferríferas Bandadas; Rochas 
calciossilicáticas; Fácies Epidoto-anfibolito; Geoquímica; Mina Pedra 
Branca do Amapari.

ABSTRACT: The Pedra Branca do Amapari mine, located 
at approximately 18 km SE of the Serra do Navio town, 
Amapá state, has produced iron ore from the banded iron 
formations (BIF) that belong to the Paleoproterozoic Vila 
Nova Metamorphic Suite. This study aimed not only to 
characterize petrographically and chemically these BIF and 
the associated rocks, but also to estimate the conditions 
under which the whole rock pile was metamorphosed, 
and to record possible evidence of hydrothermal activity 
in the mine area. Based on mineralogical and textural data 
of selected samples, three main lithological varieties were 
recognized: a) BIF; b) schists; and 3) calc-silicate rocks, 
the former comprising amphibole-bearing and amphibole-
free itabirites. The main parageneses are consistent with 
the epidote-amphibolite facies conditions of the regional 
metamorphism. The protoliths correspond most likely 
to chemical and terrigeneous sedimentary rocks, which 
were deposited on a passive shelf environment. The 
chemical composition of the BIF indicates derivation 
from clean chemical sediments devoid of detrital input. 
BIFs, schists and calc-silicate rocks can be distinguished 
in terms of the main components SiO2, Fe2O3(t), CaO and 
MgO, whose contents reflect the variable abundance 
of quartz, hematite, magnetite, actinolite and diopside. 
The geochemical discrimination can also be made using 
selected trace elements, especially Sr, Co, Cr, V and Ni. 
Comparatively to the Archean and Proterozoic BIF’s 
around the world, the Amapari BIF’s reveal important 
chemical differences. Quartz and calcite veins/veinlets 
that crosscut the deposit rocks are important records of 
hydrothermal activity in the mine area. Other remarkable 
hydrothermal products are the Mn-rich material 
deposited along NW-SE-trending shear zones.

KEYWORDS: Banded Iron Formations; Calc-silicate Rocks; 
Epidote-amphibolite facies; Geochemistry; Pedra Branca do 
Amapari Mine.
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INTRODUÇÃO

Os depósitos de ferro de origem sedimentar apre-
sentam uma ampla distribuição geográfica e foram ge-
rados em todas as épocas geológicas (Bekker et al. 2010). 
Dentre eles, as formações ferríferas bandadas (FFB) re-
velam idade exclusivamente pré-cambriana e têm gran-
de importância econômica, já que constituem as maiores 
reservas de ferro do globo terrestre. Trata-se de rochas 
laminadas, em que bandas ricas em minerais do grupo 
da sílica, normalmente quartzo, se alternam com bandas 
ricas em óxidos, carbonatos ou silicatos de ferro. Embo-
ra haja consenso quanto à origem sedimentar química 
das FFB, muitas dúvidas persistem sobre a questão dos 
materiais precursores dessas formações, grande parte de 
constituição supostamente amorfa. Independentemen-
te do que tenham sido, eles foram transformados por 
processos diagenéticos e metamórficos normalmente 
para quartzo, hematita, magnetita, siderita ou silicatos 
de ferro, a diversidade destes últimos sendo controlada 
pela composição do protólito e pelo grau metamórfico.

No Brasil, os mais expressivos depósitos de ferro 
derivam de formações ferríferas bandadas e encontram-
se no Quadrilátero Ferrífero (MG), na Província Cara-
jás (PA) e no distrito de Urucum (MT). Depósitos de 
menor expressão ocorrem em várias localidades, comu-
mente hospedadas em sequências metassedimentares 
e metavulcanossedimentares paleoproterozoicas. No 
Amapá, merecem destaque os depósitos ferríferos do 
município de Pedra Branca do Amapari, onde está loca-
lizada a mina que, à época deste estudo, era de proprie-
dade da empresa Anglo American. Esta mina, localizada 
a aproximadamente 200 km a NW de Macapá, pertence 
hoje à mineradora Beadell Brasil Ltda. 

As FFB que ocorrem nessa mina pertencem à Suíte 
Metamórfica Vila Nova (SMVN), uma das unidades li-
toestratigráficas do Escudo Guianense, a qual se dispõe 
em faixas alongadas na direção NW-SE, com mergulhos 
subverticais geralmente para NE, estando geralmente 
associada a zonas de cisalhamento de natureza rúptil-
dúctil. Esta suíte está assentada discordantemente so-
bre o Complexo Guianense e consiste em uma sequência 
supracrustal vulcanossedimentar do Paleoproterozoico 
com contribuições plutônicas, que foi metamorfisada na 
fácies xisto-verde a anfibolito. É constituída por rochas 
metavulcânicas e metaplutônicas (máficas e ultramáfi-
cas), rochas a cordierita-antofilita e a quartzo-clorita, 
além de FFB e rochas metassedimentares clásticas de 
derivação continental, a exemplo de quartzitos, xistos 
pelíticos e metagrauvacas. Esta suíte encontra-se corta-
da por intrusões graníticas e sieníticas tardi-orogênicas, 
o que gerou metamorfismo de contato em diversas ro-
chas da sequência (Faraco 1997).

 Não são conhecidos trabalhos publicados sobre 
as FFB da mina Pedra Branca do Amapari, ainda que 
informações geológicas esparsas constem de relatórios 

técnicos, de consulta restrita. Por serem elas, do ponto 
de vista econômico, as principais rochas desta mina, em-
preendeu-se um estudo petrográfico e geoquimico com 
vista a gerar dados que subsidiem interpretações acerca 
de seu ambiente deposicional e evolução, em particular 
as condições do metamorfismo a que foram submetidas. 
Este estudo se estendeu às rochas associadas às FFB, 
bem como a zonas de alteração hidrotermal de ocorrên-
cia local.    

MATERIAIS E PROCEDIMENTOS 
METODOLÓGICOS

As amostras estudadas provêm de afloramentos e 
de testemunhos de furos de sondagem executados na 
área da mina e arredores, e cedidos pela Anglo Ameri-
can, das quais foram confeccionadas 32 lâminas delga-
das para exame petrográfico. As proporções modais dos 
minerais foram estimadas visualmente.

A composição mineralógicas das rochas foi refina-
da por difração de raios-X e microscopia eletrônica de 
varredura (MEV-EDS), que também forneceu dados 
químicos semiquantitativos de minerais selecionados, 
enquanto que a composição química (elementos maio-
res e traço) das amostras descritas petrograficamente 
foi determinada por fluorescência de raios-X, usando-se 
disco fundido a 1000 ºC por 10 minutos.

As análises foram realizadas nos laboratórios de 
Petrografia, Microscopia Eletrônica de Varredura, Di-
fração e Fluorescência de Raios-X do Instituto de Geo-
ciências da Universidade Federal do Pará (UFPA).

CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL

O Cráton Amazônico, localizado ao norte da Amé-
rica do Sul, é uma das mais extensas áreas cratônicas do 
mundo, tendo alcançado estabilidade tectônica no iní-
cio do Neoproterozoico (Cordani & Sato 1999). É divi-
dido, ao norte e ao sul, nos escudos das Guianas e Brasil 
Central, respectivamente, entre os quais se interpõem as 
bacias paleozoicas do Solimões e do Amazonas (Almei-
da et al. 1981).

Modelos propostos para a compartimentação da 
região Amazônica em domínios geotectônicos e geocro-
nológicos, apesar de conflitantes em alguns pontos, con-
cordam com a existência de um núcleo arqueano borde-
jado por cinturões que conferem ao cráton uma crosta 
dominantemente proterozoica. Tassinari e Macambira 
(1999, 2004) dividem o Cráton Amazônico em seis prin-
cipais províncias: Amazônia Central (> 2,5 Ga); Maroni
-Itacaiúnas (2,2-1,9 Ga); Ventuari-Tapajós (1,9-1,8 Ga); 
Rio Negro-Juruena (1,8-1,55 Ga); Rondoniana-San Igná-
cio (1,55-1,3 Ga) e Sunsás (1,25-1,0 Ga).
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A Província Maroni-Itacaiúnas (PMI) corresponde 
amplamente à Província Transamazônica de Santos et al. 
(2000) e abrange parte da Venezuela, Guiana, Suriname 
e Guiana Francesa, prolongando-se no Brasil pelo estado 
do Amapá e, na direção NW-SE, pelo estado do Pará, até 
os limites com a Província Amazônia Central (PAC).

Nos últimos dez anos, vários estudos (Avelar et al. 
2003; Lafon et al. 2003; Oliveira et al. 2008; Rosa-Costa et 
al. 2003; Rosa-Costa 2006), foram realizados no Amapá, 
a maioria relacionada com a evolução da província Ma-
roni-Itacaiúnas. Apesar desses avanços, o mais atualiza-
do mapa geológico do Amapá (Figura 1) é da década de 
1990 e devido a Lima et al. (1991). É com base neste traba-
lho que será apresentado o contexto geológico regional 
dessa província.

O embasamento da região, conhecido como Com-
plexo Guianense (Lima et al. 1974), ocorre em núcleos 
dispersamente distribuídos em meio a terrenos protero-
zoicos. Esses núcleos são representados por complexos 
granítico-gnáissicos associados a rochas granulíticas e 
têm sido interpretados como partes retrabalhadas da 
PAC. Neles predominam granodioritos, trondhjemitos e 
tonalitos, além de gnaisses, anfibolitos, granulitos e mig-
matitos.

Análises geocronológicas por evaporação de Pb e 
U-Pb em monocristais de zircão (SHRIMP) de granu-
litos félsicos apontaram que o embasamento é neoar-
queano (3,0-2,6 Ga), tendo sido retrabalhado durante a 
orogenia Transamazônica há 2,1 Ga (Avelar et al. 2003; 
Lafon et al. 2000).

Figura 1 - Mapa geológico do estado do Amapá com a lo-
calização da área da mina de ferro Pedra Branca do Ama-

parí. Modificado de Lima et al. (1999).

Assentada discordantemente sobre o embasamen-
to, ocorre a Suíte Metamórfica Vila Nova (SMVN) na 
forma de faixas alongadas segundo NW-SE, com mer-
gulhos subverticais geralmente para NE e com desen-
volvimento de zonas de cisalhamento em consequência 
de deformação rúptil a dúctil que afetou todo o pacote 
rochoso. Esta suíte é caracterizada como uma sequên-
cia supracrustal vulcanossedimentar paleoproterozoica, 
que foi metamorfisada na fácies xisto-verde a anfibolito.

A SMVN é constituída por rochas metavulcânicas, 
metaplutônicas (máficas e ultramáficas), rochas a cor-
dierita-antofilita e a quartzo-clorita, às quais se sobre-
põem formações ferríferas bandadas dos tipos óxido e 
silicático, bem como rochas metassedimentares clásti-
cas de derivação continental, a exemplo de quartzitos, 
xistos pelíticos e metagrauvacas (Faraco 1990; 1997).

Datações K-Ar em micas provenientes de xistos re-
velaram idades de 1819±46 Ma e 1759±49 Ma, enquanto 
que em hornblenda oriunda de anfibolitos forneceram 
idades de 2088±93 Ma e 1971±51 Ma, interpretadas como 
idades mínimas para o evento metamórfico (Montalvão 
& Tassinari 1984). 

Várias intrusões graníticas tardi-orogênicas e alca-
linas, representadas por granodioritos/tonalitos e quart-
zo-sienitos/albita sienitos, respectivamente, cortam o 
pacote vulcanossedimentar, o que gerou metamorfismo 
de contato, além de alteração hidrotermal em diversas 
rochas da sequência (Faraco 1990; 1997).

Nas rochas metavulcânicas basais hidrotermaliza-
das registram-se ocorrências de sulfetos vulcanogênicos 
(pirrotita, pirita, calcopirita e esfalerita) com Au e Ag 
associados,  além de traços de galena e molibdenita. Na 
região da Serra do Ipitinga, o ouro, além de ocorrer asso-
ciado àqueles sulfetos, ocorre também em veios de quart-
zo encaixados em zonas de cisalhamento junto com cal-
copirita, pirita e covelita, bem como em rochas alteradas 
por processos supergênicos (Faraco 1990; 1997).

No Paleozoico, eventos de transgressão marinha 
propiciaram a formação de sequências compostas por 
arenitos com lentes conglomeráticas, além de siltitos e 
folhelhos, que estão bem preservadas na extremidade sul 
do estado.

A partir do Paleoceno até o Mioceno, a região ficou 
sujeita a intensa laterização, cujos depósitos formam 
uma faixa contínua de direção aproximadamente N-S. 
No final do Terciário, toda a faixa costeira do Amapá 
recebeu a sedimentação continental do Grupo Barreiras 
englobando sedimentos areno-argilosos, arenosos, argi-
lo-siltosos e conglomeráticos em sistema de leques alu-
viais, bem como planícies fluviais e lacustres.
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A evolução tectônica da PMI estaria, assim, rela-
cionada ao ciclo orogênico Transamazônico (2,26 - 1,95 
Ga), consistindo em grandes extensões de crosta juvenil 
paleoproterozoica com alguns remanescentes arqueanos 
retrabalhados. Esta província é correlacionada aos terre-
nos birrimianos formados durante a orogênese Eburnea-
na do Cráton Oeste Africano (Rosa-Costa 2006).

GEOLOGIA LOCAL

 Nas circunvizinhanças da área da mina de fer-
ro Pedra Branca do Amapari, no centro- sul do Estado 
do Amapá, ocorrem rochas do Complexo Guianense, da 
Suíte Metamórfica Vila Nova e corpos graníticos intru-
sivos (Figura 2), a exemplo do Granito Itajobi de idade 
1993±13 Ma, obtida pelo método Pb-Pb em zircão (Jean-
Michel Lafon, comunicação pessoal).

Nas rochas da SMVN são conhecidas mineraliza-
ções de Fe, Cu, Zn, Cr, Au, Sn e Ta, as duas últimas pró-
ximo dos contatos com os granitos, bem como os impor-
tantes depósitos manganesíferos da Serra do Navio, de 
reservas hoje praticamente exauridas.

A área da mina Pedra Branca do Amapari é consti-
tuída unicamente por rochas da SMVN, as quais se mos-
tram cortadas localmente por zonas de cisalhamento 

dúctil-rúptil, que nelas imprimiram marcante foliação 
milonítica de direção NW-SE. Os principais litotipos 
são representados por formações ferríferas bandadas 
(FFB), xistos, anfibolitos e rochas calciossilicáticas, os 
quais, mais ao norte, foram também descritos por Melo 
et al. (2003).

PETROGRAFIA DOS PRINCIPAIS 

LITOTIPOS

Com base em dados mineralógicos e texturais, fo-
ram identificadas três principais variedades litológicas: 
a) formações ferríferas bandadas (FFB); b) xistos; e c) 
rochas calciossilicáticas. Também merecem atenção ro-
chas ricas em Mn que ocorrem ao longo de zonas de ci-
salhamento e com evidências de resultarem de alteração 
hidrotermal, daí serem identificadas pela equipe da em-
presa de mineração Anglo American pela notação ZAH 
(Zona de Alteração Hidrotermal).

Formações Ferríferas Bandadas

O exame petrográfico mostrou que as formações 
ferríferas bandadas correspondem a itabiritos, os quais 
se apresentam com ou sem anfibólio, a seguir descritas.

Figura 2 - Mapa geológico da região da mina Pedra Branca do Amapari. Modificado de Mineração Itajobi.
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Hematita-Magnetita Itabiritos 

Mesoscopicamente são rochas que apresentam 
bandas de coloração esbranquiçada ou amarelada que 
se alternam com bandas cinza escuro (Figura 3A). Os 
leitos claros mostram espessuras que variam de 0,1 a 
2,0 cm e composição dominada por quartzo, enquan-
to que os leitos escuros apresentam espessuras de 0,1 
a 2,5 cm e composição em que hematita e magnetita 
predominam. Vênulas de quartzo com espessura de 
cerca de 3 mm discordantes ao bandamento ocorrem 
localmente (Figura 3B).

Figura 3 - Amostras de hematita-magnetita itabirito da 
mina Pedra Branca do Amapari: A) Bandamento reve-
lado pela alternância de bandas claras (dominadas por 
quartzo) e escuras (dominadas por hematita e magnetita) 
(amostra CAVA-E-JV-09); B) Vênula de quartzo discordante 
ao bandamento da rocha (CAVA-D-JV-08), indicada pela 

linha tracejada.

Essas rochas são constituídas dominantemente por 
hematita (45-55%) e quartzo (40–45%), além de mag-
netita (0–20%). As fases acessórias são representadas 
por pistacita, hercinita, apatita, zircão e granada.

Observa-se um microbandamento (Figura 4A e 
4B), que é definido pela alternância entre lâminas de-
quartzo e minerais opacos. Tanto nas bandas claras como 
nas escuras os cristais desses minerais se dispõem em ar-
ranjo granoblástico. Este microbandamento se encontra 
localmente dobrado e cortado por vênulas de quartzo 
discordantes e subconcordantes (Figura 4C).

Os cristais de quartzo exibem dimensões de 0,1 a 
6 mm nas bandas claras, porém nas bandas escuras, nas 
quais formam pequenos agregados, não ultrapassam 0,7 
mm. Estes cristais exibem formas anédricas, contatos 
retilíneos e suturados, bem como contatos em pontos 
tríplices. Apresentam forte extinção ondulante, além de 
alguns deles se mostrarem fraturados.

Os minerais opacos, representados pela hematita 
e magnetita, desenvolvem, nas bandas escuras, cristais 
com dimensões entre <0,1 e 1,5 mm. Nas bandas claras, 
ocorrem esparsamente em finos cristais (0,2 a 0,4 mm), 
anédricos e subédricos, que apresentam, geralmente, 
contatos retos entre si e com os cristais de quartzo.

Os cristais de pistacita são pouco comuns, muito fi-
nos e apresentam formas subédrica e anédrica. A apatita 
também desenvolve cristais finos, subédricos e euédri-
cos, alguns prismáticos, ocorrendo comumente inclusos 
em quartzo. O zircão ocorre em cristais finos, perfeita-
mente prismáticos, enquanto os de hercinita são igual-
mente finos e de coloração verde, podendo ser encon-
trados isolados ou em agregados. Este mineral foi assim 
descrito por revelar características muito similares às do 
espinélio que foi identificado por MEV-EDS em amos-
tra de rocha calciossilicática da mesma área. A granada 
forma cristais finos, anédricos, incolores ou de coloração 
marrom amarelada, distribuídos esparsamente pela ro-
cha. Trata-se provavelmente da variedade almandina.

Hematita-Magnetita-Actinolita Itabiritos

Em escala mesoscópica, as amostras deste tipo pe-
trográfico apresentam bandas de cor esbranquiçada ou 
amarelada alternadas com bandas de cor cinza escuro 
e leitos esverdeados. As bandas claras, dominadas por 
quartzo, exibem espessura de até 2,5 cm e granulação 
fina a média (<1 mm a 3 mm), ainda que localmente al-
guns cristais sejam grossos (até 7 mm). Os leitos de 
coloração cinza escuro exibem espessura milimétrica a 
centimétrica (até 3 cm), granulação fina a média, sendo 
compostos essencialmente por hematita e magnetita. Os 
leitos esverdeados mostram espessura de 1 a 1,5 cm, gra-
nulação fina a média, sendo constituídos por cristais de 
actinolita com hábito fibroso. Há ainda amostras que se 
diferenciam das demais pelo bandamento pobremente 
definido, com coloração predominantemente cinzenta 
escura e granulação fina.

Outras amostras revelam evidências de deformação 
em algumas bandas claras, que se encontram budinadas, 
rompendo localmente a regular continuidade dos leitos 
que é uma das características da rocha.

Este tipo é formado dominantemente por quartzo 
(40-45%), hematita (20-35%) e magnetita (10-25%), 
além de actinolita (5-10%) (Figura 5A). As fases acessó-
rias são constituídas por pistacita, apatita e zircão (Fi-
gura 5B), enquanto que as fases secundárias consistem 
em calcita (Figura 5C), que chega a representar até 5% 
do volume da rocha, e em cummingtonita normalmente 
em substituição à actinolita. Texturalmente, essa rocha 
exibe arranjo granoblástico predominante, que dá lugar 
ao arranjo nematoblástico nas porções ricas em anfibólio.

O bandamento é bem definido, mesmo nas por-
ções afetadas por microdobras (Figura 5D). Vênulas de 
quartzo cortam a estruturação da rocha, enquanto que 
calcita preenche fraturas em cristais de actinolita.
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O quartzo desenvolve cristais de tamanho entre 0,2 
e 3 mm nas bandas claras, sendo geralmente mais finos 
nas bandas escuras (0,05 a 0,4 mm). Os cristais exibem 
formas anédricas, contatos retos e suturados e forte ex-
tinção ondulante. Alguns estão estirados, formando fai-
xas por entre as bandas.

A actinolita ocorre em cristais com dimensões que 
variam de < 0,5 a 4 mm, tendo forma subédrica e hábito 
prismático a fibroso. Alguns se acham estirados e outros 
fortemente fraturados, estando os planos de fraturas 
preenchidos por calcita. Há ainda outros que são borde-
jados por cummingtonita, indicando possível substitui-
ção (Figura 5F).

A calcita ocorre como cristais de 0,2 a 0,6 mm, 
subédricos e anédricos, principalmente em espaços in-
tercristalinos (Figura 5E) e em vênulas intracristalinas 
(anfibólio). Por seu turno, a pistacita forma finos cris-
tais amarelo-esverdeados, subédricos a anédricos. Os 
cristais de apatita exibem granulação fina e formas pris-
máticas. O zircão é raro e forma finos cristais euédricos 
e subédricos.

Xistos

Mesoscopicamente estas rochas exibem coloração 
cinza escuro e granulação dominantemente média, bem 
como dobras dos planos de foliação com amplitude cen-
timétrica. São compostas por actinolita (45-50%), mi-
croclina (20-25%), biotita (5-10%), diopsídio (5-10%), 
quartzo (5–10%), titanita (3–5%) e minerais opacos 
(hematita > magnetita, 5–10%) (Figura 6A). As fases 
acessórias são representadas por apatita, epidoto, zir-
cão e ilmenita, enquanto que a calcita figura como fase 
secundária.

A textura é dominantemente nematoblástica (Fi-
gura 6B), graças à abundância de cristais orientados de 
actinolita. Localmente, nas porções dominadas por agre-
gados de cristais de microclina, quartzo e diopsídio, ela 
é nitidamente granoblástica; naqueles enriquecidos em 
palhetas orientadas de biotita, a textura é lepidoblásti-
ca. Sinais de deformação rúptil são comuns, a exemplo 
de fraturas e cominuição dos minerais, principalmente 
de microclina e quartzo.

Figura 4 - Fotomicrografias em luz transmitida (nicóis paralelos) de amostras de itabirito. A) Composição dominada por 
quartzo (Qtz), hematita (Hem) e magnetita (Mag); B) Microbandamento marcado pela segregação dos cristais de quartzo 
e de minerais opacos; C) Vênula de quartzo discordante ao bandamento da rocha.
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Os cristais de actinolita exibem tamanhos que va-
riam de < 0,1 mm a 4 mm e formas subédricas e anédricas. 
A disposição planar dos cristais é a principal responsá-
vel pela foliação da rocha. Alguns cristais encontram-se 
intensamente fraturados e os planos de fratura são pre-
enchidos por calcita. 

A microclina, com seu típico maclamento albita-pe-
riclina (Figura 7A), também foi analisada por MEV-EDS 
e apresentou teores de, respectivamente, 18,5%, 65,9% e 
15,7% para Al

2
O

3
, SiO

2
 e K

2
O. Está, aparentemente, re-

presentada por clastos, hoje recristalizados, que exibem 

contatos retos com os outros cristais, além de inclusões 
de apatita e zircão. 

As lamelas de biotita apresentam dimensões de 
0,06 a 0,5 mm e formas subédricas. Certas porções da ro-
cha são ricas nesta mica, cuja disposição planar de seus 
cristais define a foliação.

A identificação óptica da diopsídio foi confirmada 
por MEV-EDS, que revelou teores de CaO, MgO, FeO

t 

e Al
2
O

3
 de  21%, 11%, 10% e 3%, respectivamente. Seus 

cristais exibem dimensões que variam de < 0,5 a 2 mm, 

Figura 5 - Fotomicrografias em luz transmitida (nicóis cruzados) de hematita-magnetita-actinolita 
itabirito: A) Cristais de: quartzo (Qtz), hematita (Hem), magnetita (Mag) e actinolita (Act) em arranjo 
granoblástico; B) Fases acessórias destacadas pelas setas: pistacita (Ptc), apatita (Ap) e zircão (Zrn); C) 
Calcita (Cal) em interstícios de cristais de quartzo; D) Microdobras em bandas ricas em hematita  e 
magnetita; E) Planos de fraturas em cristais de anfibólio preenchidos com calcita (indicada pelas setas); 
e F) Cristal de actinolita (Act) bordejado por cummingtonita (Cum).
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com formas subédricas e anédricas, além de contatos 
retos e suturados. Trata-se de ferro-diopsídio, o que foi 
confirmado por dados difratométricos.

O quartzo revela cristais de dimensões menores 
que 0,1 mm e anédricos, que exibem forte extinção on-
dulante e contatos geralmente retos. É comum a ocor-
rência de pequenos agregados deste mineral dispersos 
pela rocha.

Os cristais de hematita e magnetita apresentam di-
mensões entre 0,1 mm e 0,4 mm, anédricos e subédricos, 
encontrando-se distribuídos ubiquamente pela rocha.

A titanita ocorre em cristais com tamanho entre 
0,05 e 0,7 mm, euédricos e subédricos, os quais exi-
bem contatos retos com cristais de outros minerais 
(Figura 7B).

A apatita forma cristais muito finos, alguns pris-
máticos, podendo ser encontrados como inclusões em 
cristais de microclina e quartzo. Os cristais de pistacita 
e zircão exibem dimensões diminutas e formas subédri-
cas e anédricas; alguns cristais de zircão são, no entanto, 
prismáticos.

Rochas Calciossilicáticas

Foram distinguidas três associações mineralógicas 
principais nessas rochas: a) epidoto-quartzo-hemati-
ta-magnetita-actinolita; b) quartzo-hematita-magne-
tita-actinolita-calcita-diopsídio; e c) quartzo-hematita
-magnetita-diopsídio.

Figura 6 - Fotomicrografias de xisto à luz transmitida (nicóis cruzados): A) Xisto composto dominantemente por ac-
tinolita (Act), microclina (Mc) e biotita (Bt); B) Textura nematoblástica definida por abundantes cristais orientados de 
actinolita (Act).

Associação epidoto-quartzo-hematita-mag-
netita-actinolita

Macroscopicamente a rocha exibe coloração cinza 
esverdeada, granulação fina a média e marcante foliação, 
que é definida pela disposição planar da maioria dos cris-
tais de seus minerais, principalmente do anfibólio. Ob-
servam-se feições amendoadas constituídas por cristais 
de quartzo e paralelas à foliação.

 A actinolita é o constituinte dominante (50-70%), 
seguida de quartzo (20–25%) e minerais opacos (hema-
tita > magnetita, 10–25%) (Figura 8A). Os minerais aces-
sórios são epidoto, apatita e zircão, enquanto que a fase 
secundária é representada por calcita.

A textura é essencialmente nematoblástica (Figura 
8B), embora, localmente, onde o quartzo é abundante, 
ela possa ser descrita como granoblástica. Pontos trípli-
ces e subgrãos de quartzo não são raros e muitos cristais 
acham-se moderadamente fraturados. Vênulas de calcita 
cortam a rocha.

A presença de actinolita foi confirmada por MEV
-EDS, que, na amostra AP-FD-TL-146-1, acusou teores 

de CaO, MgO, FeO
t
 e Al

2
O

3 
de, respectivamente, 9,7%, 

11,6%,  6,0% e 0,8%.

Conquanto seja outro litotipo, comparativamente 
às amostras de xisto, os cristais de actinolita, quartzo, 
hematita, magnetita, apatita e zircão apresentam prati-
camente os mesmos aspectos texturais quanto ao tama-
nho, forma e relações de contato, o que prescinde descre-
vê-los novamente.

O epidoto está representado por cristais subédri-
cos e anédricos, que exibem contatos retos e suturados 
com cristais dos outros minerais. Foi considerado, assim, 
um mineral metamórfico. Comumente está associado à 
actinolita e localmente mostra-se substituído por cal-
cita. Análise por MEV-EDS (Figura 9) detectou CaO 
(23,8%), Al

2
O

3
 (23,8%) e FeO

t
 (14,5%), o que permitiu 

classificá-lo como a variedade pistacita.

A calcita é mineral secundário que, além de subs-
tituir minerais pré-existentes, ocorre em espaços inter-
cristalinos (Figura 8C) e em planos de fratura restritos a 
cristais de anfibólio ou que atravessam a rocha.
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Figura 7 - Fotomicrografias de xisto à luz transmitida 
(nicóis cruzados). A) Clasto recristalizado de microclina 
(Mc) com maclamento albita-periclina; B) Cristal subé-
drico de titanita (Ttn).

Associação quartzo-hematita-magnetita-ac-
tinolita-calcita-diopsídio

Macroscopicamente, as amostras são caracteri-
zadas por apresentarem alternância discreta de ban-
das cinza esverdeadas e de cor cinza escuro. As bandas 
esverdeadas apresentam espessuras entre 0,5 e 1 cm, e 
granulação fina a média, nas quais o diopsídio é o mi-
neral dominante associado a algum quartzo. As bandas 
escuras mostram espessura inferior a 1 cm e granulação 
fina, sendo ricas em hematita e magnetita. Em algumas 
amostras, são observados veios de quartzo com espessu-
ra média de 0,2 cm discordantes ao bandamento.

Esse litotipo é formado por diopsídio (35–45%), 
calcita (25 – 35%), actinolita (20–25 %), minerais opa-
cos (hematita > magnetita, 10–15%) e quartzo (5–10 %) 
(Figura 10A). Como fases acessórias, ocorrem somente 
apatita e hercinita, sendo calcita a única fase secundária 
reconhecida. Texturalmente apresenta arranjo nema-
toblástico nas bandas ricas em actinolita e/ou diopsísio, 
enquanto que nos leitos claros a textura é granoblástica 
(Figura 10B). 

Figura 8 - Fotomicrografias de rocha calciossilicática à luz 
transmitida (nicóis cruzados). A) Aspecto geral da rocha, 
em que actinolita (Act) domina amplamente sobre os de-
mais constituintes: hematita/magnetita (Hem + Mag) e 
quartzo (Qtz); B) Arranjo nematoblástico, destacando a 
orientação de cristais de anfibólio; C) Calcita ocupando 
espaços intercristalinos.
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Os cristais de diopsídio exibem dimensões entre 0,2 
mm e 1,8 mm e mostram formas subédricas e anédricas, 
e contatos geralmente retos. Os de maiores dimensões 
ocorrem comumente associados à actinolita, enquanto 
que nas bandas ricas em quartzo e calcita dominam os 
de tamanho menor. Estão normalmente fraturados, al-
guns contendo inclusões de minerais opacos.

Os cristais de calcita são finos (0,1 mm a 0,5 mm) e 
exibem formas anédricas e subédricas, além de contatos 
retilíneos e suturados entre si ou com cristais de outros 

minerais e pontos tríplices. Esses cristais fazem parte 
da paragênese metamórfica, enquanto outros, em menor 
proporção, são de origem hidrotermal.

A actinolita ocorre em cristais com características 
morfoscópicas muito similares às dos cristais de diopsí-
dio, exceto pelo hábito fibroso de alguns deles. 

O quartzo revela cristais finos (0,3 a 0,7 mm) e 
anédricos, em geral com extinção ondulante. Alguns 
formam agregados em que contatos em pontos tríplices, 
retos e suturados são comuns. 

Figura 9 - Imagem de elétrons retroespalhados de cristal de pistacita obtida por MEV e respectivo espectro EDS.

Figura 10 - Fotomicrografias de amostras de rochas calciossilicáticas (nicóis cruzados). A) Rocha formada dominan-
temente por diopsídio (Di), calcita (Cal) e actinolita (Act); B) Textura granoblástica entremeada a faixas com arranjo 
nematoblástico.

Os cristais de hematita e magnetita mostram di-
mensões de 0,2 a 0,4 mm, formas anédricas e contatos 
retilíneos com cristais de outros minerais.

A apatita é representada por cristais muito finos, 
prismáticos, subédricos e euédricos. Cristais isotrópi-

cos, anédricos e muito finos, foram também descritos 
e identificados como hercinita com base nos teores 
médios de FeO (30,7%) e Al

2
O

3
 (57,3%) obtidos por 

MEV-EDS (Figura 11).
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Figura 11 - Imagem de elétrons retroespalhados de 
cristal de hercinita obtida por MEV (amostra AP-FD-
TB-054-3) acompanhada do respectivo espectro EDS.

Associação quartzo-hematita-magnetita-
diopsídio

Macroscopicamente, essas rochas apresentam ban-
das esbranquiçadas que se alternam com bandas cinzen-
tas escuras ou esverdeadas. A espessura dessas bandas 
chega a alcançar 2 a 3 cm e a granulação varia de fina a 
média, embora as bandas esverdeadas revelem localmen-
te porções grossas.

Piroxênio (30-65%), quartzo (10-40%) e minerais 
opacos (magnetita > hematita, 25-40%) são os princi-
pais minerais constituintes (Figura 12A). Dentre as fa-
ses acessórias figuram apatita e zircão.

Os cristais desses minerais estão dispostos em um 
arranjo granoblástico, embora inequidimensionais, e co-
mumente exibem fraturas, algumas delas preenchidas 
por minerais opacos.

O piroxênio, com base nas propriedades ópticas 
e dados obtidos por MEV-EDS, foi identificado como 
diopsídio, apresentando teores médios de CaO, MgO, 
FeO

t
 e Al

2
O

3 
de 21,4%, 15,1%, 3,9% e 1,5%, respectiva-

mente. Os cristais exibem dimensões que variam de 
<0,2 mm a 5 mm e formas subédricas e anédricas (Figu-
ra 12B), bem como contatos retos e suturados. Alguns 
destes cristais estão fraturados e contêm inclusões de 
apatita e minerais opacos.

Os cristais de quartzo, magnetita e hematita, bem 
como os minerais acessórios (apatita e zircão), apresen-
tam características morfoscópicas muito similares às 
das rochas descritas anteriormente.

ROCHA RICA EM Mn DA ZONA DE  
ALTERAÇÃO HIDROTERMAL (ZAH)

A área da mina é cortada por zonas de cisalhamento 
de direção NW-SE. Ao longo de algumas delas se formou 
um material de cor preta, que marca o traço dessas estru-
turas e contrasta fortemente com a cor das rochas conti-
guas. Na verdade, trata-se de rocha constituída por ban-
das irregulares de coloração negra e cinzenta (Figura 13). 
As bandas cinzentas são menos espessas (média de 0,5 
cm) e mostram granulação fina e, como principais cons-

Figura 12 - Fotomicrografias de rochas calciossilicáticas. A – Rocha constituída principalmente por diopsídio (Di), he-
matita (Hem), magnetita (Mag) e quartzo (Qtz); B – Cristais subédricos e anédricos de diopsídio (Di) (nicóis cruzados).



Caracterização petrográfica e química das formações ferríferas e rochas associadas, mina Pedra Branca de Amapari, Amapá

60
Contribuições à Geologia da Amazônia  - Volume 9

tituintes minerais, a hematita e magnetita. Por seu turno, 
as bandas negras, que são dominantes, revelam espessura 
média de 2 cm, granulação muito fina e composição mine-
ralógica em que ocorre hausmanita (Mn

3
O

4
) associada à 

hematita e magnetita, conforme atestaram dados difrato-
métricos (Figura 14). A natureza friável da rocha impediu 
que ela fosse examinada petrograficamente. 

Como será discutido adiante, aquele material é de 
origem hidrotermal, cujos fluidos, ricos em Fe e Mn, se 
serviram das zonas de cisalhamento para migrar e alte-
rar as rochas com as quais interagiram.

Figura 13 - Rocha hidrotermalizada coletada ao longo de 
zona de cisalhamento e que exibe bandas mais espessas 
ricas em hausmanita e bandas menos espessas ricas em 
hematita e magnetita.

Figura 14 - Difratograma da amostra CAVA-E-JV-10C, que 
revelou a presença de hausmanita (Hsm), hematita (Hem) 
e magnetita (Mag).

GEOQUÍMICA

Dentre as amostras estudadas petrograficamente, 
17 foram selecionadas para análise química, sendo seis 
de itabirito, duas das quais com anfibólio, duas de xisto, 
oito de rochas calciossilicáticas e uma da rocha represen-
tativa da ZAH. Os resultados constam das tabelas 1 e 2.

Elementos maiores

SiO
2 

e Fe
2
O

3(t) , 
que guardam relação inversa en-

tre si, constituem de 96,35% a 99,53% da composição 

química das amostras de itabirito estudadas, os valores 
mais baixos correspondendo àquelas que contêm anfi-
bólio (Tabela 1). 

Os itabiritos sem anfibólio apresentam variação 
nos teores daqueles dois principais componentes da 
ordem de 20%. Esta variação resulta principalmente de 
amostras com marcante contraste de espessura entre as 
bandas claras (ricas em sílica) e escuras (ricas em óxidos 
de Fe). Registram-se proporções subordinadas de Al

2
O

3
 

(até 0,7%), CaO (até 0,5%) e P
2
O

5
 (até 0,4%). Como pis-

tacita, hercinita e almandina ocorrem em quantidades 
acessórias, é possível que algum Al esteja também con-
tido na magnetita/hematita em substituição ao Fe+3. As 
concentrações de TiO

2
, MnO, MgO, Na

2
O e K

2
O ficaram 

abaixo do limite de detecção da técnica analítica utili-
zada.

Para os itabiritos com anfibólio, SiO
2 

e Fe
2
O

3(t) 
re-

velam variação ainda maior, da ordem de 30%. As prin-
cipais diferenças com relação à variedade anterior estão 
nas maiores proporções de CaO (0,9–1,7%) e MgO (0,6-
0,8%). Os conteúdos de TiO

2
, MnO, MgO, Na

2
O, K

2
O e 

P
2
O

5
 também ficaram abaixo do limite de detecção, ex-

ceto na amostra AP-FD-TL-132-1 que revelou 0,19% para 
MnO e 0,15% para K

2
O. A ampla variação dos teores de 

sílica e óxidos de Fe está certamente ligada às diferentes 
proporções de quartzo e hematita+magnetita, enquanto 
que as de MgO e de CaO (descontada a contribuição da 
calcita) refletem fundamentalmente as quantidades va-
riadas de actinolita.

 Comparativamente aos valores médios das FFB 
arqueanas (Gole & Klein 1981) e proterozoicas (Ma-
junder et al. 1982), as amostras de Amapari são pouco 
mais ricas em SiO

2
 (48,38% contra 47,30% e 46,90%, 

respectivamente) e em Fe
2
O

3t
 (49,68% contra 45,79% 

e 43,76%, respectivamente), porém mais pobres nos 
demais constituintes, em especial Al

2
O

3
 (1,25%/1,15%), 

MgO (3,66%/4,41%) e CaO (2,84%/4,43%). Essas di-
ferenças também foram constatadas ao se fazer a com-
paração com as FFB de idade entre 3,8 e 1,8 Ga (Klein 
2005), apesar de Al

2
O

3
 registrar valores entre 0,09 e 1,8%, 

que incluem o intervalo observado para as amostras de 
Amapari (0,17 a 0,71%). Em relação às FFB arqueanas de 
Carajás (Lindenmayer et al. 2001), as amostras das FFB 
de Amapari revelam composição química equiparável, 
embora aquelas tendam a ser mais enriquecidas em Fe e 
empobrecidas em SiO

2
. Em termos dos elementos traço 

Rb, Sr, Cr, Ni e Nb (ver adiante), os teores são igualmen-
te comparáveis, porém os de Ba são bem mais elevados, 
em até 10 vezes os registrados nas FFB de Carajás.

As análises químicas das duas amostras de xisto 
também revelaram expressivas variações nos conteúdos 
de seus componentes. São as rochas mais ricas em Al

2
O

3 
(média de 14,6%), K

2
O (média de 8,9%) e TiO

2 
(média 

de 1,8 %) por conta da abundância de microlina, biotita e 
titanita. À parte as rochas calciossilicáticas, são também 
as mais ricas em CaO (média de 5,4%) e MgO (média de 
3,5%), por conta da presença de actinolita e diopsídio.
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Tabela 1 - Composição química (% em peso) de elementos maiores representativa das rochas da Mina Pedra Branca 
do Amapari: itabiritos; FFB com anfibólio; xistos; rochas calciossilicáticas e rocha rica em Mn da zona de alteração 
hidrotermal.

Tipo de
Rocha Itabiritos sem anfibólio Itabiritos com 

anfibólio Xistos Rochas calciossilicáticas
Rocha 

da 
ZAH

Amostra
CAVA-
F-JV-

IF

CAVA-
E-JV-
10-A

CAVA- 
F-JV-

12

CAVA-
D-JV-
07-B

AP-FD-
TL-065-2

AP-FD-
TL-132-1

AP-FD-
TB-054-1

AP-FD-
MA-263-1

AP-FD-
TL-146-1

AP-FD-
TL-118-1

AP-FD-
TL-137-2

AP-FD-
TL-132-3

CAVA-
A-JV-
06-A

CAVA-
A-JV-
06-C

CAVA-
A-JV-
02-A

CAVA-
A-

JV-04

CAVA-
E-JV-
10-C

SiO2 46,80 56,58 39,62 38,05 39,45 69,82 54,83 56,87 41,79 30,47 40,93 20,78 42,55 46,84 43,03 47,68 0,17

TiO2 nd Nd Nd nd nd nd 1,34 2,32 nd 0,23 nd 0,20 nd nd nd nd nd

Al2O3 0,71 0,38 0,17 0,29 0,33 0,29 11,59 17,58 1,57 2,16 0,68 2,96 1,18 1,12 1,51 1,15 0,7

Fe2O3(t) 51,27 41,50 59,88 61,48 57,44 26,53 10,13 4,72 35,62 46,35 33,55 13,64 32,86 33,59 36,17 15,45 71,13

MnO nd Nd Nd nd nd 0,19 0,29 0,15 1,29 1,07 2,25 2,61 0,54 0,34 0,57 0,92 24,41

MgO nd Nd Nd nd 0,63 0,85 4,65 2,39 6,10 3,08 7,75 15,48 8,38 6,61 7,26 14,02 nd

CaO nd 0,47 0,15 nd 0,91 1,69 7,23 3,52 12,88 13,93 14,27 25,14 14,14 10,82 10,67 20,22 0,14

Na2O nd Nd Nd nd nd nd 0,23 0,59 nd 0,30 nd nd nd nd nd nd nd

K2O nd Nd Nd nd nd 0,15 7,62 10,17 nd 0,74 nd nd 0,16 0,50 0,31 nd nd

P2O5 <0,10 0,36 0,11 <0,10 nd <0,10 0,28 0,53 0,29 1,39 0,20 0,13 0,13 <0,10 0,14 <0,10 nd

P.F. 1,06 0,61 0,22 0,13 1,24 0,47 1,71 1,01 1,37 0,28 0,31 19 0,03 0,04 0,30 0,50 3,45

Total(%) 99,94 99,9 100,15 100,05 100 100,09 99,9 99,85 100,91 100 99,94 99,94 99,97 99,96 99,96 100,04 96,55

nd = não detectado

Tabela 2 - Teores de elementos traços (ppm) de amostras da Mina Pedra Branca do Amapari.

Tipo de
Rocha Itabiritos sem anfibólio Itabiritos com 

anfibólio Xistos Rochas calciossilicáticas

Amostra
CAVA-
F-JV-

IF

CAVA-
E-JV-
10-A

CAVA-
F-JV-12

CAVA-
D-JV-
07-B

AP-FD-
TL-065-2

AP-FD-
TL-132-1

AP-FD-
TB-054-1

AP-FD-
MA-263-1

AP-FD-
TL-146-1

AP-FD-
TL-118-1

AP-FD-
TL-137-2

AP-FD-
TL-132-3

CAVA-A-
JV-06-A

CAVA-A-
JV-06-C

CAVA-A-
JV-02-A

CAVA-A-
JV-04

Ba 143 146 185 91 297 105 398 475 581 3753 44 25 229 349 287 27

Rb <10 <10 <10 <10 <10 14 135 43 nd <10 nd nd <10 15 <10 <10

Sr <10 <10 <10 <10 <10 <10 61 74 68 35 29 30 15 <10 15 17

Zr 19 22 18 20 21 22 271 438 34 33 32 66 26 27 27 31

Y 13 15 15 13 15 20 52 74 64 44 33 24 27 27 31 18

Nb 12 10 12 12 11 <10 27 67 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

Ga nd Nd nd nd nd nd 16 22 nd <10 nd <10 <10 nd nd <10

U 11 10 11 10 11 <10 <10 nd <10 <10 <10 <10 <10 10 11 <10

V nd 49 <10 13 <10 20 154 134 214 60 233 304 72 52 74 109

Ni <10 <10 <10 <10 <10 <10 23 32 22 34 25 53 13 <10 16 20

Co 430 295 354 346 307 117 21 15 13 <10 nd nd 103 143 130 18

Cr 24 129 50 28 25 44 92 42 377 40 166 22 51 119 76 73

As 13 <10 18 <10 10 nd Nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd

Cu 20 17 16 17 19 16 <10 64 <10 <10 14 <10 <10 21 <10 12

Pb <10 <10 <10 <10 <10 <10 15 11 nd nd nd nd nd <10 <10 nd

Zn <10 <10 <10 <10 <10 17 150 60 54 53 314 240 25 20 46 69

nd = não detectado

Foram analisadas oito amostras de rochas calciossilicáticas, duas da associação epidoto-quartzo-hematita-mag-

netita-actinolita, duas da associação quartzo-hemati-
ta-magnetita-actinolita-calcita-diopsídio e quatro da 
associação hematita-quartzo-magnetita-diopsídio. Para 
a primeira, os intervalos de variação nas proporções para 
SiO

2
 e Fe

2
O

3(t)
 são da ordem de 10%, aproximadamente. 

Por seu turno, os teores de MgO e CaO variam dentro de 
um estreito intervalo, estando de acordo com as quanti-
dades de actinolita presentes nas amostras.

Para a segunda associação, a análise revelou amplos 
intervalos, da ordem de 20% para os principais compo-
nentes, refletindo as diferentes quantidades de actinoli-
ta e diopsídio presentes nesse litotipo. Em proporções 
subordinadas ocorrem Al

2
O

3
 (até ∼3%), TiO

2
 (0,2%) e 

P
2
O

5, 
(até 0,2%). 
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Na terceira associação, os teores de CaO e MgO se 
mostram elevados, de 10, 7 a 20,2 % e 6,6 a 14%, respec-
tivamente. Isso ocorre pela alta concentração de diop-
sídio presente e o intervalo entre esses valores refletem 
as diferentes quantidades modais deste piroxênio nas 
amostras analisadas.

A única amostra da ZAH que foi analisada revelou 
que Fe

2
O

3(t) 
(71,1%)

 
e MnO (24,4%) representam mais 

de 95% de seu peso.  A perda ao fogo acusou valor de 
cerca de 3,5%, o que denuncia a presença de minerais 
hidratados na amostra, os quais, porém, não puderam 
ser identificados, mesmo pela difratometria. As concen-
trações de SiO

2 
(0,2%), Al

2
O

3 
(0,7%)

 
e CaO (0,1%) são 

inexpressivas.

 Elementos-traço

Nos itabiritos sem anfibólio, os elementos traços 
com teores mais expressivos são Ba, Co e Cr, que che-
gam a alcançar 185 ppm, 430 ppm e 129 ppm, respecti-
vamente. Rb, Sr, Ni, U, As, Cu, Pb e Zn registram, em 
geral, teores inferiores a 10 ppm (Figura 15A). Os itabiri-
tos com anfibólio apresentam padrão de distribuição si-
milar, embora os teores de Zn, V e Y sejam relativamente 

mais altos (Figura 15B). As maiores concentrações de Ba, 
Cr, Ni, V e Zn foram determinadas em amostras das ro-
chas calciossilicáticas (Figura 15C), que, por outro lado, 
revelam teores de Co muito variáveis, desde não detec-
tados até 143 ppm. Rb, Ga, U, As e Pb estão abaixo do 
limite de detecção da técnica utilizada ou não foram de-
tectados. Uma amostra (AP-FD-TL-118-1) revelou teor 
de Ba igual a 3753 ppm, denunciando, provavelmente, a 
presença de barita.

Os xistos apresentam perfil de distribuição dos ele-
mentos-traço bem distinto comparativamente às outras 
rochas e é neles que vários desses elementos registram 
os maiores teores (Figura 15D). Chama particular aten-
ção o Zr, cujos teores são normalmente uma ordem de 
grandeza maior que nos demais litotipos.

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

As formações ferríferas de Pedra Branca do Amapa-
ri apresentam bandas escuras dominadas por hematita e 
magnetita. Nas bandas claras, pobres em ferro, o quartzo 
é o constituinte mais abundante, embora também ocor-
ra em algumas delas actinolita com teor médio em tor-
no de 10%. A presença deste anfibólio indica que junto 
ao material precursor das bandas claras (sílica amorfa?) 

Figura 15 - Padrões de distribuição de elementos traços selecionados em amostras de itabiritos sem anfibólio (A), itabi-
ritos com anfibólio (B), rochas calciossilicáticas (C) e em xistos (D).
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foi precipitado material carbonático, o qual, alternativa-
mente, poderia ter sido introduzido por via hidrotermal. 
Os elevados teores de SiO

2
 e Fe

2
O

3t
, que perfazem 96,5 

a 99,5% do peso das amostras estudadas, atestam tra-
tar-se de sedimentos químicos puros, que não receberam 
aporte detrítico. Os baixos teores de Al

2
O

3
 (0,17 a 0,71%) 

e de Zr (18-22 ppm) são evidência adicional da nature-
za eminentemente química dos sedimentos, da mesma 
forma que os baixos conteúdos de Na

2
O e K

2
O tornam 

improvável alguma contribuição piroclástica durante a 
deposição das FFB. Muitas evidências apontam que a 
fonte dominante do Fe2+ das águas oceânicas no Arque-
ano foi hidrotermal (Jacobsen & Pimentel-Klose 1988; 
Bau & Moller 1993; Bekker et al. 2010), ainda que a fon-
te continental não seja de toda descartada (Alexander 
et al. 2008). São também várias as evidências que suge-
rem terem sido aquelas águas possivelmente saturadas 
em sílica amorfa (Siever 1992; Maliva et al. 2005), o que 
teria permitido a precipitação direta da sílica no fundo 
oceânico (Krapež et al. 2003).

  Os xistos são, por outro lado, muito provavel-
mente derivados de sedimentos terrígenos. Seus possí-
veis protólitos foram grauvacas feldspáticas com matriz 
pelítico-carbonática, cujos elevados teores de Zr (270 a 
440 ppm) corroboram a natureza terrígena de seus se-
dimentos originais, com os quais grãos de zircão foram 
carreados. As rochas calciossilicáticas foram certamen-
te derivadas de margas que também se acumularam nos 
sítios de deposição das FFB. As intercalações de xistos 
e rochas calciosssilicáticas com as FFB indicam a alter-
nância de períodos de denudação continental mais in-
tensa com períodos em que a erosão foi pouco signifi-
cante, permitindo a deposição de sedimentos químicos 
livres de material terrígeno.

A apatita é um mineral acessório, mas localmente 
abundante, que é comumente considerado de origem 
hidrotermal. O fósforo seria fornecido por fontes exala-
tivas e transportado em solução até os sítios de deposi-
ção das FFB. Essas fontes podem igualmente responder 
pelos elevados conteúdos de Co e Cr, provavelmente ex-
traídos da crosta oceânica por fluidos aquosos durante a 
atividade hidrotermal-exalativa. 

A associação e a natureza dos protólitos, alguns pro-
venientes de sedimentos clásticos ou da interação destes 
com sedimentos carbonáticos, bem como a escassez de 
rochas vulcânicas, especialmente daquelas que caracteri-
zam ambientes de arcos magmáticos, indicam que a de-
posição da pilha sedimentar se deu em bacias desenvol-
vidas em margem continental passiva, onde, localmente, 
as condições favoreceram a acumulação das FFB. Todo 
o pacote rochoso foi então metamorfisado, tendo sido 
geradas, a partir de protólitos sedimentares químicos e 
clasto-químicos, as seguintes associações mineralógicas:

Quartzo-hematita-magnetita±pistacita±apatita±herci-
nita±granada  (itabirito)

Quartzo-hematita-magnetita-actinolita±pistacita±apa-
tita (itabirito)

Actinolita-microclina-biotita-quartzo-diopsídio-hema-
tita-magnetita±titanita (xisto)

Actinolita-quartzo-hematita-magnetita±pistacita (ro-
cha calciossilicática)

Diopsídio-calcita-actinolita-quartzo-hematita-magne-
tita±hercinita (rocha calciossilicática)

Diopsídio-magnetita-quartzo-hematita (rocha calcios-
silicática)

Estas paragêneses são condizentes com as condi-
ções da fácies epidoto-anfibolito do metamorfismo re-
gional (Figura 16). Essas condições já haviam sido apon-
tadas em trabalhos anteriores sobre a Suíte Metamórfica 
Vila Nova, nos quais é indicado que as rochas desta suíte 
foram metamorfisadas até condições da fácies anfibolito 
(Faraco 1990; 1997; McReath & Faraco 2006; Melo et al. 
2003).

Figura 16 - Diagrama de fácies metamórficas, com des-
taque para a fácies epidoto-anfibolito em que se teriam 
estabilizado as associações minerais aqui estudadas. Mo-
dificado de Cambeses (2011).

A presença de diopsídio poderia apontar para con-
dições de P e T mais elevadas, porém, em se tratando de 
rochas carbonáticas impuras, ele pode ser estabilizado a 
T < 600oC, desde que a fração molar de CO

2
 no fluido seja 

menor do que 0,4, a uma pressão de 2 kbar (Philpotts 
1990).

Por seu turno, a hercinita (FeAl
2
O

4
) pode indicar 

temperaturas e pressões mais elevadas (Vielzeuf 1983), 
permitindo sugerir que as condições de P e T possam ter 
apresentado P=7-10 kb e T=500-650oC ou mesmo indicar 
transição para a fácies anfibolito.
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Veios e vênulas de quartzo e calcita cortam os vá-
rios litotipos, denotando a circulação de fluidos hidro-
termais através das rochas presentes na área da mina. 
A origem desses fluidos é incerta, podendo eles ser 
tardi-metamórficos, resultantes das reações de devola-
tilização,  ou estar relacionados ao granito Itajobi, que 
aflora nas circunvizinhanças e é intrusivo nas rochas 
da SMVN. No entanto, a mais significativa evidência 
de hidrotermalismo se manifesta ao longo de zonas de 
cisalhamento de direção NW-SE. Muitas delas são mar-
cadas pela ocorrência de rocha milonitizada de cor ne-
gra, decorrente da precipitação de óxidos de Mn, prin-
cipalmente hausmanita, em meio à massa de hematita e 
magnetita. Aquelas zonas seguem a estruturação geral 
das rochas da SMVN e devem ter se desenvolvido du-
rante a deformação do pacote rochoso que acompanhou 
o metamorfismo. Considerando a abundância de rochas 
ricas em Mn na região, algumas das quais hospedeiras 
dos importantes jazimentos manganesíferos da Serra do 
Navio (Faraco 1997), é possível que o Mn da ZAH te-
nha sido lixiviado dessas rochas por fluidos que com elas 
interagiram e buscaram as zonas de cisalhamento como 
rotas de fuga.

Os dados químicos obtidos para as rochas estuda-
das refletem, como não poderia deixar de ser, a compo-
sição mineralógica, sendo as diferenças entre amostras 
de um mesmo litotipo decorrentes das proporções mo-
dais dos principais constituintes minerais. Cinco deles, 
quartzo, hematita, magnetita, diopsídio e actinolita, 
controlam também as mais marcantes diferenças quími-
cas entre os diversos litotipos, o que pode ser observado 
no diagrama triangular SiO

2
-Fe

2
O

3(t)
-(CaO+MgO), com-

ponentes estes que nele representam, respectivamente, 
o quartzo, hematita-magnetita e diopsídio-actinolita 
(Figura 17). Xistos, formações ferríferas e rochas calcios-
silicáticas ocupam campos bem definidos, demonstran-
do a validade da composição química em discriminar os 
vários litotipos investigados. 

Com relação aos elementos traços, eles distinguem 
bem as FFB das demais rochas (Figura 18), estas mais 
ricas em Sr, V, Ni e, de certo modo também em Cr, en-
quanto aquelas o são em Co, além de registrar o mais 
alto valor para Ba dentre todas as amostras analisadas. 
Como alguns desses elementos mostram pouca mobili-
dade no ambiente supergênico (Gouveia et al. 1993; Van 
der Weijden & Van der Weijden 1995; Dill et al. 1997; 
Som & Joshi 2002), a combinação deles poderia ser útil 
no mapeamento de áreas muito intemperizadas e com 
escassez de afloramentos.

Figura 17 - Diagrama triangular SiO2-Fe2O3(t)-(CaO+MgO) 
com a distribuição das amostras de formações ferríferas, 
xistos e rochas calciossilicáticas ocupando campos dis-
tintos, o que permite que elas possam ser discriminadas 
também por critérios químicos.

Figura 18 - Diagrama exibindo a distinção entre as FFB e 
as rochas associadas com relação aos elementos traços 
Co + Ni e Cr + V.

CONCLUSÕES

Na área estudada, foram reconhecidas três prin-
cipais variedades litológicas: a) itabiritos, com ou sem 
anfibólio; b) xistos; e c) rochas calciossilicáticas. Nes-
sas variedades, foram definidas as seguintes associações 
mineralógicas: 1) quartzo – hematita – magnetita ± pis-
tacita ± apatita ± hercinita ± granada; 2) quartzo – he-
matita – magnetita – actinolita ± pistacita ± apatita; e 
3) actinolita – microclina – biotita – quartzo – diopsí-
dio – hematita – magnetita ± titanita, respectivamente 
para os itabiritos sem anfibólio, itabiritos com anfibólio 
e xistos, bem como 4) actinolita – quartzo – hematita – 
magnetita ± epidoto; 5) diopsídio – calcita – actinolita 
– quartzo – hematita – magnetita ± hercinita; e 6) diop-
sídio – magnetita – quartzo – hematita para as rochas 
calciossilicáticas.
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Estas associações indicam derivação a partir de 
rochas sedimentares químicas e clásticas, que foram de-
positadas em ambiente plataformal passivo e, posterior-
mente, metamorfisadas sob condições da fácies epidoto
-anfibolito. A presença de hercinita é indicativa de que 
o pacote rochoso foi, pelo menos localmente, submetido 
às mais altas pressões desta fácies (7-10 kb). Os itabiritos 
foram gerados provavelmente a partir sedimentos ferrífe-
ro-silicosos contaminados com algum material carboná-
tico, haja vista a comum ocorrência de actinolita. 

Os possíveis protólitos dos xistos e rochas calcios-
silicáticas foram grauvacas feldspáticas com matriz pe-
lítico-carbonática e margas, respectivamente.

A composição química das FFB de Amapari mostra 
que elas representam sedimentos químicos puros, que 
não receberam aporte de material detrítico. Revela, no 
entanto, importantes diferenças químicas comparati-
vamente às composições médias das FFB arqueanas e 
proterozoicas de várias partes do mundo, especialmente 
quanto aos teores de MgO e CaO, que são menores. 

As FFB de Amapari e as rochas associadas podem 
ser discriminadas combinando-se os teores de SiO

2
, 

Fe
2
O

3(t)
, CaO e MgO, que refletem as proporções de 

quartzo, magnetita, hematita, actinolita e diopsídio ne-
las presentes. Por seu turno, os xistos apresentam teores 

elevados de K
2
O e TiO

2 
por conta das expressivas quan-

tidades de microclina, biotita e titanita. A discriminação 
química também foi possível de ser feita com base nos te-
ores de alguns elementos traço. As FFB são enriquecidas 
em Sr, Ni, V e Cr, e pobres em Co, com relação às outras 
rochas. Dado que alguns desses elementos revelam pou-
ca mobilidade no ambiente supergênico, eles podem ser 
de grande utilidade na região em mapeamentos de áreas 
muito intemperizadas e com escassez de afloramentos.

Evidências de circulação de fluidos hidrotermais 
na área do depósito são comuns, sendo denunciadas 
pela presença de veios/vênulas de quartzo ou calcita que 
cortam os vários litotipos, além de rochas ricas em Mn 
que foram geradas ao longo de zonas de cisalhamento de 
direção NW-SE.
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Considerações sobre o carste não-
carbonático da Província Espeleológica 

Altamira-Itaituba (PA), Brasil

Considerations about karst in non-carbonate rocks of the 
Altamira-Itaituba Speleological Province (PA - Brazil)

Luciana Martins Freire¹, César Ulisses Vieira Veríssimo², Edson Vicente da Silva³, 
Roberto Vizeu Lima Pinheiro4, Joselito Santiago de Lima5

RESUMO: A paisagem da região Amazônica é rica em feições 
geomorfológicas resultantes da interação sistêmica de elementos 
da natureza que desenham relevos com diferentes características, 
topografias e configurações. Dentre estas, destaca-se o patrimônio 
espeleológico, o qual reúne um conjunto de cavidades naturais 
subterrâneas acessíveis à exploração do homem. A Espeleologia é 
uma área de estudo que se dedica a investigar a natureza, a gênese e os 
processos de formação das cavidades naturais subterrâneas (as quais 
incluem diferentes denominações como cavernas, grutas, abrigos, etc.) e 
suas feições relacionadas, incluindo ainda os aspectos biológicos (fauna 
e flora). Nesse contexto, o artigo apresenta como exemplo de patrimônio 
espeleológico a Província Espeleológica Altamira-Itaituba, situada 
na faixa de contato dos domínios geológicos da Bacia Sedimentar do 
Amazonas e do embasamento (representado pelo Complexo Xingu). Foi 
realizada a análise geoecológica da paisagem da Província, por meio da 
utilização do enfoque sistêmico, destacando-se um estudo sobre carste 
em rochas não carbonáticas. Assim, é apresentado um levantamento do 
referencial teórico sobre espeleologia, geomorfologia cárstica e conceito 
de paisagem, além de uma abordagem das concepções de planejamento 
ambiental. A pesquisa tem como objetivo central o diagnóstico das 
paisagens naturais da Província Espeleológica Altamira-Itaituba, 
destacando-se um estudo aprofundado sobre carste em rochas não 
carbonáticas.

PALAVRAS-CHAVE: Espeleologia; Paisagem; Carste Não 
Carbonático.

ABSTRACT: The landscape of the Amazon region is rich in 
geomorphological features resulting from the interaction 
of systemic elements of nature, that show reliefs with 
different characteristics, topologies and configurations. 
Among these, we highlight the Patrimonies Speleological, 
which meet a set of natural underground cavities 
accessible to the exploitation of man. The Speleology is an 
area of study that is dedicated to investigating the nature, 
genesis and formation processes of natural underground 
cavities (which include different denominations such 
as caves, shelters.) and their related features, including 
even the biological. In this context, the article presents 
the Speleological Province Altamira-Itaituba is located 
in the contact strip of that following geologic domains.
Amazonas Sedimentary Basin and of crystalline base of 
Xingu Complex. The geological structure is sandstones 
of Maecuru Formation and shale of Curuá Formation. 
This research is developed from the geoecologic analysis 
of the landscape of the Speleological Province, though 
a systemic method, highlighting a study about karst in 
non-carbonate rocks. Thus, we present a survey of the 
theoretical framework about speleology, geomorphology 
karst, landscape concept and an approach to the concepts 
of environmental planning. The research seeks to diagnose 
the natural landscapes of the Speleological Province 
Altamira-Itaituba, highlighting a deep study about karst 
in non-carbonate rocks.

KEYWORDS: Speleology; Landscape; Karst Non-
Carbonate.
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INTRODUÇÃO

A natureza desenhou ao longo do tempo geológico 
paisagens espetaculares no planeta, muitas já estudadas 
a fundo, entendidas em seu contexto científico tanto nos 
aspectos de formação físico-geográfica como também no 
contexto cultural, em que a humanidade vem traçando 
seu caminho até a evolução tecnológica que se apresenta 
na atualidade. Poucos lugares restam a ser explorados, 
dentre os quais as cavernas são ainda consideradas am-
bientes desconhecidos, muitas delas sem qualquer con-
tato por parte do ser humano, e que representa uma pai-
sagem que tem muito a oferecer na investigação sobre o 
passado do planeta e da vida.

O silêncio e a escuridão que caracteriza uma ca-
verna transmitem sentimentos confusos, tais como a 
curiosidade de conhecer algo inédito, o medo de avançar 
numa dimensão diferente do ambiente externo, a ansie-
dade e o desejo de desvendar os mistérios que estão res-
guardados sobre elas. Sabe-se que ali não se encontram 
apenas paredes moldadas pela ação dinâmica da água 
nas estruturas sedimentares, mas também são reconhe-
cidas formas de vida únicas daquele lugar, e ainda regis-
tros do passado do próprio homem. Quem nunca ouviu 
a expressão ‘homem das cavernas’?

As cavernas já conhecidas e exploradas revelam 
usos diversos, além dos levantamentos para estudos 
científicos, os quais citam lazer, turismo e esporte. As-
sim surge a Espeleologia, uma ciência que envolve estu-
dos de múltiplos usos.

Espeleologia (do grego spelaion = “caverna”) é a ci-
ência que estuda as cavidades naturais subterrâneas que 
se desenvolvem por meio de fenômenos cársticos, abran-
gendo conhecimentos sobre sua formação e característi-
cas geológicas, sua geodiversidade, sua bioespeleologia, 
além de planos de preservação e conservação. Trata-se, 
porém, de um ramo das ciências ambientais ainda pou-
co investigado no Brasil, de fundamentação sistêmica e 
interdisciplinar, englobando variadas áreas de pesquisa, 
tais como Geologia, Geografia, Biologia, Hidrologia, Ar-
queologia, Antropologia, Turismo, entre outras.

Na Região Amazônica, caracterizada por feições 
geológico-geomorfológicas de terras baixas florestadas, 
rica biodiversidade e porte hídrico de destaque mundial, 
são identificados unidades de sistemas ambientais di-
ferenciados pela complexidade de interações dos seus 
recursos naturais, tais como a presença de paisagens 
cársticas. Algumas dessas paisagens de exceção encon-
tram-se inseridas no contexto geológico da bacia do 
Amazonas, as quais apresentam cavidades naturais sub-

terrâneas, mais comumente designadas como cavernas, 
que fazem parte de um conjunto paisagístico denomi-
nado Província Espeleológica, composta por rochas sus-
ceptíveis aos processos cársticos. 

Apesar de o termo carste ser originalmente adota-
do para o estudo da formação de cavidades naturais sub-
terrâneas em rochas carbonáticas, sabe-se que existem 
cavernas bem desenvolvidas em rochas onde a solubili-
dade não é o processo de formação preponderante, tais 
como arenitos, quartzitos, gnaisses, micaxistos, basaltos 
e rochas vulcânicas alcalinas, indicando uma nova abor-
dagem da Geomorfologia Cárstica. Esta pesquisa apre-
senta, por sua vez, a Província Espeleológica Altamira
-Itaituba, localizada no Estado do Pará, que se define 
pelo conjunto de cavidades naturais subterrâneas com 
diferentes feições endogenéticas, em sua maioria forma-
da pelo processo de arenização. Diante do exposto, uma 
das propostas desta pesquisa trata de ampliar e aprofun-
dar os estudos sobre carste em rochas não carbonáticas, 
contribuindo para os estudos espeleológicos no Brasil.

A metodologia da pesquisa baseia-se na análise 
geoecológica da paisagem da citada província espeleo-
lógica, por meio da utilização da teoria geossistêmica, 
destacando-se um estudo teórico sobre planejamento 
ambiental em patrimônio espeleológico. A Teoria da 
Biogeografia de Ilhas também tem contribuição funda-
mental como ferramenta de estudo metodológico, uma 
vez que revela os conhecimentos referentes à diversida-
de biológica específica para esses ambientes.

As informações a respeito da ocorrência de cavida-
des naturais subterrâneas na Província Espeleológica Al-
tamira-Itaituba ainda são bastante incipientes. A partir 
de dados obtidos pelos cadastros do Centro Nacional de 
Estudo, Proteção e Manejo de Cavernas/Instituto Chico 
Mendes – CECAV/ICMBio e da Sociedade Brasileira de 
Espeleologia – SBE, pelos levantamentos em expedições 
científicas realizados pelo Grupo Espeleológico Paraen-
se – GEP, que datam dos 1986 a 1988, e pela Eletronorte 
(2009), há ocorrência de cavernas associadas à província 
nos municípios paraenses de Vitória do Xingu, Altamira, 
Brasil Novo, Medicilândia, Placas, Rurópolis e Itaituba. 
As cavernas estão localizadas nas proximidades do rio 
Xingu, já em seu baixo curso, e da rodovia Transamazô-
nica (BR-230) (Fig. 1).

Assim, o artigo apresenta algumas contribuições 
para a pesquisa espeleológica, uma vez que são identi-
ficadas as principais cavidades naturais subterrâneas, 
correlacionando-as com a estrutura da paisagem da Pro-
víncia Espeleológica em questão.
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CAMINHOS METODOLÓGICOS 
E TÉCNICAS DA PESQUISA

O artigo apresenta um enfoque interdisciplinar, 
com levantamentos de conceitos e teorias referentes 
a termos empregados na pesquisa, bem como também 
ao conhecimento necessário para o entendimento do 
contexto geológico da Província Espeleológica Altami-
ra-Itaituba – PA. Assim, a pesquisa é fundamentada na 
análise geoecológica da paisagem, (Rodriguez & Silva 
2004), por meio do conhecimento sobre o sistema di-
nâmico de formação geológico-geomorfológico das uni-
dades paisagísticas, da caracterização ambiental e da 
avaliação do estado atual de conservação dos recursos 
naturais, a natureza geográfica, propondo-se subsídios 
para o planejamento de uso e ocupação da terra em bases 
sustentáveis.

A Espeleologia não trata de pesquisar somente os 
aspectos físicos, lembrando que também é observada, 
nos estudos de cavernas, uma abordagem ecológica tra-
tando essas formas de relevo como um espaço de bio-
diversidade única, que se desenvolve isoladamente. Tal 
abordagem está baseada na teoria sobre a Biogeografia 
de Ilhas ou Insular (Macarthur & Wilson 1963, 1967), 
que também serve como ferramenta de estudo na com-
preensão da vida que se instala nas cavernas, totalmente 
adaptada ao rigor do ambiente oferecido. 

A Teoria da Biogeografia Insular [...] forneceu aos 
biogeógrafos um suporte teórico com o qual foi possível 
comparar seus próprios resultados individuais [...]. Sua 
metodologia também foi estendida a outros tipos de iso-
lamento que não apenas o de terra cercada de água. Por 
exemplo, picos montanhosos, biota de cavernas e plan-
tas isoladas são todas interpretadas dessa maneira. (Cox 
& Moore 2011, p.159)

Inclui-se, também como ferramenta de estudo, uma 
abordagem a respeito da Teoria dos Redutos e Refúgios 
Ecológicos (Ab’sáber 1992, 2003), a qual explica que as 
formas podem oferecer a resposta para estudos sobre 
a formação de ambientes existentes tanto no passado 
quanto no presente. “Na realidade, os enclaves de sis-
temas ecológicos em espaços de médio porte refletem a 
dinâmica das mudanças climáticas e paleoecológicas do 
período Quaternário.” (Ab’sáber 2003, p.146).

A primeira etapa da pesquisa desenvolveu-se por 
meio de um levantamento do referencial teórico científi-
co das palavras-chaves da pesquisa. Destacou-se um es-
tudo sobre Espeleologia e Geomorfologia Cárstica, para 
o entendimento do objeito de estudo. A pesquisa tam-
bém realizou uma abordagem da sua base metodológica, 
fornecida pela Geoecologia das Paisagens (Rodriguez & 
Silva 2013; Rodriguez et al. 2004), que por sua vez requer 
a análise e a interpretação por meio da abordagem sis-
têmica. 

Figura 1 - Localização das cavernas da Província Espeleológica Altamira-Itaituba, Pará.
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A partir desse contexto, o levantamento bibliográ-
fico tratou de dialogar sobre a fundamentação teórica e 
metodológica que levou a investigação sobre a dinâmica 
de estruturação das unidades de paisagem espeleológi-
ca e a concepção de Geoecologia das Paisagens. Assim, 
tratou-se de realizar um levantamento sobre a teoria 
dos Geossistemas (Sotchava 1977, 1978; Bertrand 1972; 
Christofoletti 1999, 1979; Monteiro 2000; Ross 2006, 
1997), inclusive revendo as contribuições de Lodwig von 
Bertalanffy, escritas entre as décadas de 1940 e 1960, em 
sua obra Teoria Geral dos Sistemas (Bertalanffy 2008).

Outro momento do levantamento de bibliografias 
está relacionado com textos e documentos que subsi-
diaram a identificação das paisagens espeleológias alo-
cadas no domínio da Amazônia. Assim, realizou-se uma 
pesquisa sobre a geologia e geomorfologia da Bacia Se-
dimentar do Amazonas, identificando os processos na-
turais de formação de Províncias Espeleológicas nesse 
ambiente. Complementar à área de estudo recorreu-se 
também a literaturas com informações referentes ao 
bioma e Região Amazônica e do estado do Pará, a partir 
de levantamentos sobre os processos históricos de uso 
e ocupação da terra e as formas de proteção ambiental.

As informações referentes à área da Província Es-
peleológica Altamira-Itaituba são adquiridas com base 
no exame e análise de material bibliográfico e cartográfi-
co produzido por instituições oficiais, tais como: Centro 
Nacional de Estudo, Proteção e Manejo de Cavernas / 
Instituto Chico Mendes (CECAV/ICMBio); Sociedade 
Brasileira de Espeleologia (SBE); Companhia de Pesqui-
sa de Recursos Minerais (CPRM); Projeto RADAM Bra-
sil, produzido pelo Departamento Nacional de Produção 
Mineral (DNPM); arquivo técnico-científico do Grupo 
Espeleológico Paraense – GEP, artigos científicos ( Pi-
nheiro et al. 2001) e documentos exigidos para a autori-
zação da implantação do Aproveitamento Hidrelétrico 
(AHE) de Belo Monte, tais como a Avaliação Ambiental 
Integrada (AAI) dos Aproveitamentos Hidrelétricos da 
Bacia Hidrográfica do Rio Xingu (BRASIL/MME 2009) 
e Estudo de Impactos Ambiental (EIA) do AHE Belo 
Monte (ELETRONORTE 2009). 

Juntamente com o material adquirido, é realizada a 
interpretação de imagens de sensoriamento remoto, ad-
quiridas também em instituições oficiais como o Insti-
tuto Nacional de Pesquisas Especiais (INPE) e U. S. Geo-
logical Survey (USGS). Com o acompanhamento de cartas 
e mapas já produzidos sobre a região estudada (CECAV/
ICMBio; SBE; CPRM; IBGE; ELETRONORTE, Ministé-
rio de Minas e Energia, INPE, SIPAM), o ambiente foi 
documentado por fotografias e georreferenciado por 
GPS (Global Positioning System). 

Organizado e analisado todo o material bibliográ-
fico, seguiu-se em expedição às cavidades naturais sub-
terrâneas contidas na Província Espeleológica Altamira

-Itaituba, chegando-se a caracterização e à avaliação do 
ambiente, abordando os seguintes aspectos: a caracteri-
zação das rochas que compõem as unidades, bem como 
suas feições estruturais e composição mineralógica; o 
contexto geomorfológico de formação; a caracterização 
das formas de relevo; classificação da morfologia e estru-
turas espeleogenéticas; as formas de uso e ocupação do 
solo; as condições de acesso; a qualidade ambiental; e a 
fragilidade e vulnerabilidade ambiental. 

Os trabalhos de campo foram realizados obedecen-
do-se às condições climáticas favoráveis (principalmen-
te nos períodos de estiagem), abrangendo um território 
no qual estão inseridos sete municípios paraenses, to-
dos drenados pelo baixo curso do rio Xingu: Altamira, 
Brasil Novo, Medicilândia, Placas, Rurópoles, Vitória do 
Xingu e Itaituba. Com o acompanhamento de cartas e 
mapas já produzidos sobre a região estudada (CPRM; 
CECAV/ICMBio; ELETRONORTE), o ambiente é ana-
lisado como um todo e documentado por fotografias. Em 
uma ficha são descritos detalhamentos das característi-
cas espeleométricas (medidas dos condutos e salões, al-
tura do maciço, tipos de espeleotemas, dentre outras), 
condições hidrológicas e hidrogeológicas, os aspectos 
bioespeleológicos, paleontológicos e arqueológicos, so-
mando-se ainda as condições de conservação da cavida-
de e seu entorno. 

O procedimento cartográfico constituiu-se por 
meio da elaboração de mapeamento básico e temático, 
realizado na escala de interpretação de imagens de saté-
lite disponíveis pelo INPE, em seu catálogo de imagens 
CBERS (China-Brazil Earth Resources Satellite ou Satélite 
Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres) e no Projeto 
PRODES (Monitoramento da Floresta Amazônica Bra-
sileira por Satélite), que inclui o mosaico de imagens 
LandSat (Land Remote Sensing Satellite). Acrescenta-se, ain-
da, a utilização de imagens do Google Earth numa com-
plementação de informações. O georreferenciamento 
realizado nos trabalhos de campo, por meio do sistema 
de referência espacial Datum SAD 69 (South Americam 
Datum 1969) e o sistema de coordenadas UTM (Universal 
Transversa de Mercator), servindo como auxílio na espa-
cialização dos dados coletados, os quais são compilados, 
integrados e processados, consistindo inicialmente na 
criação e modelagem do banco de dados SIG. 

A construção do banco de dados consiste no levan-
tamento de dados de interesse disponível sobre a área 
da Província Espeleológica Altamira-Itaituba, na seleção 
criteriosa e na padronização desses dados, apresentan-
do como produtos tabelas correlacionáveis que serão in-
troduzidas em ambiente SIG utilizando o software livre 
Quantum GIS 2.2.0, desenvolvido pelo projeto Open Source 
Geospatial Foundation (OSGeo). A escala do mapeamento 
final é de 1:100.000. 
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Nesse sentido, têm-se como materiais cartográfi-
cos utilizados, tanto nas etapas de campo quanto nas 
de gabinete:

1	 Mapa de Geologia do Estado do Pará do Serviço Ge-
ológico do Brasil – CPRM

2	 Mapa de Potencialidades de Ocorrência de Caver-
nas Baseado na Litologia – primeira aproximação – 
Estado do Pará – CECAV/ICMBio;

3	 Carta MI-0594 da Nova Base Cartográfica da Ama-
zônia;

4	 Imagens de satélite (LANDSAT7, CBERS-2, Google 
Earth, entre outras a serem adquiridas no andamen-
to da pesquisa);

5	 Banco de dados de base cartográfica da Norte Ener-
gia (Projeto AHE Belo Monte) e da CPRM;

6	 Mapas Estatísticos (IBGE);

7	 Mapas do Projeto Radam Brasil (1974).

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Espeleologia: uma ciência ainda em defini-
ção?

O estudo trata de um tema ainda pouco difundi-
do e aprofundado no campo científico: a Espeleologia. 
Definida com a ciência das cavernas, a Espeleologia co-
meçou a ser estudada como uma ciência independente 
por volta dos séculos XVI e XVII na Europa e na China, 
porém destacam-se como pioneiros os cientistas Edour-
d-Alfred Martel na França e o iugoslavo Racovitza, no 
século XIX, notadamente como ciência geológica. (Lino 
& Allievi 1980). Em seu estudo são abordados conheci-
mentos amplos sobre hidrologia e química, bem como 
também conhecimentos específicos em meteorologia e 
microbiologia local. Trata de pesquisas tendo-se como 
destaque paisagens cársticas.

O termo carste é oriundo de uma região da Eslovê-
nia, em áreas fronteiriças com a Itália, denominada “Krs”, 
da qual originou karst (inglês, francês e alemão), carso 
(italiano e português de Portugal) e carste (português 
do Brasil). Foi nessa área dotada de rochas carbonáticas 
onde foram realizados os primeiros estudos científicos 
sobre feições cársticas, de maneira que o termo foi de-
signado para qualquer paisagem semelhante. (Hardt & 
Pinto 2009). Porém, são reconhecidas também cavernas 
bem desenvolvidas em rochas onde a solubilidade não é 
o processo de formação preponderante, tais como areni-
tos, quartzitos, gnaisses, micaxistos, basaltos e rochas 
vulcânicas alcalinas, indicando uma nova abordagem da 
Geomorfologia Cárstica. 

White (1988) descreve como paisagem cárstica 
aquela dotada da presença de depressões fechadas, dre-
nagem subterrânea integrada, correntes superficiais 

descontínuas e cavernas, afirmando ainda que todas es-
tas características podem surgir a partir de outros pro-
cessos, criando uma paisagem que superficialmente se 
assemelha ao carste. Em contrapartida, Hardt (2003) 
observa que quanto mais atualizada vai sendo a biblio-
grafia voltada para definição do termo carste, mais tem 
sido abordado como uma litologia não exclusiva apenas 
para rochas carbonáticas em especial.

Não apenas referente aos aspectos físicos e biológi-
cos, as cavernas tem demonstrado muito sobre a história 
da humanidade, uma vez que são reconhecidas como sua 
primeira morada. A cultura pré-histórica foi conhecida 
por meio de muitos elementos arqueológicos, tais como 
artefatos e inscrições rupestres, dentre os mais antigos 
registrados há 30.000 anos. (Palmer 2007).

Piló (2000) destaca alguns notados artigos e traba-
lhos científicos, classificando os estudos sobre carste em 
diferentes eixos de pesquisa: 
•	 Análises descritivas da geomorfologia regional, 

com contribuições sobre as tipologias cársticas 
existentes, citando Tricart (1956), Kohler (1989), 
Barbosa (1961), Auler e Basílio (1988), Piló (1989) 
e Ferrari (1990); 

•	 Estudos quantitativos no ambiente hidrológico 
e geomorfológico, abordados principalmente por 
Karmann (1994) e Auler (1994);

•	 Estudos de cavernas, chamando de carste subterrâ-
neo, trazendo interpretações sobre gêneses e evo-
lução das cavernas brasileiras, dos quais cita Kar-
mann (1994), Piló (1998) e Auler (1999);

•	 Estudos do Quaternário, com interpretações das 
transformações ambientais da paisagem cárstica 
por meio de registros sedimentológicos, morfoló-
gicos e palinológicos, referidos por Kohler (1989), 
Karmann (1994), Piló (1998), e Auler (1999);

Estudos aplicados à questão ambiental, como em 
Brandt (1988), Auler (1994) e Piló (1999). Na literatu-
ra internacional os trabalhos sobre Espeleologia e Ge-
omorfologia Cárstica apresentam maiores referências. 
Dentre estes, destacam-se Ford e Williams (1989), Jen-
nings (1985), White (1988), Palmer (1991, 2007), Klim-
chouk et al (2000), e Sasowsky e Mylroie (2003), as 
quais servem como bases para os estudos que vêm sendo 
desenvolvidos no Brasil.

No Brasil, a literatura referente aos conceitos e de-
finições da ciência espeleológica são bem restritas, das 
quais  se pode citar os livros “Cavernas Brasileiras”, de 
Lino e Allievi (1980) e “Espeleologia: noções básicas”, 
publicado pela Redespeleo Brasil por Auler e Zogbi 
(2005), além de capítulos de livros de Geologia e Geo-
morfologia, os quais trazem definições e caracterizações 
sobre o Relevo Cárstico, porém definindo-o quase que 
exclusivamente como ocorrente apenas em ambien-
tes formados por rochas carbonáticas, principalmente 
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o calcário. (Suguiu 2010; Florenzano 2008; Guerra & 
Cunha 2009; Bigarella et al. 1994; Christofoletti 1980). 
O número maior de estudos conta com publicações de 
regiões específicas conferida em teses, dissertações e ar-
tigos em revistas.

Sobre levantamento da literatura relativa às regiões 
cársticas brasileiras, pode-se referenciar inicialmente o 
artigo Distribuição das Rochas Carbonáticas e Províncias Espe-
leológicas do Brasil de Karmann e Sánchez (1979), o livro 
As Grandes Cavernas do Brasil de Auler, Rubioli e Brandi 
(2001) e, mais recentemente, o artigo Karst Areas in Bra-
zil and the Potential for Major Caves, de Auler (2012). Vale 
lembrar que essa tarefa tem sido desenvolvida com a 
contribuição dos estudiosos em espeleologia no país, 
sejam científicos ou não, os quais enviam informações 
necessárias para o banco de dados do CECAV/ICMBio, 
em conjunto com as informações do Cadastro Nacional 
de Cavernas – CNC, da SBE.

A Espeleologia não está restrita apenas a interes-
ses científicos, evidenciando seu destaque em atividades 
de lazer e práticas esportivas (Lino & Alievi 1980; Lino 
2009; Mello 2011). Muitos de seus acessos são dificul-
tados, haja vista a ocorrência de trilhas que levam às 
cavernas e, no seu interior, a presença de abismos, ter-
renos acidentados e lagos subterrâneos. O ambiente es-
peleológico exige, assim, do visitante um esforço físico, 
o que torna necessária a ajuda de técnicas esportivas de 
montanhismo e excursionismo, chegando-se inclusive 
ao conceito de espeleismo (Rasteiro 2007). Assim, são 
comuns as práticas de rapel, de trilhas ecológicas e de 
mergulho subterrâneo no interior de algumas cavernas. 

Portanto, muitas das informações de registro de ca-
vernas são anotadas não por cientistas e sim por pessoas 
que simplesmente buscam explorar as cavernas como 
prática esportiva, realizando então trabalhos de mape-
amento e registro, contribuindo para base de dados geo-
espacializados do CECAV/ICMBio e para o Cadastro 
Nacional de Cavernas do Brasil da SBE. 

Carste não carbonático: uma nova abordagem 
do conceito espeleológico

A pesquisa apresenta a Província Espeleológica 
Altamira-Itaituba, que se define pelo conjunto de cavi-
dades subterrâneas naturais com diferentes feições en-
dogenéticas, em sua maioria formada pelo processo de 
arenização (Jennings 1983; Wray 1997; Chalcraft & Pye 
1984; Doerr 1999 apud Goudie, 2004). Em se tratando de 
paisagem cárstica, a Província apresenta um sistema es-
peleológico peculiar. Suas feições não foram desenvolvi-

das no contexto de rochas carbonáticas, apresentando 
uma estrutura predominantemente de rochas em areni-
to friável, constituindo a ação mecânica da água (erosão 
hídrica) um dos principais fatores de esculturação das 
cavidades, embora a ação química da água apresente pa-
pel fundamental na dissolução intergranular. Por esse 
motivo, sem ainda um consenso entre os pesquisadores, 
esse modelado de relevo tem sido tratado como pseu-
docarste, do inglês pseudokarst. (White 1988; Bigarella 
& Pinho et al. 1994; Goudie 2004; Glazek 2006; Kohler 
2007; Hardt 2009; Suguio 2010; Guareschi & Nummer 
2010). 

O termo pseudocarste é usado então para definir 
relevos tipo cárstico presentes em rochas não carbonáti-
cas, com origem associada a fatores como o derretimen-
to de gelo em geleiras, dissolução em rochas levando a 
formação de dutos subterrâneos que, ao entrar em co-
lapso, podem formar depressões superficiais; drenagem 
subterrânea em rochas areníticas que provocam a dis-
solução dos silicatos relacionada ao processo natural 
de alteração das rochas; e processos de colapsividade 
dos solos em sedimentos recentes, entre outros (Cabral 
2004 apud Guareschi & Nummer 2010, p. 191).

Uma vez que o termo pseudocarste gera conflitos 
em sua nomenclatura, como se demonstrasse algo arti-
ficial ou falso, torna-se mais apropriado denominar esse 
conjunto de cavernas como carste em rochas não carbonáti-
cas. A literatura brasileira sobre Geomorfologia Cárstica 
quase não faz menção a esses sistemas espeleológicos di-
ferenciados, entretanto sabe-se que o número desse tipo 
de caverna é representativo. De acordo com os dados do 
Cadastro Nacional de Cavernas da Sociedade Brasileira 
de Espeleologia (CNC/SBE 2014), as cavernas de calcá-
rio e dolomita representam aproximadamente 72% do 
total registrado, demonstrando assim um número de 
quase 30% de cavernas desenvolvidas em rochas não 
carbonáticas (Tabela 1).

Apesar do número reconhecido desses litotipos, as 
pesquisas que tratam da espeleogênese não carbonática 
e fenômenos cársticos associados a ela ainda são bastan-
te reduzidas. Contudo, é crescente o número de teses, 
dissertações e artigos científicos que tratam da temáti-
ca, tais como: Wernick et al (1976), Pinheiro e Maurity 
(1988); Verissimo e Spoladore (1994), Younger e Stunell 
(1995), Chabert e Courbon (1997), Sallun Filho e Kar-
mann (2007), Hardt (2003, 2011), Hardt e Pinto (2009), 
Hardt e Rodet (2013), Morais e Souza (2009), Guareschi 
& Nummer (2010), Crescencio (2011), Morais e Rocha 
(2011) e Fabri e Augustin (2013). 
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Tabela 1 - Tipos de rochas e quantitativo de cavernas do 
Brasil.

Fonte: Cadastro Nacional de Cavernas – CNC/SBE, 2014.

 Tipos de Rochas
No de 

Cavernas 
registradas

% em 
relação 

ao Brasil

Calcário 4104 69,81

Rochas Metassedimentares 
(Quartzito,Itabirito)

746 12,69

Rochas Sedimentares 
siliciclásticas (arenitos, 
conglomerados, argilitos)

476 8,09

Rochas Ígneas (Granito, 
Basalto)

160 2,72

Calcário dolomítico 146 2,48

Rochas carbonáticas 
Indiferenciadas

100 1,70

Mármore 58 0,98

Depósitos supérgenos (Bauxita, 
Canga)

42 0,71

 Gnaisse 26 0,44

Xisto 12 0,20

Sem Informação 6 0,10

Tufa/Travertino 2 0,03

Total* 5878 100%

*Número total registrado para definir o ranking por tipo 
de rocha.

Assim, nos últimos anos o tema ganha atenção por 
parte dos estudiosos científicos, a exemplo da SBE que 
publicou um volume de sua revista Espeleo-tema (v.22, 
2011) com edição especial intitulada “Carste e ocorrên-
cias não cársticas em rochas não carbonáticas”, além do 
7º Encontro Mineiro de Espeleologia realizado em 2014, 
evento com a temática “Cavernas em rochas não carbo-
náticas”. 

O presente artigo soma-se como mais uma contri-
buição sobre a paisagem cárstica em rochas não carbo-
náticas, bastante comuns na Amazônia. Nesta, são anali-
sadas as cavidades naturais subterrâneas desenvolvidas 
em arenitos, tendo como principais a Caverna da Planal-
tina, a Caverna Pedra da Cachoeira e a Caverna do Li-
moeiro. Destaca-se, contudo, uma tipologia peculiar no 
qual apresenta um exemplo raro de caverna em folhelho: 
a Gruta Leonardo da Vinci. Tais contribuições serão co-
nhecidas no capítulo que trata da Geoecologia da Paisa-
gem da Província Espeleológica Altamira-Itaituba. 

Diante do exposto, pode-se também realizar uma 
associação referente à geodiversidade dessas unidades 
de paisagem espeleológias, bem como sua importân-
cia geológica, ecológica, histórica e social, levando-se a 

proposição de Geoparque. O conceito de Geoparque foi 
proposto em 1996, durante o 30o Congresso Internacio-
nal de Geologia, em Pequim (Nascimento 2014). Desta-
cava-se naquele momento, a necessidade de proteger o 
patrimônio natural registrado nas rochas e paisagens, ou 
seja, o patrimônio geológico.

De acordo com a Rede Global de Geoparques 
[UNESCO], um geoparque representa uma área geográ-
fica onde o patrimônio geológico faz parte de um con-
ceito holístico de proteção, educação e desenvolvimento 
sustentável. Em outras palavras, são territórios abertos 
sem enquadramento legal, onde sítios geológicos de 
valor singular do ponto de vista científico, educativo, 
turístico e outros, criam os meios (geração de renda e 
empregos) para a preservação do patrimônio geológico. 
Além de difundirem o conhecimento científico, promo-
vem ações educativas para a popularização das Geoci-
ências e dessa maneira dão suporte ao desenvolvimento 
sustentável através do geoturismo. (Schobbenhaus & 
Silva 2012, p. 05)

No Brasil, a proposta de Geoparques está sendo 
desenvolvida pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM), 
desde 2006, haja vista a imensidão de áreas ricas em ge-
odiversidade. O Projeto Geoparques tem objetivos de 
identificar, levantar, descrever, diagnosticar e divulgar 
as áreas potenciais para criação de geoparques, bem 
como também realizar a quantificação e inventário dos 
geossítios. Assim, destacam-se paisagens geológicas, 
aliados à presença de sítios não geológicos de impor-
tância ecológica, arqueológica, histórica ou cultural. 
“Registros importantes dessa história, alguns de cará-
ter único, representam parte do patrimônio natural da 
Nação e mesmo de toda a humanidade, justificando sua 
conservação” (Schobbenhaus & Silva 2012, p. 17), rele-
vando-se assim a proposição de um geoparque. A Figura 
2 apresenta a proposta de geoparques no Brasil.

As áreas com potencial de se transformarem em ge-
oparques são, em sua maioria, cenários alocados em ba-
cias sedimentares, com destaque para rochas areníticas, 
apresentando geossítios com características geológicas 
e geomorfológicas diferenciadas do entorno, tal como 
uma paisagem de exceção, que guardam em si, além da 
beleza cênica, também potencialidades arqueológicas e 
paleoambientais. Entre estas áreas percebe-se algumas 
com categorização espeleológica, como no caso do pro-
jeto Cachoeiras do Amazonas (AM), que igualmente à 
Província Espeleológica Altamira-Itaituba, configura-
se por apresentar cavernas e sítios geológicos expostos 
principalmente em arenitos do Grupo Trombetas, na 
borda norte da Bacia Sedimentar do Amazonas. Assim, 
o presente artigo demonstra a pretensão de expor a ge-
odiversidade da Província diante de sua importância es-
peleológica e ambiental, de modo a propor sua inserção 
junto ao Projeto Geoparque na CPRM.
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Sendo assim, a presente proposta de pesquisa tra-
ta de analisar a evolução das paisagens resultantes dos 
processos de formação do relevo cárstico em rochas não-
carbonáticas. Faz-se necessário, portanto, difundir essa 
temática nas geociências, fato que elevará a importância 
de ambientes espeleológicos, além de inserir novas abor-
dagens sobre o tema.

ANÁLISE GEOECOLÓGIA DA 
PROVÍNCIA ESPELEOLÓGICA 
ALTAMIRA-ITAITUBA, PARÁ

Abordagem geodinâmica de estruturação da 
paisagem cárstica

A Província Espeleológica Altamira-Itaituba ocor-
re no ambiente de contato entre a Bacia Sedimentar 
do Amazonas (em sua borda sul) e o Embasamento 
Pré-Cambriano Complexo Xingu. A grande Sinéclise 
Amazônica resultou de prolongados processos de sedi-
mentação iniciados no Paleozoico, da qual a Bacia do 
Amazonas estende-se por uma área de aproximadamen-
te  500.000 km2. Esta bacia sedimentar foi formada por 
sucessivas transgressões marinhas epicontinentais so-

bre o Cráton Amazônico, e exibe discordâncias erosivas 
e hiatos de sedimentação, entre o Neo-ordoviciano  e o 
Neoperminiano, intercalados por soerguimentos vincu-
lados às orogenias relacionadas a abertura do Atlântico 
Equatorial e à separação das placas Africana, Norte-A-
mericana e Sul-Americana durante o Cretáceo e o Paleo-
ceno (Vasquez & Rosa-Costa 2008).

Em seguida, sobreviveram processos de estrutu-
ração, morfogêneses e sedimentação até hoje em vigor, 
relacionadas à atividade neotectônica do tipo trans-
corrente. Dois pulsos de movimentação, atribuídos aos 
intervalos Mioceno-Plioceno e Pleistoceno superior
-Holoceno, estão representados por deslocamentos, se-
dimentação, morfogênese e controle de drenagem (Su-
guio 2010, p.258).

A Província concentra uma área ao sul da Bacia Se-
dimentar do Amazonas, delimitada numa estreita faixa 
com aproximadamente duzentos quilômetros de eixo 
maior e vinte e cinco quilômetros de eixo menor, orien-
tada seguindo NE com o rio Xingu constituindo o limite 
leste (ELETRONORTE 2009). Por esse motivo, as es-
truturas escarpadas da borda de cuesta, com inclinações 
entre três e cinco graus, apresentam boa parte das cavi-
dades subterrâneas da Província (Figura 3).

Figura 2 - Mapa do Projeto Geoparques extraído de CPRM (2014).
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A estrutura geológica das cavernas da Província 
apresenta-se notadamente em arenitos friáveis da For-
mação Maecuru, pertencente ao Grupo Urupadi sobre-
posta ao Grupo Trombetas, com posicionamento es-
tratigráfico no Eo-Devoniano (Vasques & Rosa-Costa 
2008). Na carta litoestratigráfica da Bacia do Amazonas 
(Figura 04) é possível visualizar as sequências sedimen-
tares da região estudada, bem como a evolução tectônica 
e ambiente deposicional envolvidos na formação. A For-
mação Maecuru é constituída por arenitos finos com in-
tercalações siltosas e argilo-siltosas, amarelados e aver-
melhados, além de apresentar arenitos conglomeráticos, 
cuja formação está associada a “processos de silicifica-
ção denotados por crostas milimétricas a centimétricas 
de sílica amorfa recobrindo as paredes das cavidades e 
planos de fratura” (ELETRONORTE 2009, p.67). 

As cavidades em arenito são formadas pelo proces-
so de arenização, iniciado no Quaternário, diante das va-
riações climáticas estabelecidas nesse período, levando 
assim ao entalhe dos padrões de escoamento que foram 
se desenvolvendo ao longo do tempo.

A dissolução do quartzo durante o processo de are-
nitização [corrigido para o termo arenização] da rocha 
pode tomar dois caminhos: se a taxa de dissolução da 
sílica é baixa, a dissolução fica restrita às bordas dos 
grãos ou cristais, ou seja, em seus contatos; se a taxa de 
dissolução é muito alta, sem aumento da solubilidade, 
a topografia pode ser afetada por ação desse processo e 
desenvolver morfologia característica de terrenos cársti-
cos. (ELETRONORTE 2009, p. 73).

Figura 4 - Carta litoestratigráfica da Bacia do Amazonas, 
segundo Vasquez & Rosa-Costa (2008).

Após a desagregação e remoção dos grãos de quart-
zo por arenização, formam-se feições erosivas designa-
das como pipping (Figura 5), associados à percolação de 
água infiltrada por fraturas, gerando assim a formação 
de cavidades (ELETRONORTE 2009; Fabri & Augustin 
2013). 

Figura 3 - Bloco diagrama esquemático da borda sul da Bacia Sedimentar do Amazonas nas proximidades 
de Altamira, Estado do Pará, ilustrando o posicionamento das suas formações geológicas em relação aos 
elementos de relevo e de drenagem. Adaptado de ELETRONORTE (2009).
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Figura 5 - Modelo de formação de condutos de arenitiza-
ção e pippings, segundo Fabri & Augustin (2013).

Como a própria denominação estabelece, cavida-
des naturais subterrâneas se desenvolveram a partir da 
erosão hídrica subterrânea, realizado pelo trabalho de 
escavação dessas subsuperfícies, ao passo que as aber-
turas das cavidades são resultantes do mergulho regio-
nal da cuesta e do recuo erosivo das escarpas. As feições 
internas das cavidades da Província não apresentam 
estalactites nem estalagmites, aspectos físicos bastante 
comuns em cavernas carbonáticas. São designados como 
espeleotemas, tais como feições erosivas em coralóides 
esféricos e scallops (Figura 06).

Figura 6 - Feição de scallops no teto da caverna Pedra do 
Limoeiro, formada pelo fluxo d’água ao longo do conduto 
atualmente seco. (Foto Luciana Freire 2015).

Em todos os casos, as cavernas apresentam diversos 
pontos de ressurgência de água, principalmente no teto, 
formando chuveiros que originam os espeleotemas. Es-
sas formas em geral contam como o atrativo no interior 
das cavernas, oferecendo uma esculturação ruiniforme.

Resumidamente, de acordo com o levantamento de 
dados para o Estudo de Impactos Ambientais (EIA) do 
AHE Belo Monte (ELETRONORTE 2009), a cavernas 
da Província Espeleológica Altamira-Itaituba apresenta 
as seguintes características:

•	 Posicionadas em vertentes de serras escarpa-
das, subverticais;

•	 Posicionadas abaixo de uma capa de arenito 
endurecido por silicificação e/ou ferruginiza-
ção (lateritização incipiente) de origem in-
tempérica;

•	 Posicionadas no intervalo de cotas altimétri-
cas entre 80 - 190 m;

•	 Presença de sistemas de fratura principais (NE
-SW e NW-SE) e secundários (N-S e E-W), 
controlando a direção de desenvolvimento dos 
eixos das cavernas; 

•	 Ocorrência de pequenas surgências de águas 
nos pontos mais interiores muitas galerias;

•	 Revestimento de paredes internas das caver-
nas por cimento silicoso, ferruginoso e/ou fos-
fático, que formam os espeleotemas.

Na Província são mais comuns os espeleotemas de 
sílica, com formas coralinas centimétricas ou milimétri-
cas como lâminas finas revestindo as paredes e os tetos.

Em um estudo sobre os processos de formação do 
relevo cárstico não carbonático de Arkansas, nos Es-
tados Unidos, Ogden (1981) destaca algumas caracte-
rísticas que são comuns às ocorrentes nas cavernas da 
região de Altamira-Itaituba: pipping; dissolução de sílica; 
colapsos e quedas bruscas de grandes blocos rochosos; e 
deslizamento por queda de blocos. Consideram-se, tam-
bém, as semelhanças nas feições litológicas, geológicas e 
morfológicas semelhantes de ambas as regiões, chegan-
do-se a possibilidade de associação das cavernas desse 
artigo ao  modelo de Arkansas.

Na Província Espeleológica Altamira-Itaituba des-
taca-se, contudo, um caso raro de formação espeleoló-
gica em folhelhos e siltitos: a Gruta Leonardo Da Vinci, 
localizada no município de Vitória do Xingu/PA (Figura 
8). O controle estrutural e a presença de metamorfismo 
de contato da intrusão Diabásio Penatecaua levaram 
ao desenvolvimento da gruta na Formação Barreirinha, 
pertencente ao Grupo Curuá.

O condicionamento principal resulta da conjuga-
ção de elementos estruturais com a presença, principal-
mente, de níveis de minerais expansivos provenientes 
da oxidação de sulfetos que se encontram disseminados 
ou em forma de concreções nodulares nos folhelhos do 
Grupo Curuá. Os sulfetos quando em ambiente úmido 
produzem o ácido sulfúrico, que, por sua vez, atacando 
alumino-silicatos hidratados, libera elementos como Al, 
Mg, e Fe, os quais combinados com íons sulfatos de-
senvolvem os minerais neoformados de forte natureza 
expansiva. A formação de escarpas nesse pacote de se-
dimentos enrijecidos devido ao metamorfismo de con-
tato com silicificação, conjugada com zonas de descon-
tinuidades, intensa formação de minerais expansivos 
e retrabalhamento hidráulico (pé de cachoeira) são os 
principais fatores condicionantes do desenvolvimento 
da Gruta Leonardo Da Vinci em folhelho. (ELETRO-
NORTE 2009, p. 80).
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As características pedológicas dos ambientes en-
docársticos, de maneira geral, mostram substratos co-
bertos por camadas finas de sedimentos recém-depo-
sitados (neossolos), com presença de solos arenosos e 
pedregosos, além de pontos com a presença de matéria 
orgânica oriunda das acumulações de guano.

Bioespeleologia
Uma vez conhecidos os aspectos físicos da Provín-

cia, importante se faz analisar também as característi-
cas dos componentes bioespeleológicos, haja vista ser 
um reduto de seres vivos específicos a esses ambientes. 
São espécies que utilizam os ambientes subterrâneos de 
acordo com a relação de dependência total ou parcial 
dos recursos e espaços ali disponíveis, apresentando há-
bitos de vida específicos às condições inóspitas.

Desta forma, as espécies trogloxenas representam 
animais que utilizam as cavernas como abrigos, mas 
que têm uma dependência do ambiente superficial para 
completarem seus ciclos de vida (ex. morcegos e alguns 
aracnídeos). As espécies troglófilas representam ani-
mais com populações cavernícolas e epígeas, as quais 
completam seus ciclos de vida nestes dois ambientes 
(ex. aracnídeos, grilos). As espécies troglóbias represen-
tam aquelas que estão isoladas no ambiente subterrâ-
neo, com características relacionadas a este isolamento 
(ausência de olhos e de pigmentação cutânea). (ELE-
TRONORTE, 2009, p.52)

Baseado no EIA do AHE Belo Monte, a maior parte 
da fauna da Província Espeleológica Altamira-Itaituba 
configura-se como eventual, tais como formigas, cupins, 
alguns coleópteros, caranguejos braquiuros e aranhas 
caranguejeiras. Citam-se, também, alguns trogloxenos 
típicos como as espécies de morcegos e de opiliões. “Ou-
tras espécies são troglófilos registrados amplamente em 
cavernas de outras regiões brasileiras (percevejos da fa-
mília Reduviidae, aranhas das famílias Pholcidae e Theridio-
somatidae, amblipígeos da família Heterophrynidae)” (ELE-
TRONORTE 2009, p. 57).

O ambiente espeleológico apresenta características 
específicas que exige da comunidade biológica que o ha-
bita particularidades ecológicas. A ausência de lumino-
sidade é a principal delas, uma vez que ali se desenvol-
ve uma biodiversidade de espécies restrita e isolada do 
ambiente externo (epígeo). Assim, Trajano & Andrade 
(2005) afirmam que algumas características morfológi-
cas, fisiológicas e comportamentais das espécies caver-
nícoras (hipógeas) são, na verdade, heranças de linha-
gens ancestrais do meio epígeo. “Animais que no meio 
externo apresentam uma série de características como 
dieta generalista, baixo metabolismo e [...] capacidade 
de se orientar no escuro através de outro sentido que 
não o visualtem maior chance de estabelecer populações 
no meio cavernícola.” (p.25-26). Tais características são 
conhecidas como pré-adaptações. 

Nesse contexto, a teoria sobre a Biogeografia de 
Ilhas (Cox & Moore 2011) serve como ferramenta de es-
tudo na compreensão da vida que se instala nas cavernas, 
totalmente adaptada ao rigor do ambiente oferecido. 

Registros arqueológicos 
A história de ocupação do homem na região tam-

bém resguarda alguns vestígios dos antepassados ama-
zônicos. Os estudos arqueológicos têm registros nos 
arquivos das expedições do GEP à Província, realizadas 
junto a equipes do Museu Paraense Emílio Goeldi, em 
que foram realizadas pequenas escavações no interior 
das cavernas para verificação de vestígios de material 
cultural. Nessa ocasião, foram encontrados alguns res-
quícios de atividades humanas do passado histórico da 
região, que demonstram o seu potencial arqueológico, 
tais como: solos de coloração mais escura, que eviden-
ciam possibilidades de fogueiras; quantidade de mate-
rial lítico e cacos de cerâmica; e um machado de pedra. 
Já nos estudos realizados para o Estudo de Impacto Am-
biental da AHE Belo Monte (ELETRONORTE 2009), 
foram constatados alguns dos materiais arqueológicos 
citados (cacos de cerâmica), além da presença de petro-
glifos em baixo relevo (Fig. 7).

Figura 7 - Detalhe das gravuras em baixo relevo observa-
das no interior do Abrigo da Gravura. Fonte: Eletronorte 
(2009).

Condições Ambientais e Impactos 
Dentre as unidades analisadas, constata-se uso da 

área das cavernas para atividades de lazer, atraídos prin-
cipalmente pelos igarapés e rios encachoeirados, que em 
geral se encontram as margens ou mesmo ressurgindo 
do interior das cavidades. 

A maioria das cavernas da Província Espeleológica 
Altamira-Itaituba estão localizadas em áreas de difícil 
acesso, o que permite assim que haja uma maior conser-
vação dos seus aspectos físicos, biológicos e arqueoló-
gicos. 
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Nas duas cavernas mais visitadas da região existem 
características diferenciadas referentes às suas formas 
de uso e ocupação. A caverna da Pedra da Cachoeira 
(Altamira-PA) localiza-se em uma área de floresta pre-
servada, sem interferências antrópicas (elementos cons-
truídos) e de livre acesso ao visitante. Outra caverna de 
características bem semelhantes, a Caverna da Planalti-
na (em Brasil Novo - PA), está inserida numa área par-
ticular, que apesar de manter uma mata densa no local 
encontra-se no entorno áreas desmatadas, prejudicando 
diretamente na alimentação de água subterrânea, além 
de ter sido constatado barramento e canalização de cur-
sos d’água, construção de estruturas de apoio ao visitan-
te e remoção de blocos de rocha de arenito do interior 
das cavidades.

As cavidades naturais subterrâneas da Província, 
em sua maioria, encontram-se inseridas dentro de áreas 
particulares, que no caso do Estado do Pará tem como 
principal atividade econômica a pecuária extensiva. 
Por conta desta atividade, apresentam extensas áreas 
desflorestadas no entorno das cavernas e grutas, o que 
vem prejudicando na alimentação dos recursos hídricos 
subterrâneos, responsáveis pela dinâmica, evolução e es-
culturação do relevo cárstico. Foram constatados, ainda, 
alterações das estruturas cársticas, tais como pichações 
e riscos nas paredes das cavernas provenientes dos visi-
tantes em busca de lazer.

CONCLUSÕES

A pesquisa tratou de apresentar uma breve ex-
planação do desenvolvimento do carste em rochas não 

carbonáticas ocorrentes na Amazônia, constituídas em 
geral por arenitos, além de um caso raro em folhelho. 
No Brasil, os registros de cavernas ocorrentes em rochas 
cársticas não carbonáticas representam quase 30% do 
total. Mesmo com um número representativo, ainda é 
grande a dificuldade para levantamento de dados nas 
pesquisas dessas categorias de cavernas, uma vez que 
a maioria das referências bibliográficas existentes no 
Brasil trata de estudos sobre geomorfologia cárstica em 
rochas calcárias. Assim, são definidas outras categorias 
de carste desenvolvidas em outras litologias, tais como 
arenitos, quartzitos, formações ferríferas.

Tem-se, assim, com a apresentação da Província 
Espeleológica Altamira-Itaituba  no Estado do Pará, 
uma nova abordagem para a explicação de outras tipolo-
gias da geomorfologia cárstica, contribuindo para a am-
pliação desses estudos no Brasil. Diferente do que ocorre 
nos carstes calcários, a formação das cavernas areníti-
cas está primeiramente condicionada aos processos de 
mecanização das rochas, iniciados pela arenização. A 
sequência evolutiva do revelo cárstico no arenito segue 
pelo processo de pipping, dissolução por silícia e colapsos 
e deslizamentos por queda de blocos.

A análise geoecológica demonstra que a degrada-
ção florestal, tanto nos locais onde estão situadas as ca-
vernas como em seu entorno, provoca diminuição das 
fontes de água e dos processos de infiltração. O impacto 
interfere diretamente no sistema cárstico, uma vez que 
é imprescindível a presença de água como impulsiona-
dora da sua dinâmica. Faz-se necessário pensar sobre 
propostas de planejamento ambiental que irão subsidiar 
na criação de UCs, bem como difundir essa temática nas 
geociências, inserindo novas abordagens sobre o tema.
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Depósitos flúvio-lacustres da Formação 
Solimões, Bacia do Solimões, Eirunepé 

(AM), Brasil

Fluvial and lake deposits of the Solimões Formation, 
Solimões Basin, Eirunepé (AM), Brazil

Jackson Douglas Silva da Paz¹, Maria Inês Feijó Ramos², 
Silane Aparecida F. da Silva-Caminha¹, Heloísa Maria Moraes-Santos²

RESUMO: Apresenta-se a reconstituição paleoambiental das 

rochas sedimentares aflorantes nas localidades de Morada Nova 

e Torre da Lua, na região de Eirunepé (AM). A análise faciológica 

permitiu identificar cinco associações de fácies, são elas: 1) Pelito 

siltoso maciço e textura quebradiça; 2) Quartzarenito micáceo com 

estratificações cruzadas acanalada e tabular e lentes de conglomerado; 

3) Arenito e argilito com acamamento gradacional normal e conchas 

de molusco; 4) Camadas heterolíticas granocrescentes de pelito e 

arenito; e 5) Calcirrudito fossilífero e arenoso. Estas associações são 

interpretadas como porções de um sistema aluvionar de carga fina e 

baixa energia, dominado por rios meandrantes e lagos.

PALAVRAS-CHAVE: Formação Solimões; Sistema Fluvial; 

Mioceno; Análise de Fácies; Amazônia.

ABSTRACT: Paleoenvironments of the Solimões 

Formation is presented which is located at the localities 

of the Morada Nova and Torre da Lua, Eirunepé 

town, Amazonas state. The facies analysis depicts five 

deposits which may be related to: 1) pelite with blocked 

texture; 2) micaceous, trough to tabular cross-bedded 

quartzsandstone with conglomerate lenses; 3) normal 

graded bedded of sandstone and pelite with mollusk 

remains; 4) coarsening upward heterolithic bedding 

of sandstone and pelite; 5)  fossiliferous, sand-grained 

matrix calcirudite. Those associations are interpreted 

as a low energy, fine-bearing load alluvionar system, 

dominated by meandring rivers and lakes.

KEYWORDS: Solimões Formation; Fluvial System; 

Miocene; Facies Analysis; Amazônia.
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INTRODUÇÃO

A Formação Solimões (cf. Moraes Rego, 1930) é 
uma sucessão predominantemente pelítica, eventual-
mente carbonática e rica em fósseis , aflorante prin-
cipalmente ao longo dos rios homônimo e Amazonas, 
depositada durante o Neógeno nas bacias sedimentares 
do Acre e Solimões. Esta unidade se depositou ao tempo 
em que havia a maior expansão de gelo sobre a Antártica 
(p.e., Pearson & Palmer, 2000) que propiciou um perí-
odo seco por todos os continentes e substituiu flores-
tas por campos de cerrado e savanas (Haffer, 2001). Nas 
bacias sedimentares brasileiras do Acre e Solimões, esta 
unidade se espalha por uma área maior que 500.000 km2 
e atinge espessuras maiores que 1.000 m (Caputo, 1984; 
Eiras et al., 1994). Apesar do rico conteúdo fóssil e da im-
portância dos estudos desta unidade para a compreensão 
da evolução dos ecossistemas do Neógeno da Amazônia, 
ainda não existe um consenso nos modelos de estrati-
grafia, paleoambiente e paleogeografia propostos para a 
mesma, em virtude da sua ampla abrangência geográfi-
ca e das condições pouco favoráveis de acesso à região 
Amazônica. Dentro deste quadro desfavorável, são raras 
as contribuições à reconstituição paleoambiental atra-
vés de estudos faciológicos da Formação Solimões nas 
bacias brasileiras (p.e., Maia et al., 1977). Fortuitamente, 
recentemente um trabalho de detalhe faciológico foi re-
alizado na região de Eirunepé, estado do Amazonas, que 
permitiu avançar na reconstituição do antigo ambiente 
de origem da Formação Solimões (Gross et al., 2011). Este 
trabalho visa, portanto, apresentar um complemento a 
este estudo através da análise da assembleia de fácies 
observadas em duas localidades na região de Eirunepé 
e propor um modelo de reconstituição paleoambiental 
para os depósitos da área de estudo (Figura 1A), contri-
buindo com futuros trabalhos de evolução geológica da 
Amazônia e da América do Sul em geral.

CONTEXTO GEOLÓGICO

A Bacia do Solimões é uma bacia intracratônica 
com cerca de 390.000 km2, recoberta por floresta (Figu-
ra 1B). Seus limites são: a oeste, o Arco de Iquitos, que a 
separa das bacias do Acre e de Marañon (Peru); a leste, 
o Arco de Purus que a separa da Bacia do Amazonas; ao 
sul, o Escudo Brasileiro; e, ao norte, o Escudo das Guia-
nas. Dentro da Bacia do Solimões, ocorre uma estrutura 
positiva denominada Arco de Carauari, que apresenta 
direção NE-SW e divide a Bacia do Solimões em sub-ba-
cia de Jandiatuba e sub-bacia Juruá (Caputo & Silva, 
1991; Milani & Thomaz Filho, 2000). Embora, de caráter 
intracratônico, sua deposição cenozóica foi fortemente 
controlada por esforços compressivos da tectônica an-
dina, que permitiram a esta bacia atuar como backbulge 

das bacias de antepaís andinas, durante o soerguimento 
do Arco de Iquitos a partir do Mesomioceno (cf. Roddaz 
et al., 2005).

O preenchimento da Bacia do Solimões é represen-
tado por seis superseqüências de segunda ordem, qua-
tro destas Paleozoica, uma Mesozoica e uma Cenozoica 
constituída pela própria Formação Solimões e pela For-
mação Içá (Figura 2). O contato inferior da Formação 
Solimões é ligeiramente angular com a Formação Alter 
do Chão (seqüência mesozoica; Milani & Thomaz Filho, 
2000), sendo representado por expressivo perfil de alte-
ração laterítica que ocorre no topo desta última (Horbe 
& Costa, 2005). O contato superior é erosivo com a For-
mação Içá e, igualmente, marcado pelo desenvolvimento 
de um perfil de intemperismo (Horbe et al., 2007). Em 
levantamento de campo, é notado pelo contato abrupto 
com o arenito médio a grosso da Formação Içá e pela cor 
amarela e eventual desenvolvimento de uma carapaça de 
ferro na superfície de contato entre ambas (Rossetti et 
al., 2005)..

Além de pelitos, a Formação Solimões constitui-
se de arenitos, lentes de conglomerados e calcários e é 
ricamente fossilífera. Apesar dos esforços em elucidar 
o paleoambiente desta unidade, distintos modelos têm 
sido descritos na literatura, dentre os quais citam-se o 
da porção peruana-colombiana, onde se têm registros de 
depósitos de maré (Rebata et al., 2006; Hovikoski et al., 
2007), enquanto que na porção mais ocidental, entre as 
cidades de Tefé e Coari, no estado do Amazonas, tem 
sido registrada a presença de depósitos flúvio-delta-la-
custres (Silveira & Nogueira, 2005; Leguizamon-Vega, 
2006; Nogueira et al., 2013). Este fato se deve, provavel-
mente pela falta de contemporaneidade das camadas.

MATERIAIS E MÉTODOS 

A sucessão estudada ocorre na forma de barrancos de 
rios que, no período mais seco, com os níveis baixos dos 
rios ficam expostos até 10 m de altura em afloramentos 
da Formação Solimões nas localidades de Morada Nova 
e Torre da Lua, estado do Amazonas. Os afloramentos 
estão bem preservados, com rochas frescas a moderada-
mente alteradas e com boas condições de observação das 
características da rocha (i.e., regolito, entulho e cober-
tura vegetal não comprometem a sua visualização). O 
estudo destes afloramentos consistiu no empilhamento 
vertical das camadas sedimentares que formam a rocha 
por meio do uso de seções estratigráficas, no sentido de 
Tucker, (2003) e seções panorâmicas,no sentido de Wi-
sevic, (1991). Estes dados foram organizados segundo os 
preceitos da análise de fácies em que a sucessão vertical 
é decomposta em unidades genéticas; e estas encerram 
em si mesmas um significado deposicional ou ambiental 
(cf. Mutti, 1992; Tucker, 2003; Walker, 2006).
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A fácies
Desde Steno (1638-1686), o conceito de fácies tem 

sido usado para destacar porções rochosas diferenciadas 
entre si na Terra (Walker, 2006). No século XIX, o natu-
ralista suiço Amanz Gressly (1814-1865), especialista em 
Geologia e Paleontologia, introduziu a definição adota-
da até nossos tempos (Walker, 2006) e sintetizada da 
seguinte forma por Middleton (1978): fácies são porções 
de uma unidade estratigráfica distinguidas por aspectos 
litológicos, estruturais e orgânicos detectáveis em cam-
po. O conceito de fácies permite a abordagem da suces-
são sedimentar vertical em termos da Lei de Walther. 
Esta abordagem possibilita que o empilhamento rocho-
so seja decomposto em unidades menores com signifi-
cados genéticos (comumente, paleoambientais) resga-
tados por meio da análise de fácies. Miall (1990) prefere 
que a abordagem seja voltada ao arranjo geométrico das 
diferentes hierarquias de camada com vistas a revelar a 
sua arquitetura de deposição mais do que um modelo de 
fácies. Outros autores, veem o modelamento por meio 
da análise de fácies como uma poderosa ferramenta de 
comparação de diferentes depósitos, de arcabouço para 
futuros trabalhos, de base para interpretação do depó-
sito e de ferramenta de previsibilidade do arranjo das 
camadas sedimentares (Mutti, 1992; Walker, 2006). É 
nesta segunda categoria de abordagem que o trabalho 
aqui apresentado se sustenta. Neste sentido, as fácies 
são aplicadas mais objetivamente quando são usados 
termos puramente descritivos (cf. Tucker, 2003). Por 
exemplo: fácies arenito grosso com estratificação cru-
zada ou fácies pelito maciço com seixos, privilegiando 
a denominação das fácies em termos puramente descri-
tivos. Walker (2006, p. 3) é categórico neste sentido: 
“The facies may be given informal designations (“Facies A” etc.) 
or brief descriptive designations (“laminated siltstone facies”) and 
it is understood that they are units that will ultimately be given an 
environmental interpretation”.

Como citado por Tucker (2003, p. 192), as inter-
pretações em termos de processo ou ambiente deposi-
cional seguem num segundo momento. Para este fim, a 
interpretação das fácies combina observações sobre sua 
constituição rochosa e suas estruturas sedimentares 
(i.e., natureza e relações espaciais da fácies) com infor-
mações comparativas de outras unidades estratigráficas 
bem estudadas e, particularmente, de estudos sobre am-
bientes modernos de sedimentação (cf. Walker, 2006). 
Assim, há fácies prontas para serem interpretadas em 
termos de ambiente deposicional; e outras que deman-
dam o entendimento da relação com as demais fácies ad-
jacentes (Tucker, 2003).  

RESULTADOS 

Duas áreas são investigadas neste trabalho, Morada 
Nova e Torre da Lua. Nestas, foram realizados cinco 

perfis estratigráficos e duas seções panorâmicas com in-
terpretações geométricas das camadas que constituem 
estas áreas (Figuras 3 e 4). Os afloramentos caracteri-
zam-se pela boa continuidade lateral, com até 200 m de 
extensão, e pouca, ou nenhuma, cobertura vegetal, o que 
permite acessar com facilidade as características facio-
lógicas. Cinco associações de fácies foram identificadas 
e são descritas em detalhe a seguir. Uma ampla amostra-
gem palinológica destas associações foi feita, mas ape-
nas cinco amostras pertencentes a três das associações 
de fácies mostraram conteúdo polínico preservado. Os 
resultados palinológicos destas amostras indicam que o 
intervalo estudado pertence à Zona de intervalo de Fe-
nestrites longispinosus (sensu Lorente, 1986). Esta biozona 
está relacionada ao Mioceno Superior e Plioceno, por 
causa da presença de Fenestrites longispinosus e, ao mesmo 
tempo, sua associação ao primeiro aparecimento de La-
dakhipollenites? caribbiensis. Cabe ressaltar a ausência de 
marcadores do Plioceno tais como Echitricolporites mc-
neillyi, Stephanocolpites evansii, e a presença de Grimsdalea 
magnaclavata, que é um importante marcador bioestrati-
gráfico, cuja extinção ocorre ao final do Plioceno. 

Figura 1 - A) Localização da área estudada; B) Limite geo-
gráfico da Bacia do Solimões (G= Escudo das Guianas; B= 
Escudo Brasileiro; gu= Arco de Gurupá; pu= Arco de Pu-
rus; iq= Arco de Iquitos; os números correspondem às ba-
cias: 1= Marajó; 2= Amazonas; 3= Putumayo; 4= Oriente; 
5= Marañon; 6= Santiago; 7= Huallaga; 8= Acre; 9= Ucaya-
li; 10= Madre de Dios). Modificado de Roddaz et al. (2005).
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Figura 2 - Arcabouço estratigráfico e evolução tectônica 
da Bacia do Solimões. Modificado de Eiras et al. (1994); e 
Milani e Zálan (1999). 

ANÁLISE DE FÁCIES.
Associação de fácies 1 (pelito siltoso maciço e 
textura quebradiça).

Esta associação está organizada em camadas de 
pelito siltoso com variedade de cores empalidecidas que 
vão desde lilás característico ao bege, verde e cinza cla-
ro. Estas camadas de pelito  apresentam mergulho de até 
5º para ENE (Figura 5A). Uma camada lenticular de ro-
chas de cor preta também é registrada pela riqueza em 
matéria orgânica, restos de lenho fósseis e com conte-
údo palinológico preservado. Esta associação apresenta 

uma organização em ciclos com espessuras variadas de 
até 2 m. Nestes, as camadas de argilito maciço cinza es-
verdeado, bege ou preto localizam-se à base, passando 
a camadas de argilito lilás e verde pálido ao topo. Estas 
coincidem com um horizonte quebradiço e empalideci-
do, normalmente carbonático. Nódulos de calcita (tipo 
pop corn) são observados ao longo destes ciclos, mesmo 
que estes sejam mais comuns nas camadas de argilito 
cinza esverdeado.

Associação de fácies 2 (quartzarenito micáceo 
estratificado com lentes de conglomerado).

Esta associação se constitui de: 1) arenito micáceo 
com até 4 m de espessura e lentes de conglomerado e ar-
gilito (Figura 5B); e 2) pelito cinza a verde oliva com até 
1 m de espessura, arenoso com acamamento incipiente 
(Figura 5C). A característica fundamental desta associa-
ção de fácies, contudo, é a geometria acunhada (Figura 
3), além do caráter granodecrescente com adelgaçamen-
to ascendente da sucessão de camadas. A geometria acu-
nhada está relacionada à superfície erosiva (i.e., desnível 
topográfico de até 3 m) que separa esta associação de 
fácies da associação de fácies 1, imediatamente abaixo. A 
estratificação de médio porte (escalas métricas a menos 
de 3 m de espessura) dos arenitos desta fácies varia de 
cruzada acanalada à base da sucessão da associação de 
fácies 2 a cruzada tabular em direção à porção superior. 
Não ocorrem filmes de argila recobrindo nem os foresets 
destas estratificações cruzadas, nem as raras superfícies 
de reativação.  

Figura 3 - Fotomosaico e fotointerpretação da área de Morada Nova.
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O arenito micáceo apresenta estratificação cruza-
da tabular do tipo tangencial e forma set de até 1 m de 
espessura. A granulometria do arenito é de fina a média, 
moderada a bem selecionada e com caráter granodecres-
cente. Embora quartzoso, o arenito, em sua base, é bas-
tante carbonoso, constituído por fragmentos de folhas 
cominuídas. Na porção côncava mais basal da cunha, 
sob o arenito, ocorre uma camada de conglomerado, 
muito micáceo, com 40 cm de espessura e fragmentos 
de vertebrados fósseis abundantes, além de fragmentos 
intraclásticos de até 5 cm de pelito arenoso cinza a verde 
oliva (Figura 5D). Sobre o arenito, a associação de fácies 
2 termina com camadas de pelito maciço com texturas 
quebradiças que mostram transição lateral gradual para 
argilito da associação de fácies 3. 

Figura 4 - Fotomosaico e fotointerpretação da área em 
Torre da Lua indicando o contato das formações Solimões 
e Içá (?). Notar que as camadas da Formação Solimões 
abaixo da superfície de discordância d3 estão inclinadas 
(setas brancas). Legenda de acordo com a Figura 3.

O pelito arenoso cinza a verde oliva forma cama-
das de até 30 cm de espessura em um pacote maior com 
até 1 m. Estas camadas se organizam em conjuntos que 
se truncam lateralmente e onde, por cerca de 2 metros 
após o truncamento lateral, apresentam-se inclinadas. 
As camadas basais exibem gradiente de 20º e as supe-
riores 11º para SE, tendendo a partir de então a torna-
rem-se horizontais até serem novamente truncadas 
pelo próximo conjunto de camadas de pelito arenoso. 
No último conjunto de camadas, estas são truncadas 
pelas camadas do depósito de arenito micáceo descri-
tas anteriormente.

O topo da associação de fácies 2 é truncado por 
uma superfície de descontinuidade (d2, Figura 3). Esta 
é marcada pelo aumento do teor de carbonato em dire-
ção a esta superfície e com precipitação de calcita na 
parte superior da estratificação cruzada tabular tan-
gencial. Marcas de raízes e de gretas estão associadas 
com esta superfície e são preenchidas por cimento car-
bonático (calcita). Neste horizonte estratigráfico, res-
tos de vertebrados são comuns, identificando-se, inclu-
sive a carapaça quase completa de tartaruga do gênero 
Podocnemis (?).

Figura 5 - Associações 1, 2 e 3: A) Argilito e pelito da asso-
ciação de fácies 1, organizados em ciclos. O pelito verde ao 
topo ainda apresenta moderada estruturação laminada. 
No círculo; B) Arenito com estratificação cruzada acana-
lada e tabular da associação de fácies 2: Af= arenito com 
restos de folhas cominuídas; C) Detalhe da estratificação 
cruzada acanalada no arenito fino micáceo; D) Conglo-
merado intraformacional observado na porção marginal 
do corpo acunhado que representa a associação de fácies 
2; E) Ciclos granodecrescentes (indicados pelas setas) da 
associação de fácies 3: e= arenito fossílifero (fósseis= pon-
tos brancos); g= argilito laminado. Notar intraclasto retra-
balhado no topo da associação de fácies 2 (seta branca). 

Associação de fácies 3 (Arenito e argilito com 
acamamento gradacional normal e conchas 
de moluscos).

Esta se constitui de argilito laminado, formando 
camadas com até 50 cm de espessura, finamente lamina-
das à base a maciças próximas ao seu topo (Figura 5E). 
Lateralmente, observa-se que o “argilito” se constitui, 
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na verdade, da amalgamação de cinco ciclos granode-

crescentes de arenito muito fino e argilito cinza escuro, 

pelo menos. Estes ciclos são iniciados por horizontes 

de conchas de gastrópodes (algumas centimétricas) 

com restos de peixes desarticulados em uma matriz 

areno-siltosa, maciça ou com incipiente laminação cru-

zada. Estes ciclos se encerram com o argilito cinza es-

curo finamente laminado (plano paralelo) ao topo. Em 

cada ciclo, observa-se adelgaçamento ascendente (p.e. 

ciclo basal com espessura de 15 cm; e ciclo de topo com 

5 cm).  Estes depósitos são característicos de Morada 

Nova. Esta associação mostrou no seu conteúdo palino-

lógico a presença de Fenestrites longispinosus e Ladakhipol-

lenites? caribbiensis. Ostracoda de água doce também são 

abundantes nos afloramentos de Morada Nova (Gross 

et al., 2013), onde está esta fácies (Fig. 3).

Associação de Fácies 4 (Camadas heterolíti-
cas granocrescentes de pelito e arenito). 

Esta associação ocorre em Torre da Lua e é muito 

comum em outros afloramentos próximos à Eirunepé, 

embora não seja observada em Morada Nova. Ela se 

constitui por camadas de argilito e arenito com caráter 

granocrescente em que, à base, observa-se argilito fina-

mente laminado, cinza escuro, passando a intercalar as-

cendentemente filmes, lâminas e, finalmente, camadas 

de arenito muito fino com laminação cruzada cavalgan-

te subcrítica com até 50 cm de espessura (Figura 6A). 

Estas camadas apresentam-se contínuas, às vezes ao 

longo de todo o afloramento, com espessuras variando 

desde poucos centímetros até quase 1 m. A porção de 

argilito é normalmente bem inferior a de arenito muito 

fino, numa proporção de 1:5. Eventualmente, o argilito 

pode atingir até 20 cm de espessura nas camadas mais 

espessas desta fácies. Estas camadas apresentam comu-

mente um mergulho suave (<5o), em variadas direções 

de mergulho ao longo do perfil vertical, abrangendo 

desde NE a SE. Em Torre da Lua, à medida que as ca-

madas empilham-se em direção ao topo da sucessão, 

estas se tornam de difícil distinção entre si, formando 

um pacote amalgamado. A seção panorâmica de Torre 

da Lua mostra que as camadas superiores apresentam 

um mergulho mais íngreme que o das camadas inferio-

res (Figura 4). As porções de argilito nesta associação 

de fácies, livres de filmes de arenito fino, apresentaram 

polens preservados. Ostracodes são abundantes nesta 

fácies (Ramos, 2006).

Associação de fácies 5 (Calcirrudito fossilífe-
ro e arenoso).

Esta fácies constitui-se de calcirrudito com matriz 

arenosa fina a média, eventualmente, com estratificação 

cruzada tabular (até 15 cm) e cor cinza escura, cujos 

grãos apresentam composição variada desde restos de 

folhas fragmentadas a pequenos troncos centimétricos, 

carvão, conchas de moluscos bivalves e pelotas de argi-

lito intraclásticas (Figura 6B-D). As camadas não são 

espressas atingindo no máximo 30 cm, e são relativa-

mente contínuas ao longo do afloramento. Em Aquida-

bã, embora se registre camadas de até 15 cm, estas se 

revelam ainda constituídas por dentes de reptilianos 

e ossos indistintos, e são levemente hematíticas. Esta 

fácies ocorre como uma camada, com adelgaçamento e 

espessamento lateral, e é proeminente dentro da asso-

ciação de fácies 4.

INTERPRETAÇÃO DAS 

ASSOCIAÇÕES DE FÁCIES

As associações de fácies observadas na área de es-

tudo são caracterizadas, grosso modo, por grãos finos, 

com rico conteúdo fossilífero tanto em macrofósseis 

quanto microfósseis, os quais sugerem um contexto 

ambiental dulcícola (cf. Ramos, 2006). Estas carac-

terísticas permitem interpretá-las como oriundas de 

sedimentos fluviais e lacustres co-existentes, comple-

mentares entre si, de energia mista ora muito energéti-

co ora muito calmo, e sujeitos a eventos de inundação 

“catastróficos” (Figura 7). As marcas de gretação as-

sociadas a superfícies de exposição, escavações forte-

mente côncavas com preenchimento granodecrescente 

e abundantes fragmentos de carvão, observadas nas 

associações de fácies 1, 2 e 3, são condizentes com um 

contexto fluvial. A precipitação de calcita em horizon-

tes associados com superfícies de exposição (provavel-

mente, paleossolo) tem sido bem estudada e são muito 

comuns neste contexto paleoambiental (p.e., Mack et 

al., 2000; Alonzo-Zarza, 2003). Tal precipitação ocor-

re em solos marcados por déficit de umidade em que o 
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Figura 6 - Associações 4 e 5: A) Argilito laminado e arenito fino com laminação cruzada cavalgante da associação de 

fácies 4. As setas indicam sentido do ciclo granocrescente; B a D) Associação de fácies 5, mostrando sua ocorrência com 

argilitos da associação de fácies 4 (C) e diversos tipos de fósseis, tais como dente de reptiliano (B-i), placa óssea de peixe 

(B-ii) e vértebra (B-iii) de peixes, além de biválvios (D) e gastrópodos.

carbonato produzido na estação seca não é todo lixi-

viado na estação úmida por causa de baixa precipita-

ção em torno de 1000 mm a até 760 mm por ano (p.e., 

Wright, 2007).

Sob esta condição paleoclimática, desenvolveram-

se ainda: 1) as camadas de argilito e arenito granocres-

centes, com empilhamentos espessos e com mergulhos 

predominando para E; 2) a geometria sutilmente loba-

da; e 3) a deposição de conglomerados muito fossilífe-

ros formando um horizonte estratigráfico observadas 

nas associações 4 e 5. Todas estas apontam um con-

texto mais lacustre com depósitos de preenchimento 

do lago. Estas interpretações são detalhadas a seguir 

(Tabela 1).
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A associação de fácies 1 representa paleossolos ge-
rados na porção mais protegida da planície de inunda-
ção que, posteriormente, foi exposta e erodida pela mi-
gração do canal fluvial. Esta interpretação baseia-se no 
caráter pelítico, maciço e pelas cores variegadas empali-
decidas típicas desta associação. Porções marginais de 
canais fluviais podem apresentar uma vegetação quando 
a deposição de barra em pontal é inibida. Esta vegetação 
tende a tornar o substrato subjacente mais sujeito ao 
processo de argilização típica de pedogênese. As cores 
variegadas e empalidecidas, o horizonte de argilito com 
textura quebradiça (blocky) e o caráter amalgamado das 
camadas que constituem esta associação são comuns de 
fácies sujeitas à continuada exposição subaérea, com 
formação de solo e posterior soterramento e “fossiliza-
ção” deste (Kraus, 1999). A presença de nódulos de cal-
cita nesta associação é outro fator que corrobora esta 
interpretação e demonstra a prevalência de condições 
vadosas e de clima relativamente mais seco para esta as-
sociação de fácies (p.e., Sanz et al., 1995; Tandon & An-
drews, 2001; Rossetti et al. 2004).

Figura 7 - Modelo deposicional da Formação Solimões na 
área de estudo.

Tabela 1 - Associações de fácies dos depósitos da Formação Solimões na área de estudo e suas interpretações paleo-
ambientais.

AF.         FÁCIES                            DESCRIÇÃO SUSCINTA         PROCESSOS              
    DEPOSICIONAIS 

    AMBIENTE            
DEPOSICIONAL 

1 Pelito siltoso 
maciço e 
textura 
quebradiça 

Camadas de pelito siltoso com espessuras de até 50 
cm e geometria lenticular. Cores empalidecidas (lilás 
característico ao bege, verde e cinza claros), mergulho 
suave para WNW (< 5o). Matéria orgânica, restos de 
lenho fósseis, com conteúdo palinológico preservado. 
Organização em ciclos de até 1 m. Nódulos de calcita 
(tipo pop corn).

Exposição subaérea 
de porções da 
planície de inundação 
com ressecamento e 
fraturamento. 

  

Paleossolos 

  

2 Quartzarenito 
micáceo 
estratificado 
com lentes de 
conglomerado 

Arenito micáceo com caráter granodecrescente 
com lente de conglomerado e argilito ao topo. 
Geometria acunhada, espessura total de até 4 m com 
adelgaçamento ascendente das camadas. Restos de 
vertebrados são comuns, como o fóssil do quelônio 
Chelus sp.

Depósitos de carga 
de fundo e saltação 
por migração de 
lençóis de cascalho 
e dunas subaquosas 
em regime de fluxo 
inferior confinado.  

Canal fluvial. 

3 Arenito e 
argilito com 
acamamento 
gradacional 
normal e 
conchas de 
molusco 

Camadas de arenito muito fino fossilífero gradativas 
com argilito cinza escuro, revelando ciclos 
granodecrescentes de até 15 cm, com adelgaçamento 
ascendente. Conchas de gastrópodos (algumas 
centimétricas) e restos de esqueletos de peixe 
desarticulados. Esta associação mostrou conteúdo 
palinológico preservado. Lateralmente, este 
acamamento passa a argilito laminado com até 50 cm 
de espessura, a maciço ao topo.

Depósitos de 
migração de formas 
de leito centimétricas 
em um canal muito 
raso, marcado por 
ciclos sazonais 
de correnteza e 
abandono. 

Canais efêmeros 
com lençóis de 
inundação (channel 
plug ou dique 
marginal). 

4 Camadas 
heterolíticas 
granocrescentes 
de pelito e 
arenito 

Camadas granocrescentes centimétricas de argilito 
e arenito. À base, argilito finamente laminado, cinza 
escuro, com intercalação ascendentemente de 
camadas de arenito muito fino com laminação cruzada 
cavalgante subcrítica. A espessura total da associação 
atinge até 8 m. Geometria lenticular inclinada com 
mergulho suave de até 5o para NE-SE. O argilito pode 
conter grãos de pólen preservados. 

Depósito de 
sedimentos finos 
em suspensão 
interrompidos por 
pulsos intermitentes 
de areia fina com alta 
taxa de sedimentação 

Lago de planície de 
inundação 

5 Calcirrudito 
fossilífero e 
arenoso

Calcirrudito com rara estratificação cruzada tabular, 
cor cinza escura, grãos variados desde restos de folhas 
fragmentadas a pequenos troncos centimétricos, carvão, 
conchas de biválvios e pelotas de argilito intraclásticas. 
Geometria tabular e espessura centimétrica com 
relativa continuidade lateral. Localmente, dentes de 
crocodilianos e ossos indistintos, levemente hematíticos. 

Depósitos residuais 
da carga de 
suspensão originadas 
por descargas fluviais 
repentinas de alta 
energia

Depósitos de 
inundação 
episódica 
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A associação de fácies 2, marcada por escavamen-
tos da base com deposição de conglomerado, forte cará-
ter granodecrescente a partir destes, abrangendo desde 
arenitos com estratificação cruzada acanalada a tabular 
e pelitos maciços com texturas quebradiças, é interpre-
tada como depósito de preenchimento de canal fluvial. 
A lente de conglomerado com 40 cm de espessura marca 
o depósito residual de fundo deste canal, provavelmen-
te seu thalweg, já que corresponde à porção mais delgada 
da cunha que representa a geometria desta associação. 
Alternativamente, pode-se ainda pensar como a porção 
inferior de uma barra de preenchimento de canal (no 
sentido de Bridge, 2006), seja ela complexa ou unitária. 
A partir do conglomerado, depositam-se então estratos 
arenosos estratificados granodecrescentes com geome-
tria acunhada e abundantes fragmentos carbonosos o 
que se constitui num típico empilhamento de fácies de 
canal fluvial (Reineck & Singh, 1980). Embora trabalhos 
modernos ressaltem o cuidado no trato com modelos ba-
seados em sucessões verticais (p.e., Einsele, 2000; Miall, 
2006; Bridge, 2006), nenhum destes trabalhos deixa de 
mostrar que este empilhamento é muito comum. Além 
do canal, as porções laterais deste foram preservadas e 
são configuradas pelas camadas com gradação granode-
crescente de arenito para argilito. O arranjo estratigráfi-
co destas camadas, marcado por truncamentos laterais 
entre conjuntos de camadas, suavemente inclinadas na 
região de truncamento e, a partir de então, horizontais, 
sugere se tratar do depósito superior de barra em pontal 
(para comparação, ver Fig. 18C, D de Bridge, 2006). A 
presença de abundantes fósseis de vertebrados, entre os 
quais tartarugas e dentes de jacaré, são condizentes com 
esta interpretação.

A superfície de descontinuidade que marca o topo 
da associação de fácies 2 possui alto teor de carbona-
to na forma de cimento de calcita precipitada na par-
te mais próxima ao topo das foresets das estratificações 
cruzadas.  Além disso, marcas de raízes e gretas de con-
tração, também com cimentação de calcita, e restritas a 
esta superfície, formam uma tríade como fator adicional 
à interpretação de clima mais seco.

A associação de fácies 3 é interpretada como depó-
sitos de planície de inundação no seu sentido mais am-
plo (overbank, conforme Miall, 2006 ou floodplain, no sen-
tido de Bridge, 2006), ou seja, aquela porção do sistema 
fluvial em se agregam depósitos de bacias de inundação, 
diques marginais, crevasse splays, paleossolos, preenchi-
mento de canais efêmeros e lagos de planície de inunda-
ção, por exemplo (mais detalhes em  Miall, 2006, p.169-
190; Bridge, 2006, p. 119-126). No caso da associação 
de fácies 3, os depósitos de diques marginais são uma 
possibilidade ou channel plug em que areias finas e lamas 
se intercalam em ciclos granodecrescentes de pequena 
escala, provavelmente sobre um canal em processo de 
abandono (p.e., Einsele, 2000; Bridge, 2006). A pouca 
espessura dos ciclos sugere se tratar de ambiente com 
uma rasa lâmina de água, só eventualmente com corren-
te.  O adelgaçamento ascendente sugere ainda que este 

ambiente tornava-se cada vez mais raso o que fortalece 
a idéia de um canal em processo de abandono. Os pri-
meiros três ciclos mostram a porção de arenito com alto 
conteúdo de fósseis de gastrópodos e restos desarticu-
lados de peixe, condizente com o tipo de depósito in-
terpretado (p.e., Bridge, 2006, p. 122). Curiosamente, o 
argilito laminado não apresenta fósseis. Especula-se que 
durante as cheias a correnteza relativamente fraca do 
canal em processo de abandono favoreceria a entrada e 
a retenção de nutrientes que atraiam estes moluscos e 
peixes. O subseqüente abandono do ambiente de canal 
empobreceria as águas residuais em oxigênio inibindo a 
fauna e favorecendo sua preservação, o que é reforçado 
pelas cores escuras do argilito.

A associação de fácies 4 é interpretada como asso-
ciação de preenchimento de lago de planície de inunda-
ção, numa porção mais distal do canal principal. Esta 
interpretação é baseada no caráter granocrescente das 
camadas que constituem esta associação, na geometria 
sutilmente lobada destas camadas, na escassez de ca-
racterísticas que apontem exposição subaérea ou arra-
samento (p.e., paleossolos, gretas de contração e marcas 
onduladas) e no alto teor de fósseis tipicamente lacus-
tres que aí se encontram (p.e., Ramos, 2006). O caráter 
granocrescente observado nesta associação pode ser 
interpretado como indicativo da progradação da linha 
de costa do lago (p.e., Bridge, 2006). Na área de Torre 
da Lua, esta fácies é quase única, formando um pacote 
com mais de 10 m de altura. É um espaço de acomoda-
ção sedimentar significativo, que pode explicar a inibi-
ção de registro de exposição subaérea e apontar para um 
corpo de água mais duradouros. O mergulho suave das 
camadas centimétricas desta fácies, mas com persistên-
cia da sua continuidade lateral por dezenas de metros, 
corrobora um ambiente de água perene, protegido de 
exposição, tal como um lago com deposição continuada 
de carga sedimentar fina, na forma de lobos suaves com 
baixo declive.

A associação de fácies 5 é interpretada como de-
pósitos de inundação episódica de alta energia dentro 
do lago. A posição estratigráfica desta associação en-
cerrada dentro dos depósitos de preenchimento do lago 
(associação de fácies 4) contribui para esta interpre-
tação. Além disso, episódios de inundação originados 
em bacias, cujos processos sedimentares estão ligados 
normalmente a baixa taxa de deposição, tendem a exi-
bir sedimentos fluviais grossos por causa de descargas 
fluviais repentinas de alta energia (Reading & Collin-
son, 1996). A progradação, geralmente refletida por ca-
madas inclinadas com gradiente moderado a alto, tende 
a ocorrer logo após picos de inundação, eventualmente 
catastróficas (Roberts, 2007). Inundações catastróficas 
tenderiam a deixar como registro sedimentar camadas 
de conglomerado fossilífero ricos em moluscos bivalves 
e gastrópodes (p.e., Roberts, 2007) e, não seriam inespe-
rados também, fósseis de troncos vegetais, ossos, dentes 
e intraclastos, como observados na área de estudo.
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DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

Durante o Neógeno, a expansão da calota de gelo 
na Antártica causou mudanças climáticas globais (Pe-
arson & Palmer, 2000), com descidas e subidas acentu-
adas do nível do mar (Morner et al., 2001), e expansão e 
contração de áreas florestais por campos de cerrado (cf. 
Haffer, 2001). Os indícios e registros destas mudanças 
estão preservadas na Formação Solimões e são expres-
sas pela natureza controversa do seu conteúdo fóssil 
(p.e., Wesselingh et al., 2002; Ramos, 2006; Gross et al., 
2013; Nogueira et al., 2013) ou dos ambientes deposicio-
nais (p.e., Hovikoski et al., 2007; Latrubesse et al., 2007; 
2010). Uma das melhores maneiras de abordar o proble-
ma paleoambiental da Formação Solimões é por meio de 
estudos pontuais de fácies e posterior correlação des-
tes. Na região de Eirunepé, os afloramentos de Torre da 
Lua e Morada Nova, datados como Mioceno Superior, 
permitiram interpretar um ambiente fluvial com lagos 
perenes, associados a ambientes de energia mista e com 
episódios de inundações.

Em Torre da Lua, a instalação de um ambiente de 
baixa energia com águas pobres em oxigênio favoreceu 
a deposição de sedimento mais fino e escuro (i.e., argi-
lito cinza escuro). Pulsos de sedimentação associados 
com descargas discretas do rio traziam uma carga em 
suspensão de areia fina, levando ao aumento abrupto da 
taxa de sedimentação e produziam estruturas de depo-
sição do tipo tração e suspensão, como a laminação cru-
zada cavalgante, impressas no arenito muito fino. Este 
depósito exibe camadas granocrescentes que podem ser 
atribuídas tanto ao lago propriamente dito ou ainda à 
porção frontal de um microdelta deste lago (p.e., Talbot 
& Allen, 1996; Chapron et al., 2007). É provável que o 
conglomerado tenha sido originado por inundação “ca-
tastrófica” que foi a responsável pelo seu rico conteúdo 
de fósseis articulados e bem preservados de biválvios 
e gastrópodos (e.g., Roberts, 2007). A progradação do 
sistema, registrada pelas camadas mais inclinadas da 
associação de fácies 4 na porção acima do conglomera-
do, é um processo que tende a ocorrer após estes picos 
de inundação (cf. Roberts, 2007). Em Morada Nova, ao 
norte de Torre da Lua, observam-se os depósitos dos ca-
nais fluviais, os quais podiam eventualmente alimentar 
a deposição dos lagos, localizados às margens do antigo 

sistema fluvial. Tais depósitos se constituíam em canais 
com menos de 5 m de profundidade, como sugerido pela 
espessura da associação de fácies 2. Estes cortavam de-
pósitos sin-genéticos, porém relativamente mais antigos 
da associação de fácies 1, que atuavam como margens 
erosivas destes canais meandrantes. Por meio do aban-
dono de canal ativo ou avulsão, estes podiam se tornar 
lagos de meandros abandonados ou até uma nova planí-
cie de inundação de outro canal ativo. Neste caso, sujeita 
a inundações periódicas, cujo registro pode ser enten-
dido como os ciclos granodecrescentes fossilíferos da 
associação de fácies 3.

Este modelo abrangendo depósitos lacustre e flu-
vial coexistentes ou sin-genéticos lembra, numa escala 
bem menor, os depósitos de várzea marcados por cin-
turões de avulsão de canais, lagos abandonados e lagos 
de ria (p.e., Rozo, 2004; Rozo & Nogueira, 2005). Não 
coube a este trabalho a discussão sobre a influência de 
clima (p.e., Irion & Kalliola, 2010) ou de tectônica (p.e., 
Hoorn et al., 2010) na formação dos cinturões de várzea e 
lagos de ria da Amazônia. Independente dos fatores con-
troladores  estes depósitos estão registrados e bem pre-
servados para futuras abordagens sobre o tema. É certo 
que o atual sistema de drenagem da Amazônia se formou 
em um tempo relativamente recente, provavelmente há 
menos de 10 milhões de anos (cf. Figueiredo et al., 2009; 
Irion & Kalliola, 2010; Horbe et al., 2013). O sistema flú-
vio-lacustre constatado para a porção do Mioceno Supe-
rior da Formação Solimões na área de estudo é o registro 
de um meio ambiente em transformação que possibili-
tou a instalação do bioma amazônico como se conhece 
hoje (Campbell et al., 2006; Hoorn et al., 2010; Latrubesse 
et al., 2010). Interpretações semelhantes sobre a origem 
paleoambiental da Formação Solimões na região centro
-ocidental da Amazônia têm sido comuns (p.e., Gross et 
al., 2011; Leguizámon-Vega, 2006).
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Estudo dos fluidos hidrotermais 
relacionados ao depósito Tocantinzinho, 

Província Aurífera do Tapajós (PA), 
com base em inclusões fluidas

Study of the hydrothermal fluids related to the Tocantinzinho gold 
deposit, Tapajós Gold Province, Pará state, based on fluid inclusion data

Joana D’Arc da Silva Queiroz¹, Raimundo Netuno Nobre Villas¹

RESUMO: O depósito aurífero Tocantinzinho, hospedado no granito 
homônimo de idade 1982 ± 8 Ma, localiza-se na porção central da Pro-
víncia Aurífera do Tapajós. O estudo de inclusões fluidas foi realizado em 
veios e vênulas de quartzo, leitosos e maciços, encaixados em monzogra-
nitos hidrotermalizados. O quartzo forma agregados anédricos e, local-
mente, apresenta formas poligonais, além de exibir extinção ondulante 
moderada a forte, com o desenvolvimento de subgrãos. Foram identifica-
dos cinco tipos de inclusões fluidas aprisionadas em cristais de quartzo: 
(1) aquosas monofásicas - H2O (liq); (2) aquosas bifásicas - H2O (liq) 
+ H2O (vapor);(3) aquosas trifásicas – H2O (liq) + H2O (vapor)+ fase 
sólida;  (4) aquocarbônicas bifásicas e trifásicas - H2O (liq) + CO2 (liq) 
± CO2 (vapor) e (5) carbônicas monofásicas e bifásicas - CO2 (liq) ± CO2 
(vapor). O fluido aquoso, representado pelas IF do tipo 2, revelou tem-
peratura de 160 a >340°C e salinidade de ~4 a 20% em peso equivalente 
de NaCl. As raras IF do tipo 3 indicam que fluidos hipersalinos também 
circularam na área do depósito. O fluido aquocarbônico, representado 
pelas IF do tipo 4, mostrou temperatura de 200 a 390°C, salinidade de 
2 a 11% em peso equivalente de NaCl, densidade da fase carbônica entre 
0,223 e 0,826 g/cm³ e densidade global na faixa de 0,40 a 0,99g/cm3. As 
temperaturas do ponto eutético sugerem, além de Na, a presença de Fe, 
Mg e Ca como prováveis componentes do fluido aquoso. Imiscibilidade, 
a partir de um fluido originalmente homogêneo, rico em CO2, quente e de 
baixa salinidade, de provável origem magmática, foi interpretado como 
o processo que teria gerado os fluidos aprisionados nas IF dos tipos 5, 4 
e, senão de todas, de pelo menos parte das IF do tipo 2. O fluido aquoso 
poderia estar associado ao processo de imiscibilidade ou representar um 
fluido independente. Outro fluido aquoso com salinidade entre 0,53 e 4% 
em peso equivalente de NaCl, provavelmente de origem meteórica, infil-
trou-se nas rochas do depósito, causando diluição generalizada e decrés-
cimo de temperatura. Estimativas das condições de aprisionamento dos 
fluidos aquocarbônico e aquoso, resultantes da provável imiscibilidade, 
indicaram temperaturas entre 280 e 327°C e pressões de 0,8 a 1,8 kbar, 
que correspondem a 2-5 km de profundidade. Os dados obtidos neste e em 
outros estudos previamente realizados sobre o depósito Tocantinzinho 
permitem associá-lo à classe dos depósitos relacionados a intrusões.

PALAVRAS-CHAVE: Tapajós, Ouro; Tocantinzinho; Inclusões 
Fluidas; Aprisionamento Heterogêneo; Mistura de Fluidos.

ABSTRACT: The Tocantinzinho gold deposit, hosted 
in the Tocantinzinho Granite (1982 ± 8 Ma), is located at 
the central portion of Tapajós Gold Province (TGP). The 
fluid inclusion study was carried out in milky and massive 
quartz from veins end veinlets hosted in a hydrothermali-
zed monzogranite. Quartz exhibits medium-grained anhe-
dral crystals with weak to strong undulatory extinction, 
locally forming sub-grains. Five types of fluid inclusions 
(FI) trapped in quartz crystals have been identified:  (1) 
one-phase aqueous inclusions – H2O (liq); (2) two-phase 
aqueous inclusions – H2O (liq) + H2O(vapor); (3) three
-phase aqueous inclusions H2O (liq) + H2O(vapor)+ S; (4) 
aqueous-carbonic inclusions and CO2 (liq) + CO2 (vapor) 
; (5) carbonic inclusions CO2 (liq) + CO2 (vapor). The 
aqueous fluid, represented by type 2 FI, revealed tempera-
ture and salinity ranging from160 to >340°C and from ~4 to 
20 wt. % NaCl equivalent, respectively. The rare type 3 IF 
indicate that brines may have also circulated in the depo-
sit area. The aqueous-carbonic fluid, represented by type 
4 FI, showed temperature and salinity varying from 200 
to 390°C and from 2-11 wt. % NaCl equivalent, respecti-
vely The bulk density varied from 0.40 and 0.99 g/cm³ and 
the density of the carbonic phase recorded values betwe-
en 0.223 and 0.826 g/cm³ and.eutectic temperatures sug-
gest that Fe, Mg and Ca, in addition to Na, are important 
solutes of the aqueous phase. Immiscibility of an initially 
homogeneous, hot and CO2-rich fluid with low salinity, 
most likely of magmatic derivation, was interpreted to be 
the process that generated the fluids trapped in the types 5 
and 4 FI and perhaps some of type 2 FI. The aqueous fluid 
could have resulted from immiscibility or be an indepen-
dent fluid. As the hydrothermal system evolved, a low sa-
linity aqueous fluid, probably meteoric, infiltrated into the 
deposit rocks causing an overall dilution and a temperature 
drop. Crossing of isochores of the aqueous and aqueous-
carbonic fluids allowed constraining the T-P trapping con-
ditions of these fluids at 275-327°C and 0.8 to 1.8 kb, equiva-
lent to depths of 2-5 km. The data obtained in this paper and 
those available in the literature support the associating of to 
Tocantinzinho the intrusion related gold deposits class.
KEYWORDS: Tapajós, Gold; Tocantinzinho; Fluid Inclu-
sions; Heterogeneous Trapping; Fluid Mixing.
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INTRODUÇÃO

Considerada uma das principais províncias mine-
rais do Brasil, a Província Aurífera do Tapajós (PAT) 
ocupa a porção centro-sul do Cráton Amazônico. Na 
PAT, a mineralização aurífera tem sido descrita tanto 
em pequenas ocorrências, quanto em depósitos mais 
expressivos, a exemplo dos depósitos Palito (Echeverri-
Misas et al. 2013), Ouro Roxo (Veloso & Santos 2013), 
Moreira Gomes (Assunção & Klein 2014) e Tocantin-
zinho (TCZ), este último situado a cerca de 200 km ao 
sul da cidade de Itaituba (Fig. 1), tendo como referência 
as coordenadas geográficas 06° 03’ S e 56° 18’ W (Juras 
2011).

A PAT tem sua história fortemente associada à ex-
plotação artesanal do ouro, que foi descoberto por ga-
rimpeiros nos anos de 1950 (Klein & Carvalho 2008). 
Iniciada em 1958, a atividade extrativa nesta região con-
centrou-se, ao longo das três primeiras décadas, princi-
palmente em ouro aluvionar, com produção não oficial 
estimada em 600 toneladas de ouro para esse período. 
A partir dos anos de 1990, além de ouro aluvionar, ouro 
supergênico e, em menor quantidade, o ouro primário 
também passaram a ser minerados pelos garimpeiros. 
Entre 1985 e 1995, dados oficiais registram produção 
garimpeira de cerca de 90 t de ouro. Mais recentemen-
te, em 2007, a produção atingiu 2,2 t, o que representou 
63% da produção garimpeira de ouro no Pará (Klein & 
Carvalho 2008).

A expressiva produção de ouro nas últimas seis dé-
cadas torna a PAT uma região de interesse para a pesqui-
sa mineral no Estado do Pará, o que pode ser demonstra-
do pelos diversos estudos que nela têm sido realizados 
tanto em escala regional – abordando cartografia de uni-
dades litoestratigráficas, ambientes tectônicos, evolução 
geológica, área de abrangência e limites entre províncias 
tectônicas (p. ex. Santos et al. 2000; 2001; 2002; 2004; 
Vasquez et al. 2008; Coutinho 2008) – quanto em escala 
local, centrados em depósitos individuais, com ênfase na 
caracterização da natureza dos fluidos mineralizantes, 
dos tipos de alteração hidrotermal e dos controles estru-
turais, além de suas assinaturas de isótopos estáveis e 
radiogênicos (p. ex. Dreher et al. 1998, Jacobi 1999, Ron-
chi et al. 2001, Klein et al. 2001, Klein et al. 2004, Borges 
et al. 2009, Juliani et al. 2002, 2005, 2012, Santiago et al. 
2013, Villas et al. 2013,Veloso & Santos 2013, Echeverri-
Misas et al. 2013, Assunção & Klein 2014).

Anteriormente área de garimpo, Tocantinzinho 
constitui atualmente o maior depósito aurífero conheci-
do no Tapajós, com reservas medidas de 49 Mt de miné-
rio, ou pouco mais de 61 t de ouro para um teor médio de 

1,25 g/t Au (Juras et al. 2011). A produção de ouro aluvio-
nar na área do depósito teve início em 1970, no entanto, 
não há registros oficiais da quantidade de ouro extraída 
nesse período. Somente a partir do final da década de 
1990, com os trabalhos de exploração da empresa Mine-
ra Altoro, a área passou a ser sistematicamente prospec-
tada para ouro primário. Mais recentemente, em 2010, os 
direitos de exploração e lavra da área foram adquiridos 
pela empresa Eldorado Gold Corporation, que intensifi-
cou o programa de exploração sob a responsabilidade de 
sua subsidiária Unamgen Mineração e Metalurgia S.A.

Este trabalho investigou, com base no estudo de in-
clusões fluidas, os fluidos hidrotermais que circularam 
na área do depósito Tocantinzinho a fim de fornecer 
subsídio para a modelagem genética do depósito e para 
um melhor entendimento metalogenético da PAT.

MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo de inclusões fluidas foi realizado em in-
clusões contidas em cristais de quartzo de veios/vênulas 
fraca a fortemente sulfetados, encaixados em monzogra-
nitos hidrotermalizados provenientes de testemunhos 
de furos de sondagem (Tab. 1).

A petrografia das rochas encaixantes e das inclu-
sões fluidas foi realizada com microscópio de luz trans-
mitida e refletida Zeiss, modelo Axioplan 2, e as análises 
microtermométricas foram efetuadas em platina Linkam 
THMSG 600, com limites operacionais entre -120 e 600°C, 
ambos os equipamentos instalados no Laboratório de 
Metalogênese da Universidade Federal do Pará.

Para a apresentação dos dados microtermomé-
tricos, foram utilizadas as seguintes abreviaturas: Teu 
(temperatura aparente do eutético); Tfg (temperatura 
de fusão do gelo); TfCO2 (temperatura de fusão da fase 
carbônica); Tfcla (temperatura de fusão do clatrato); 
ThCO2 (temperatura de homogeneização da fase carbô-
nica); Tht (temperatura de homogeneização total); VCO2 

(volume da fase carbônica) e F (grau de preenchimento 
em IF aquosas).

As salinidades das inclusões aquosas e aquocar-
bônicas foram calculadas, respectivamente, com base 
nas Tfg (Bodnar 1993) e Tfcla (Collins 1979), sendo re-
portadas em % peso equivalente de NaCl. Isócoras das 
inclusões aquosas e aquocarbônicas e densidades das 
inclusões aquocarbônicas foram calculadas utilizando-
se as equações de Bowers & Helgeson (1983) e Brown 
& Lamb (1986), com o auxílio do programa FLINCOR 
(Brown 1989).
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Tabela 1 - Relação das amostras estudadas com indicação dos respectivos furos de sondagem, profundidades, coorde-
nadas UTM e intensidade de sulfetação.

Amostra Furo Profundidade (m) X (UTM) Y(UTM) Sulfetação

NET-178 TOC-178 49,7 - 49,8 578198 9329528 Moderada 

CE-R-215 TOC-09-131 52,13 - 53,69 577968 9330995 Fraca

CE-R-221B TOC-07-48 199,0 - 201,0 578391 9330635 Fraca

CE-R-228G TOC-09-136A 123,65 578350 9330543 Forte

CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL

A PAT integra a província geotectônica Tapajós
-Parima (Fig. 1) e está situada na porção centro-sul do 
Cráton Amazônico, mais precisamente na porção cor-
respondente ao Domínio Tapajós, limitado a leste pelo 
Domínio Iriri-Xingu, ao norte pela Bacia do Amazonas 
e ao sul pela Bacia do Alto Tapajós (Santos et al. 2001, 
Santos 2003,Vasquez et al. 2008a).

A evolução geológica do Domínio Tapajós é tema 
ainda em discussão e, nesse sentido, pode ser entendida 
segundo as propostas de Santos et al. (2000, 2001, 2004) 
e/ou Vasquez et al. (2008a).

Por um lado, Santos et al. (2000, 2001, 2004) suge-
rem a acresção de cinco sucessivos arcos magmáticos 
(Arco Cuiú-Cuiú, 2040 Ma – 1998 Ma; Arco Jamanxim, 
2000 Ma – 1988 Ma; Arco Creporizão, 1980 Ma – 1957 
Ma; Arco Tropas, 1907 Ma – 1886 Ma e Arco Parauari, 
1885 Ma – 1877 Ma), que teriam se formado durante dois 
eventos orogênicos (Orogênese Mundurucus, 2040 Ma 
– 1957 Ma, e Orogênese Tropas, 1906 Ma – 1886 Ma), 
seguidos por um período pós-orogênico, entre 1881 Ma 
e 1769 Ma. Por outro lado, Vasquez et al. (2008a) pro-
põem a formação de um único arco magmático (Arco 
Cuiú-Cuiú, < 2,0 Ga), que teria colidido contra um con-
tinente (desconhecido) durante um único evento orogê-
nico (Orogênese Cuiú-Cuiú), ao qual se seguiu a geração 
de sucessivos pulsos magmáticos em ambiente tardi a 
pós-orogênico e a implantação de riftes continentais em 
ambiente extensional, há aproximadamente 1,88 Ga.

Vasquez et al. (2008b) reuniram as principais uni-
dades litoestratigráficas do Domínio Tapajós em asso-
ciações tectônicas que podem ser relacionadas às etapas 
de formação do arco Cuiú-Cuiú, desde o evento colisio-
nal, passando às manifestações magmáticas pós-orogê-
nicas, até a fase extensional (Fig. 2).

As rochas mais antigas do Domínio Tapajós estão 
reunidas no Grupo Jacareacanga e no Complexo Cuiú-
Cuiú. O primeiro é constituído por uma sequência me-
tavulcanossedimentar composta principalmente por 
xistos e quartzitos. Essas rochas foram metamorfisadas 
predominantemente em condições de fácies xisto-verde, 
chegando a alcançar a fácies epidoto anfibolito (Melo 

et al. 1980). A datação de um xisto pertencente ao Gru-
po Jacareacanga revelou populações de zircão detríti-
co cujas idades situam-se no intervalo de 2098 a 2875 
Ma, com o predomínio da população com idades em 
torno de 2,1 Ga (U-Pb ID-TIMS) - (Santos et al. 2000). 
Já o Complexo Cuiú-Cuiú é formado por um conjunto 
granito-gnáissico de composição dominantemente to-
nalítica a granodiorítica, que apresenta afinidade cál-
cio-alcalina (Vasquez et al. 2008b) e foi metamorfisado 
em condições da fácies anfibolito superior (Ferreira & 
Almeida 2000,Vasquez et al. 2000a,b). Para os protólitos 
dos gnaisses, foram obtidas idades entre 2033 ± 7 Ma e 
2005 ± 7 Ma (U-Pb SHRIMP em zircão (Santos  et al. 
2000, 2001).

Essas unidades compõem uma associação tectôni-
ca que representa o Arco Cuiú-Cuiú (Santos et al. 2004, 
Vasquez et al. 2008a,b). Santos et al. (2004) relacionaram 
as rochas do Grupo Jacareacanga a bacias de retroarco 
e de fossa oceânica. Por seu turno, a assinatura geoquí-
mica dos granitoides do Complexo Cuiú-Cuiú permite 
relacioná-los à subducção de placa oceânica (Vasquez 
et al. 2002, Santos et al. 2004). Além disso, Vasquez et al. 
(2002) sugeriram que os leucogranitos aluminosos as-
sociados aos granitoides Cuiú-Cuiú poderiam ser resul-
tado da migmatização desses granitoides, durante uma 
possível colisão de litosfera continental.

As rochas da Formação Vila Riozinho e da Suíte In-
trusiva Creporizão também apresentam afinidade geo-
química com ambiente de arco magmático, no entanto, 
são mais evoluídas do que as rochas do Complexo Cuiú-
Cuiú (Vasquez et al. 2008a,b).

A Formação Vila Riozinho é constituída por rochas 
vulcânicas félsicas a intermediárias, que apresentam as-
sinatura cálcio-alcalina de alto K a shoshonítica, própria 
de arcos magmáticos maturos, e idades de cristalização 
entre 2000 ± 4 e 1998 ± 3 Ma (evaporação de Pb em zir-
cão – Lamarão et al. 2002). Essas rochas não apresentam 
feições indicativas de metamorfismo ou deformação 
dúctil e estariam relacionadas a uma etapa mais tardia 
da Orogênese Cuiú-Cuiú (Vasquez et al. 2008a,b).

Os granitoides, geralmente milonitizados, que 
compõem a Suíte Intrusiva Creporizão, são intrusivos no 
Complexo Cuiú-Cuiú, apresentam assinatura cálcio-al-



Estudo dos fluidos hidrotermais relacionados ao depósito Tocantinzinho, Província Aurífera do Tapajós (PA), com base em inclusões fluidas

96
Contribuições à Geologia da Amazônia  - Volume 9

calina e idades entre 1984 ± 1 e 1957 ± 6 Ma (evaporação 
de Pb e U-Pb em zircão – Santos et al. 2001; Vasquez et al. 
2000c). Esses granitoides alojaram-se ao longo de zonas 
de cisalhamento transcorrentes de direção NW-SE, que 
teriam se instalado no Domínio Tapajós após a colisão 
do Arco Cuiú-Cuiú contra um continente (Vasquez et al. 
2008a,b). A assinatura geoquímica dos granitoides Cre-
porizão é compatível com ambiente de arco magmático, 
mas também tem sido identificada em granitoides de 
etapas posteriores à colisão (Liégeois et al.1998). Nesse 
sentido, Vasquez et al. (2002) consideram a possibilida-
de de que os granitoides da Suíte Creporizão tenham se 
formado em ambiente colisional, tendo preservado, em 
parte, assinatura geoquímica de granitos de arco mag-
mático e, desse modo estariam associados a uma etapa 
tardia da colisão do Arco Cuiú-Cuiú. Entretanto, Santos 
et al. (2004) ponderam que essa interpretação é desfavo-
recida pela ausência de associações de rochas típicas de 
ambientes colisionais, como granitos peraluminosos e 
paragnaisses, e relacionam a assinatura geoquímica dos 
granitoides da Suíte Creporizão a um arco magmático 
mais jovem que o Arco Cuiú-Cuiú, ou seja, o Arco Cre-
porizão.

A intrusão dos granitoides cálcio-alcalinos das 
suítes intrusivas Tropas e Parauari marca o início do 
estágio pós-orogênico no Domínio Tapajós e o reinício 
da atividade magmática, após o hiato de 50 Ma que se 
seguiu ao final da Orogênese Cuiú-Cuiú (Vasquez et al. 
2008a).

A Suíte Intrusiva Tropas reúne tonalitos, dioritos, 
quartzo-dioritos, granodioritos e monzogranitos que 
contêm, comumente, xenólitos de andesitos e basaltos 
(Ferreira  et al. 2004). Esses granitoides apresentam as-
sinatura cálcio-alcalina e idades que variam entre 1907 ± 
9 Ma e 1892 ± 6 Ma (U-Pb em zircão e titanita – Santos 
et al. 2001, 2004). Para Vasquez et al. (2008a), a evolução 
dos granitoides Tropas estaria associada a uma fase pós-
colisional tardia em relação à Orogênese Cuiú-Cuiú. Por 
outro lado, para Santos et al. (2001, 2004), esses granitoi-
des estariam relacionados à formação de um arco mag-
mático de 1909-1886 Ma (Arco Tropas).

A Suíte Intrusiva Parauari (Brito 2000) é constitu-
ída principalmente por granodioritos, monzogranitos 
e sienogranitos, que apresentam assinatura cálcio-al-
calina e idades de cristalização, obtidas pelo método 
evaporação de Pb e U-Pb em zircão, entre 1891 ± 3 Ma 
(Lamarão et al. 2002) e 1879 ± 11 Ma (Santos et al. 2000). 
Esses granitoides são intrusivos nas rochas do Grupo 
Jacareacanga, do Complexo Cuiú-Cuiú e da Suíte In-
trusiva Creporizão. Vasquez et al. (2002) associaram os 
granitoides Parauari a uma etapa tardia da formação do 
Arco Cuiú-Cuiú. Assim, a formação dessas rochas es-
taria relacionada à extensão pós-colisional, envolvendo 
interação de magmas mantélicos com crosta continen-
tal (underplating). Os mesmos autores sugeriram que, 
apesar de relacionados a ambiente extensional, esses 

granitoides teriam preservado a assinatura geoquímica 
de arco magmático de sua fonte. Por outro lado, Santos 
et al. (2001, 2004) associam a gênese dos granitoides Pa-
rauari à formação do arco magmático homônimo (1885 
– 1877 Ma).

O estágio pós-orogênico também é caracterizado 
pela formação de rochas gabroicas intracontinentais cál-
cio-alcalinas de alto K, reunidas em várias unidades, das 
quais pode ser destacada a Suíte Intrusiva Ingarana, que 
apresenta idades de cristalização entre 1887 ± 3 Ma (eva-
poração de Pb em zircão – Vasquez  et al. 2000c) e 1881 
± 3 Ma (U-Pb SHRIMP em zircão – Santos et al. 2004). 

Além disso, esse estágio também é marcado pelo 
expressivo vulcanismo félsico intracontinental do Gru-
po Iriri, que apresenta relação temporal com as cober-
turas sedimentares da Formação Novo Progresso e com 
o vulcanismo intermediário a básico da Formação Bom 
Jardim, além do magmatismo alcalino intracontinental 
da Suíte Intrusiva Maloquinha.

O Grupo Iriri é subdividido nas formações Salus-
tiano, na qual predominam derrames de rochas vulcâ-
nicas félsicas (riolitos, riodacitos e dacitos), e Aruri, 
constituída principalmente por rochas vulcanoclásticas 
e epiclásticas (ignimbritos, brechas vulcânicas, tufos 
félsicos, conglomerados, arenitos e siltitos vulcânicos) 
(Pessoa et al. 1977). A caracterização geoquímica das 
rochas do Grupo Iriri é ainda imprecisa. Os riolitos 
apresentam, em geral, assinatura alcalina aluminosa de 
ambiente intraplaca (Lamarão et al. 2002, Fernandes 
2005). Contudo, já foram identificadas assinaturas geo-
químicas cálcio-alcalinas, alcalinas aluminosas (meta e 
peraluminosa) e, localmente, peralcalinas. Essa filiação 
geoquímica diversificada é um indicativo de que, prova-
velmente, foram reunidos no Grupo Iriri conjuntos de 
rochas com gêneses distintas, o que necessita ser revisto 
(Vasquez et al. 2008b). A datação de riolitos e ignimbri-
tos, pelo método de evaporação de Pb e U-Pb em zircão, 
forneceu idades de cristalização entre 1890 ± 6 e 1870 ± 8 
Ma (Dall’agnol et al. 1999, Moura et al. 1999,Vasquez et al. 
1999, Santos et al. 2001, Lamarão et al. 2002). Klein et al. 
(2012) e Barreto et al. (2013) sugerem que o Grupo Iriri e 
seus equivalentes na porção norte do Cráton Amazôni-
co, incluídos no Supergrupo Uatumã, representem parte 
de uma grande província ígnea silicática (SLIP – Silicic 
Large Igneous Province).

Relacionadas temporalmente ao magmatismo do 
Grupo Iriri, as rochas vulcânicas e subvulcânicas da For-
mação Bom Jardim são representadas principalmente 
por andesitos, com a ocorrência subordinada de basal-
tos, traquitos e latitos. Essas rochas, de composição in-
termediária a básica, apresentam assinatura cálcio-alca-
lina de alto K a shoshonítica (Ferreira 2000, Vasquez & 
Ricci 2002). Rochas traquíticas, correlatas à Formação 
Bom Jardim, foram datadas por Lamarão et al. (2002) e 
revelaram idade de cristalização de 1881 ± 4 Ma (evapo-
ração de Pb em zircão).
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Dados geocronológicos da Formação Novo Progres-
so revelaram idade deposicional máxima de 1857 Ma (U-
Pb LA-ICP-MS – Klein et al. 2014), o que indica que essas 
coberturas vulcanoclásticas e epiclásticas estão tempo-
ralmente relacionadas ao vulcanismo do Grupo Iriri, e não 
ao vulcanismo mais antigo da Formação Vila Riozinho, 
como Vasquez et al. (2008b), levando em consideração 
a associação espacial entre as rochas da Formação Novo 
Progresso e da Formação Vila Riozinho, haviam sugerido.

Os stocks e batólitos graníticos que compõem a Suí-
te Intrusiva Maloquinha são os principais representan-
tes do magmatismo intracontinental de natureza alcali-
na que ocorreu no Domínio Tapajós, especialmente em 
torno de 1,88 Ga. Os granitos da Suíte Maloquinha são 
caracterizados por sua afinidade alcalina (tipo A), típica 
de ambientes extensionais intracontinentais (Brito et al. 
1997, Lamarão et al. 2002, Vasquez et al. 2002), e apre-
sentam idades de cristalização entre 1882 ± 4 Ma (eva-
poração de Pb em zircão – Vasquez et al. 1999) e 1871 ± 8 
Ma (U-Pb SHRIMP em zircão – Santos et al. 2001). Além 
disso, são intrusivos no Complexo Cuiú-Cuiú, na Suíte 
Intrusiva Creporizão, no Grupo Iriri e na Suíte Intrusiva 
Parauari (Vasquez et al. 2008b).

A implantação de riftes continentais paleoprotero-
zoicos no Domínio Tapajós culminou com a deposição 
das coberturas sedimentares da Formação Buiuçu, de 
natureza siliciclástica (arcósios, arcósios líticos e are-
nitos ortoquartzíticos) e vulcanoclástica (tufos félsicos, 
arenitos e conglomerados com seixos de rochas vulcâ-
nicas), que recobrem parcialmente as rochas do Grupo 
Jacareacanga, do Complexo Cuiú-Cuiú e da Suíte Intru-
siva Creporizão (Vasquez et al. 2008a,b).

Novo hiato no registro estratigráfico do Domínio Ta-
pajós teve duração de cerca de 600 Ma, sendo finalmente 
interrompido com a atividade magmática que resultou na 
formação dos gabros troctolíticos da Suíte Intrusiva Ca-
choeira Seca, datados em 1186 ± 12 Ma (U-Pb em badde-
leyita – Santos et al. 2002). Essas rochas não apresentam 
natureza geoquímica bem definida e têm sido classifica-
das como basaltos de afinidade alcalina, em parte subsa-
turados em sílica (Pessoa et al. 1977), mas também como 
olivina basaltos saturados em sílica (Quadros et al. 1998).

Os depósitos cenozoicos, de idade pleistocênica a 
holocênica, completam o quadro estratigráfico do Do-
mínio Tapajós.

A configuração estrutural da PAT pode ser en-
tendida, de maneira simplificada, considerando-se três 
estágios deformacionais. O primeiro estágio, ocorrido 
provavelmente entre 2005 e 1997 Ma, corresponde ao 
evento compressivo que afetou as rochas mais antigas 
da província, desenvolvendo o bandamento em gnaisses 
do Complexo Cuiú-Cuiú e a xistosidade da sequência 
metavulcanossedimentar do Grupo Jacareacanga. Du-
rante esse evento, foram gerados lineamentos de dire-
ção NNE-SSW com deslocamentos sinistrais, e zonas 

de cisalhamento de direção NW-SE, de movimentação 
destral, e de direções N-S e NE-SW, de movimentação 
sinistral (Almeida et al. 2001, Santos et al. 2001, Klein et 
al. 2002, Santos & Coutinho  2008).

O segundo estágio, ocorrido provavelmente entre 
1997 e 1957 Ma, foi marcado pela instalação de extensas 
zonas de cisalhamento transcorrentes de direção NW-
SE, que controlaram a colocação dos granitoides Cre-
porizão. Além de afetar as rochas dessa unidade, esse 
evento transpôs as estruturas geradas no estágio ante-
rior. A mineralização aurífera da PAT está estreitamente 
associada a esse megassistema de falhas transcorrentes, 
caracterizado por falhas transcorrentes sinistrais e des-
trais, fraturas extensionais e falhas de cavalgamento e de 
empurrão (Almeida et al. 2001, Santos et al. 2001, Klein et 
al. 2002, Santos & Coutinho  2008).

O terceiro estágio, também transcorrente e mar-
cado por estruturas NNE-SSW, afetou principalmente 
as rochas da Suíte Intrusiva Tropas, entre 1894 e 1883 
Ma. Eventos posteriores, eminentemente rúpteis, teriam 
sido responsáveis tanto por gerar estruturas novas e re-
ativar estruturas antigas, estando associadas à coloca-
ção de granitoides relacionados à tectônica extensional. 
Constatou-se que há estreita relação espacial entre fra-
turas extensionais de direção E-W e as áreas de ocor-
rência do sistema vulcano-plutônico do Supergrupo Ua-
tumã, representado pelos granitos da Suíte Maloquinha 
e rochas vulcânicas do Grupo Iriri. Da mesma forma, a 
reativação de estruturas E-W provavelmente controlou 
a deposição das coberturas sedimentares da Formação 
Buiuçu, assim como a ascensão dos magmas que deram 
origem aos corpos máficos da Suíte Intrusiva Cachoeira 
Seca (Almeida et al. 2001; Santos et al. 2001; Klein et al. 
2002; Santos & Coutinho, 2008).

Em relação aos modelos metalogenéticos, os depó-
sitos auríferos conhecidos na PAT têm sido classificados 
como depósitos relacionados a intrusões (p. ex. Santia-
go et al. 2013, Villas et al. 2013), epitermais (p. ex. Jacobi 
1999, Juliani et al. 2005) do tipo pórfiro (p. ex. Juliani et 
al. 2012, Echeverri-Misas et al. 2013, Santos et al. 2013) e 
orogênicos (p. ex. Klein et al. 2004 , Coutinho 2008, Bor-
ges et al. 2009, Veloso & Santos 2013).

Santos et al. (2001) propuseram, com base em isó-
topos de Pb e Ar, apenas uma fase de mineralização para 
a PAT por volta de 1,86 Ge da qual teriam resultado de-
pósitos que se enquadram nas classes de depósitos oro-
gênicos (mesozonais) e relacionados a intrusões (epizo-
nais).

Por outro lado, com base em idades-modelo Pb-Pb 
em sulfetos, Coutinho (2008) propuseram duas fases de 
mineralização: a primeira entre 1,95 e 1,97 Ga, e a segun-
da em torno de 1,88 Ga, ambas posteriores ao pico meta-
mórfico regional e relacionadas à tectônica compressiva 
a transpressiva. Dessas fases, teriam resultado depósitos 
orogênicos mesozonais e epizonais.
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Dados obtidos por Klein et al. (2002) em depósitos 
da porção sul da PAT são mais consistentes com as duas 
fases de mineralização propostas de Coutinho (2008). No 
entanto, delas teriam resultado tanto depósitos orogêni-
cos quanto depósitos relacionados a intrusões, concor-
dando em parte com o proposto por Santos et al. (2001).

Os dados isotópicos obtidos por Juliani et al. (2005) 
em alunita do depósito Botica indicaram origem hidro-
termal magmática para este mineral, uma característica 
típica de mineralizações epitermais de alta-sulfetação.

Os estudos de Juliani et al. (2012) e Echeverri-Misas 
et al. (2010, 2013) mostraram a possibilidade de a PAT 
não ser apenas uma província aurífera. Foi identificada 
a ocorrência de mineralizações de metais de base do tipo 
pórfiro, com o desenvolvimento de mineralizações de co-
bre em unidades cálcio-alcalinas e de cobre e molibdê-
nio em rochas geoquimicamente mais evoluídas; além de 
ouro, e ouro e cobre em granitoides de alto potássio e em 
granitoides do tipo A.

Figura 1 - Localização da Província Aurífera do Tapajós em relação às províncias geocronológicas do Cráton Amazônico. 
Modificado de Vasquez et al. (2008a), de acordo com Santos et al. (2003).
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Figura 2 - Mapa geológico da Província Aurífera do Tapajós, com a representação das principais uni-
dades litoestratigráficas mostrando também a localização do depósito Tocantinzinho e de outros 
depósitos auríferos da região. Modificado de Klein et al. (2001).
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DEPÓSITO TOCANTINZINHO: 
ASPECTOS GEOLÓGICOS E 

METALOGENÉTICOS

Na área do depósito Tocantinzinho ocorre grande 
variedade de granitoides, com predominância de sieno-
granitos e monzogranitos, aos quais se associam aplitos 
e pegmatitos, provavelmente comagmáticos. Grano-
dioritos, álcali-feldspato granitos, quartzo-sienitos e 
quartzo-monzonitos ocorrem subordinadamente. Situ-
ados na porção central do depósito, os monzogranitos 
e sienogranitos, que essencialmente compõem o cha-
mado Granito Tocantinzinho, parecem ser intrusivos 
nos quartzo-monzonitos que os bordejam (Fig. 3). Os 
monzogranitos são as principais rochas hospedeiras da 
mineralização aurífera, cuja extensão é normalmente de-
marcada por rochas daquele mesmo granito que exibem 
coloração rósea a avermelhada devido à densa rede de 
microfraturas preenchidas por hematita que as cortam, 
bem como à abundância de feldspato potássico micro-
pertítico (Mello 2007, Santiago et al. 2013, Villas et al. 
2013).

As rochas andesíticas que ocorrem na área do de-
pósito formam uma camada que capeia parcialmente a 
zona mineralizada e se afunila em profundidade, conver-
gindo, possivelmente, para possíveis condutos alimen-
tadores do magma que as gerou. Ocorrem ainda diques 
de riolito pórfiro que seccionam os andesitos e o corpo 
granítico mineralizado, além disso,  quartzo latitos por-
firiticos foram interceptados por furos de sondagem.

A ocorrência significativa de rochas vulcânicas na 
área do depósito indica que o sistema magmático esteve 
ativo em profundidade mesmo após o resfriamento dos 
granitoides, o que deve ter propiciado elevados gradien-
tes termais que, por sua vez, favoreceram a formação 
de rochas porfiríticas (Mello 2007, Santiago et al. 2013, 
Villas et al. 2013).

A mineralização aurífera está hospedada no Grani-
to Tocantinzinho que ocorre na forma de um stock alon-
gado segundo NW-SE, cujo alojamento foi controlado 
pelo lineamento Tocantinzinho, uma estrutura regional 
de direção NW-SE, ao longo do qual estão alinhados 
outros depósitos auríferos da região (V3/Botica, Cuiú-
Cuiú, Palito, São Jorge – Fig. 2). Pressões estimadas com 
base no geotermômetro da hornblenda definiram um in-
tervalo de aproximadamente 2 a 3 kbar, o que equivale a 
profundidades de 7 a 10 km, para o alojamento do Grani-
to Tocantinzinho (Santiago et al. 2013).

O Granito Tocantinzinho apresenta composição 
dominantemente monzogranítica (biotita monzograni-
to), mas também foram identificadas fácies sienograní-
tica e quartzo-monzonítica (Santiago et al. 2013, Villas 
et al. 2013). Este granito, de natureza metaluminosa a 

peraluminosa e filiação shoshonítica, apresenta idade de 
cristalização de 1982 ± 8 Ma, obtida pelo método evapo-
ração de Pb em zircão (Villas et al. 2013). Sua cristaliza-
ção ocorreu sob condições intermediárias de fugacidade 
de oxigênio, o que permitiu classificá-lo como do tipo 
oxidado da série da ilmenita (Santiago et al. 2013), de 
acordo com a proposta de Takagi & Tsukimura (1997).

Segundo Santiago et al. (2013), apesar de essencial-
mente isótropo, é comum no Granito Tocantinzinho a 
presença de feições deformacionais discretas e locais. 
Com base em dados geológicos, geoquímicos, petrográ-
ficos e geocronológicos, Villas et al. (2013) relacionaram 
este granito a uma das manifestações magmáticas pre-
coces da Suíte Intrusiva Creporizão (1980 a 1957 Ma), o 
que o posicionaria no final da Orogênese Mundurucus 
(Santos et al. 2004), durante período de intenso magma-
tismo cálcico-alcalino na PAT, quando se alojaram plú-
tons graníticos que não foram submetidos à deformação 
dúctil, a exemplo do granito São Jorge Antigo, um plú-
ton correlato à Suíte Intrusiva Creporizão, que apresen-
ta idade de cristalização de 1981 ± 2 Ma (evaporação de 
Pb em zircão – Lamarão et al. 2002).

Nas porções mineralizadas, o Granito Tocantin-
zinho encontra-se intensamente fraturado, localmente 
brechado e fraca a moderadamente hidrotermalizado. De 
acordo com Santiago et al. (2013), a alteração hidroter-
mal é representada principalmente por microclinização, 
cloritização, sericitização, silicificação e carbonatação, 
além de hematitização e sulfetação, manifestando-se em 
vênulas ou na substituição de minerais primários.

De modo geral, a quantidade relativamente peque-
na de minerais de alteração indica que no paleossistema 
hidrotermal Tocantinzinho dominaram condições de 
baixa razão fluido/rocha. Entretanto, essas condições 
foram suficientes para gerar duas variedades de granitos 
hidrotermalizados, denominados informalmente salame 
e smoky. Esses granitos são as rochas que apresentam 
maior grau de alteração hidrotermal no depósito, sendo 
as principais hospedeiras do minério aurífero (Santiago 
2012, Villas et al. 2013).

A variedade salame é caracterizada por sua forte 
coloração avermelhada a rósea, exibindo cristais grossos 
de microclina e cristais esbranquiçados de quartzo, de 
aspecto leitoso. Já a variedade smoky se destaca por sua 
coloração esverdeada com tons acinzentados a esbran-
quiçados, contendo também microclina e quartzo leito-
so. Embora sejam muito diferentes macroscopicamente, 
as variedades salame e smoky apresentam, muitas vezes, 
contato difuso, o que torna difícil distingui-las. Em furos 
de sondagem, por exemplo, observam-se tanto interva-
los métricos dominados ora por uma variedade, ora por 
outra, como intervalos em que essas variedades encon-
tram-se mescladas.



Joana D’Arc da Silva Queiroz  | Raimundo Netuno Nobre Villas

101
Contribuições à Geologia da Amazônia  - Volume 9

Apesar das diferenças macroscópicas, essas rochas 
não apresentam diferenças mineralógicas significati-
vas, mesmo quando mais intensamente alteradas. Qui-
micamente, também são muito similares, mas algumas 
diferenças merecem ser apontadas. A variedade smoky 
apresenta menores teores de Na

2
O (em geral, abaixo 

de 3,2%) e quase o dobro (em torno de 1%) do teor de 
MgO, quando comparado à variedade salame; além dis-
so, apresenta as maiores razões Fe

2
O

3
/FeO. Ademais, a 

avaliação do balanço de massa mostrou que a variedade 
smoky experimentou as maiores trocas de massa duran-
te os principais tipos de alteração hidrotermal, com ga-
nhos de massa na silicificação e carbonatação e perda 
na sericitização, enquanto que apenas na cloritização a 
variedade salame apresentou maior troca de massa, com 
perda de aproximadamente 30 kg/m3 a mais que a varie-
dade smoky. Isso pode ser apontado como uma diferença 
geoquímica importante entre essas variedades (Santia-
go 2012, Villas et al. 2013).

A evolução do paleossistema hidrotermal Tocan-
tinzinho foi marcada por dois estágios de alteração. No 
primeiro (E1), a exsolução de soluções aquosas dissolvi-
das no magma resultou no fraturamento hidráulico do 
Granito Tocantinzinho, gerando os espaços por onde 
as soluções circularam e precipitaram quartzo + clorita, 
formando, porém, vênulas não mineralizadas. O estágio 
seguinte (E2), durante o qual ocorreu a mineralização, é 
caracterizado por cinco tipos sucessivos de alteração hi-
drotermal: microclinização, cloritização, sericitização, 
silicificação e carbonatação (Villas et al. 2013).

A variedade salame, foi gerada durante a microcli-
nização. Nesta fase os feldspatos potássicos primários 
foram substituídos por microclina hidrotermal e se for-
maram sobrecrescimentos de quartzo hidrotermal em 
quartzo magmático (Villas et al. 2013).

A cloritização resultou da substituição da biotita.  
Nas zonas intensamente alteradas, o tipo de clorita é a 
chamosita e nas zonas menos alteradas ocorre clinoclo-
ro. Esse estágio está relacionado à formação de vênulas 
monominerálicas e vênulas contendo quartzo, rutilo, 
carbonato, fengita, calcopirita e pirita. A formação de 
clorita teve continuidade, embora subordinadamente, 
nos estágios seguintes da alteração hidrotermal (Santia-
go et al. 2013).

A sericitização é caracterizada pela abundante 
produção de fengita, formada a partir da substituição 
do plagioclásio e da biotita. A íntima associação do 
ouro com a pirita nas zonas sericitizadas é indicativa 
de que este processo é contemporâneo à mineralização 
e resultou, provavelmente, da ação dos mesmos fluidos 
que precipitaram sulfetos e ouro. É comum a ocorrência 
da associação fengita + quartzo + pirita ± calcopirita ± 
esfalerita ± galena ± ouro tanto em vênulas quanto dis-
seminado nas rochas, especialmente nas zonas em que 

a sericitização foi mais intensa. A sericitização também 
ocorre extensivamente em zonas de brechas de falha em 
que as rochas estão densamente fraturadas, formando 
redes de fengita. A formação deste mineral, embora de 
modo menos expressivo, também ocorreu nos estágios 
anteriores e subsequentes da alteração hidrotermal 
(Santiago et al. 2013).

A silicificação é marcada pela formação de quanti-
dades significativas de quartzo, que ocorre em vênulas 
monominerálicas e em vênulas compostas por fengi-
ta ± clorita ± rutilo ± carbonatos ± pirita ± calcopirita, 
que cortam as porções brechoides mineralizadas, bem 
como na própria rocha, formando sobrecrescimentos em 
quartzo magmático. O quartzo foi também gerado, em-
bora em menor quantidade, durante todos os estágios 
anteriores da alteração hidrotermal e durante o estágio 
que se seguiu (Santiago et al. 2013).

A carbonatação é o estágio mais tardio da altera-
ção hidrotermal registrado no depósito. A calcita desse 
estágio ocorre comumente em vênulas monominerálicas 
que cortam as zonas sericitizadas, além de formar vê-
nulas poliminerálicas compostas por calcita ± fengita ± 
clorita ± quartzo. Também ocorre nos interstícios entre 
minerais pré-existentes ou forma agregados monomine-
rálicos (Santiago et al. 2013).

O corpo mineralizado do depósito Tocantinzinho 
apresenta 700 m de comprimento, 150 m de largura e 
300 m de profundidade (Juras et al. 2011), sendo cons-
tituído por ouro, pirita, calcopirita, galena e esfaleri-
ta, além da ganga. Os sulfetos raramente ultrapassam 
3% do volume das rochas e ocorrem principalmente 
em vênulas, com direções preferenciais N20–30º E e 
N70–80ºE, compostas por quartzo, fengita e clorita, que 
correspondem a sheeted quartz veinlets e, localmente, a sto-
ckworks (Villas et al. 2013). Mello (2007) distinguiu dois 
sistemas de vênulas na zona mineralizada: um precoce, 
constituído por quartzo – clorita – pirita – ouro, e outro 
tardio, composto por quartzo – pirita – clorita – calcita 
– ouro ± calcopirita ± galena ± esfalerita. Nas porções 
em que há disseminações de sulfetos, o ouro só apresen-
ta teores econômicos localmente. A ocorrência do ouro 
apresenta relação direta com a quantidade de sulfetos 
de metais-base, no entanto, o ouro está contido princi-
palmente não nesses sulfetos, mas em partículas muito 
finas na pirita (Villas et al. 2013). Adicionalmente, Geller 
(2004) reconheceu três modos de ocorrência do ouro no 
depósito: a) preenchimento de microfraturas em cristais 
de pirita e de quartzo; b) inclusões em cristais de galena; 
e c) inclusões em cristais de hessita.

As características geológicas e metalogenéticas do 
depósito Tocantinzinho permitem classificá-lo como 
um depósito aurífero relacionado à intrusão (intrusion-re-
lated gold deposit), de acordo com a maioria dos critérios 
apontados na literatura (p. ex. Sillitoe 1991, Thompson et 
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al. 1999, Lang et al. 2000, Lang & Baker 2001). Contudo, 
Villas et al. (2013) ponderam que os dados disponíveis 
ainda não são suficientes para determinar se os fluidos 
mineralizantes são oriundos do próprio Granito Tocan-
tinzinho ou de outra fonte. Aparentemente, as rochas 
graníticas deste corpo serviram apenas de hospedeiras 
ao minério aurífero, e os fluidos mineralizantes teriam 
se originado, provavelmente, a partir de atividade mag-
mática subsequente, porém, ainda indefinida. Hippertt 
(2012) sugeriu como uma possível fonte para esses flui-
dos os granitos da Suíte Intrusiva Maloquinha (1,87 Ga). 
Além disso, para consolidar o depósito Tocantinzinho 
como do tipo intrusion-related gold deposit, ou para a pro-
posição de outro modelo, é necessário aprofundar as 
investigações de campo, datar a mineralização e obter 
dados termodinâmicos e isotópicos para os fluidos mi-
neralizantes.

Figura 3 - Mapa geológico do depósito Tocantinzinho 

(TCZ). Modificado de Villas et al. (2013), de acordo com Ju-
ras et al. (2011). 

PETROGRAFIA DAS 
ROCHAS ENCAIXANTES

As rochas encaixantes dos veios e vênulas de quart-
zo estudados correspondem a um monzogranito similar 
à variedade salame do depósito Tocantinzinho. A rocha 
exibe coloração rosada a avermelhada e granulação mé-
dia. Localmente ocorrem cristais grossos de feldspato 
potássico e quartzo e que foram também cortados por 
vênulas/veios de quartzo contendo pirita, clorita e car-
bonato (Fig. 4, A e B).

Ao microscópio (Figs. 5 A a F), o monzogranito 
exibe textura granular hipidiomórfica e granulação mé-
dia, que varia em algumas porções, tornando-se mais 
fina ou mais grossa.

Quartzo, plagioclásio e feldspato potássico repre-
sentam os minerais essenciais. Zircão, apatita e magne-
tita são as fases acessórias primárias. Clorita, fengita e 
calcita substituem minerais primários ou formam vênu-
las, mono ou poliminerálicas. Pirita ocorre de forma dis-
seminada ou em vênulas em algumas porções, associada 
a quartzo, clorita e calcita. Epidoto ocorre apenas como 
produto de alteração local do plagioclásio. 

O quartzo (≤ 0,5 - 3,3 mm) ocorre como cristais 
anédricos, perfazendo de 20 a 25% do volume total da 
rocha. De modo geral, os cristais apresentam extinção 
ondulante fraca a moderada e contatos irregulares, lobu-
lados a retilíneos entre si e com cristais de plagioclásio e 
feldspato potássico. Feições de deformação rúptil-dúc-
til ocorrem localmente e são representadas por micro-
estruturas no quartzo, como extinção ondulante forte, 
formação de subgrãos e recristalização, resultando em 
cristais de granulação mais fina (Fig. 5A), além de leve 
orientação dos cristais (Fig. 5B).

Os cristais de plagioclásio (≤ 1,0 - 3,8 mm) perfa-
zem de 25 a 30% do volume da rocha são subédricos e 
de granulação média. Apresentam maclamento polis-
sintético e se encontram leve a intensamente sericitiza-
dos (Figs. 5C e D) e com alteração local para epidoto. 
Localmente, alguns cristais exibem extinção ondulante 
moderada, enquanto em outros as maclas estão ligeira-
mente encurvadas. As porções mais intensamente seri-
citizadas e cloritizadas geralmente estão associadas à 
pirita disseminada.

 O feldspato potássico (Figs. 5E e F) corresponde 
de 35 a 45% do volume total da rocha. É representado 
por microclina, principalmente, e ortoclásio, ambos per-
títicos, que formam cristais subédricos (1,3 - 4,6 mm), 
e exibem maclamento albita-periclina e Carslbad, res-
pectivamente. Geralmente, os cristais de microclina e 
ortoclásio englobam total ou parcialmente cristais mais 
finos de quartzo e plagioclásio, caracterizando textura 
poiquilítica. Esses cristais encontram-se leve a modera-
damente substituídos por argilominerais e fengita.

É comum a ocorrência de vênulas de quartzo e/ou 
quartzo e clorita, que cortam principalmente cristais 
de plagioclásio (Fig. 5C). Clorita também ocorre como 
lamelas bem desenvolvidas nos interstícios dos mine-
rais essenciais (Fig. 5D), as quais resultam da desesta-
bilização da biotita, já totalmente subistituida. Cristais 
de microclina são cortados, comumente, por vênulas de 
calcita ou de quartzo + clorita + calcita. Nas porções em 
que o plagioclásio foi mais intensamente alterado, fengi-
ta ocorre formando agregados em associação com pirita 
± clorita ± calcita (Fig. 6A). Em algumas porções da ro-
cha o quartzo ocorre em bolsões e alguns cristais exibem 
formas mais regulares, poligonais (Fig. 6B).
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Figura 4 - (A) 1. Amostra de monzogranito recortada por vênulas centimétricas de quartzo e calcita; 2 e 3. 
Amostra de monzogranito cortada por veio de quartzo e pirita; 4. Amostra de monzogranito cortada local-
mente por vênulas milimétricas de clorita; 5. Veio de quartzo e pirita e fragmento de monzogranito na porção 
central. Cal: calcita; Py: pirita; Chl: clorita. As linhas tracejadas delimitam aproximadamente as vênulas e bol-
sões e o contato com os monzogranitos encaixantes. (B) Fotos das lâminas bipolidas das amostras estudadas. 
As linhas tracejadas destacam vênulas e bolsões de quartzo, e a amostra CE-R-228G corresponde a um veio de 
quartzo sulfetado.
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Figura 5 - Fotomicrografias das rochas estudadas com indicações minerais: (A) Cristais de quartzo recristalizados, gra-
nulação fina; (B) Cristais de quartzo levemente orientados e com extinção ondulante forte; (C) Cristais de plagioclásio 
intensamente sericitizados e cortados por vênulas de quartzo e quartzo e clorita; (D) Lamela intergranular de clorita, 
resultante da substituição total da biotita; (E) Cristal de ortoclásio levemente pertítico e parcialmente substituído por 
fengita; (F) Cristal de microclina cortado por vênula de calcita. Qtz: quartzo; Pl: plagioclásio; Mc: Microclina; Chl: clorita; 
Feng.: fengita; Or: ortoclásio; Cal: calcita. Nicóis cruzados em todas as fotomicrografias, exceto em D.
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INCLUSÕES FLUIDAS – PETROGRAFIA, 
TIPOS E DISTRIBUIÇÃO

Os veios e vênulas de quartzo estudados (Fig. 4, A 
e B), encaixados no monzogranito descrito no tópico an-
terior (Figs. 5 e 6), ocorrem espaçados pela rocha encai-
xante e formam discretas ramificações, que não chegam 
a caracterizar o estilo stockwork.  Esses veios e vênulas 
são leitosos e maciços, estão fraca a fortemente sulfeta-
dos e contêm quantidades menores de clorita e calcita. 
Ao microscópio (Figs. 7, A a D), os cristais de quartzo 
exibem extinção ondulante moderada a forte, formam 
agregados anédricos, com desenvolvimento local de for-
mas poligonais. Os contatos entre os cristais variam de 
irregulares, sinuosos a retilíneos. IF são abundantes e 
ocorrem em trilhas intra e transgranulares, em enxames 
tridimensionais de distribuição aleatória, em pequenos 
grupamentos ou isoladamente.

O estudo petrográfico foi realizado em IF conti-
das em cristais de quartzo de veios, vênulas e bolsões. 
Foram identificados cinco tipos distintos de IF, com 
base no número de fases à temperatura ambiente e na 
composição: Tipo1, IF aquosas monofásicas; Tipo 2, IF 
aquosas bifásicas; Tipo 3, IF aquosas trifásicas; Tipo 4, 
IF aquocarbônicas; e Tipo5, IF carbônicas monofásicas 
e bifásicas.

Com exceção das IF do tipo 5, que não foram iden-
tificadas na amostra CE-R-228G, e das IF do tipo 3, que 
foram identificadas somente na amostra NET-178 (Ta-
bela 1; Fig. 4, A e B), na porção correspondente ao veio 
de quartzo, os demais tipos estão presentes em todas as 
amostras em maior ou menor abundância.

Tipo 1 - IF aquosas monofásicas – H2O (liq)

São pouco comuns e, em geral, pequenas (< 5,0 µm); 
quando maiores apresentam sinais de estrangulamento 
e há grande diversidade quanto à morfologia. Raramen-
te ocorrem isoladas e distribuem-se principalmente em 
trilhas transgranulares (IF secundárias) ou em enxames 
tridimensionais.

Tipo 2 - IF aquosas bifásicas – H2O (liq) + H2O (vap)

Constituem o tipo dominante e estão comumente 
associadas às IF do tipo 4 (Fig. 8, A a D), descrito mais 
adiante. Seu tamanho varia de 5 a 14 µm, com média de 
8 µm. Apresentam formas diversas, mas predominam 
formatos poligonais, retangulares e arredondados. Com-
põem grupos aleatórios ou ocorrem isoladamente (IF 
primárias?), além de formarem trilhas intragranulares 
(IF pseudo-secundárias) e transgranulares (IF secundá-
rias). Sinais de vazamento/estrangulamento são comuns 
em IF em trilhas ou naquelas maiores que 14 µm. Já as IF 
de grupamentos ou isoladas mostram menos evidências 
de modificações pós-aprisionamento. Nota-se que em 
um mesmo campo microscópico, em IF de um mesmo 
grupamento, há variações quanto ao grau de preenchi-
mento (F), desde pequenas, de 0,90 a 0,95 (intervalo 
mais frequente), até mais expressivas, entre 0,70 e 0,95.

Tipo 3 - IF aquosas trifásicas – H2O (liq) + H2O 
(vap) + 1 fase sólida

Somente foram encontradas três IF deste tipo 
(Figs. 9A e 9B), duas isoladas e uma associada a um gru-
pamento composto por IF dos tipos 2 e 4. Essas IF, com 

Figura 6 - (A) Agregado de fengita e pirita; (B) Bolsão de quartzo em monzogranito. O círculo destaca uma porção em que 
ocorrem cristais de quartzo com formas poligonais. 
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tamanho médio de 8 µm, apresentam formas poligonais 
e F, em geral, entre 0,90 e 0,95. O volume ocupado pe-
las fases sólidas varia aproximadamente de 5 a 50% do 
volume total das cavidades. Esses sólidos são incolores 
ou levemente esverdeados, com formas retangulares ou 
aproximadamente cúbicas.

Tipo 4 - IF aquocarbônicas – H2O (liq) + CO2 

(liq) ± CO2 (vap)

É o segundo tipo mais abundante, com tamanho 
variando de 8 a 16 µm. Quanto à morfologia, IF poligo-
nais e elipsoidais são mais comuns, enquanto formas 
arredondadas são raras. Apresentam-se trifásicas ou 
bifásicas em temperatura ambiente, estas últimas tendo 
sido reconhecidas após o surgimento de uma bolha de 
vapor durante o resfriamento. Foram descritos e ana-
lisados 47 grupamentos de distribuição aleatória de IF 
deste tipo, sendo esta sua principal forma de ocorrência, 
geralmente em associação com IF dos tipos 2 e 5. IF iso-
ladas são também comuns, enquanto IF em trilhas ocor-
rem localmente. A fase carbônica ocupa normalmente de 
20 a 50% do volume total das cavidades. Entretanto, a 
variação total na proporção H

2
O/CO

2
 abrange o amplo 

intervalo de 10 a 80%. Essas variações no volume ocupa-
do pela fase carbônica são comumente observadas em IF 
de um mesmo grupamento.  Em algumas IF, o volume da 
fase carbônica chega a 90%, notando-se apenas fina pe-
lícula de água em suas paredes. No entanto, essas IF são 
raras e apresentam quase invariavelmente claros sinais 
de vazamento, por isso, não foram analisadas microter-
mometricamente. IF com volume da fase carbônica igual 
a 10% também são pouco comuns. Em todas as amostras 
estudadas, em maior ou menor grau, observou-se a coe-
xistência espacial entre IF dos tipos 4, 2 e 5 (Fig. 8, A a D).

Tipo 5 - IF carbônicas – CO2 (liq) e CO2 (liq) + 
CO2 (vap)

São monofásicas ou bifásicas à temperatura am-
biente, sendo estas últimas predominantes. O tamanho 
varia de 6 a 8 µm; quanto à morfologia, IF poligonais, 
retangulares e arredondadas são mais comuns. Essas IF 
compõem pequenos grupamentos ou ocorrem isoladas, 
estão presentes em número subordinado em relação aos 
dois tipos principais, porém, encontram-se comumente 
a eles associadas em um mesmo grupamento ou campo 
microscópico (Fig. 8D).

Figura 7 - (A) e (B) Cristais poligonais de quartzo. Notar, 
à direita, o contato retilíneo entre  cristal de quartzo e  
cristal de pirita em (B); (C) Trilhas de inclusões fluidas. A 
seta pontilhada indica inclusões vazadas/estranguladas, 
marcando o limite de um cristal de quartzo; (D) Cristal 
poligonal de quartzo. Py: pirita; Chl: clorita.

Figura 8 - Inclusões fluidas estudadas: (A), (B), (C) e (D) 
Grupamentos aleatórios formados por IF dos tipos 2, 4 e 
5 em um mesmo campo microscópico. Os números fora 
dos parênteses indicam a que tipo pertence a IF e, dentro, 
representam: salinidade/Tht para os tipos 2 e 4; e TfCO2/
ThCO2 para o tipo 5. L: homogeneização no estado líqui-
do; V: homogeneização no estado vapor. 



Joana D’Arc da Silva Queiroz  | Raimundo Netuno Nobre Villas

107
Contribuições à Geologia da Amazônia  - Volume 9

Figura 9 - (A) e (B) IF aquosas trifásicas. Notar a diferen-
ça quanto ao volume ocupado pela fase sólida (setas) em 
ambas as IF. O número próximo às IF indica o tipo a que 
pertencem. Tfg: temperatura de fusão do gelo.

RESULTADOS 
MICROTERMOMÉTRICOS

Foram analisadas mais de 500 IF, das quais 469 
responderam satisfatoriamente à análise microtermo-
métrica. Muitas IF mostraram-se metaestáveis durante 
os ciclos de resfriamento, outras crepitaram antes de 
homogeneizar completamente. Os resultados aqui re-
portados estão relacionados a IF que ocorrem em gru-
pamentos aleatórios ou isoladas, nas quais não foram 
observadas feições indicativas de vazamento parcial 
ou estrangulamento, e que provavelmente representam 
IF primárias, de acordo com critérios apontados por 
Shepherd et. al. (1985). De modo geral, IF em trilhas intra 
ou transgranulares não apresentaram tamanho adequa-
do (< 5µm) para observações petrográficas mais deta-
lhadas, além de exibirem muitos sinais de modificação 
pós-aprisionamento, por isso, não foram consideradas 
na análise microtermométrica.

Os resultados aqui apresentados referem-se a IF 
dos tipos 2, 4 e 5. As IF do tipo 1 não congelaram após 
sucessivos testes de resfriamentos até -120oC, enquan-
to que as do tipo 3, além de quantitativamente pouco 
representativas, crepitaram acima de 260°C, sem que as 
fases sólidas dissolvessem (Fig. 9A), tratando-se prova-

velmente de minerais capturados. Em uma única IF do 
tipo 3, a fase sólida dissolveu completamente a 289°C, 
após o desaparecimento da fase vapor, que ocorreu a 
177°C (Fig 9B). 

IF Aquosas (tipo 2)

As medidas das temperaturas do ponto eutético 
das IF do tipo 2 cobrem três diferentes faixas de tempe-
ratura (Fig.10, A e B): entre -54 e -52oC (cerca de 30%), 
que são iguais ou bem próximos aos atribuídos ao sis-
tema H

2
O-NaCl-CaCl

2
 (-55oC e -52oC; Borisenko 1977); 

entre -49 e -43oC (cerca de 50%), mais distantes daque-
les obtidos experimentalmente, mas que também foram 
relacionados ao sistema H

2
O-NaCl-CaCl

2
, considerando 

a  dificuldade de se fazer registro acurado da Teu; e entre 
-35 e -35,5° (cerca de 20%), compatíveis com os sistemas 
H

2
O-NaCl-MgCl

2
(-35°C) e H

2
O-NaCl-FeCl

2
 (-37°C) 

(Borisenko 1977).

Os fluidos contidos nessas IF apresentaram ampla 
variação de salinidade, desde 0,53 até 20% em peso equi-
valente de NaCl (Fig. 11A). Há significativa concentração 
de valores entre 0 e 4%, porém os mais frequentes estão 
dentro do intervalo de >4 a 13% em peso equivalente de 
NaCl, com moda em 9%. Em um número menor de IF, 
a salinidade variou de 14 a 20% em peso equivalente de 
NaCl, com um pico em 18%. No diagrama Teu x Salini-
dade (Fig. 10B), observa-se que, independentemente do 
sistema químico, os fluidos mostram intervalos de varia-
ção de salinidade muito similares.

A homogeneização final (Fig. 11B; Fig. 12) ocorreu 
sempre no estado líquido e também dentro de um amplo 
intervalo de temperatura, entre 95 e 350°C, com moda 
em 160°C e picos secundários, mas significativos, a 120 
e 240°C. 

A variação de salinidade das IF do tipo 2 permi-
tiu separar três distintas populações (Fig. 11A), o que 
foi reforçado posteriormente com a obtenção das Tht 
(Fig. 12). As de menor salinidade (I) apresentam larga 
distribuição e estão, em geral, associadas espacialmente 
aos demais tipos de IF. Por outro lado, é comum a co-
existência espacial das IF aquosas de salinidade inter-
mediária (II) com IF aquocarbônicas e carbônicas. As 
IF de maior salinidade (III), em geral, ocorrem isoladas, 
mas também comumente junto a IF aquocarbônicas e a 
outras IF aquosas de salinidade baixa ou intermediária. 
Não foi observada, por outro lado, sua associação com 
IF carbônicas.
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Figura 10 - (A) Histograma de frequência das temperaturas do ponto eutético obtidas em IF aquosas do tipo 2. (B) Gráfico 
relacionando a salinidade e temperaturas do eutético dessas IF. As linhas tracejadas marcam as temperaturas obtidas 
experimentalmente para os sistemas destacados (Borisenko 1977).

Figura 11 - Histogramas de frequência referentes às IF aquosas do tipo 2. (A) Salinidade e (B) Tht. Tht: Temperatura de 
homogeneização total.
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Figura 12 - Diagrama Tht vs. Salinidade para IF do tipo 2. 
Os círculos tracejados delimitam as três populações de IF 
que foram individualizadas (vide texto). Tht: Temperatu-
ra de homogeneização total.

IF Aquocarbônicas (tipo 4)
A temperatura de fusão da fase carbônica variou de 

-57,8 a -56,6°C, com moda bem definida em -57°C (Fig. 
13A), o que indica o CO

2 
como o principal constituinte 

da fase carbônica, havendo apenas pequenas quantida-
des de outros voláteis, provavelmente CH

4
 e/ou N

2
.

Quanto à homogeneização da fase carbônica, do to-
tal de IF analisadas, cerca de 55% e 45% homogeneizaram, 
respectivamente, nas fases líquida e gasosa, no intervalo de 
14 a 31°C, com valores mais frequentes entre 26 e 31°C (Fig. 
13B), e pico em 28°C. Num mesmo domínio microscópico, 
observou-se que IF pertencentes a um mesmo grupamen-
to homogeneizaram tanto no estado líquido quanto no ga-
soso. A variação máxima registrada em relação às ThCO

2
 

em IF de um mesmo grupamento foi de 10°C.
A fusão do clatrato ocorreu entre 3,5 e 9°C, impli-

cando salinidades de 2 a 11% em peso equivalente de 
NaCl (Fig. 14A), com forte concentração de valores entre 
6 e 8% e moda em 6%. A variação total da salinidade das 
IF do tipo 4 corresponde praticamente ao mesmo inter-
valo registrado na população II das IF aquosas do tipo 2.

A homogeneização total (Fig. 14B) ocorreu no in-
tervalo de 200 a 390°C, com moda em 290°C, e concen-
tração significativa de valores entre 330 e 390°C. Do total 
de IF analisadas, cerca de70% homogeneizaram no esta-
do líquido e 30% no estado vapor. Inclusõesde um mes-
mo grupamento geralmente homogeneizaram no mesmo 
estado, seja líquido ou gasoso, entretanto, houve vários 
casos em que a homogeneização se deu em estados di-
ferentes e à mesma temperatura. Em geral, as variações 
na Tht de IF de um mesmo grupamento situam-se em 
torno de ≤ 10 a 20°C, sendo raras as IF de um mesmo gru-
pamento que apresentaram maiores variações. IF com 
menores Tht homogeneizaram com maior frequência no 
estado líquido, o mesmo se aplicando à ThCO

2
.

Figura 13 - Histogramas de frequência referentes às IF aquocarbônicas (tipo 4) e carbônicas (tipo 5). (A) TfCO2 e (B) ThCO2. 
TfCO2: Temperatura de fusão do CO2; ThCO2: Temperatura de homogeneização do CO2.
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IF Carbônicas (tipo 5)
Os valores registrados para a TfCO

2
 variaram de 

-57,8 a -56,6°C, com moda bem definida em -57°C (Fig. 
13A). Esses valores correspondem ao mesmo intervalo 
de temperatura das IF do tipo 4, indicando também que 

o CO
2
 aqui é o principal constituinte da fase carbônica. 

A homogeneização da fase carbônica ocorreu no inter-
valo de 10 a 28°C (Fig. 13B), com valores mais frequentes 
entre 20 e 28°C.

DISCUSSÕES

Os três tipos principais de IF identificados mos-
tram que na área do depósito Tocantinzinho circularam 
tanto fluidos aquosos como aquocarbônicos. Dada a di-
ficuldade de se estabelecer relações claras entre aqueles 
tipos de IF analisadas e o minério aurífero, não foi pos-
sível associar diretamente quaisquer daqueles fluidos à 
mineralização. Não obstante, são levantadas algumas 
hipóteses sobre a origem dos diferentes tipos de IF, o 
comportamento dos fluidos durante a evolução do siste-
ma hidrotermal Tocantinzinho, a interação entre esses 
fluidos, e suas possíveis fontes.

Os resultados microtermométricos mostraram que, 
em um mesmo campo microscópico, coexistem IF dos 
tipos 5 e 4 que apresentam praticamente o mesmo inter-
valo de TfCO

2
 e ThCO

2 
(Fig. 13, A e B). Em relação a IF 

do tipo 4 de um mesmo grupamento ou campo micros-
cópico, verificou-se grande variação de VCO

2
 (10 a 80%) 

e a ocorrência de IF que apresentaram homogeneização 
parcial da fase carbônica tanto no estado líquido quanto 

gasoso, à mesma temperatura ou a temperaturas simila-
res. Há grande variação nas temperaturas de homogenei-
zação total (200 a 390°C), constatando-se a existência 
de IF cuja homogeneização total ocorreu tanto no esta-
do líquido quanto no gasoso à mesma temperatura ou a 
temperaturas similares. Os dados obtidos para as IF do 
tipo 4 caracterizam um fluido aquocarbônico com sali-
nidade baixa, variando de 2 a 11% em peso equivalente 
de NaCl, e densidades baixas a moderadas,com a den-
sidade da fase carbônica entre 0,223 e 0,826 g/cm³ e a 
densidade global entre 0,40 e 0,99g/cm³.

O fato de IF dos tipos 5 e 4 apresentarem valores 
de TfCO

2
 e ThCO

2
 iguais ou muito similares sugere que 

essas IF são cogenéticas e que, durante o evento hidro-
termal, aprisionaram o mesmo fluido. A coexistência e a 
contemporaneidade de IF composicionalmente diferen-
tes, quando texturalmente documentadas, são evidên-
cias de imiscibilidade (Ramboz et al. 1982). Da mesma 
forma, nas IF do tipo 4, X

CO2
 e X

NaCl 
variam inversamente 

(Fig. 15), de forma que IF com maiores razões H
2
O/CO-

2
tendem a ser mais salinas. Além disso, os demais dados 

apresentados são compatíveis com outros critérios que 

Figura 14 - Histogramas de frequência referentes às IF aquocarbônicas (tipo 4). (A) Salinidade e (B) Tht. Tht: Tempera-
tura de homogeneização total.
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justificam a ocorrência de imiscibilidade, indicando 
aprisionamento heterogêneo de um fluido original rico 
em CO

2 
(Ramboz et al. 1982, Frantz et al. 1992, Diamond 

2001).

Quanto aos fluidos aquosos, em termos de salini-
dade, há dois extremos bem definidos (Figs. 11A e 12) 
representados pelas IF do tipo 2 das populações I e III, 
enquanto a população II apresenta salinidade interme-
diária. Também é importante ressaltar a ocorrência de 
uma IF aquosa trifásica (tipo 3), cujo sólido possivel-
mente é um mineral de saturação. Embora sem expres-
são estatística, esta IF sugere que um fluido aquoso hi-
persalino pode ter circulado na área do depósito, o que, 
no entanto, só poderá ser avaliado após o estudo de um 
número maior de IF deste tipo em diversas amostras.

Em relação às IF aquosas do tipo 2, as IF da po-
pulação I estão largamente distribuídas, em geral como 
enxames de inclusões espacialmente associadas a IF car-
bônicas, aquocarbônicas e às demais populações de IF 
aquosas. As relações texturais e os dados microtermo-
métricos indicam que as IF da população I são tardias 
e correspondem a um fluido aquoso, provavelmente de 
origem meteórica, que apresenta as mais baixas salini-
dades (0,53 e 4% em peso equivalente de NaCl) e Tht 
(95 a 160°C) registradas (Fig. 12).

Por outro lado, as IF da população III ocorrem tan-
to isoladas quanto espacialmente associadas a IF aquo-
carbônicas e às demais populações de IF aquosas, porém 
não foi observada sua associação espacial com IF car-
bônicas. As IF da população III representam um fluido 
aquoso com salinidade entre 14 e 20% em peso equiva-
lente de NaCl, que foram os maiores valores registrados 
no depósito Tocantinzinho neste estudo – à parte as IF 
aquosas trifásicas, cuja salinidade não foi determinada 
– , e Tht na faixa de 160 a 260°C, um intervalo no todo 
inferior, mas que se superpõe em parte aos valores regis-
trados para as IF aquocarbônicas (Fig. 16).

Já as IF da população II, que ocorrem comumente 
associadas a IF aquocarbônicas, carbônicas e às demais 
populações de IF aquosas, aprisionaram um fluido aquo-
so que apresenta salinidades entre > 4 e 13% em peso 
equivalente de NaCl e Tht com valores concentrados 
principalmente entre 200 e 300°C, chegando até > 340°C. 
Os intervalos de salinidade e Tht das IF da população II 
são intermediários entre as IF aquosas das populações 
I e III, mostrando que há um contínuo composicional e 
termal entre as populações de IF que aprisionaram os 
fluidos aquosos (Fig. 16).

As relações texturais e os dados microtermométri-
cos sugerem que, a exemplo das IF dos tipos 4 e 5, pelo 
menos parte das IF aquosas das populações II e III pode 
também ter tido sua origem associada à separação de fa-
ses a partir de um fluido inicialmente homogêneo, rico 

em CO
2
, quente e de baixa salinidade,ao que se seguiu 

aprisionamento heterogêneo, resultando, em resposta 
à diminuição progressiva da temperatura, na geração 
de IF carbônicas, aquocarbônicas e aquosas. De acordo 
com essa interpretação, as IF dos tipos 5, 4 e 2 represen-
tariam um espectro composicional completo entre os 
termos extremos CO

2
 e H

2
O (+sais): CO

2
 (tipo 5); CO

2
> 

H
2
O eH

2
O > CO

2
 (tipo 4); e H

2
O (tipo 2). 

Considerando a hipótese de imiscibilidade, as IF 
da população II teriam aprisionado o fluido aquoso com 
salinidade e temperatura mais próximas daquelas do 
fluido original, enquanto as IF da população III teriam 
aprisionado o fluido mais modificado ou evoluído. Isto 
pode ser explicado pela própria evolução do sistema 
hidrotermal, já que, com a diminuição da temperatura, 
o fluido original tende a se empobrecer em CO

2
, resul-

tando em um fluido aquoso mais rico em NaCl (Baker 
2002) (Fig. 16, trend 1). Em outras palavras, a imiscibili-
dade está relacionada à tendência de fracionamento de 
sais para a porção aquosa do sistema e à coexistência de 
IF com composições contrastantes, mas inter-relaciona-
das (Ramboz et al. 1982), como sugerido, nas amostras 
estudadas, pela associação de IF aquocarbônicas e aquo-
sas que apresentam salinidades e temperaturas similares 
ou, embora mais contrastantes, ligadas por um contínuo 
de salinididade-temperatura, o que estabelece uma pos-
sível relação de cogeneticidade entre esses dois tipos de 
IF, que seriam assim resultantes do mesmo fenômeno. A 
ocorrência, mesmo local e discreta, de feições deforma-
cionais rúptil-dúcteis nos veios estudados e nas rochas 
encaixantes indica que variações de pressões ocorreram 
no depósito Tocantinzinho, podendo ter favorecido o 
fenômeno da imiscibilidade.

É importante considerar que a modificação e o re
-equilíbrio das IF após seu aprisionamento, ao longo da 
história do sistema hidrotermal, e mesmo vazamento 
parcial durante as análises microtermométricas, tam-
bém podem gerar características semelhantes àquelas 
relacionadas à imiscibilidade (Roedder 1992). Evidên-
cias de vazamento parcial e estrangulamento foram re-
gistradas e é possível que algumas IF estudadas tenham 
sido afetadas por esses processos. Entretanto, as IF sub-
metidas às análises microtermométricas não apresenta-
ram evidências de modificações pós-aprisionamento e 
suas características podem, assim, ser creditadas à imis-
cibilidade.

Em uma etapa mais tardia da evolução do siste-
ma hidrotermal, é provável que um fluido mais frio e de 
salinidade baixa, provavelmente de origem meteórica, 
tenha se misturado ao fluido aquoso mais salino e mais 
quente, resultante da separação de fases, levando à di-
luição, o que pode explicar a tendência de diminuição 
geral da temperatura e da salinidade do fluido aquoso 
(Fig. 16, trend 2).
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Entretanto, outra possibilidade é a de que, em sua 
maior parte, as IF aquosas das populações II e III não 
tenham sua origem relacionada ao fenômeno da imis-
cibilidade, mas tenham aprisionado um fluido aquoso 
independente. Assim, durante a evolução do sistema hi-
drotermal, esse fluido aquoso mais frio e mais salino te-
ria se misturado com o fluido aquocarbônico mais quen-
te e menos salino (Fig. 16, trend 3). Também nesse caso, 
diluição teria ocorrido em consequência da infiltração 
de fluidos provavelmente de origem meteórica (Fig. 16, 
trend 2).

Foram calculadas isócoras representativas dos flui-
dos aquoso e aquocarbônico, cujo cruzamento no espa-
ço P-T sustenta a interpretação de que pode ter havido 
mistura entre esses fluidos. A estimativa das condições 
de pressão e temperatura mais prováveis para o apri-
sionamento desses fluidos corresponde a uma faixa de 
temperatura de 280 a 327°C e a um intervalo de pres-
são de 0,8 a 1,8 kbar, que equivale a profundidades entre 
2 e 5 km (Fig. 17). Santiago et al. (2013) calcularam as 
temperaturas de formação da clorita no depósito To-
cantinzinho, obtendo valores entre 313 e 327oC para a 
chamosita e 275oC para o clinocloro. Essas temperaturas 
são praticamente coincidentes com os limites superior e 
inferior do solvus do sistema H

2
O-CO

2
-NaCl nos pontos 

interceptados pelas isócoras do fluido aquocarbônico, 
correspondendo aproximadamente ao intervalo de tem-
peratura delimitado pelo cruzamento das isócoras.

Em relação à provável fonte dos fluidos aquocarbô-
nico e aquoso (desconsiderando aquele de provável ori-
gem meteórica), o estudo de inclusões fluidas por si só 
não pode definir fontes, no entanto, algumas considera-
ções podem ser feitas. Geralmente, a tendência é atribuir 
origem magmática aos fluidos aquosos de alta salinidade 
e metamórfica aos fluidos aquocarbônicos. Entretanto, 
além do metamorfismo de sequências supracrustais em 
cinturões orogênicos (Kerrick & Caldera 1998), flui-
dos aquocarbônicos também podem ser produzidos 
por magmas félsicos gerados em profundidade (Lang & 
Baker 2001, Lowestern 2001). Assim, inclusões fluidas 
ricas em CO

2
 podem representar fluidos magmáticos 

exsolvidos precocemente do magma. Da mesma forma, 
fluidos aquosos de origem magmática podem apresentar 
salinidade muito variável, desde baixa até >50%, depen-
dendo da pressão e do grau de cristalização do magma 
(Bodnar 1992).

Isso mostra que, em se tratando da origem de flui-
dos aquosos e aquocarbônicos, é preciso levar em con-
sideração as condições físico-químicas, a profundidade 
de formação e a colocação dos magmas, pois, de acordo 
com esses fatores, fluidos aquosos de salinidade varia-
da e também aquocarbônicos podem ser exsolvidos de 
magmas.

No caso no depósito Tocantinzinho, uma avalia-
ção mais aprofundada sobre a fonte (ou as fontes) dos 
fluidos aquosos e aquocarbônicos requer estudos de isó-
topos estáveis (O e H), principalmente dos fluidos mi-
neralizantes. Os únicos dados isotópicos disponíveis até 
o momento referem-se à composição isotópica de oxigê-
nio do fluido responsável pela carbonatação, e de carbo-
no e oxigênio da calcita venular formada nesse estágio, 
que teria ocorrido a temperaturas em torno de 300°C, e 
que corresponde a uma fase posterior à mineralização 
principal (Villas et al. 2013).

Em relação aos dados isotópicos obtidos para a 
calcita, os valores de d

13C
PDB

 (-3,45 a -2,29 ‰) indicam 
reservatório homogêneo para o carbono. Considerando 
as informações geológicas disponíveis sobre o depósito, 
esses valores são indicativos de que o carbono do estágio 
de carbonatação é oriundo de fontes crustais profundas, 
provavelmente mantélicas. Já os valores de d

18O
VSMOW 

(+3,91 a +14,10‰) são mais variáveis e, além de reserva-
tório magmático, é provável que estejam relacionados a 
outras fontes. Os valores de d

18O
VSMOW 

(+0,39 a +8,52‰) 
obtidos para o fluido responsável pela carbonatação re-
velaram composição isotópica dominantemente mag-
mática, porém, com alguma modificação imposta pelo 
influxo de águas superficiais, provavelmente meteóricas 
(Villas et al. 2013).

É provável que o cálcio do estágio de carbonatação 
tenha provindo da alteração do plagioclásio, tanto das 
rochas graníticas quanto das rochas andesíticas pre-
sentes no depósito, e as espécies de carbonato tenham 
provindo dos fluidos aquocarbônicos presentes no sis-
tema hidrotermal Tocantinzinho. A ausência de sequ-
ências metassedimentares na área ou nas proximidades 
do depósito diminui a possibilidade de que a origem dos 
fluidos aquocarbônicos seja metamórfica, embora seja 
possível considerar que metamorfismo do embasamen-
to subjacente possa ter produzido fluidos aquocarbôni-
cos. Contudo, conforme indicam os dados isotópicos, os 
fluidos aquocarbônicos relacionados a esse estágio no 
depósito Tocantinzinho são provavelmente de origem 
magmática. Considerando que a carbonatação foi o es-
tágio mais tardio da alteração hidrotermal no depósito, é 
provável que os fluidos responsáveis pela mineralização, 
que precederam esse estágio, sejam também de origem 
essencialmente magmática (Villas et al. 2013).

Os dados disponíveis ainda não são suficientes para 
determinar se os fluidos mineralizantes são oriundos do 
próprio Granito Tocantinzinho ou de outra fonte. Apa-
rentemente, as rochas graníticas deste corpo serviram 
apenas como hospedeiras do minério aurífero, assim, os 
fluidos mineralizantes teriam se originado a partir de 
um evento magmático subsequente, porém, ainda inde-
finido.
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Hippertt (2012) sugeriu como possível fonte para 
esses fluidos a Suíte Intrusiva Maloquinha (1,87 Ga), 
cujo magma era pouco oxidado, próximo ao tampão 
NNO (Figueiredo 1999), condição que imporia restri-
ções à solubilidade de Cu e Mo, e, provavelmente, tam-
bém de Pb, Zn, Ag, Bi e As, elementos mais fortemente 
particionados para as soluções aquosas exsolvidas de 
magmas oxidados e pouco fracionados. Levando-se em 
consideração os teores geralmente baixos desses ele-
mentos nas rochas alteradas do Granito Tocantinzinho, 
é provável que fluidos pouco oxidados tenham sido 
responsáveis pela mineralização aurífera, uma vez que 
a solubilidade do Au é menos influenciada pelas condi-
ções redox do magma do que Cu ou Mo, e embora mais 
comum em granitos oxidados, Au hidrotermal também 
ocorre associado a granitos reduzidos tipo I (Sillitoe 
1996, Thompson et al. 1999,  Rowins 2000). Assim, o Au 
poderia ter sido transportado na forma de complexos 
sulfetados, cuja desestabilização levou à precipitação 
do Au em íntima associação com a pirita. Temperaturas 
inferiores a 300°C, predominantes no sistema hidroter-
mal Tocantinzinho, teriam favorecido a formação desses 
complexos, particularmente os de bissulfetos HAu(HS)
º

2 
e Au(HS)-

2 
(Hayashi& Ohmoto 1991, Seward & Barnes 

1997).

Figura 15 - Diagrama XNaCl vs. XCO2. O trend indicado pela 
linha tracejada aponta a diminuição da fração molar de 
NaCl (XNaCl) com o aumento da fração molar de CO2 (XCO2). 
A correlação entre esses parâmetros é um dos critérios 
que podem justificar a ocorrência de imiscibilidade.

Figura 16 - Diagrama Tht vs. Salinidade para IF aquocar-
bônicas (tipo 4) e aquosas (tipo 2), representativas dos 
fluidos aquocarbônico e aquoso, respectivamente. Consi-
derando a hipótese de imiscibilidade para explicar a ori-
gem das IF do tipo 2 (populações II e III), a linha tracejada 
1 sugere  possível trajetória de enriquecimento de sais na 
porção aquosa do sistema, à medida que a temperatu-
ra decresce, durante a separação de fases a partir de um 
fluido originalmente homogêneo, mais quente e rico em 
CO2. A linha tracejada 2 indica  provável trend de diluição, 
que sugere a infiltração de águas meteóricas no sistema 
hidrotermal. Considerando a hipótese de mistura entre o 
fluido aquocarbônico e um fluido aquoso independente, 
a linha tracejada 3 sugere  possível trend de mistura en-
tre o fluido aquocarbônico, mais quente e de mais baixa 
salinidade, e o fluido aquoso, este mais frio e mais salino.

Figura 17 - Diagrama P-T mostrando as condições de pres-
são e temperatura estimadas (área cinza) para o aprisio-
namento de IF aquosas (linhas cheias) e aquocarbônicas 
(linhas tracejadas). A curva tracejada representa o solvus 
do sistema H2O-CO2-NaCl, com 10 mol % CO2 e 6% NaCl 
de salinidade (Bowers & Helgeson 1983). As isócoras iden-
tificadas pelas linhas cheias de cor preta representam a 
população II das IF aquosas do tipo 2, enquanto que as 
isócoras identificadas pelas linhas cheias de cor cinza re-
presentam a população III das IF aquosas do tipo 2. As 
setas indicam os pontos em que as isócoras das IF aquo-
carbônicas cruzam-se com as isócoras das IF aquosas. As 
duas primeiras isócoras aquocarbônicas, que coincidem 
com o limite superior de T-P, representam as IF de maior 
densidade (0,93g/cm3), enquanto a terceira, no limite in-
ferior de T-P, as IF de menor densidade (0,47g/cm3).
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CONCLUSÕES

1. Foram identificados cinco tipos de inclusões 
fluidas em cristais de quartzo de veios/vênulas 
(quartzo ± pirita ± clorita ± calcita) do depósito 
Tocantinzinho: (1) aquosas monofásicas - H

2
O 

(liq); (2) aquosas bifásicas - H
2
O (liq) + H

2
O 

(vap); (3) aquosas trifásicas – H
2
O (liq) + CO

2
 

(liq) ± CO
2
 (vap); (4) aquocarbônicas bifásicas e 

trifásicas - H
2
O (liq) + CO

2
 (liq) ± CO

2
 (vap) e 

(5) carbônicas monofásicas e bifásicas CO
2
 (liq) e 

CO
2
 (liq)  ± CO

2
 (vap).

.

2. As IF mais abundantes correspondem aos tipos 2, 
4 e 5, evidenciando a circulação principalmente 
de fluidos aquosos e aquocarbônicos através das 
rochas do depósito. Esses fluidos, no entanto, não 
puderam ser relacionados claramente ao evento 
mineralizador. IF do tipo 3, embora raras, suge-
rem que um fluido hipersalino também teve par-
ticipação no sistema hidrotermal Tocantinzinho. 
A escassez de IF saturadas passíveis de serem es-
tudadas microtermometricamente impediu que 
fluido nelas contido pudesse ser investigado.

3. Imiscibilidade, a partir de um fluido originalmen-
te homogêneo, rico em CO

2
, quente e de baixa sa-

linidade, de origem provavelmente magmática, foi 
considerado o processo que teria gerado os flui-
dos aprisionados nas IF dos tipos 5, 4 e, senão de 
todas, de pelo menos parte das IF do tipo 2. 

4. O fluido aquocarbônico (IF do tipo 4) revelou sa-
linidade de 2 a 11% em peso equivalente de NaCl, 
temperatura de 200 a 390°C, densidade da fase 
carbônica entre 0,223 e 0,826 g/cm³ e densidade 
global na faixa de 0,40 a 0,99g/cm³.

5. O fluido aquoso (IF do tipo 2, populações II e III), 
com salinidade de > 4 a 20% em peso equivalente 
de NaCl e temperatura de 160 a >340°C, poderia 
estar associado ao processo de imiscibilidade ou 
representar um fluido independente.

6. Nos estágios finais da evolução do sistema hi-
drotermal, admite-se a infiltração de um fluido 
aquoso, provavelmente de origem meteórica (com 
salinidade de 0,53 a 4% em peso equivalente de 
NaCl), que, ao se misturar aos fluidos pré-exis-
tentes, provocou diluição generalizada.

7. Estimativas das condições de aprisionamento dos 
fluidos aquocarbônico e aquoso revelaram tem-
peraturas entre 280 e 327°C e pressões de 0,8 a 1,8 
kbar, que correspondem a 2-5 km de profundidade.

REFERÊNCIAS

Almeida M.E., Ferreira A.L., Brito M.F.L., Monteiro M.A.S. 2001. 
Proposta de evolução tectono-estrutural da Província Ta-
pajós com base na geologia das folhas Vila Mamãe Anã 
e Jacareacanga (1:250.000), região limite dos estados do 
Amazonas e Pará. In: Reis N.J., Monteiro M.A.S. (eds.) 
Contribuições à Geologia da Amazônia, 2:57-112.

Assunção R. F. S. & Klein E. L. 2014. The Moreira Gomes de-
posit of the Cuiú-Cuiú goldfield: Fluid inclusions and 
stable isotope constraints and implications for the 
genesis of granite-hosted gold mineralization in the 
Tapajós Gold Province, Brazil.  Journal of South American 
Earth Sciences, 49: 85-105.

Baker T. 2002. Emplacement depth and carbon dioxide-rich 
fluid inclusions in intrusion-related gold deposits. Eco-
nomic Geology, 97:1111-1117.

Barreto C.J.S., Lafon J.M., Costa L.T.R., Lima E.F. 2013. Vul-
canismo félsico paleoproterozoico do Grupo Iricoumé, 
Domínio Erepecuru-Trombetas, Província Amazônia 
Central: dados de campo, caracterização petrográfica 
e geocronologia Pb-Pb em zircão. Revista do Instituto de 
Geociências – USP, Série Científica, 13:47-72.

Bodnar R. J. 1992. Can we recognize magmatic fluid inclusions 
in fossil systems based on room-temperature phase re-
lations and microthermometric behavior? In: Heden-
quist J. W. (ed.) Magmatic contributions to hydrothermal 
systems. Report. Geological Survey of Japan, 279: 26-30.

Bodnar R.J. 1993. Revised equation and table for freezing 
point depressions of H

2
O-NaCl solutions. Geochimica et 

Cosmochimica Acta, 57:683-684.

Borges R.M.K., Dall’Agnol R., Lamarão C.N., Figueiredo 
M.A.B.M., Leite A.A.S., Barros C.E.M., Costi  H.T. 
2009. Petrografia, química mineral e processos hidro-
termais associados ao depósito de ouro São Jorge, Pro-
víncia Aurífera do Tapajós, Cráton Amazônico. Revista 
Brasileira de Geociências, 39:375-393.

Borisenko A.S. 1977. Study of the salt composition of solutions 
in gas-liquid inclusions in minerals by the cryometric 
method. Soviet Geology and Geophysics, 18:11-19.

Bowers T.S. & Helgeson H.C. 1983. Calculation of the ther-
modynamic and geochemical consequences of non-i-
deal mixing in the system H

2
O-CO

2
-NaCl on phase 

relations in geological systems: equation of state for 
H

2
O-CO

2
-NaCl fluids at high pressures and tempera-

tures. Geochimica et Cosmochimica Acta, 47:1247–1275.

Brito M. F. L. 2000. Suíte Intrusiva Parauari. In: Almeida M.E., 
Brito M.F.L., Ferreira A.L., Monteiro M.A.S. (orgs.) 
Geologia e recursos minerais da Folha Vila Mamãe Anã (SB.21-
V-D). Estados do Pará e Amazonas. Escala 1:250.000. Nota 
explicativa. Projeto Especial Província Mineral do Ta-
pajós (PROMIM Tapajós). Brasília, CPRM – Serviço 
Geológico do Brasil. [CD-ROM].

Brito M.F.L., Almeida M.E., Ferreira A.L., Monteiro M.A.S., 
Popini M.V.F. 1997. Petrografia e litogeoquímica da 
Suíte Intrusiva Maloquinha, registro de magmatismo 
tipo-A na Província do Tapajós.  In: 6° Congresso Brasi-
leiro de Geoquímica, Salvador, Anais, p. 847-857.



Joana D’Arc da Silva Queiroz  | Raimundo Netuno Nobre Villas

115
Contribuições à Geologia da Amazônia  - Volume 9

Brown E. P. 1989. Flincor: a microcomputer program for the 
reduction and investigation of fluid-inclusion data. 
American Mineralogist, 74:1390-1393.

Brown P.E. & Lamb W.M. 1986. Mixing of  H
2
O e CO

2
 in fluid 

inclusions. Geobarometry and Archean gold deposits. 
Geochimica et Cosmochimica Acta, 50:847-852.

Collins P. L. F. 1979. Gas hydrates in CO
2
-bearing fluid inclu-

sions and the use of freezing data for estimation of sa-
linity. Economic Geology, 74:1435-1444.

Coutinho M.G.N. 2008. Província Mineral do Tapajós: Geo-
logia, Metalogenia e Mapa Previsional para Ouro em 
SIG. Rio de Janeiro, CPRM – Serviço Geológico do 
Brasil, 420 p.

Dall’Agnol R., Silva C.M.G., Scheller T. 1999. Fayalite he-
denbergite rhyolites of Iriri Formation, Tapajós Gold 
Province, Amazonian Craton: implication for the Ua-
tumã volcanism. In: 1° Simpósio de Vulcanismo e Am-
bientes Associados, Gramado, Boletim de resumos, p. 31.

Diamond  L. 2001. Review of the systematics of CO
2
-H

2
O fluid 

inclusions. Lithos, 55:69–99.

Dreher A.M., Vlach S.R.F., Martini S.L. 1998. Adularia associa-
ted with epithermal gold veins in the Tapajós Mineral 
Province, Pará State, northern Brazil. Revista Brasileira 
de Geociências, 28:397-404.

Echeverri-Misas C. M. 2010. Evolução magmática, alteração hidro-
termal e gênese da mineralização de ouro e cobre do Palito, Pro-
víncia Aurífera do Tapajós (PA). Dissertação de Mestrado, 
Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 179 p.

Echeverri-Misas C.M., Juliani C., Monteiro L.V.S., Fernandes 
C.M.D. 2013. Mineralização de Au-Cu do tipo pórfiro 
na Província Aurífera do Tapajós: implicações meta-
logenéticas. In: 3° Simpósio Brasileiro de Metalogenia, 
Gramado. [CD-ROM].

Fernandes C.M.D. 2005. Geologia, geoquímica e geocronologia das 
rochas vulcânicas do Grupo Uatumã, região de São Félix do 
Xingu (PA), Província Mineral de Carajás. Dissertação de 
Mestrado, Centro de Geociências, Universidade Fede-
ral do Pará, 130 p.

Ferreira A. L., Rizzotto G. J., Quadros M.L. E.; Bahia R. B. C., 
Lopes R. C., Oliveira M.A. 2004. Folha SB.21-Tapajós. 
In: Schobbenhaus C., Gonçalves J. H., Santos J. O. S., 
Abram M.B., Leão Neto R., Matos G. M. M., Vidotti 
R.M., Ramos M. A. B., Jesus J. D. A. (eds.) Carta Geo-
lógica do Brasil ao Milionésimo, Sistema de Informações Geo-
gráficas. Programa Geologia do Brasil. Brasília, CPRM 
– Serviço Geológico do Brasil [CD-ROM].

Ferreira A.L. & Almeida M.E. 2000. Complexo Cuiú-Cuiú. In: 
Ferreira A.L., Almeida, M.E., Brito M.F.L., Monteiro 
M.A.S. (Org.) Geologia e Recursos Minerais da Folha Jaca-
reacanga (SB.21-Y-B). Estados do Pará e Amazonas. Escala 
1:.250.000. Programa Levantamentos Geológicos Bási-
cos do Brasil (PLGB), Projeto Especial Província Mi-
neral do Tapajós (PROMIM Tapajós). Brasília, CPRM 
– Serviço Geológico do Brasil. [CD-ROM].

Ferreira A.L. 2000. Formação Bom Jardim. In: Almeida, M.E., 
Soares, M.E., Brito, M.F.L., Ferreira, A.L., Monteiro, 
M.A.S. (Org.) Geologia e recursos minerais da Folha Vila 
Mamãe Anã (SB.21-V-D). Estados do Pará e Amazonas. Escala 
1:250.000. Projeto Especial Província Mineral do Tapa-
jós (PROMIM Tapajós). Brasília, CPRM – Serviço Ge-
ológico do Brasil. [CD-ROM]. 

Figueiredo M. A. B. M. 1999. Minerais óxidos de Fe e Ti e suscepti-
bilidade magnética em vulcânicas e granitóides proterozoicos de 
vila Riozinho, província aurífera do Tapajós. Dissertação de 
Mestrado, Universidade Federal do Pará, Belém, 171p.

Frantz J. D., Popp R. K., Hoering T. C. 1992. The composicio-
nal limits of fluid immiscibility inthe system H

2
O-Na-

Cl-CO
2
 as determined with the use of synthetic fluid 

inclusions in conjunction with mass spectrometry. 
Chemical Geology, 98:237-255.

Geller B. 2004. Tocantinzinho Petrographic Report. Relatório Iné-
dito. Jaguar Resources Corporation, 25 p.

Hayashi  K. & Ohmoto H. 1991. Solubility of gold in NaCl- and 
H

2
S-bearing aqueous solutions at 250-350°C. Geochimi-

ca et Cosmochimica Acta, 55:2111-2126.  

Hippert J. 2012. Geologia, desenvolvimento e viabilidade eco-
nômica do Projeto Tocantinzinho, Província Aurífera 
do Tapajós, PA. In: 5° Simpósio Brasileiro de Explora-
ção Mineral, Ouro Preto, Anais eletrônicos. Disponível 
em http://www.adimb.com.br/simexmin2012/wp-
content/themes/simexmin/palestras/07tapajosxingu/
VI_5_Hippertt.pdf.

Jacobi P. 1999. The discovery of epithermal Au-Cu-Mo Prote-
rozoic deposits in the Tapajós Province, Brazil. Revista 
Brasileira de Geociências, 29:277-279. 

Juliani C., Monteiro L.V.S., Echeverri-Misas C.M., Lagler B., 
Fernandes C.M.D. 2012. Gold and base metal porphyry 
and epithermal mineralization in Paleoproterozoic 
magmatic arcs in the Amazonian Craton, Brazil. In: 12° 
International Geology Congress, IUGS. [CD-ROM].

Juliani C., Rye R.O., Nunes C.M.D., Snee L.W., Silva R.H.C., 
Monteiro L.V.S., Bettencourt J.S. Neumann R., Alco-
ver Neto A. 2005. Paleoproterozoic high-sulfidation 
mineralization in the Tapajós gold province, Amazo-
nian Craton, Brazil: geology, mineralogy, alunite argon 
age, and stable isotope constraints. Chemical Geology, 
215:95-125.

Juliani, C., Corrêa-Silva, R.H., Monteiro, L.V.S., Bettencourt, 
J.S., Nunes, C.M.D. 2002.The Batalha Au-granite sys-
tem-Tapajós Gold Province, Amazonian Craton, Bra-
zil: hydrothermal alteration and regional implication. 
Precambrian Research, 119:225-256.

Juras S., Gregersen S., Alexander R. 2011. Technical Report for 
the Tocantinzinho GoldProject, Brazil. Eldorado Gold Cor-
poration, 174 p. Disponível em: http://www.eldorado-
gold.com/uploads/operations-report/Tocantinzinho_
Technical_Report_-_May_2011.pdf.

Kerrick  D. M. & Caldeira K. 1998. Metamorphic CO
2
 degas-

sing from orogenic belts. Chemical Geology, 145:213–232.



Estudo dos fluidos hidrotermais relacionados ao depósito Tocantinzinho, Província Aurífera do Tapajós (PA), com base em inclusões fluidas

116
Contribuições à Geologia da Amazônia  - Volume 9

Klein E.L., Guimarães S.B., Chaves C.L., Rodrigues J.B., Quei-
roz J.D. S. 2014. U-Pb (LA-ICP-MS) geochronology of 
detrital zircons from the Novo Progresso and Caste-
lo dos Sonhos sedimentary formations: a preliminary 
approach to the source areas and implications for 
province boundaries in the Amazonian Craton. In: 9th 
SSAGI - South American Symposium on Isotope Geo-
logy. São Paulo, Program and Abstracts, p. 203.

Klein E.L., Almeida M.E., Rosa-Costa L.T. 2012. The 1.89-1.87 
Ga Uatumã Silicic Large Igneous Province, northern 
South America. In: International Association of Vol-
canology and Chemistry of the Earth’s Interior, Large 
Igneous Province Commission, November 2012 LIP of 
the month. Disponível em: http://www.largeigneous-
provinces.org.

Klein E.L. & Carvalho J.M.A.  2008. Recursos Minerais. In: 
Vasquez M.L., Rosa-Costa L.T. (eds.) Geologia e Recur-
sos Minerais do Estado do Pará: Sistema de Informações Geo-
gráficas – SIG: texto explicativo dos mapas geológico e tectônico 
e de recursos minerais do Estado do Pará. Escala 1:1.000.000. 
Belém, CPRM – Serviço Geológico do Brasil, p. 217-
262.

Klein E.L., Rosa-Costa L.T., Carvalho J.M.A. 2004. Estudo de 
inclusões fluidas em veio de quartzo aurífero do pros-
pecto Patinhas, Província Aurífera do Tapajós, Cráton 
Amazônico. Revista Brasileira de Geociências, 34:59-66.

Klein E.L., Santos R.A., Fuzikawa K., Angélica R.S. 2001. Hy-
drothermal fluid evolution and structural control of 
the brittle-style Guarim lode-gold mineralization, Ta-
pajós Province, Amazonian Craton, Brazil. Mineralium 
Deposita, 36:149-164.

Klein E.L., Vasquez M.L., Rosa-Costa L. T., Carvalho J.M.A. 
2002. Geology of Paleoproterozoic gneiss and grani-
toid-hosted gold mineralization in Southern Tapajós 
Gold Province, Amazonian Craton, Brazil. International 
Geology Review, 44:544-558.

Lamarão C.N., Dall’agnol R., Lafon J.M., Lima E.F. 2002. Ge-
ology, geochemistry and Pb–Pb zircon geochronology 
of the Paleoproterozoic magmatism of Vila Riozinho, 
Tapajós Gold Province Amazonian Craton, Brazil. Pre-
cambrian Research, 119:189-223.

Lang J. R., Baker T., Hart C. J. R., Mortensen J. K. 2000. An 
exploration model for intrusion-related gold systems. 
Society of Economic Geology Newsletter, 40:6-15.

Lang J.R. & Baker T. 2001. Intrusion-related gold systems: 
the present level of understanding. Mineralium Deposita, 
36:477-489.

Liégeois J.P., Navez J., Hertogen J., Black, R. 1998. Contras-
ting origin of post-collisional high-K calc-alkaline and 
shoshonitic versus alkaline and peralkaline granitoids. 
The use of sliding normalization. Lithos, 45:1-28.

Lowenstern J. B. 2001. Carbon dioxide in magmas and impli-
cations for hydrothermal systems. Mineralium Deposita, 
36: 490-502.

Mello R.B. 2007. A preliminary assessment of the Tocantinzinho 

Gold Project, Tapajós Gold District, Pará State, Brazil - Three 
million tons/year scenario. Relatório inédito. Brazauros 
Resources Corporation, 104 p.

Melo A.F.F., Oliveira J. R., Dántona R. J.G. 1980. Metamorfitos 
arqueanos e granitóidespré-Uatumã das regiões dos rios Tapa-
jós (alto curso) e Aripuanã (médio curso). Relatório Interno.
Manaus, CPRM – Serviço Geológico do Brasil, 133 p.

Moura C.A.V., Gorayeb P. S. S., Matsuda N. S. 1999. Geocro-
nologia Pb-Pb em zircão do riolito Vila Raiol, Forma-
ção Iriri – sudoeste do Pará. In: 6° Simpósio de Geologia 
da Amazônia, Manaus, Resumos expandidos, p 475-477.

Pessoa M.R., Santiago A.F., Andrade A.F., Barreto E.L., Nas-
cimento J.O., Santos J.O.S., Oliveira J.R., Lopes R.C., 
Prazeres W.V. 1977. Projeto Jamanxim: relatório final. 
Manaus, CPRM – Serviço Geológico do Brasil / DNPM 
– Departamento Nacional da Produção Mineral, 614 p.

Quadros M.L.E.S., Bahia, R.B.C., Almeida M.E. 1998. Geologia, 
petrologia e geoquímica preliminar da Suíte Intrusiva 
Cachoeira Seca, Província Mineral do Tapajós, sudoeste 
do Pará. In: 40° Congresso Brasileiro de Geologia, Belo 
Horizonte, Anais, p. 468.

Ramboz C., Pichavant M., Weisbrod A. 1982. Fluid immisci-
bility in natural processes: use and misuse of fluid in-
clusion data. II. Interpretation of fluid inclusion data 
in terms of immiscibility. Chemical Geology, 37:29-48.

Roedder E. 1992. Fluid inclusions evidence for immiscibility 
in magmatic differentiation. Geochimica et Cosmochimica 
Acta, 56:5-20.

Ronchi L.H., Dall’Agnol R., Araújo T.C., Ribeiro V., Lamarão 
C.N., Borges R.M.K.,  Fuzikawa K. 2001. Fluidos re-
lacionados às alterações hidrotermais no depósito de 
ouro  do granito São Jorge – PA. In: 7° Simpósio de Ge-
ologia da Amazônia, Belém, SBG-NO. [CD-ROM].

Rowins S. M. 2000. Reduced porphyry copper-gold deposits: 
a new variation on an old theme. Geology, 28:491-494.

Santiago E.S.B. 2012. Rochas hospedeiras, alteração hidrotermal e ava-
liação do balanço geoquímico de massa do depósito aurífero To-
cantinzinho, Província do Tapajós-PA. Dissertação de mes-
trado, Instituto de Geociências, Universidade Federal 
do Pará, Belém, 125 p.

Santiago E.S.B., Villas R.N.N., Ocampo R.C. 2013. The Tocan-
tinzinho gold deposit, Tapajós Province, State of Pará: 
host granite, hydrothermal alteration and mineral che-
mistry. Brazilian Journal of Geology, 43:185-208.

Santos J.O.S. 2003. Geotectônica do Escudo das Guianas e 
Brasil-Central. In: Bizzi, L.A., Shobbenhaus, C., Vidot-
ti, M.R., Gonçalves, J.H. (eds.) Geologia, tectônica e recur-
sos minerais do Brasil: texto, mapas e SIG. Brasília, CPRM 
– Serviço Geológico do Brasil, p. 169-226.

Santos J.O.S., Groves D.I., Hartmann L.A., Moura M.A., Mc-
Naughton N.J. 2001. Gold deposits of the Tapajós and 
Alta Floresta Domains, Tapajós–Parima orogenic belt, 
Amazon Craton, Brazil. Mineralium Deposita, 36:453-
488.



Joana D’Arc da Silva Queiroz  | Raimundo Netuno Nobre Villas

117
Contribuições à Geologia da Amazônia  - Volume 9

Santos J.O.S., Hartmann L.A., Gaudette H.E., Groves D.I., Mc-
Naughton N.J., Flecher I.R. 2000. New understanding 
of the Amazon Craton provinces, based on field work 
and radiogenic isotope data. Gondwana Research, 3:453-
488.

Santos J.O.S., Hartmann L.A., McNaughton N.J., Fletcher I.R. 
2002. Timing of mafic magmatism in the Tapajós Pro-
vince (Brazil) and implication for the evolution of the 
Amazon Craton: evidence from baddeleyite and zircon 
U-Pb SHRIMP geochronology. Journal of South American 
Earth Sciences, 15:409-429.

Santos J.O.S., Van Breemen O.T., Groves D.I., Hartmann L.A., 
Almeida M.E., McNaughton N.J., Fletcher I.R. 2004. 
Timing and evolution of multiple Paleoproterozoic 
magmatic arcs in the Tapajós Domain, Amazon Cra-
ton: constraints from SHRIMP and TIMS zircon, bad-
deleyite and titanite U-Pb geochronology. Precambrian 
Research, 131:73-109.

Santos M.D., Aquino L.B.M., Serra V.F.H., Lima M.V.G.R., 
Galarza M.A., Lafon J.M. 2013. Geocronologia das 
rochas hospedeiras e do minério com implicações na-
gênese do depósito aurífero Palito, Província Tapajós, 
sudoeste do Pará. In: 13° Simpósio de Geologia da Ama-
zônia. [CD-ROM].

Santos R.A. & Coutinho M.G.N. 2008. Geologia estrutural. 
In: Coutinho, M.G.N. (ed.) Província Mineral do Tapajós: 
Geologia, Metalogenia e Mapa Previsional para Ouro em SIG. 
Rio de Janeiro, CPRM - Serviço Geológico do Brasil, 
p. 97-135.

Seward T. M., Barnes H. L. 1997. Metal transport by hydro-
thermal ore fluids. In: Barnes H. L. (ed.) Geochemistry of 
hydrothermal ore deposits. New York, John Wiley & Sons, 
p. 435-486.

Shepherd T.J., Rankin A.H., Alderton D.H. 1985. A practical 
guide to fluid inclusions tudies. Glasgow, Blackie and 
Son, 239p.

Sillitoe R. H. 1996. Granites and metal deposits. Episodes, 
19:126-133.

Sillitoe R.H. 1991. Intrusion-related gold deposits. In: Foster 
R.P. (ed.) Gold Metallogeny and Exploration. Glasgow: 
Blackie & Son, p. 165-209.

Takagi T. & Tsukimura K. 1997. Genesis of oxidized- and re-
duced-type granites. Economic Geology, 92:81-86.

Thompson J.F.H., Sillitoe R.H., Baker T., Lang J.R., Morten-
sen J. K. 1999. Intrusion-related gold deposits associa-
ted with tungsten-tin provinces. Mineralium Deposita, 
34:323-334.

Vasquez  M.L., Klein E.L., Quadros M.L.E.S., Bahia R.B.C., 
Santos A., Ricci P. S.F., Sachett C.R., Silva C.M.G., 
Macambira M.J.B. 1999.Magamatismo Uatumã na 
Província Tapajós: novos dados geocronológicos. In: 6° 
Simpósio de Geologia da Amazonia, Belém, p. 471-474.

Vasquez M.L, Klein E.L, Macambira M.J.B., Santos A., Bahia  
R.B.C., Ricci  P.S.F., Quadros  M.L.E.S. 2000c. Geo-
chronology of granitoids, mafic intrusions and mine-
ralizations of the Tapajós Gold Province – Amazonian 
Craton – Brazil. In: 31° International Geology Congress. 
Rio de Janeiro, Abstracts. [CD-ROM].

Vasquez M.L. & Ricci P.S.F. 2002. Caracterização dos lampró-
firos da Província Tapajós. In: 2° Simpósio sobre vulca-
nismo e ambientes associados, Belém, Resumos, p. 91.

Vasquez M.L., Ricci P.S.F., Klein E.L. 2002. Granitoides pós-
colisionais da porção leste da Província Tapajós. Con-
tribuições à Geologia da Amazônia, 3:67-84.

Vasquez M.L., Ricci P.S.F., Klein E.L., Santos A., Martins R.C. 
2000a. Descrição das unidades litoestratigráficas e li-
todêmicas. In: Vasquez M.L., Klein E.L. (org.). Projeto 
Especial Província Mineral do Tapajós. Geologia e recursos mi-
nerais da Folha Rio Novo (SB.21-Z-C), Estado do Pará, Escala 1: 
250.000. Nota explicativa. Programa de Levantamentos 
Geológicos Básicos do Brasil (PLGB), Projeto Especial 
Província Mineral do Tapajós (PROMIM Tapajós). Bra-
sília, CPRM – Serviço Geológico do Brasil. [CD-ROM].

Vasquez M.L., Ricci P.S.F., Klein E.L., Santos A., Martins R.C. 
2000b. Descrição das unidades litoestratigráficas e li-
todêmicas. In: Klein E.L. & Vasquez M.L. (org.) Projeto 
Especial Província Mineral do Tapajós. Geologia e recursos mine-
rais da Folha Vila Riozinho (SB.21-Z-A), Estado do Pará, Escala 
1:250.000. Nota Explicativa. Belém, CPRM – Serviço Ge-
ológico do Brasil. [CD-ROM].

Vasquez M.L., Rosa-Costa L.T., Silva C.M.G., Klein E.L. 
2008a. Compartimentação tectônica. In: Vasquez, 
M.L., Rosa-Costa, L.T. (eds.) Geologia e Recursos Mine-
rais do Estado do Pará: Sistema de Informações Geográficas e 
SIG: texto explicativo dos mapas Geológico e Tectônico e de Re-
cursos Minerais do Estado do Pará. Escala 1:1.000.000. Belém, 
CPRM – Serviço Geológico do Brasil. [CD-ROM].

Vasquez M.L., Rosa-Costa L.T., Silva C.M.G., Ricci P.S.F., 
Barbosa J.P.O., Klein E.L., Lopes E.C.S., Macambira 
E.M.B., Chaves C. L., Carvalho J.M.A., Oliveira J.G.F., 
Anjos G.C., Silva H.R. 2008b. Unidades litoestratigrá-
ficas. In: Vasquez, M.L., Rosa-Costa, L.T. (eds.) Geolo-
gia e Recursos Minerais do Estado do Pará: Sistema de Informa-
ções Geográficas e SIG: texto explicativo dos mapas Geológico 
e Tectônico e de Recursos Minerais do Estado do Pará. Escala 
1:1.000.000. Belém, CPRM – Serviço Geológico do Bra-
sil. [CD-ROM].

Veloso A.S.R. & Santos M.D. 2013. Geologia, petrografia e 
geocronologia das rochas do depósito aurífero Ouro 
Roxo, Província Tapajós, Jacareacanga (PA), Brasil. 
Brazilian Journal of Geology, 43:22-36.

Villas R.N.N., Santiago E.S.B., Castilho M.P. 2013. Contexto 
geológico, estudos isotópicos (C, O e Pb) e associação 
metálica do depósito aurífero Tocantinzinho, Domínio 
Tapajós, Província Tapajós-Parima. Boletim do Instituto 
de Geociências – USP, Série Científica, 13:111-138.



Ambiente Deposicional e proveniência da Formação Gorotire, Província Carajás, Sudeste do Cráton Amazônico

118
Contribuições à Geologia da Amazônia  - Volume 9



Marivaldo dos Santos Nascimento | Di Alexandre Oliveira

119
Contribuições à Geologia da Amazônia  - Volume 9

Eventos vulcânicos de 1,97 Ga com  
mineralizações de ouro epitermais low - 
e intermediate-sulfidation na porção sul  

da Província Mineral do Tapajós (PA)
1.97 GA volcanic events and associated epithermal low- and  
intermediate sulfidation gold mineralization in the southern  

region of the Tapajós Mineral Province (PA)

Cláudia do Couto Tokashiki1, Caetano Juliani1, Lena V.S. Monteiro1, Carlos Mário 
Echeverri-Misas1, Maria Alexandra Aguja1, Leonardo Brito Arrais2

RESUMO: A mineralização de ouro e de metais de base da área 
do Garimpo do Coringa, localizado na porção central–sul do Crá-
ton Amazônico, na Província Mineral do Tapajós, é hospedada em 
rochas vulcânicas e vulcanoclásticas félsicas de ca. 1,97 Ga. Rochas 
graníticas (2,1–2,0 Ga) representam o embasamento da sequência 
vulcânica, que inclui rochas vulcânicas, vulcanoclásticas, pórfiros e 
granitos subvulcânicos formados em ambiente de margem continen-
tal ativa. Metassomatismo potássico (felspato potássico + biotita) e 
alteração propilítica (clorita + epidoto + quartzo + albita ± carbo-
natos), sericítica (quartzo + sericita + sulfetos ou quartzo + sericita 
+ adulária), argilílica (com illita predominante) e carbonática (com 
calcita e com calcita manganesífera), além de silicificação e sulfeti-
zação em estilo pervasivo e, predominantemente, fissural, típicos de 
sistemas magmáticos–hidrotermais, são reconhecidos nesses litoti-
pos. O minério aurífero ocorre como vênulas e veios de quartzo e de 
sulfetos de espessuras variáveis, de caráter polimetálico e polifásico, 
representado majoritariamente pela associação galena + pirita + 
calcopirita ± esfalerita ± ouro nativo. A mineralização é filoniana, 
controlada por estruturas rúpteis, e parece se concentrar em domos 
de riolitos e nas suas proximidades. Zonas de stockworks subordina-
das também estão presentes, bem como mineralização disseminada 
nas rochas encaixantes dos veios. A relação da mineralização com as 
estruturas tectônicas rúpteis em domos de riolitos, a sua associação 
com adulária e sericita, alteração carbonática com manganês e com 
metais de base, além de zonas de alteração argílica, indicam que a 
mineralização é epitermal low – a intermediate sulfidation, genetica-
mente vinculada a sistemas magmáticos–hidrotermais de idades ao 
redor de 1,97 Ga.

PALAVRAS-CHAVE: Epitermal; Tapajós; Ouro; Metais Base.

ABSTRACT: The gold and base metal mineralization 
of the Coringa Garimpo area, located in the southern-
central portion of the Amazonian Craton, in the Tapajós 
Mineral Province, is hosted by ca. 1.97 Ga felsic volcanic 
and volcaniclastic rocks. The basement of the volcanic 
sequence is mainly represented by ca. 2.1 to 2.0 Ga gra-
nites. The volcanic sequence includes volcanic and vol-
caniclastic rocks and associated subvolcanic porphyries 
and granites, which have been formed in active conti-
nental margin. Such rocks underwent pervasive and 
fissure-controlled hydrothermal alteration, including 
potassic (K-feldspar + biotite), propylitic (chlorite + epi-
dote + quartz + albite), sericite (quartz + sericite + sul-
fide or quartz + sericite + adularia), argillic (illite), and 
carbonate (calcite and Mn-calcite) alteration, as well 
as silicification and sulfidation, similar to those typical 
of magmatic-hydrothermal systems. The ore occurs in 
polymetallic and polyphasic quartz veins and veinlets. 
The lode mineralization is controlled by brittle tectonic 
structures and appears to be concentrated in rhyolite do-
mes and their vicinity. Smaller zones of stockworks also 
occur, as well as disseminated mineralization in the host 
rocks. The ore comprises galena + pyrite + chalcopyri-
te ± sphalerite ± gold. The spatial association between 
mineralization and brittle structures in rhyolite domes, 
the hydrothermal alteration with adularia and sericite, 
the presence of manganese carbonates and base metals 
in the ore, and the argillic alteration zones indicate that 
the mineralization is epithermal, low- to intermediate 
sulfidation, and is genetically linked to magmatic-hy-
drothermal systems with age close to 1.97 Ga.

KEYWORDS: Epithermal; Tapajós; Gold; Base Metal.
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INTRODUÇÃO

O evento magmático paleoproterozoico sensu lato 
Uatumã (Pessoa et al. 1977) tem sido considerado como 
responsável pela formação de um grande volume de ro-
chas vulcânicas e vulcanoclásticas félsicas e granitoides 
no Cráton Amazônico há ca. 1,88 Ga. As rochas supra-
crustais desse evento recobriram mais de 1.100.000 km2 
do cráton, constituindo um dos mais importantes even-
tos magmáticos do mundo (Juliani et al. 2008, Klein et al. 
2012). Entretanto, estudos mais recentes têm demons-
trado que esse conjunto de rochas félsicas se formou não 
em um único evento e sim em vários eventos magmáti-
cos entre 1,97 Ga e 1,87 Ga, incluindo tanto andesitos, 
dacitos e riolitos cálcio-alcalinos típicos de arcos mag-
máticos continentais, como rochas anorogênicas félsicas 
do tipo A (ca. 1,88 Ga), que seriam os representantes ca-
racterísticos do evento Uatumã, como definido original-
mente (Lamarão et al. 2002, Fernandes et al. 2011, Juliani 
& Fernandes 2010, Juliani et al. 2013a, 2013b, Tokashiki 
et al. 2013a, 2013b, 2013c, Aguja 2013).

Na porção sul da Província Mineral do Tapajós, 
um grande número de garimpos de ouro é conhecido, 
mas poucos desses têm sido pesquisados por empresas 
ou estudados quanto à sua gênese, o que dificulta um 
melhor entendimento da metalogenia do ouro na região. 
Atualmente, são descritos na província veios aurífe-
ros mesotermais em zonas de cisalhamento (Coutinho 
2008, Klein 2004) e mineralizações epitermais e do tipo 
pórfiro de ca. 1,88 Ga (Juliani et al. 2005, 2008, Echever-
ri-Misas 2010, Usero et al. 2011, Aguja 2013).

Os levantamentos em campo realizados neste tra-
balho foram focados na região dos alvarás de pesquisa 
outorgados pelo DNPM às empresas Chapleau Resources 
Ltd. e Magellan Minerals Ltd. no denominado Projeto Co-
ringa, localizado no município de Novo Progresso (PA). 
Este estudo objetivou a caracterização do contexto geo-
lógico das mineralizações de ouro, com Pb, Zn, Cu e Ag 
associados, e também a identificação da natureza das ro-
chas hospedeiras, suas afinidades geoquímicas, ambien-
te geotectônico de formação e idades U–Pb SHRIMP 
IIe. Adicionalmente, o sistema hidrotermal também foi 
caracterizado, a partir da identificação dos tipos e esti-
los de alteração hidrotermal associados à mineralização, 
como magmático–hidrotermal epitermal low- e interme-
diate-sulfidation.

CONTEXTO GEOLÓGICO

A Província Mineral do Tapajós se situa na região 
limítrofe entre as províncias geocronológicas do Cráton 

Amazônico, denominadas de Amazônia Central (> 2,3 
Ga) e Ventuari–Tapajós (1,95–1,80 Ga), segundo Tassi-
nari & Macambira (1999, 2004), ou Amazônia Central 
(1,90–1,86 Ga) e Tapajós–Parima (2,10–1,87 Ga), de acor-
do com Santos et al. (2000, 2001, 2006), como indicado 
na Figura 1.

Segundo estes autores, a Província Amazônia Cen-
tral é composta predominantemente por rochas félsicas 
vulcânicas e plutônicas e unidades sedimentares, en-
quanto que a Província Ventuari–Tapajós, ou Tapajós–
Parima, teria sido formada por orogenias oceano–oceano 
que resultaram na colagem de arcos magmáticos insula-
res aos terrenos mais antigos, seguidos por vulcanismo e 
intrusão de granitos cálcio-alcalinos. Entretanto, Juliani 
et al. (2013a, 2013b) demonstraram, com base em dados 
geológicos e geofísicos, que os arcos magmáticos são 
continentais e superpostos, provavelmente formados 
em dois eventos magmáticos principais, que resultaram 
na formação de dois arcos magmáticos, denominados 
Arcos Tapajônicos.

As unidades orogênicas são representadas pela se-
quência vulcano-sedimentar de baixo grau metamórfico 
do Grupo Jacareacanga (idade máxima ca. 2,1 Ga, U–Pb 
em zircão detrítico) e pelos arcos magmáticos cálcio-al-
calinos Cuiú-Cuiú, Creporizão e Parauari, dentre outros 
indicados por Santos et al. (2000) e Ferreira et al. (2000). 

O Complexo Cuiú-Cuiú (Almeida et al. 1998), com 
idade de 2.005 Ma (Santos et al. 1997), seria formado por 
migmatitos, gnaisses, anfibolitos e granitoides metasso-
máticos. Estes litotipos foram invadidos por corpos de 
tonalito, granodiorito e granito da Suíte Intrusiva Cre-
porizão (Ricci et al. 1999, Lamarão et al. 1999, Klein & 
Vasquez 2000), com idades variando de 1.974 ±6 a 1.957 
±6 Ma (Santos et al. 2001). Intrusões de granitoides da 
Suíte Intrusiva Parauari e de rochas gabroicas da Suíte 
Intrusiva Ingarana (Almeida et al. 2000, Bahia & Qua-
dros  2000) são abundantes nessa unidade, chegando a 
constituir extensas áreas de afloramentos. Predominam 
na Suíte Intrusiva Parauari corpos de granodiorito, mi-
crotonalito e monzogranito, geralmente cinza-claros e 
porfiríticos, com megacristais de plagioclásio. Almeida 
et al. (2000) subdividiram a unidade nas fácies granodio-
rítica, granítica e granítica com titanita, para as quais 
foram obtidas idades U–Pb em zircão de 1.883 ±4 a 1.870 
±12 Ma e Pb–Pb em zircão de 1.880 ±14 Ma (Santos et al. 
2001). Quando hidrotermalizados, muitos dos granitos 
cinza desta suíte adquirem tons vermelhos intensos, se-
melhantes aos dos granitoides da Suíte Intrusiva Malo-
quinha, como exemplo, o Granito Batalha (Corrêa-Silva 
2002).
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Os litotipos da Suíte Intrusiva Ingarana (Bahia & 
Quadros 2000) compreendem corpos de gabro e de dia-
básio cálcio-alcalinos de médio a alto potássio (Almei-
da et al. 2000, Santos et al. 2001), intrusivos nas rochas 
das unidades anteriormente descritas. Para estas rochas 
Santos et al. (2001) obtiveram idades U–Pb em zircão en-
tre 1.879 ±3 e 1.873 ±10 Ma.

As rochas tardi- a pós-orogênicas da Província Mi-
neral do Tapajós compõem, neste contexto evolutivo, o 
Grupo Uatumã. Rambrag & Santos (1974), Silva et al. 
(1974), Santos et al. (1975), Pessoa et al. (1977) e Vasquez 
et al. (1999) caracterizaram e individualizaram esta uni-
dade, considerada como gerada em um grande evento 
vulcano–plutônico anorogênico que afetou todo o Crá-
ton Amazônico. Melo et al. (1978, em Almeida et al. 2000) 
elevaram a categoria do grupo para supergrupo, uma vez 
que o conjunto engloba suítes intrusivas e extrusivas he-
terogêneas. Assim, o Supergrupo Uatumã passou a ser 
considerado como composto pela Suíte Intrusiva Malo-
quinha e pelo Grupo Iriri.

O Grupo Iriri foi inicialmente denominado Forma-
ção Iriri por Forman et al. (1972) e, posteriormente, foi 
elevado à categoria de grupo por Pessoa et al. (1977), que 
também o dividiram nas formações Aruri e Salustiano, 

compostas, respectivamente, por vulcânicas (riolito–an-
desito) e rochas piroclásticas ácidas e epiclásticas (San-
tos 2004). Adicionalmente, os andesitos, basaltos, lati-
tos, traquitos e dacitos cálcio-alcalinos de alto potássio 
a shoshonítico foram reunidos na Formação Bom Jardim 
por Almeida et al. (2000).

O vulcanismo Iriri no Cráton Amazônico tem sido 
objeto de trabalhos diversos nos últimos anos. Lamarão 
et al. (1999) e Juliani et al. (2005) indicaram a existência 
de mais de um evento vulcânico na unidade. Rochas vul-
cânicas dacíticas e andesíticas de afinidade cálcio-alca-
lina ou shoshonítica mostram idades Pb–Pb de 2.001 ±6 
Ma e 1.877 ±4 Ma em ignimbritos, enquanto idades de 
1.890 ±2 Ma foram obtidas em riolitos e de 1.880 ±9 Ma 
em granitos da região de Moraes Almeida. Estes dados 
sugerem que diversos eventos vulcânicos vinculados a 
distintos eventos geológicos devem estar englobados no 
Grupo Iriri. Complementarmente, o reconhecimento de 
complexos de caldeiras vulcânicas na Província Mineral 
do Tapajós (Juliani et al. 2005) indica que a litoestrati-
grafia dessas unidades não pode ser generalizada para 
todo o cráton, uma vez que há diversos centros vulcâni-
cos que resultam em unidades vulcânicas e vulcanoclás-
ticas distintas, as quais podem até se interdigitar.

Figura 1 - Províncias geocronológicas do Cráton Amazônico segundo (A) Tassinari & Macambira (1999) e (B) Santos 
(2003), mostrando a localização da Província Mineral do Tapajós (PMT).
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A Suíte Intrusiva Maloquinha (Almeida et al. 1977) 
foi inicialmente definida por Santos et al. (1975) como 
Granito Maloquinha, formado por corpos de álcali-fel-
dspato granito, sienogranito e monzogranito leucocráti-
cos, de cor rosa a vermelha, comumente de composição 
alaskítica. A unidade é composta por rochas peralumi-
nosas subalcalinas a alcalinas, comumente com texturas 
rapakivi (Brito et al. 1997), que podem ser separadas em 
três fácies: biotita granito, hornblenda granito e riebe-
ckita granito, sendo as duas primeiras mais abundantes 
(Brito et al. 1999a, 1999b). Muito embora essas rochas 
tenham idades semelhantes às das vulcânicas do Gru-
po Iriri, os granitos são um pouco mais novos, pois as 
cortam em algumas regiões. Para essas rochas Santos et 
al. (2000) obtiveram idades ao redor de 1.870 Ma pelo 
método U–Pb SHRIMP em zircão.

Entretanto, a inclusão das rochas vulcânicas cálcio
-alcalinas do Grupo Iriri no mesmo evento magmático 
alcalino da Suíte Intrusiva Maloquinha mostra-se pe-
trologicamente inadequada, pois o mesmo magma que 
gerou as rochas vulcânicas cálcio-alcalinas (andesitos 
a riolitos das formações Bom Jardim e Salustiano) não 
poderia resultar na formação dos granitos alcalinos da 
Suíte Maloquinha em profundidade. De fato, é mais co-
erente que os riolitos e ignimbritos alcalinos anorogêni-
cos da Formação Moraes Almeida (Lamarão et al. 2002), 
de idades próximas às dos granitos Maloquinha sejam 
cogenéticos, enquanto que as rochas cálcio-alcalinas se 
relacionariam a diferentes estágios de construção dos 
arcos magmáticos Tapajônicos no Paleoproterozóico. 
Nesse contexto, Juliani et al. (2005) consideram as ro-
chas vulcânicas cálcio-alcalinas félsicas de ca. 1,88 – 1,89 
Ga na Província Mineral do Tapajós parte do conjunto 
tardi- a pós-colisional do evento magmático cálcio-alca-
lino Parauari, não se relacionando, portanto, ao magma-
tismo anorogênico Maloquinha. 

Segundo Tassinari & Macambira (1999, 2004), 
Santos et al. (2000), Lamarão et al. (2002), na Provín-
cia Ventuari–Tapajós (ou Tapajós–Parima), que inclui 
grande parte da Província Mineral do Tapajós, haveria 
evidência apenas de crosta paleoproterozoica, o que in-
dicaria que esses terrenos teriam sido formados em ar-
cos magmáticos insulares juvenis acrescidos ao núcleo 
arqueano. Entretanto, Almeida et al. (1999b) consideram 
que as idades modelos de Sm–Nd entre 2,24 e 2,85 Ga 
(ε

Nd
 = –0,7 a –10,2), obtidas por Sato & Tassinari (1997), 

indicam que a Suíte Intrusiva Maloquinha tem como 
origem uma crosta continental arqueana, pelo menos 
em algumas regiões. Adicionalmente, dados U–Pb mais 
recentes têm indicado a presença de zircão arqueano em 
granitoides paleoproterozoicos, como pode ser verifi-
cado no trabalho de Villas et al. (2013), o que corrobora 
com as interpretações baseadas nas estruturas tectôni-
cas, vulcanismo e formação de caldeiras feitas Juliani et 
al. (2013a, 2013b) de que o embasamento arqueano con-
tinua por debaixo da PMT, e que os arcos magmáticos 
seriam continentais e não insulares.

MÉTODOS

A caracterização do contexto geológico foi feita 
por meio do levantamento de perfis, descrição e amos-
tragem sistemática de afloramentos e testemunhos de 
sondagens dos alvarás de pesquisa do Projeto Coringa 
das empresas Chapleau Resources Ltd. e Magellan Minerals 
Ltd. Estudos petrográficos em luz transmitida e refletida 
em 157 lâminas foram conduzidos no Instituto de Geo-
ciências da Universidade de São Paulo. Os dados geoló-
gicos de campo e petrográficos foram analisados e inte-
grados para caracterização das alterações hidrotermais 
e de sua gênese, bem como para definição do potencial 
metalogenético da área de estudo. As comparações fo-
ram feitas especialmente quanto ao ambiente tectônico 
de formação dos magmas, litologia, estilos, mineralogia 
e padrões das alterações hidrotermais.

Análises litoquímicas de 26 amostras foram feitas 
no Laboratório ACMELABS, em Vancouver, Canadá, 
utilizando fluorescência de raios X para os elementos 
maiores e ICP-MS para quantificação dos teores de ele-
mentos traço e terras raras, após fusão com metaborato/
tetraborato de lítio e digestão com ácido nítrico. O con-
teúdo total de carbono e enxofre foi determinado por 
LECO. Datações U–Pb SHRIMP IIe foram obtidas em 
grãos de de zircão de treze amostras no Laboratório de 
Geocronologia de Alta Resolução do Instituto de Geoci-
ências da Universidade de São Paulo.

RESULTADOS 

Litotipos hospedeiros e alteração hidrotermal 
associada

Na área do Projeto Coringa (Fig. 2), foram caracte-
rizadas rochas pertencentes ao embasamento e rochas 
vulcânicas e vulcanoclásticas félsicas cortadas por ro-
chas subvulcânicas variavelmente hidrotermalizadas.

Destaca-se na área de estudo um granito fino de cor 
rosa intrusivo nas rochas vulcânicas e vulcanoclásticas 
félsicas, cujas características petrográficas são bem re-
presentadas pelas rochas do afloramento CO-04 (Fig. 
3-A). Essa rocha apresenta textura fanerítica equigranu-
lar, textura granofírica, cavidades miarolíticas e veios de 
brechas, evidenciando sua colocação em níveis crustais 
rasos. As cavidades miarolíticas estão preenchidas por 
quartzo, minerais opacos e, por vezes, pirita fina e clori-
ta. Esse granito mostra fraco metassomatismo potássico 
e sericitização fissural, bem como silicificação nas pro-
ximidades de vênulas e veios de quartzo, alguns minera-
lizados em ouro.
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Também ocorrem lajedos e afloramentos de grano-
diorito (afloramento CO-47, Fig. 3-B) de cor rosa mais 
escuro e textura fanerítica grossa a muito grossa, inequi-
granular, com hornblenda e biotita como minerais máfi-
cos. Muito embora os contatos com as encaixantes não 
tenham sido verificados, essas rochas aparentam, pela 
sua posição topográfica, serem intrusivos nas rochas do 

embasamento das vulcânicas na área. A alteração hidro-
termal é fraca, com presença de epidoto, albita, clorita 
e sericita, o que sugere a sobreposição de alteração se-
ricítica sobre a alteração propilítica. Localmente, essas 
rochas se mostram intensamente fraturadas e com vênu-
las de quartzo, comumente com sulfetos lixiviados pelo 
intemperismo.

Figura 2 - (A) Imagem de satélite do Estado do Pará (Miranda & Coutinho 2004), com localização da área de es-
tudo. (B) Detalhe da área onde os círculos amarelos indicam mineralizações epitermais e as linhas vermelhas 
falhas e fraturas interpretadas em Imagem de Satélite Landsat, bandas 5 (vermelha), 4 (verde) e 3 (azul).
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Pórfiros quartzo monzoníticos com fenocristais 
de feldspato potássico e de plagioclásio, com anfibólio 
e biotita, geralmente cloritizados, e xenólitos de rochas 
vulcânicas silicificadas e riolitos foram também identifi-
cados em campo (Fig. 3-C). Essas rochas subvulcânicas 
foram propilitizadas mais intensamente e apresentam 
sericitização e silicificação localizadas, comumente com 
sulfetos subordinados. As texturas, granulação e seus re-
lacionamentos com as demais unidades parecem indicar 
que esses litotipos foram colocados num ambiente crus-
tal intermediário entre os granitos granofíricos róseos e 
os derrames de andesitos e de riolitos descritos a seguir.

As rochas do embasamento são representadas 
por granitos cinzas de granulação fina, equigranulares, 
com anfibólio e biotita, e com encraves arredondados 
de rochas andesíticas e de rochas ultramáficas ricas em 
magnetita. Veios de aplito rosa cortam essas rochas. A 
alteração hidrotermal é fraca, tendo sido reconhecida 
apenas propilitização, com clorita e epidoto relativa-
mente abundantes e pirita subordinada, comumente 
limonitizada (Fig. 3-D). Localmente ocorrem zonas si-
licificadas.

Derrames de andesito estão presentes na área, mas 
predominam amplamente riolitos, comumente sericiti-
zados e argilizados, muitas vezes com zonas brechadas. 
As rochas vulcanoclásticas associadas aos derrames in-
cluem brechas hidrotermais de conduto, ignimbritos, 
aglomerados vulcânicos, lapilli-tufos e tufos. O andesito 
ocorre comumente como clastos nos riolitos e nas vul-
canoclásticas em zonas hidrotermalizadas, indicando 
ter sido formado anteriormente ao vulcanismo félsico. A 
alteração hidrotermal reconhecida nesses litotipos varia 
de sericítica a argílica.

Os riolitos constituem domos vulcânicos com flu-
xos de rochas vulcanoclásticas ao redor, com a granula-
ção dos clastos diminuindo com o aumento da distância 
do domo. Também são comuns diques radiais e anela-
res de brechas fortemente hidrotermalizadas, por vezes 
com sulfetos e silicificação, representada por quartzo 
microcristalino ou calcedônia verde-clara a acinzentada.

Pelo menos duas gerações de riolitos foram iden-
tificadas em função de suas relações de contato, sobre-
posição e presença de xenólitos. O riolito mais comum 
(Riolito I) apresenta cor negra predominante, mas não 
são incomuns variações para tons esbranquiçados e es-
verdeados e, localmente pode ter cor cinza-escuro, as-
pecto vítreo e, comumente, apresenta forte estrutura de 
fluxo ígneo. É porfirítico, com fenocristais de quartzo 
bipiramidado e de feldspato potássico. É possível que 
exista mais de uma geração desses riolitos, pois foram 
encontradas relações de contato indicativas de intrusões 

do Riolito I no Riolito II, bem como xenólitos do riolito I 
no riolito II. Nessas rochas são comuns intercalações de 
rochas vulcanoclásticas, variando de tufos a brechas e 
aglomerados vulcânicos, cavidades miarolíticas e exten-
sas zonas fortemente hidrotermalizadas, com sulfetos 
subordinados. A alteração hidrotermal varia de propilí-
tica (Fig. 4-A) a sericítica intensa (Fig. 4-B), superposta 
à anterior, tanto de forma pervasiva como fissural, além 
de silicificação, carbonatização, sulfetação e argilização 
locais. Veios de quartzo com sulfetos mineralizados em 
ouro são comuns nesses riolitos. As texturas nos veios 
comumente são bandadas a laminadas, crustiformes, co-
loformes e brechadas, com evidências de vários pulsos 
de influxo de fluidos e de alteração hidrotermal, bem 
como diferentes fases de mineralização, com distintas 
associações e proporções de pirita, calcopirita, esfalerita 
e galena.

Os Riolitos II são vermelhos e apresentam frequen-
temente extensas zonas de lithophysae, estruturas de flu-
xo, bandamento composicional e zonas de brechas. No 
afloramento CO-13e (Fig. 4-C), foram identificadas es-
truturas orbiculoides e lithophysae fortemente hidroter-
malizadas. As cavidades dos lithophysae são, por vezes, 
preenchidas por pirita e calcopirita, além de quartzo, 
carbonatos e óxidos e hidróxidos de ferro e de manganês. 
A alteração hidrotermal pode ser tão intensa que chega a 
obliterar quase que totalmente as lithophysae, assim como 
as estruturas e texturas ígneas desses riolitos. Zonas de 
metassomatismo potássico estão presentes nas rochas 
dessa unidade, provavelmente devido à colocação de in-
trusões félsicas nas proximidades, resultando em rochas 
de cores vermelhas mais fortes. A alteração propilítica 
é comum, mas predominam zonas de alteração sericíti-
ca pervasiva e fissural, localmente com adulária e veios 
de quartzo associados, geralmente com sulfetos. Zonas 
com sulfetação fraca, por vezes brechadas, e veios de 
sulfetos maciços ou com carbonatos ocorrem de modo 
subordinado. Localmente, há zonas de alteração argílica.

Intercalados, e principalmente nos arredores dos 
domos de riolitos, predominam rochas vulcanoclásti-
cas, sendo essas muito abundantes na área. Variam de 
brechas a tufos, com extensos corpos de lapilli-tufos 
(Fig. 4-D), localmente com fragmentos de rochas hidro-
termalizadas. Em alguns locais, as texturas e as formas 
de ocorrência indicam que parte dessas rochas vulca-
noclásticas são brechas hidrotermais. Além de clastos 
líticos, as rochas vulcanoclásticas apresentam clastos 
de feldspato de granulação média a grossa e matriz fina, 
normalmente com magnetita associada. Texturas de flu-
xo amoldam-se ao redor de fragmentos, por vezes com 
soldagem intensa, caracterizando ignimbritos, mas pre-
dominam rochas formadas por fluxo de massa. 
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Figura 3 - (A) Granito granofírico subvulcânico com cavidades miarolíticas, intrusivo nas rochas 
vulcânicas; (B) Granodiorito com textura grossa a muito grossa intrusivo no embasamento; 
(C) Pórfiro quartzo monzonítico propilitizado com fenocristais de feldspato potássico e plagio-
clásio; (D) Granito fino, equigranular de coloração acinzentada, atribuído ao embasamento da 
sequência vulcânica.

Figura 4 - (A) Riolito I, porfirítico e com intensa alteração propilítica; (B) Riolito I fortemente seri-
citizado e fraturado; (C) Riolito vermelho (Riolito II) com metassomatismo potássico e relíquias 
de lithophysae; (D) Lapilli-tufo silicificado com fragmento dos riolitos I e II.
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No solo derivado das rochas vulcânicas, especial-
mente nas proximidades de antigos garimpos, são co-
muns concentrações de concreções de hidróxidos de 
manganês (Fig. 5-A). 

Nesses riolitos também são observadas mineraliza-
ções filonianas encaixadas em falhas rúpteis, concentra-
das nos domos de riolitos e nas suas proximidades. Zo-
nas de stockworks (Fig. 5-B) ocorrem em algumas áreas, 
bem como mineralizações disseminadas.

As rochas vulcânicas e vulcanoclásticas foram afe-
tadas por alteração hidrotermal sericítica, comumente 
apresentando forte carbonatização e silicificação, espe-
cialmente nas brechas hidrotermais e vulcânicas (Fig. 
6-A), nas proximidades dos corpos mineralizados em 
ouro e metais de base, mas também são comuns rochas 
com metassomatismo potássico e alteração propilítica 
(Fig. 6-B) e argílica (Fig. 6-C).

Nas rochas sericitizadas ocorre feldspato potássico 
hidrotermal muito fino, em especial nas proximidades 
de vênulas de quartzo, por vezes com hábito pseudo-or-
torrômbico, típico da adulária.

Com o intemperismo formaram-se hidróxidos de 
manganês nas zonas de carbonatização, indicando a 
presença de calcita manganesífera, já que esses carbona-
tos efervescem fortemente em presença de HCl diluído.

Minério de ouro
As mineralizações auríferas e de metais de base são 

predominantemente filonianas, hospedadas em falhas 
rúpteis associadas espacialmente a domos vulcânicos 
dos riolitos I e II, encaixadas nas rochas vulcânicas e 
vulcanoclásticas e, mais raramente, formam veios me-
nores e mais pobres em sulfetos e ouro nos granitos do 
embasamento e nos granitos intrusivos. Localmente, as 
mineralizações se associam a brechas e podem tem sido 
tectonicamente cataclasadas.

Figura 5 - (A) Aspecto das concreções de hidróxidos de manganês que comumente ocorrem nos garimpos de 
ouro. (B) Zonas de stockwork em riolitos, com intensa alteração propilítica, sericítica e silicificação, com pirita, 
calcopirita e pirrotita disseminadas em pequeno volume.

Figura 6 - (A) Aspecto de brecha no Riolito II ci-
mentada por carbonatos hidrotermais; (B) De-
talhe de brecha com clastos de riolito afetada 
por metassomatismo potássico, com cores ver-
melhas mais fortes, sobreposta por alteração 
propilítica; (C) Brecha com fragmentos de riolito 
argilizados.
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Os veios de quartzo sulfetados (Fig. 7-A a 7-D), 
com espessuras variando de alguns centímetros até 
superiores a um metro, se apresentam encaixados em 
falhas rúpteis. Zonas mineralizadas com sulfetos disse-
minados e pequenos veios ocasionais de sulfeto maciço 
também foram observados na área.

As zonas mineralizadas e veios estão concentrados 
em domos de riolitos ou nas suas proximidades. O miné-
rio é quase sempre polimetálico, apresentando conteú-
dos variáveis de galena, esfalerita (com diferentes teores 
de ferro indicados pelas cores claras a escuras), calco-
pirita e pirita, sendo este último o mineral mais comum 
(Fig. 7-A e 7-B).

Os veios apresentam comumente estrutura ban-
dada a laminada, texturas coloformes no quartzo e nos 
sulfetos, drusiformes e brechadas indicativas de pre-
enchimento de espaços abertos (Fig. 7-C). Em alguns 
filões na região, é possível encontrar ouro nativo ou 
electrum relativamente abundantes, inclusos ou inters-
ticiais aos sulfetos. Quando os sulfetos são intempe-
rizados, observa-se ouro livre, como pode ser visto na 
Figura 7-D.

Petrografia das rochas hospedeiras das mine-
ralizações

Os riolitos com fluxo ígneo e intercalações de ro-
chas vulcanoclásticas são cortados por diques de brechas 
hidrotermais, comumente fortemente hidrotermaliza-
das. O metassomatismo potássico e as alterações propi-
lítica, sericítica (Fig. 8-A a 8-C), argílica, silicificação e 
carbonatização (Fig. 8-B) estão presentes, tanto nas ro-
chas vulcânicas como nas vulcanoclásticas. O metasso-
matismo potássico (Fig. 9-A) resulta na substituição de 
feldspatos ígneos por microclínio, principalmente nas 
suas bordas, com o qual se associa biotita hidrotermal e, 
comumente, quartzo, além de sulfetos mais raros.

Em zonas intensamente sericitizadas em riolitos 
foi identificada adulária (Fig. 8-D) em algumas amos-
tras, em paragênese com sericita, quartzo e sulfetos, 
associação essa típica de mineralizações epitermais low-
sulfidation. As mineralizações auríferas têm zonas de bre-
chas intensamente argilizadas e carbonatizadas (com 
carbonatos manganesíferos), o que sugere evolução (ou 
superposição) do sistema epitermal low-sulfidation para 
condições intermediate-sulfidation.

Figura 7 - (A) e (B) Brecha com silicificação e sulfetização, predominando galena, com pirita, calcopirita e esfale-
rita subordinados, em riolito intensamente sericitizado; (C) Veios mineralizados em ouro com calcopirita e pirita 
apresentando estruturas de preenchimento de espaços abertos; (D) Ouro (pontos amarelos no centro da amostra) 
é ocasionalmente observado em boxworks de sulfetos intemperizados.
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Figura 8 - (A) Aspecto petrográfico do riolito I com alteração sericítica; (B) Detalhe do Riolito I com vênulas de quartzo 
microcristalino pré- e pós-carbonatização fissural intensa; (C) Riolito I afetado pelo metassomatismo potássico, re-
sultando em substituição do plagioclásio por microclínio, com propilitização superimposta, representada pela asso-
ciação de clorita, epidoto e albita; (D) Textura típica de adulária com um cristal mais grosso com hábito pseudo-ortor-
rômbico, observado no Riolito II intensamente sericitizado. Fotomicrografias em luz transmitida com polarizadores 
cruzados.

Figura 9 - (A) Plagioclásio substituído por feldspato potássico hidrotermal nas bordas, caracterizando o metassoma-
tismo potássico em riolitos; (B) Textura gráfica bem desenvolvida em granito subvulcânico. Fotomicrografias em luz 
transmitida com polarizadores cruzados.
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Os pórfiros e os granitos finos granofíricos asso-
ciados às rochas vulcânicas usualmente têm quartzo 
bipiramidado e apresentam textura gráfica e cavidades 
miarolíticas, indicativas de colocação em ambiente sub-
vulcânico (Fig. 9-B). Essas rochas também se mostram 
fortemente hidrotermalizadas, com metassomatismo 
potássico inicial, seguido por alteração propilítica e se-
ricítica em estilos pervasivo e fissural.

Em síntese, a alteração hidrotermal presente prin-
cipalmente nos pórfiros e nos riolitos, inclui o metas-
somatismo potássico (felspato potássico + biotita ± 
quartzo) e as alterações propilítica (clorita + epidoto + 
quartzo + albita ± carbonatos ± sulfetos ± sericita), seri-
cítica (sericita + quartzo+ sulfetos ou sericita + quart-
zo + adulária), argilização (com illita predominante), 
carbonatização, silicificação e sulfetização. Essas alte-
rações ocorrem em intensidades variando de muito for-
te a fraca, e em estilos pervasivo e fissural. Seus tipos, 
mineralogia, zonamentos e sobreposição são típicos de 
sistemas magmáticos–hidrotermais rasos, como aqueles 
observados em pórfiros e em sistemas epitermais em ro-
chas vulcânicas e vulcanoclásticas.

As zonas de alteração com adulária e sericita são 
semelhantes às de sistemas epitermais low-sulfidation, 
enquanto que as zonas com carbonatos manganesíferos 
muitas vezes observadas em testemunhos de sondagens 
indicam semelhança com alterações hidrotermais reco-
nhecidas nos riolitos como típicas do tipo intermediate-
sulfidation, o qual caracteristicamente tem carbonatos de 
manganês ou calcita manganesífera e sulfetos de metais 
de base abundantes.

Assim, esses tipos de alteração hidrotemal, com 
base na petrografia e na mineralogia, podem ser inter-
pretados como associados a sistemas hidrotermais do 
tipo pórfiro nos granitos e nos pórfiros, em parte afe-
tando as rochas vulcânicas e vulcanoclásticas, e do tipo 
epitermal, predominantemente low-sulfidation, com gra-
dação para o tipo intermediate-sulfidation, nas rochas vul-
cânicas e vulcanoclásticas.

Litoquímica

Para determinação da composição química das ro-
chas foram selecionadas amostras inalteradas ou muito 
pouco alteradas hidrotermalmente. Os resultados das 
análises podem ser observados na Tabela 1.

A composição das rochas vulcânicas e vulcano-
clásticas félsicas varia de riolítica a álcali-riolítica (Fig. 

10-A), com uma amostra com composição de quartzo 
traquito. A maioria das amostras possui LOI inferior a 
1,0%, indicando pouca influência de alterações hidroter-
mais. Outras têm LOI entre 1,0 e 1,5%, indicando fraca 
alteração hidrotermal, enquanto que apenas a amostra 
CO-68C apresenta perda ao fogo superior a 2,0%, de-
vido a alterações mais intensas. Assim, esses resultados 
não devem alterar significativamente as classificações e 
interpretações feitas.

Os pórfiros são quartzo monzonitos e as rochas 
plutônicas são granitos e álcali-feldspato granito (Fig. 
10-B). Uma vez que essas rochas comumente apresen-
tam-se hidrotemalizadas, em especial com evidências de 
metassomatismo potássico, os teores de potássio devem 
ter sofrido algum incremento, o que não pode ser quan-
tificado nesse estudo. Os teores de LOI são de modo ge-
ral baixos, com apenas uma amostra com valor superior 
a 1,0%, indicando que essas rochas não sofreram sericiti-
zação, propilitização ou argilização significativa.

As rochas vulcânicas, assim como os pórfiros, 
assemelham-se composicionalmente a rochas da série 
shoshonítica, enquanto os granitos apresentam conte-
údos de SiO

2
 e K

2
O análogos aos dos granitos das séries 

cálcio-alcalinas de alto potássio e shoshonítica (Fig. 
10-C).

Os padrões de distribuição dos ETR permitem a 
distinção de pelo menos dois conjuntos de rochas cál-
cio-alcalinas (Fig. 10-D), com rochas menos evoluídas 
até mais evoluídas. Esses conjuntos distinguem-se prin-
cipalmente pela intensidade das anomalias negativas de 
Eu e pelo fracionamento das ETR pesadas. Em ambos os 
conjuntos são notadas leves anomalias negativas de Ce, 
características de alterações hidrotermais ou de magmas 
gerados em ambiente de subducção. Os granitos apre-
sentam anomalias de Eu mais pronunciadas em relação 
às rochas vulcânicas e algumas amostras também apre-
sentam leve anomalia de Ce.

Nos diagramas Rb vs. Y + Nb de Pearce et al. (1984, 
Fig. 10-E), as rochas mostram características de forma-
ção em ambiente de arco vulcânico continental, com 
evolução para ambiente intraplaca, o que sugere terem 
sido formadas por magmatismo tardi- a pós-orogênico. 
Adicionalmente, de acordo com o diagrama de Schandl 
& Gordon (2002), o conjunto de amostras se asseme-
lha a rochas formadas em arcos vulcânicos continentais 
(Fig. 10-F).
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Tabela 1 - Composição química das rochas selecionadas do Projeto Coringa. Elementos maiores em % em peso e traços em ppm. 

ID Rocha SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3T MgO MnO K2O Na2O CaO P2O5 Ba Cr2O3 LOI Ba Be Ce Co

CO-06 Riolito I 69,2 0,44 15,11 2,10 0,46 0,10 5,12 4,70 1,15 0,08 0,24 0,001 0,84 2333 6 128,2 26,7

CO-07 Riolito I 69,6 0,44 15,42 2,12 0,45 0,09 4,99 4,94 1,25 0,08 0,25 0,002 0,73 2456 <1 136,5 18,4

CO-11B Riolito I 73,9 0,30 13,43 1,23 0,21 0,07 6,41 3,26 0,49 0,03 0,08 0,004 0,57 660 3 110,8 22,4

CO-13B 
e C Riolito I 75,17 0,26 12,89 1,13 0,13 0,05 6,40 2,97 0,34 0,02 0,08 <0,001 0,53 664 3 122,0 28,0

CO-15A Riolito I 68,2 0,48 15,01 2,15 0,48 0,09 4,87 4,51 1,23 0,09 0,23 0,002 1,22 2276 6 181,5 26,8

CO-17 Riolito I 69,8 0,44 14,78 1,92 0,38 0,08 5,41 4,34 1,11 0,07 0,20 <0,001 0,74 1969 2 123,9 19,7

CO-23 Riolito I 71,8 0,36 13,74 1,40 0,32 0,07 5,35 3,87 0,78 0,04 0,09 0,002 0,86 917 2 112,7 18,7

CO-55 Riolito I 68,4 0,52 15,20 2,67 0,60 0,07 5,95 3,58 1,28 0,12 0,16 0,002 0,82 1618 <1 120,4 14,0

CO-68C Riolito II 70,98 0,32 13,76 1,39 0,19 0,05 5,99 3,10 0,77 0,03 0,08 0,004 2,25 741 7 133,1 54,1

J-40 Riolito II 74,78 0,26 13,18 0,96 0,14 0,02 6,07 3,29 0,29 0,02 0,07 <0,001 1,07 660 7 100,1 61,5

J-43 Riolito II 70,68 0,30 14,43 1,64 0,18 0,06 6,11 4,20 0,60 0,04 0,09 0,001 1,22 861 4 115,7 54,9

CO-26B Vulcanoclástica 71,66 0,29 14,82 1,30 0,22 0,05 5,45 4,34 0,53 0,04 0,07 <0,001 0,99 662 2 100,7 22,4

CO-67 Vulcanoclástica 70,81 0,40 14,76 1,70 0,35 0,09 5,71 4,42 0,91 0,07 0,24 <0,001 1,03 2185 2 117,3 17,0

J-65 Vulcanoclástica 69,63 0,39 14,86 2,00 0,43 0,09 5,05 4,46 1,22 0,08 0,22 <0,001 1,27 2061 1 110,9 38,0

J-66 Vulcanoclástica 64,44 0,73 17,13 3,44 0,86 0,14 4,76 5,48 1,77 0,23 0,33 <0,001 1,49 2846 4 114,0 18,7

J-72 Vulcanoclástica 69,64 0,40 14,98 1,99 0,39 0,10 5,55 4,32 1,00 0,07 0,24 <0,001 1,34 2237 2 114,3 32,2

CO-58C Pórfiro 62,39 0,67 17,55 3,39 0,97 0,08 5,47 4,17 2,36 0,17 0,53 0,002 1,89 4794 3 81,7 25,4

CO-59A Pórfiro 63,23 0,66 17,62 3,48 0,98 0,06 5,11 4,40 2,94 0,18 0,44 <0,001 0,85 4003 <1 87,4 20,1

CO-04 Granito 75,7 0,18 12,13 1,09 0,04 0,04 5,01 3,75 0,32 <0,01 0,01 <0,001 0,90 66 2 164,9 47,3

CO-14 Granito 77,0 0,20 12,17 0,90 0,04 0,02 5,04 3,67 0,23 <0,01 0,01 0,002 0,75 76 3 129,4 28,3

CO-37 Granito 75,87 0,17 12,97 1,30 0,06 0,05 5,69 3,20 0,04 <0,01 0,02 <0,001 1,01 147 7 128,0 70,6

CO-47A Granito 75,05 0,19 12,84 1,39 0,29 0,04 5,58 3,49 0,10 0,02 0,04 <0,001 0,87 345 4 124,8 43,1

CO-61 Granito 76,7 0,14 12,06 0,74 0,03 0,02 4,81 3,81 0,15 <0,01 <0,01 0,006 0,90 15 <1 62,1 62,8

CO-69 A Granito 77,19 0,07 13,01 0,64 0,02 0,03 4,27 4,25 0,56 <0,01 <0,01 <0,001 0,28 14 7 7,3 58,4

CO-69 B Granito 74,22 0,18 13,65 1,23 0,32 0,04 4,57 3,68 1,11 0,05 0,04 <0,001 0,94 392 3 55,4 57,8

J-53 Granito 75,95 0,17 12,13 1,02 0,05 0,05 5,01 3,63 0,41 <0,01 <0,01 <0,001 1,17 67 6 107,4 68,5

Figura 10 - Características geoquímicas das rochas vulcânicas, subvulcânicas e plutônicas e sua relação com os 
ambientes tectônicos de formação: (A) e (B) De La Roche et al. (1980); (C) Peccerillo & Taylor (1976); (D) Padrões 
terras raras normalizados segundo o condrito de Nakamura (1974); (E) Pearce et al. (1984); (F) Schandl & Gordon 
(2002).
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Tabela 1 - Continuação

ID Rocha Cs Dy Er Eu Ga Gd Hf Ho La Lu Nb Nd Pr Rb Sm Sn Sr Ta Tb Th Tm U V

CO-06 Riolito I 1,5 4,55 2,56 1,52 16,5 6,17 7,0 0,75 71,6 0,34 11,2 56,8 15,14 128,7 8,55 1 323,0 1,2 0,79 17,5 0,34 3,3 10

CO-07 Riolito I 1,1 4,67 2,61 1,66 17,4 6,37 8,2 0,89 72,6 0,32 11,4 57,6 15,75 124,9 8,72 2 358,3 1,2 0,84 16,8 0,33 3,6 12

CO-11B Riolito I 3,8 3,95 2,23 0,71 15,1 4,49 6,2 0,73 59,9 0,33 14,5 37,6 12,23 191,4 6,67 2 104,1 1,8 0,62 23,8 0,35 5,2 <8

CO-13B 
e C Riolito I 4,2 4,07 2,64 0,91 15,2 5,82 6,5 0,82 71,1 0,38 16,3 47,3 13,78 202,5 7,22 2 85,1 1,4 0,81 21,7 0,39 4,8 15

CO-15A Riolito I 2,8 5,55 2,65 1,95 15,8 8,08 6,9 1,06 108,6 0,37 11,2 79,2 22,04 128,2 11,54 <1 371,1 1,2 1,00 16,0 0,38 3,5 11

CO-17 Riolito I 1,8 4,01 2,51 1,42 15,8 5,96 7,5 0,88 65,1 0,37 12,0 55,2 14,34 136,7 8,04 2 275,0 1,3 0,77 16,8 0,35 3,6 10

CO-23 Riolito I 2,0 4,17 2,54 0,91 15,1 5,13 6,4 0,76 61,5 0,33 11,8 38,8 12,54 165,2 6,77 2 192,8 1,3 0,74 19,9 0,34 4,5 <8

CO-55 Riolito I 3,2 3,83 2,01 1,49 16,3 5,43 8,2 0,76 66,9 0,30 11,9 46,6 13,33 184,3 7,35 3 321,9 1,3 0,66 20,5 0,31 4,8 41

CO-68C Riolito II 5,1 6,41 3,20 1,17 14,9 9,26 9,0 1,29 75,7 0,48 15,0 60,4 16,69 173,1 10,79 2 87,4 2,1 1,30 14,8 0,51 2,8 20

J-40 Riolito II 3,0 2,86 1,84 0,61 13,9 4,36 6,4 0,59 53,0 0,33 14,6 34,0 10,55 199,7 5,63 <1 81,3 2,1 0,58 20,3 0,30 4,6 13

J-43 Riolito II 3,1 3,41 2,20 0,69 14,4 4,71 7,0 0,67 60,7 0,37 15,9 38,5 12,04 212,1 6,24 5 109,1 2,1 0,67 21,3 0,31 5,0 16

CO-26B Vulcanoclástica 3,8 3,96 2,30 0,79 19,4 5,01 7,0 0,81 49,4 0,40 18,7 38,1 11,12 178,9 6,48 2 170,4 1,5 0,75 21,3 0,35 6,1 22

CO-67 Vulcanoclástica 2,7 3,83 2,08 1,83 16,4 5,42 8,4 0,78 63,7 0,36 11,9 47,2 12,98 154,5 7,34 1 140,9 1,0 0,73 15,0 0,33 3,3 14

J-65 Vulcanoclástica 1,6 3,94 2,16 1,28 15,5 5,78 7,6 0,75 59,6 0,35 12,9 42,2 12,28 140,2 7,35 1 338,5 1,5 0,76 15,9 0,32 3,7 18

J-66 Vulcanoclástica 1,9 3,63 2,14 2,15 16,8 5,41 7,0 0,78 57,5 0,28 8,9 49,2 12,93 123,7 7,79 1 436,3 0,9 0,72 10,0 0,30 2,9 27

J-72 Vulcanoclástica 1,5 3,70 2,15 1,43 14,3 5,25 7,4 0,74 60,6 0,32 11,2 46,0 12,67 145,4 6,77 1 279,0 1,5 0,70 14,7 0,32 3,0 15

CO-58C Pórfiro 2,5 3,15 1,76 2,77 16,8 5,58 10,2 0,63 48,4 0,29 9,9 37,1 9,95 137,7 6,35 <1 565,8 1,1 0,71 8,9 0,27 2,3 40

CO-59A Pórfiro 1,8 2,80 1,54 2,04 15,6 4,32 10,6 0,55 49,5 0,25 8,5 34,0 9,50 110,9 5,36 1 640,9 0,8 0,58 10,0 0,23 2,5 42

CO-04 Granito 1,6 8,39 4,77 0,24 17,0 9,78 5,9 1,52 105,0 0,66 19,7 71,2 21,53 239,7 12,30 3 14,3 2,5 1,44 24,2 0,72 4,9 <8

CO-14 Granito 1,5 6,06 4,01 0,21 17,7 7,14 5,7 1,33 72,3 0,61 18,1 53,8 15,50 237,2 9,33 3 17,2 1,8 1,11 23,6 0,64 5,0 <8

CO-37 Granito 1,5 5,62 3,91 0,16 18,3 4,51 7,4 1,29 44,2 0,57 21,5 31,3 9,31 210,4 5,44 3 17,5 2,5 0,86 24,1 0,58 4,9 12

CO-47A Granito 1,2 5,20 3,19 1,03 15,2 8,00 5,8 1,18 119,1 0,54 13,8 78,7 23,03 239,1 11,60 4 55,2 1,8 1,09 17,7 0,51 2,0 9

CO-61 Granito 2,1 2,44 2,21 0,05 20,3 1,73 6,1 0,49 47,7 0,48 24,7 14,9 6,10 331,3 2,17 15 10,3 3,3 0,28 44,4 0,37 9,3 <8

CO-69A Granito 6,4 0,22 0,31 0,05 14,8 0,20 3,9 0,06 4,7 0,15 9,3 1,6 0,58 287,6 0,32 <1 17,0 1,8 0,04 25,6 0,05 16,7 <8

CO-69B Granito 8,1 1,35 0,85 0,44 13,8 1,75 3,5 0,23 29,9 0,15 7,6 17,3 5,65 273,7 2,39 1 202,7 1,8 0,23 24,8 0,14 15,3 12

J-53 Granito 1,3 6,19 4,20 0,15 16,1 6,55 6,9 1,49 55,0 0,66 20,4 39,4 11,88 219,8 7,47 3 17,0 2,6 1,10 22,9 0,68 7,0 <8

ID Rocha W Y Yb Zr Ag As Au Bi Cd Cu Hg Mo Ni Pb Sb Se Tl Zn F

CO-06 Riolito I 241,5 22,7 2,42 293,8 <0,1 0,8 <0,5 <0,1 <0,1 1,0 0,02 0,1 0,5 7,5 <0,1 <0,5 <0,1 39 425

CO-07 Riolito I 176,8 25,3 2,20 332,2 <0,1 <0,5 <0,5 <0,1 <0,1 1,6 0,02 0,8 0,3 17,4 <0,1 <0,5 <0,1 38 368

CO-11B Riolito I 204,8 22,5 2,32 217,1 <0,1 <0,5 1,1 <0,1 <0,1 2,0 <0,01 0,1 0,5 8,8 <0,1 <0,5 <0,1 22 195

CO-13B 
e C Riolito I 250,8 25,5 2,46 216,1 <0,1 <0,5 0,9 0,4 0,5 2,6 <0,01 0,2 0,8 10,1 0,5 <0,5 <0,1 28  

CO-15A Riolito I 227,1 32,7 2,58 300,8 <0,1 <0,5 0,5 <0,1 <0,1 2,0 0,02 1,6 0,3 17,2 <0,1 <0,5 0,1 41 317

CO-17 Riolito I 169,6 23,9 2,40 299,3 <0,1 <0,5 <0,5 <0,1 <0,1 1,3 <0,01 1,4 0,3 17,0 <0,1 <0,5 <0,1 40 525

CO-23 Riolito I 156,2 22,6 2,15 229,9 <0,1 <0,5 <0,5 <0,1 <0,1 0,9 0,01 0,2 0,5 11,2 <0,1 <0,5 <0,1 32 197

CO-55 Riolito I 108,9 21,4 2,32 324,7 <0,1 0,6 <0,5 <0,1 <0,1 5,6 <0,01 0,4 1,9 10,6 0,1 <0,5 0,2 37 775

CO-68 C Riolito II 475,0 37,5 3,24 357,5 <0,1 6,4 3,9 0,3 0,5 1,2 <0,01 0,4 0,7 12,7 0,5 <0,5 0,2 25  

J-40 Riolito II 543,6 18,4 2,03 208,0 0,1 <0,5 <0,5 <0,1 0,3 2,2 <0,01 <0,1 0,8 12,7 <0,1 <0,5 0,1 28  

J-43 Riolito II 485,9 21,9 2,34 240,6 <0,1 0,6 1,4 0,2 0,2 0,8 <0,01 0,2 0,9 28,4 0,1 <0,5 0,2 71  

CO-26B Vulcanoclástica 218,1 22,8 2,40 245,9 <0,1 <0,5 <0,5 0,2 <0,1 1,2 <0,01 <0,1 0,6 14,0 0,2 <0,5 <0,1 31  

CO-67 Vulcanoclástica 156,0 21,4 2,30 361,3 <0,1 <0,5 <0,5 0,3 <0,1 2,2 <0,01 0,3 0,4 24,0 0,1 <0,5 <0,1 55  

J-65 Vulcanoclástica 319,0 23,0 2,15 295,4 <0,1 <0,5 <0,5 0,2 0,1 1,9 <0,01 0,2 0,6 18,0 <0,1 <0,5 0,1 51  

J-66 Vulcanoclástica 161,6 19,7 1,94 323,9 <0,1 0,5 <0,5 0,2 <0,1 1,7 <0,01 0,2 0,3 11,9 0,1 <0,5 0,1 67  

J-72 Vulcanoclástica 262,1 20,8 2,14 293,3 <0,1 <0,5 <0,5 0,2 <0,1 1,8 <0,01 0,1 0,4 12,4 <0,1 <0,5 0,1 60  

CO-58C Pórfiro 204,9 21,2 1,68 498,6 <0,1 <0,5 2,0 0,1 <0,1 3,3 <0,01 0,2 1,8 13,2 <0,1 <0,5 0,3 69  

CO-59A Pórfiro 157,6 16,7 1,48 474,3 0,1 0,6 1,1 0,4 0,2 10,9 <0,01 1,3 2,6 9,3 0,2 <0,5 0,3 53  

CO-04 Granito 455,1 57,4 4,83 170,6 <0,1 <0,5 <0,5 <0,1 <0,1 0,8 * 0,8 0,6 22,7 <0,1 <0,5 <0,1 33 1130

CO-14 Granito 254,7 41,3 4,23 157,3 <0,1 <0,5 <0,5 <0,1 <0,1 0,9 <0,01 0,8 <0,1 15,6 <0,1 <0,5 <0,1 25 731

CO-37 Granito 624,1 33,8 3,65 223,1 <0,1 <0,5 <0,5 0,1 <0,1 1,1 <0,01 0,8 0,9 12,5 <0,1 <0,5 0,1 10  

CO-47 A Granito 436,8 33,5 3,67 177,4 <0,1 <0,5 5,2 0,8 <0,1 6,3 <0,01 0,2 0,8 9,2 <0,1 <0,5 0,1 42  

CO-61 Granito 625,0 17,9 2,90 138,7 0,3 <0,5 <0,5 0,6 0,2 0,5 0,02 0,2 0,6 17,3 <0,1 <0,5 0,2 219 398

CO-69A Granito 601,3 3,1 0,61 69,0 <0,1 <0,5 <0,5 0,1 <0,1 0,9 <0,01 0,1 0,6 28,3 <0,1 <0,5 <0,1 13  

CO-69B Granito 562,8 7,0 1,06 95,3 0,3 <0,5 <0,5 0,2 0,2 5,8 <0,01 0,2 3,1 18,3 <0,1 <0,5 0,3 35  

J-53 Granito 655,4 42,6 4,62 188,9 0,2 <0,5 <0,5 0,2 0,2 1,7 <0,01 1,0 0,7 24,8 <0,1 <0,5 0,2 73  
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Geocronologia

Método U–Pb SHRIMP IIe

Grãos de zircão de 13 rochas vulcânicas, subvul-
cânicas e plutônicas foram datados pelo método U–Pb 
SHRIMP IIe. Do riolito I foram datados diferentes cor-

pos (Fig. 11-A a 11-C), que resultaram em idade concor-
dante de 1.967 ±6,6 Ma (MSWD = 0,065; amostra CO
-15A; Fig. 11-A), idade de intercepto superior de 1.970 
±20 Ma (MSWD = 0,20; amostra CO-13; Fig. 11-B) e ida-
de concordante de 1.975 ±5,3 Ma (MSWD = 7,2; CO-17; 
Fig 11-C).

Figura 11 - Diagramas 207Pb/235U vs. 206Pb/238U mostrando as idades U–Pb em zircão obtidas para as rochas 
vulcânicas: (A), (B) e (C) amostras do Riolito I; (D) Riolito II; (E) Vulcanoclástica.
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Figura 12 - Diagramas 207Pb/235U vs. 206Pb/238U mostrando as idades U–Pb em zircão obtidas para: (A) Granito; (B) Grano-
diorito; (C) Granito porfirítico com fenocristais de feldspato potássico e de quartzo; (D) e (E) Granitos do embasamento.
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O Riolito II (riolito vermelho), em uma amostra com 
intenso metassomatismo potássico, apresentou idade de 
intercepto superior em 1.966 ±22 Ma (MSWD = 0,34; 
amostra CO-68C; Fig. 11-D). Esta idade parece indicar 
que o Riolito I e o Riolito II se formaram no mesmo even-
to ígneo em ca. 1,97 Ga, mas em diferentes pulsos magmá-
ticos, o que corrobora as observações em campo de frag-
mentos do riolito II englobados pelo I e vice-versa, além 
das relações de intrusão. Associadas ao Riolito I ocorrem 
rochas vulcanoclásticas que apresentam cristais de zir-
cão com idade concordante de 1.966 ±6,3 Ma (MSWD = 
3,0; CO-26B; Fig. 11-E), evidenciando que as rochas vul-
cânicas presentes em clastos nessas rochas formaram-se 
no mesmo evento vulcânico félsico de ca. 1,97 Ga.

Cinco corpos de rochas plutônicas foram datados. 
O granito do afloramento CO-04 apresentou idade de 
intercepto superior de 1.959 ±25 Ma (MSWD = 0,78; Fig. 
12-A), enquanto o granodiorito do ponto CO-47A tem 
idade de 1.955 ±19 Ma (MSWD = 0,94; Fig. 12-C).

Observa-se em campo que o granito do afloramen-
to CO-04 é intrusivo no granodiorito e ambos apresen-

tam comumente alteração sericítica fissural. O granito 
é um pouco mais novo que as rochas vulcânicas, o que 
confirma as relações de intrusão observadas. Entretan-
to, a semelhança das idades do granito e do granodio-
rito, considerando-se os erros das idades, indica que o 
magmatismo cálcio-alcalino evoluiu até a formação dos 
granitos, gerando sistemas hidrotermais com alteração 
sericítica, reconhecida em ambos litotipos. Essa fase 
mais evoluída do magmatismo pode ter resultado, em 
suas fases iniciais, na formação do vulcanismo félsico, 
incluindo os domos de riolito, aos quais se associam as 
mineralizações epitermais low- e intermediate-sulfidation.

O granito porfirítico, com fenocristais de quartzo 
e feldspato potássico, do afloramento CO-37 tem idade 
de intercepto superior de 1.980 ±15 Ma (MSWD = 0,64; 
Fig. 12-B), indicando que esse litotipo pode representar 
parte do embasamento das rochas vulcânicas. 

Idades mais antigas, de 2.123 ±86 Ma (MSWD = 
0,52; CO-69A; Fig. 12-D) e de 2.023±30 Ma (MSWD = 
1,6; CO-69B; Fig. 12-E), foram definidas para os granitos 
do embasamento.

Figura 13 - Diagramas 207Pb/235U vs. 206Pb/238U mostrando as idades U–Pb em zircão obtidas para os pórfiros (A), (B) e (C).
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Os três corpos de pórfiros datados apresentaram 
idades concordantes de 1.980 ±6,6 Ma (MSWD = 0,32; 
CO-58C; Fig. 13-A) e 1.959 ± 5,5 Ma (MSWD = 1,3; CO
-59A; Fig. 13-B) e idade de intercepto superior de 1.963 
±15 Ma (MSWD = 0,61; amostra CO-44B, Fig. 13-C). 
Estes dados indicam que os corpos CO-59A e CO-44B, 
representam parte de um evento magmático mais jovem, 
com geração de granodiorito e granito e rochas vulcâni-
cas félsicas, enquanto que o corpo CO-58C deve consti-
tuir um pórfiro do embasamento, de idade semelhante 
à do granito porfirítico com fenocristais de feldspato 
potássico e de quartzo. De fato, esse granito é também 
de ambiente crustal mais raso, como indicado pelos fe-
nocristais de quartzo, ambiente este em que os pórfiros 
podem também ter sido formados.

DISCUSSÕES E CONCLUSÕES

Idades U–Pb SHRIMP em zircão mais antigas fo-
ram obtidas em granitos do embasamento das rochas 
vulcânicas (2.023 ±30 Ma; amostra CO-69B e 2.123 ±86 
Ma; amostra CO-69A). Estas idades são semelhantes às 
de cristais de zircão detrítico da Formação Jacareacanga 
(Almeida et al. 2000, Ferreira et al. 2000, Klein & Vas-
quez 2000) e definem o corpo de granito mais antigo já 
identificado na Província Mineral do Tapajós, implican-
do que a distribuição dos arcos magmáticos definidos 
por Tassinari & Macambira (1999, 2004), Santos et al. 
(2000) deve ser revista.

Os dados geocronológicos apresentados neste es-
tudo apontam para idades de ca. 1,98 e 1,96 Ga para ou-
tros granitos, pórfiros e rochas vulcânicas da região em 
estudo, evidenciando a existência de eventos magmáti-
cos mais antigos que aquele considerado na definição 
do evento Uatumã sensu stricto. Segundo a base de dados 
da CPRM (Vasquez et al. 2008), a área estudada estaria 
inserida dentro de um corpo de rochas da Suíte Intrusi-
va Parauari, a qual segundo Quadros et al. (1999), Ricci 
et al. (1999), Almeida et al. (2000) e Santos et al. (2000), 
tem idades de 1.897 ±1 Ma (U–Pb SHRIMP em zircão) e 
1.883 ±2 Ma (Pb–Pb em zircão). Desta forma, estas ida-
des demonstram que tanto as rochas plutônicas como as 
vulcânicas, não destacadas no mapa, de fato não fazem 
parte da Suíte Intrusiva Parauari de ca. 1,88 – 1,89 Ga, 
pois compõem uma unidade mais antiga.

O granito porfirítico, com fenocristais de quartzo 
e feldspato, com idade de ca. 1,98 Ga pode representar 
parte do embasamento das rochas vulcânicas. As ro-
chas vulcânicas riolíticas a álcali-felspato riolíticas, 
hospedeiras das mineralizações, apresentam afinidades 
químicas de rochas das séries cálcio-alcalinas e carac-
terísticas geoquímicas (razões Y + Nb vs. Rb Y vs. Nb) 
de rochas formadas em arco vulcânico continental. As 
datações indicam que esse arco se formou em ca. 1,97 

Ga (U–Pb SHRIMP IIe em zircão) e pode pertencer ao 
evento Creporizão, que seria parte do Arco Tapajônico 
mais antigo na região.

Os granitos com idade U–Pb SHRIMP IIe em zir-
cão de ca. 1,96 Ga se associam ao magmatismo tardi- a 
pós-orogênico, indicando a evolução do ambiente de 
arco vulcânico para o intraplaca. Assim, a afinidade 
geoquímica dos litotipos hospedeiros da mineralização 
aurífera, assim como seu ambiente tectônico de forma-
ção, é análogo ao observado mundialmente em sistemas 
magmáticos–hidrotermais do tipo pórfiro e epitermais 
de ouro e de metais de base (Corbett 2008, Pirajno 2009, 
Sillitoe 2010).

A associação espacial das mineralizações auríferas 
e de metais de base filonianas do Coringa e arredores 
com falhas rúpteis e os tipos de alteração hidrotermal, 
incluindo metassomatismo potássico, propililização, 
sericitização (com adulária) e, subordinadamente, si-
licificação, argilização, sulfetização e carbonatização, 
apontam para sistemas tipicamente magmáticos–hidro-
termais.

Adicionalmente, as zonas mineralizadas e veios 
concentram-se em domos de riolitos ou nas suas proxi-
midades, sugerindo, juntamente com as características 
das alterações hidrotermais e a composição mineraló-
gica do minério, bem distintas daquelas observadas em 
filões de ouro orogênico (Goldfarb et al. 2001), um rela-
cionamento genético entre o magmatismo félsico e a mi-
neralização. Os pórfiros mais intensamente hidroterma-
lizados, comumente com sulfetos subordinados, podem 
ser, ao menos em parte, os responsáveis pela geração dos 
sistemas hidrotermais que resultaram nas mineraliza-
ções de ouro e de metais de base na região.

As relações texturais dos sulfetos, a estrutura co-
mumente bandada, colofórmica e drusiforme do quart-
zo e dos sulfetos nos veios, as texturas de preenchimen-
to de espaços abertos, a presença comum de cavidades 
com drusas, assim como diferentes associações metáli-
cas com o ouro e as razões Au/Ag, evidenciadas pela pre-
sença de ouro e electrum, indicam que os sulfetos foram 
formados em sistemas polifásicos rasos. Essas caracte-
rísticas texturais e estruturais são típicas de sistemas 
epitermais, assim como as alterações hidrotermais nas 
rochas encaixantes.

A presença de feldspato potássico hidrotermal, 
com o hábito pseudo-ortorrômbico característico da 
adulária, associado à alteração sericítica, assim como a 
presença de calcita manganesífera e de sulfetos de me-
tais de base indica que essas mineralizações se forma-
ram em sistemas epitermais, com evolução dos fluidos 
oscilando entre os tipos low- e intermediate-sulfidation ou, 
alternativamente, pode se tratar de sobreposição de sis-
temas intermediate-sulfidation sobre low-sulfidation. Nesse 
contexto, o metassomatismo potássico e as alterações 
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hidrotermais propilítica e sericítica nos pórfiros e gra-
nitoides de idades semelhantes às das vulcânicas suge-
re também potencial para ocorrência de mineralizações 
do tipo pórfiro, em especial pela presença de zonas de 
stockwork fortemente hidrotemalizadas e com traços de 
metais de base.

Zonas de alteração sericítica e argílica muito inten-
sas nos granitos, bem como a relação genética existente 
entre as mineralizações epitermais e as unidades vulcâ-
nicas, sugerem, portanto, uma extensão do potencial da 
Província Mineral do Tapajós para ocorrência de pórfi-
ros de metais de base e preciosos, com pelo menos duas 
épocas metalogenéticas, uma ao redor de 1,88 Ga, pre-
viamente caracterizada por Juliani et al. (2005), e outra 
de aproximadamente 1,97 a 1,96 Ga, caracterizada nes-
te estudo. A identificação de sistemas epitermais mais 
antigos (1,97 Ga) que os descritos por Nunes (2001) e 
Juliani et al. (2005) na Província Mineral do Tapajós (ca. 
1,88 Ga) reflete possível zonamento tectônico e metalo-
genético, com sistemas magmáticos–hidrotermais mais 
antigos na parte sul da província, como proposto por 
Juliani et al. (2013b).

Dessa forma, o conjunto dos dados indica que o 
sistema hidrotermal que gerou a mineralização aurífera 

e de metais de base relaciona-se coerentemente com o 
magmatismo félsico, e não apresenta características de 
sistemas mineralizantes orogênicos. Os veios e as alte-
rações hidrotermais estão hospedadas em falhas rúpteis 
e, por esse motivo, o evento mineralizante poderia ser 
muito mais jovem que as vulcânicas. Entretanto, não foi 
identificado nesse trabalho um evento magmático mais 
jovem que o de 1,97 Ga na área, apesar de todo conjunto 
de litotipos terem sido datados, o que sugere fortemente 
que as alterações hidrotermais e as mineralizações estão 
relacionadas ao evento magmático que formou os domos 
de riolitos e os pórfiros. Ainda assim, é necessária, para 
comprovação definitiva dessa interpretação, a datação 
do minério, além de minerais da alteração hidrotermal.
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Evolução tectônica cenozoica 
da Amazônia Ocidental

Cenozoic tectonic evolution of the western Amazon

Pedro Edson Leal Bezerra1, Daniel Toffoli Ribeiro2 

RESUMO: A evolução tectônica da Amazônia Ocidental durante 

o Cenozoico tem um relacionamento direto com a regeneração das 

descontinuidades pertencentes à estruturação paleotectônica, isto é, 

com a tectônica ressurgente, como resposta aos eventos orogenéticos 

da Cadeia Andina. Esta estruturação antiga é definida por: 1) Linea-

mento Tacutu de orientação NE-SO, que se projeta para o quadran-

te noroeste da área; 2) Lineamento Madeira, também de orientação 

NE-SO, secciona o quadrante sudeste; 3) Arco de Purus com orien-

tação NO-SE, que estabelece os limites entre as bacias do Amazonas 

e Solimões; e (4) Lineamentos menores como o Juruá e o Japurá, de 

direção E-O. A atuação do campo de tensões neotectônicas foi alivia-

do através de dois pulsos de movimentação cinemática de natureza 

essencialmente transcorrente. O primeiro pulso ocorreu no Mesomio-

ceno, imediatamente após a inversão para leste da rede de drenagem 

da Amazônia Ocidental. Isto estabeleceu os principais corredores de 

drenagem na direção predominante NE-SO, através do nordeste do 

Estado do Amazonas, Roraima e República da Guiana, alcançando o 

Oceano Atlântico, através do rift valley do Tacutu. O segundo, predo-

minantemente transtensivo, ocorreu no final do Plioceno, provocando 

o redirecionamento desse sistema para o Rio Amazonas, e responde 

pela configuração do relevo e pelo desenho da rede de drenagem tal 

como se mostra atualmente.

PALAVRAS-CHAVE: Amazônia Ocidental; Neotectônica; Ce-

nozoico; Evolução Paleogeográfica; Rede de Drenagem; Relevo.

ABSTRACT: The tectonic evolution of the Western 
Amazon area during the Cenozoic has a direct rela-
tionship with the regeneration of the discontinuities of 
paleotectonic structuration, that is, with the resurgent 
tectonics, as a consequence of orogenic events of the An-
dean Cordillera. This old structuration is defined by: 1) 
Tacutu Lineament of NE-SW orientation, that shows 
continuity to the northwest quadrant of the area; 2) 
Madeira Lineament, also of NE-SW orientation that 
sections the southeastern quadrant; 3) the Purus Arch 
with a NW-SE orientation that establishes the limits 
between the Solimões and Amazon basins; and (4) mi-
nor lineaments as the Juruá and the Japurá ones, of E-W 
orientation, defined outside of the domains of the rese-
arch area. The neotectonic tension field was alleviated 
through two kinematics pulses of essentially transcur-
rent nature. The first pulse, took place at the Middle 
Miocene time, right after the inversion of the Amazo-
nian western drainage to the east. This established the 
main corridors of drainage in the predominant NE-SW 
direction, through the northeast of Amazonas and Ro-
raima states in the Brazilian territory. The drainage con-
tinued to the Guyana Republic and the Atlantic Ocean 
through the Tacutu rift valley. The second one, predo-
minantly transtensive in nature, occurred at the end of 
the Pliocene, provoking the redirecting of this system to 
the Amazonas hydrographic basin, and answers for the 
actual configuration of the relief and drainage net.

KEYWORDS: Western Amazon; Neotectonic; Cenozoic; 
Paleogeographic Evolution; Drainage net; Relief .
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 INTRODUÇÃO

Na área da Amazônia Ocidental, aqui considerada 
a região que no Brasil situa-se ao oeste do Meridiano 
da cidade de Manaus (60

o 

WGr) (figura 1), excluídas 
os terrenos de rochas ígneas e metamórficas que cons-
tituem o embasamento, o quadro estratigráfico passível 
de observação em superfície compreende unidades li-
toestratigráficas e depósitos sedimentares  com idades 
variando do final do Mioceno ao Holoceno.  

Figura 1 - Região da Amazônia Ocidental no Brasil e in-
dicações dos principais topônimos referidos no texto: 1 
– limite internacional; 2 - limite interestadual; 3 – rios 
principais; 4 – rios secundários; 5 – cidades (capitais de 
estado); 6 – cidades e vilas.

As unidades litoestratigráficas são a Formação 
Solimões e a Formação Içá. Os depósitos sedimentares 
constituem unidades geológicas informais e são aqui re-
feridos sob as denominações de Cobertura Sedimentar 
do Rio Branco-Rio Negro, Terraços Pleistocênicos, Ter-
raços Holocênicos, Coberturas Arenosas Interfluviais, 
Aluviões Fluviolacustres e Aluviões fluviais, estes se 
apresentando na forma de depósitos de barra em pontal, 
depósitos de transbordamento, depósitos de barras lon-
gitudinais e planícies de inundação indivisas. 

Todos esses sedimentos depositaram-se sobre ba-
cias e depressões cuja formação e evolução têm estreitas 
ligações com o regime neotectônico, onde as estruturas 
geológicas desempenham um papel fundamental no ar-
ranjo das formas de relevo e da rede de drenagem. Elas 
refletem, na maior parte, a movimentação de estruturas 
muito antigas, definidas nos domínios do embasamento 
Pré-Cambriano, as quais foram regeneradas de forma re-
corrente ao longo do tempo geológico num contexto de 

tectônica ressurgente, característica comum das regiões 
intraplaca (Hasui, 1990). Para remontar sua história pa-
leogeográfica é necessário retroceder às origens dessas 
estruturas antigas e verificar como elas evoluíram, so-
bretudo durante o Cenozoico. 

Nas linhas seguintes será discutida a evolução 
tectônica cenozoica dessas estruturas, i.e., a evolução 
neotectônica e sua influência na configuração da rede 
de drenagem e das formas de relevo num contexto pa-
leogeográfico. A matéria foi discutida originalmente em 
uma tese de doutorado defendida pelo primeiro autor 
(Bezerra, 2003) e que aqui é revista à luz de novos da-
dos geocronológicos, apresentados por Campbell Ju-
nior et al. (2006) e paleoecológicos, por Ribeiro (2006). 
As evidências obtidas através de dados de campo, in-
terpretação de imagens de sensores remotos e análises 
morfoestrutural e morfotectônica que sustentam as in-
terpretações e resultaram na modelagem aqui exposta, 
encontram-se detalhadas no texto da referida tese. A 
Nomenclatura cronoestratigráfica utilizada foi baseada 
na carta estratigráfica internacional de 2012 da Interna-
tional Commission on Stratigraphy (ICS), da Interna-
tional Union of Geological Sciences (IUGS).

AS BACIAS SEDIMENTARES 
CENOZOICAS E SUAS RELAÇÕES 
COM A ESTRUTURAÇÃO ANTIGA 

De acordo com Summerfield (1991) na superfície 
terrestre são reconhecidas atualmente pelo menos 19 
(dezenove) placas litosféricas de variadas dimensões e 
em constante movimentação, tanto uma em relação às 
outras, quanto ao eixo de rotação da terra. Tais deslo-
camentos causam a maior parte das deformações tec-
tônicas verificadas no decorrer da história geológica do 
planeta. 

O território brasileiro se insere totalmente na de-
nominada Placa Sul-Americana, onde Almeida et al. 
(1978) reconheceram como elementos tectônicos ativos 
de primeira ordem, as plataformas Sul-Americana e Pa-
tagônica,  o geossinclíneo formado pela Cordilheira dos 
Andes e  o Sistema Montanhoso do Caribe Venezuelano 
(figura 2). 

Na região amazônica da Plataforma Sul-America-
na, Almeida et al. (1978) identificaram o Cráton Amazô-
nico, que representa uma paleoplaca litosférica evoluída 
desde o Arqueano ao final do Mesoproterozoico, e com 
uma história policíclica de desenvolvimento de siste-
mas orogênicos em diferentes períodos geológicos. São 
reconhecidas e individualizadas por Santos (2003) até 
sete províncias estruturais consideradas como micro-
continentes arqueanos e faixas móveis ou orógenos, ora 
acrescionários ora colisionais, paleoproterozoicos e me-
soproterozoicos, configurando um mosaico de paleopla-
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cas litosféricas na sua composição. Tais províncias (ou 
paleoplacas/orógenos) de leste (mais antiga) para oeste 
(mais nova) são denominadas de: 1) Carajás (3100 a 2530 
Ma); 2) Transamazônica ou Maroni-Itacaiúnas (2250 a 
2000 Ma); 3) Amazônia Central (2600 a 1700 Ma); 4) 
Tapajós-Parima ou Tapajós-Ventuari (2100 a 1870 Ma); 
5) Rio Negro ou Rio Negro-Juruena (1860-1520 Ma); 6) 
Rondoniana ou Rio Negro-Juruena ou Rondônia-Juruena 
(1810-1520 Ma); e 7) Sunsás (1450 a 990 Ma). (Figura 3). 

O Cráton Amazônico adquiriu condição de área 
estável ao final do Ciclo Orogênico Brasiliano, após par-
ticipar do amplo processo de aglutinação de massas con-
tinentais para formação do Supercontinente Gonduana. 
No auge desse processo aconteceram, tanto no interior 
como nas bordas das massas continentais em consolida-
ção (ou cratonização), episódios de fragmentação da li-
tosfera com formação de bacias limitadas por falhas que 
evoluíram por subsidência termal para áreas rebaixadas, 
constituindo grandes bacias, ou províncias sedimenta-
res, denominadas de Solimões, Amazonas, Paraná, Pare-
cis e Parnaíba.

A abordagem individualizada sobre as característi-
cas dessas províncias foge aos objetivos do presente tex-
to. A observação do mapa da figura 3, no entanto, mos-
tra uma grande correspondência entre os seus limites e 
o posicionamento dos altos ou arcos estruturais do em-
basamento que estabelecem compartimentações na pro-
víncia sedimentar Amazonas-Solimões referidas como 
Bacia do Amazonas, Bacia do Solimões e Bacia do Acre 
e que se estendem às bacias subandinas (Cunha, 1988).

Figura 2 - Elementos tectônicos de primeira ordem da 
América do Sul de acordo com Almeida et al. (1978). Na 
Plataforma Sul-Americana em (a) têm-se as bacias e co-
berturas sedimentares fanerozoicas e, em (b) os escudos 
onde se expõem o embasamento das bacias e coberturas 
sedimentares.

O Alto de Carauari, que divide a Bacia do Solimões 

nas Sub-bacias Juruá e Jandiatuba, corresponde ao pro-

longamento dos limites entre as províncias Sunsás e 

Rondônia-Juruena e o Arco de Purus, que separa a Bacia 

Sedimentar do Solimões da Bacia Sedimentar do Ama-

zonas, corresponde ao prolongamento dos limites entre 

as províncias Rondônia-Juruena e Tapajós-Parima. Es-

tes arcos, portanto, fazem parte da estrutura fundamen-

tal do cráton Amazônico e, em alguns casos, marcam 

a posição de zonas de suturas ou de acresção/fusão de 

fragmentos (placas) litosféricos, e, em outros, tentativas 

de fragmentação da litosfera sob a forma de lineamentos 

e cinturões de cisalhamento regionais. 

Na passagem do Oligoceno ao Mioceno, há acerca 

de 27 milhões de anos, iniciaram-se os processos tectô-

nicos da Orogênese Quéchua, responsável pelo soergui-

mento da Cordilheira dos Andes e a consequente forma-

ção das bacias de antepaís, que bordejam todo o limite 

oeste da Plataforma Sul-Americana, e se estendem das 

faldas da cordilheira até as fronteiras do território bra-

sileiro.

Figura 3 - Arcos ou Altos estruturais que compartimen-
tam a Província Sedimentar Amazonas-Solimões, segun-
do Cunha (1991) e as províncias geológicas (paleoplacas 
ou paleo-orógenos) do Cráton Amazônico, de acordo com  
Santos (2003). Arcos: I – Iquitos, C – Carauari, P – Purus e 
G – Gurupá. Províncias Geológicas: 1 – Transamazônica; 
2 - Carajás; 3) Amazônia Central; 4 - Tapajós-Parima; 5) 
Rondônia-Juruena; 6) Rio Negro; 7) Sunsás; 8) Sedimen-
tar Amazonas-Solimões; 9 – posição aproximada dos ar-
cos e altos estruturais. 
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Neste tempo, a Plataforma Sul-Americana come-
çou a sentir os efeitos do regime neotectônico de nature-
za transcorrente (onde os eixos de esforços, compressi-
vo e distensivo são horizontais), que sucedeu ao regime 
paleotectônico extensional iniciado no Mesozoico. 

O regime neotectônico responde pela movimen-
tação dessas estruturas muito antigas definidas nos 
escudos Pré-Cambrianos. Isto inclui as estruturas que 
constituem os altos e arcos mencionados, regeneradas 
de forma recorrente ao longo do tempo geológico num 
contexto de tectônica ressurgente, característica das 
regiões intraplaca (Hasui, 1990). Portanto, a tectônica 
ressurgente desempenhou um papel fundamental nas 
mudanças paleogeográficas que aqui serão abordadas 
notadamente às relacionadas aos sistemas de drenagem. 

Em consequência da movimentação dessas estrutu-
ras formaram-se bacias e depressões que acolheram sedi-
mentos com idades variando do Mioceno ao Holoceno. 
Estas bacias são denominadas de: (i) Bacia Cenozoica 
Solimões; (ii) Bacia Içá (iii) Bacia do Rio Branco-Rio Ne-
gro (Bezerra, 2003). Sobre estas bacias estabeleceram-se 
extensos depósitos aluviais, em grande parte sobre áre-
as tectonicamente deprimidas, compreendendo uma di-
versidade de ambientes inerentes ao sistema fluvial, que 
caracteriza as atuais planícies de inundação dos rios que 
compõem a rede de drenagem da Amazônia Ocidental. 

As principais estruturas do embasamento que se 
projetam para a Amazônia Ocidental, e de interesse para 
os objetivos deste artigo, são os lineamentos Tacutu e 
Madeira orientados NE-SO, o Lineamento da Serra do 
Cachimbo (Silva et al., 1980) de direção NO-SE, coin-
cidente com o Arco de Purus. Tem-se ainda o Arco de 
Carauari, também de direção NO-SE. Outras estruturas 
exerceram um importante papel nesse quadro evolutivo, 
destacando-se o lineamentos que parecem refletir mo-
vimentação de falhas das bordas norte da Bacia do Soli-
mões. (Figura 4). 

Bacia Cenozoica Solimões
A Bacia Cenozoica do Solimões  tem preenchimen-

to relacionado à Formação Solimões e ocupa o extremo 
oeste da Amazônia Ocidental do Brasil, recobrindo as 
bacias do Solimões  e Acre. Dali estende-se aos países 
vizinhos (Colômbia, Peru e Bolívia) até os contrafortes 
da cadeia Andina, onde recebe o nome de Formação Pe-
bas no Peru. Seu limite ao leste é estabelecido pelo Arco 
de Purus (Figura 1) e o  desenvolvimento de sua bacia 
a oeste está relacionado á subsidência flexural (flexural 
bulge, Walcot, 1970) ou periférica imposta à bacia do 
Acre, ao arco de Iquitos e a borda oeste da Subbacia de 
Jandiatuba da Bacia Paleozóica do Solimões, devido ao 
espessamento tectônico e consequente sobrecarga litos-
férica relacionadas aos dobramentos e cavalgamentos do 
Orógeno Andino na borda oeste da placa sul-americana 

(Caputo, 1985).

Figura 4 - Localização no Brasil das bacias cenozoicas e os 
lineamentos regionais que influenciaram a sua evolução 
tectono-sedimentar. (1) Bacia Içá; (2) Bacia de Boa Vista; 
(3) Coberturas Det.-Lateríticas Neogênicas; (4) Bacia Ce-
nozoica do Solimões; (5) Bacia do Rio Branco-Rio Negro, 
(6) Bacia do Amazonas; (7) Cráton Amazônico. Conven-
ções: a) delimitação esquemática de estruturas extensio-
nais; b) delimitação esquemática de estruturas direcio-
nais; c e d – rios; e – cidades.

De acordo com Maia et al. (1977) a Formação So-
limões seria constituída essencialmente por argilitos, 
siltitos e arenitos com intercalações locais de finos ní-
veis de calcários, linhito e turfa. Estes litotipos se apre-
sentam em camadas lenticulares de extensões variáveis, 
cujas transições verticais e laterais se fazem tanto de for-
ma brusca quanto gradacional, o que evidenciaria uma 
constante oscilação na energia de transporte durante o 
período de deposição destes sedimentos. A Formação 
Solimões no Peru (Formação Pebas) apresenta seções 
com sedimentos grosseiros proximais de alta energia. 
Também ao longo de sua evolução geológica, em vários 
episódios de transgressões marinhas ocorridas durante 
o Mioceno a Formação Solimões, nos países vizinhos ao 
Brasil, sofreu influência marinha devido, à conexão do 
Lago Pebas com o mar, conforme será abordado mais 
adiante.

A análise do conteúdo paleontológico coletado em 
73 poços indicou o intervalo Mioceno a Plioceno para a 
sedimentação da unidade, alcançando o Oligoceno nas 
suas partes de maior espessura (Maia et al., op. cit.) No 
entanto, as datações de Hoorn (1993) que estudou os 
polens na Bacia do Solimões, indicam que não há evi-
dência de idade do fim do Mioceno ao Plioceno na Fm 
Solimões na Bacia do Solimões, o que estabelece a idade 
do seu topo nesta região como entre o final do estágio 
Serravalliano e o início do Tortoniano e, portanto, ainda 
no Mioceno. 
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Sua origem de acordo com diversos autores (Ho-
orn, 1993; Latrubesse et al., 1994; Räsänen et al., 1998, e 
muitos outros) vincula-se a um sistema fluvial que dre-
nava a região de leste para oeste, em direção a uma área 
deprimida, denominada de Lago Pebas, posicionada nas 
bordas da cadeia andina em processo de soerguimento, 
que também recebia sedimentação de alta energia sob 
a forma de leques aluviais originados na cadeia andina. 
Tais sedimentos foram acumulados em ambiente de 
águas rasas pouco movimentadas, provavelmente lagos 
rasos ou em áreas pantanosas, no que geraram as condi-
ções de ambiente redutor característico de grande parte 
da Formação Solimões. Decorre disso, a abundância de 
níveis carbonosos ricos em matéria orgânica, linhito, e 
de fósseis e a predominância de sedimentos finos, oca-
sionalmente com precipitação química. 

Bacia Içá 
A Bacia Içá representa uma bacia intracratônica do 

tipo depressão interior (IS) preenchida por rochas sedi-
mentares plio-pleistocênicas da Formação Içá (Maia et 
al., 1977) desenvolvida sobre a bacia paleozoica do So-
limões e sobre o Cráton Amazônico. É limitada ao leste 
pelo Arco de Purus, ao oeste pelo Arco de Carauari, ao 
sudeste pelo lineamento Madeira, e ao norte pelo line-
amento Tacutu, estendendo-se à Bolívia ao sul de sua 
área de exposição no Brasil. A noroeste, região do Alto 
rio Negro, estendendo-se à Colômbia e Venezuela, uma 
grande área de coberturas arenosas holocênicas foram 
mapeadas como Formação Içá por CPRM (2003); acre-
dita-se, no entanto, que estas coberturas arenosas são, 
na verdade, correlacionáveis à Cobertura Sedimentar do 
Rio Branco-Rio Negro de Bezerra (2003) (ver o item Ba-
cia do Rio Branco-Rio Negro neste artigo).   Por outro 
lado, sedimentos friáveis que recobrem a formação So-
limões na região de Cruzeiro do Sul, na Bacia do Acre, 
constituem antigos terraços de idade relativa ao Pleisto-
ceno Médio a Superior.

Na Formação Içá os arenitos são as litologias niti-
damente predominantes, aparecendo com tons ora aver-
melhados, amarelados, rosados e creme-esbranquiçado a 
cinzentos, com granulometrias que variam de muito fina 
a grosseira, com níveis conglomeráticos, por vezes mos-
trando granodecrescência ascendente, e estratificação 
cruzada planar e sigmoidal, com terminações ricas em 
climbings muito comuns. Siltitos são intercalações que 
aparecem muito comumente, sendo os termos argilosos 
mais raros, mas que aparecem frequentemente como bo-
las de argila nos arenitos. Nas seções em que a interca-
lação siltito-arenito é preponderante em relação à maior 
ou menor expressão de um dos dois componentes, apa-
rece uma estruturação em camadas onde predominam 
siltitos, e, em lâminas com predominância de arenitos. 

De acordo com Bezerra (2003) os sedimentos da 
Formação Içá foram depositados através de um sistema 
complexo, onde canais fluviais divagavam sobre uma 
ampla área de planície aluvial com significativas inter-

ferências neotectônicas. Nesse contexto os afloramen-
tos observados, ao longo do rio Solimões, mostram uma 
grande variação de fácies inerentes ao sistema fluvial 
aparecendo depósitos residuais de canal e de planície de 
inundação. Ocorrem significativos pacotes decamétri-
cos de sedimentos arenosos e até conglomeráticos indi-
cativos de sedimentação através de canais entrelaçados 
(braided), de alta a baixa energia, em face da ampla va-
riação granulométrica dos sedimentos. Estão presentes 
intercalações de argilito-siltito-arenito fino com estra-
tificação sigmoidal, indicativo de bruscas variações de 
energia do fluxo aquoso. Estes litotipos podem represen-
tar a formação de deltas internos, em ambiente de águas 
estagnadas, pantanosas ou mesmo de lagos esparsos. 

Campbell et al. (2006) apresentam um vasto e com-
pleto estudo envolvendo a Formação Madre de Dios 
que, na concepção desses autores, corresponderia à For-
mação Içá nos países vizinhos ao Brasil, sendo que no 
limite entre os estados de Rondônia e Acre, mostra con-
tinuidade física para a  Bolívia. Entre os valiosos dados 
apresentados pelo autor constam datações através do 
método Ar

40

/Ar
39 

de dois depósitos de cinzas vulcânicas 
intercalados na unidade. O depósito mais antigo acusou 
idade de 9,01+0,28 Ma, correspondente ao Mioceno Tor-
toniano e que marcaria com razoável segurança o início 
da deposição da unidade. O depósito mais novo, encon-
trado próximo ao topo, acusou uma idade de 3,12±0,02 
Ma, correspondente ao estágio Piacenziano do Plioceno. 
Com base nestes valores e na posição estratigráfica da 
unidade concluem que o final da deposição, na região 
por eles estudada, da unidade ocorreu por volta de 2.5 
Ma, ou seja, na passagem do  Piacenziano ao Gelasiano, 
entre o final do Plioceno e o início do Pleistoceno. 

Na interpretação apresentada no presente artigo 
(ver item PALEOGEOGRAFIA E EVOLUÇÃO TEC-
TÔNICA CENOZOICA) considera-se que, no Brasil, a 
idade final da Formação Içá é mais antiga que o evento 
de pediplanação que originou a superfície de aplaina-
mento que trunca a sua seção superior. Essa superfície 
é tentativamente datada entre o Piacenziano e o Gela-
siano tendo em vista que é afetada, e deformada, pelo 
segundo pulso cinemático do regime neotectônico aqui 
considerado como contemporâneo à fase orogênica Qué-
chua 3, iniciada por volta de 2,1 Ma.  O intervalo conside-
rado, i.e. Plioceno-Pleistoceno corresponde também ao 
início das glaciações quaternárias e a épocas de grande 
rebaixamento do nível do mar (figura 5), a que em geral 
se associam aridificação do clima nas regiões de baixas 
latitudes e desenvolvimento de amplas superfícies pe-
diplanadas. Além disso as  evidências biogeográficas e 
de filogenia de peixes apresentadas por Ribeiro (2006), 
relatadas mais a frente neste artigo,  são fortemente in-
dicativas de que a idade final da Formação Içá não deve 
ter ultrapassado os 1,18 Ma. 

Como já mencionado, a Formação Içá seria prove-
niente dos processos sedimentares de um sistema essen-
cialmente fluvial que drenava para o Oceano Atlântico, 
diferindo nesse e em muitos aspectos da Formação So-
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limões, cujos processos deposicionais ocorreram na di-
reção de bacias interiores, posicionadas nas bordas da 
cadeia andina, sendo esse fluxo na Amazônia Ocidental, 
de leste para oeste. A inversão no sentido da corrente de 
um para outro sistema fluvial ocorreu a partir do final 
Mioceno quando vigorava no interior da Placa Sul-Ame-
ricana o regime neotectônico de natureza transcorrente. 

Bacia do Rio Branco-Rio Negro 
A Bacia do Rio Branco-Rio Negro caracteriza uma 

depressão formada pelo abatimento da zona interna de 
uma estrutura em cunha, denominada de Cunha Trans-
tensiva do Rio Branco-Rio Negro, desenvolvida entre 
o Lineamento Tacutu a noroeste e o Lineamento Rio 
Branco a leste. Seu preenchimento é feito por sedimen-
tos clásticos de idade holocênica denominados infor-
malmente de Cobertura Sedimentar do Rio Branco-Rio 
Negro (Bezerra, 2003). 

De acordo com Santos & Nelson (1995), trata-se 
de uma bacia continental recente, à qual denominaram 
de Pantanal Setentrional, preenchida por sedimentos 
provenientes de um sistema predominantemente flu-
vial entrelaçado, com intensa migração lateral e carac-
terísticas morfológicas típicas de um pantanal. Reis & 
Souza (1997) realizaram um reconhecimento geológico 
ao longo do rio Branco, de Caracaraí para jusante, ten-
do identificado nesta bacia uma sucessão inferior e não 
basal com predomínio de rochas areníticas oxidadas, 
denominada de Membro Boiaçu, sobrepostas por espes-
so pacote argiloso e síltico-argiloso (Membro São José 
do Anauá). As camadas descritas apresentam mergulho 
para SO e direção dos estratos em N19ºO. Medidas de 
direção de paleocorrente tomadas em arenitos apre-
sentaram azimutes em torno de 240

o 

a 260
o

, indicando, 
desse modo, uma direção dominante OSO. Não foram 
encontrados níveis conglomeráticos (arenitos conglo-
meráticos e/ou conglomerados) na seção ao longo do 
rio Branco, e os arenitos sempre registram contribuição 
argilosa, sendo que as seções predominantemente argi-
losas não possuem matéria orgânica. 

O ambiente deposicional que caracteriza essa su-
cessão sedimentar, é similar àquele do atual curso do rio 
Branco, prevalecendo características mistas de canais 
retilíneos e entrelaçados, com baixa sinuosidade de toda 
a drenagem (Reis & Souza, 1997). Reis & Souza (op. 
cit.), embora façam referência à unidade, utilizando a 
expressão Formação Solimões, enumeram uma série de 
parâmetros que mostram que essa sucessão sedimentar 
não apresenta em superfície uma espessura e empilha-
mento litológico que possa corresponder aos apresenta-
dos pela Formação Solimões, em outras localidades da 
bacia cenozoica.  Esses sedimentos são distintos daque-
les da região do Alto rio Solimões, onde ocorre a Forma-
ção Solimões típica, bem como dos sedimentos da região 
do rio Jaú, no domínio baixo rio Negro, onde se identifi-
ca a Formação Içá. São, no entanto,  correlacionaveis às 
coberturas arenosas  que ocorrem na região do Alto Rio 

Negro estendendo-se à Colômbia e Venezuela, conside-
radas por muitos autores como Formação Içá  (Schobbe-
nhaus et al, 1981, IBGE, 2003, CPRM, 2003).

PALEOGEOGRAFIA E EVOLUÇÃO 
TECTÔNICA CENOZOICA 

Eventos tectônicos do Neógeno estão entre os prin-
cipais fatores que promoveram alterações no relevo e nas 
redes de drenagem da América do Sul, particularmente 
na Bacia Amazônica, com formação de novas fronteiras 
entre as bacias hidrográficas, múltiplos eventos de cap-
tura de cabeceiras e fragmentação de ambientes de água 
doce por corpos de água salgada (Lundberg et al. 1998). 

Foi ao longo deste período geológico que na borda 
oeste da atual placa Sul-Americana ocorreu todo o com-
plexo processo compressivo da fase orogênica Quéchua, 
que resultou no soerguimento da Cordilheira dos Andes 
à sua condição atual. Tal processo teria ocorrido ao lon-
go de três eventos orogênicos que se estendem do limite 
Oligoceno-Mioceno até o recente (Holoceno atual ou 
Antropoceno). Estes eventos, ou episódios de grande 
atividade orogênica, são denominados de Quéchua 1, 
Quéchua 2 e Quéchua 3, e tiveram seus ápices estimados 
há aproximadamente ~27, ~10 e ~2,1 milhões de anos atrás 
(Echavarria et al., 2003; Oncken et al., 2006; Ubá et al., 
2006) (vide figura 5) 

Paralelamente, neste mesmo período geológico a 
região intraplaca que estivera por um longo tempo em 
estabilidade tectônica, começa a sentir os efeitos do 
regime tectônico, inicialmente transpressivo e depois 
transtensivo, que perdura até hoje, caracterizando-o 
como o regime tectônico atual e, portanto, neotectô-
nico(Hasui et al. 1990). Em consequência, desde o iní-
cio do Mioceno, há cerca de 24 Ma até o presente, vem 
ocorrendo nessa região intraplaca mudanças repetidas 
e, algumas vezes, significativas na paisagem, devidas, em 
parte, aos pulsos de orogênese e crescimento da Cordi-
lheira Oriental, e, em parte, à geração de falhas neotectô-
nicas ou reativação de falhas pré-cenozoicas, ou mesmo 
pré-neogênicas, i.e., paleotectônicas. 

Os principais efeitos são movimentos de soergui-
mento e rebaixamento de blocos litosféricos (Costa et 
al. 1996; Bezerra, 2003), com mudanças na geometria 
dos sistemas de relevo e da rede de drenagem. Isto in-
clui formação ou deformação de bacias e altos, ou arcos 
estruturais por subsidência flexural (isostática) ou por 
abatimento e soerguimento de blocos ao longo de falhas 
com componente de rejeito vertical (grabens e horsts). 
Na rede de drenagem é comum a observação de migra-
ção da foz, e de parte dos cursos de tributários dos rios 
principais, alinhamentos, estreitamentos e alargamen-
tos de planícies, assimetria de vertentes, alinhamento de 
divisores, desvios de cursos, inversão de fluxo, abando-
nos ou colmatagens de canais e formação de lagos inter-
fluviais, alguns também já colmatados. 
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Do Chattiano ao Serravalliano-Tortoniano  – 
27 a 11,8 Ma 

A evolução tectônica, passível de ser reconstituída 
a partir da observação e interpretação dos lineamentos 
citados, retrocede ao Arqueano e Proterozoico, quando 
importantes colagens orogênicas e dispersões tafrogê-
nicas de micro a supercontinentes, estabeleceram um 
mosaico de paleoplacas (ou paleocrátons) e cinturões 
móveis (ou paleo-orógenos) que caracterizam a Plata-
forma Sul-Americana. Para os objetivos desta discussão, 
no entanto, tal evolução será enfocada a partir do final 
do Mesozoico, quando foram encerrados os processos 
tafrogenéticos que culminaram com a fragmentação do 
Continente Gonduana e consequente separação entre a 
América do Sul e África. As bacias paleozóicas do Ama-
zonas e Solimões passaram por um processo de subsi-
dência litosférica, com o desenvolvimento de amplas 
bacias cretáceas: a bacia Jazida da Fazendinha (Caputo, 
2011), sobre a Bacia paleozóica do Amazonas, e a bacia 
Javari, sobre a Bacia paleozóica do Solimões. 

Figura 5 - Diagrama ilustrando à esquerda o tempo de 
encurtamento crustal e prováveis soerguimentos dos An-
des ao longo do tempo, compilado de Oncken et al. (2006) 
(linha traços longos) e Echevarria et al. (2003) (linha traços 
curtos). As estrelas indicam os principais picos de encur-
tamento crustal da orogenia Quéchua. À direita, curva 
eustática dos oceanos. Modificados de Uba et al. (2006) e 
Haq et al. (1987), respectivamente. Notar os significativos 
rebaixamentos do nível do mar a partir do final do Plioce-
no, devido às glaciações quaternárias. 

Durante este evento o Arco de Purus funcionava 
como um divisor de drenagens, com um sistema corren-
do para oeste em direção às bacias de antearco dos An-
des Orientais (Räsänen et al., 1998), e, o outro para leste, 
em direção ao Oceano Atlântico em formação (Costa et 

al. 1991a, Costa et al. 1991b). Conforme mostram Daemon 
& Contreiras (1971), a continuidade da sedimentação 
cretácea é interrompida na altura do Arco de Purus. Ou 
seja, no final do Mesozóico a configuração paleogeográ-
fica da Amazônia Ocidental na área das atuais cober-
turas sedimentares fanerozoicas mostrava a região do 
Arco de Purus como um grande divisor de águas. Havia 
um sistema de drenagem que corria para leste, o rio Pro-
to-Amazonas, de outro rio, que se dirigia para oeste, o 
rio Proto-Solimões. 

No Chattiano (final do Oligoceno), há acerca de 27 
Ma (BP), o encontro convergente entre as placas Sul-A-
mericana e de Nazca desencadeou stress compressional, 
predominantemente horizontal orientado no sentido 
E-O no interior da placa Sul-Americana (Assumpção, 
1992; Lima, 2000; Zoback et al. 1989), promovendo o so-
erguimento dos Andes na borda ativa ao oeste (Sempere 
et al. 2008). Provavelmente, como consequência da inte-
ração complexa entre o stress compressional andino e o 
stress distensional, também horizontal, provocado pela 
separação entre as Placas Sul-Americana e Africana na 
margem passiva a leste, implantou-se, a partir do Mio-
ceno, o regime neotectônico de natureza transcorrente 
na região intraplaca. 

O soerguimento andino isolou bacias hidrográficas 
(e.g. Maracaibo e Magdalena). A sobrecarga resultan-
te do espessamento litosférico vertical e encurtamento 
horizontal, causaram subsidência do tipo flexural das 
áreas imediatamente a leste da Cordilheira Oriental, de-
senvolvendo uma bacia foreland - ou de retroarco, com-
preendendo o que é hoje conhecida como Bacia Amazô-
nica Ocidental naquela região, que inclui as bacias de 
Pastaza-Maranõn, Ucayali, Acre e Chaco-Beni-Madre 
de Dios. As bacias de Ucayali e Madre de Dios foram 
posteriormente separadas pelo Arco de Fitzcarrald (De-
celles & Giles, 1996). 

Este processo se propagou para o interior do con-
tinente com a área subsidente estendendo-se ao oeste 
amazônico entre o Arco de Purus e o sopé da cordilhei-
ra, incluindo as bacias de antepaís. Nesta área subsiden-
te, se desenvolveu o chamado  Lago Pebas (Hoorn et al., 
1995; Räsänen et al., 1998), com mais de 1.000.000 de km

2 

de extensão. Acumularam-se entre o Chatiano e o Tor-
toniano  os sedimentos que no Brasil compõem a For-
mação Solimões, e no Peru e Bolívia, a Formação Pebas 
(Roddaz et al., 2006; Wesselingh et al., 2006) (Figura 6). 

Do Serravalliano-Tortoniano ao Messiniano 
–11,8 Ma a 7 Ma  

Entre o Serravalliano e o Tortoniano, há acerca de 
11 Ma, se registra o clímax do evento orogênico Quéchua 
2, com importante soerguimento da cordilheira orien-
tal, atingindo o ápice em torno de 10 Ma (Figura 5). Por 
volta desta idade, houve conexão do Lago Pebas com o 
mar pelo noroeste da América do Sul (norte da Vene-
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zuela), com registros de incursões marinhas (Hoorn et 
al., 1995; Räsänen et al., 1998; Hovikoski et al., 2007). Es-
tas trangressões foram  acompanhadas por um marcante 
aumento da influência da deposição fluvial dos rios de 
origem andina, fenômenos interpretados como um in-
cremento da subsidência no antepaís, em face do clímax 
do soerguimento da Cordilheira Oriental. Na Bacia do 
Solimões no Brasil, no entanto, o registro fossilífero da 
Formação Solimões indica pouca influência de sedimen-
tação marinha na superfície (Caputo, 2011).

Este mesmo processo provavelmente provocou a 
subsidência da bacia de antepáis do Chaco (Montoya
-Burgos, 2003), que se estende pela Bolívia, Paraguai, 
Brasil e Argentina, possibilitado a conexão entre as ba-
cias do oeste amazônico e Paraná-Paraguai, em torno 
de 10 Ma, conforme atestam os eventos de cladogêne-
se ocorridos entre 11,8 e 10 Ma, entre espécies de peixe 
comuns às duas bacias (Ribeiro, 2006). A drenagem da 
região dos atuais Lhanos, na Colômbia e Venezuela for-
mava uma grande planície interligada à Bacia Amazôni-
ca Oeste e ao lago Pebas (Hoorn et al., 1995).

Paralelamente, ocorreu continuada subsidência ao 
longo dos depocentros das bacias de antepaís (foreland) 
devida à seu elevado preenchimento sedimentar (over-
filling) e, principalmente, à enorme sobrecarga relaciona-
da ao espessamento crustal dos Andes Orientais.  Isto 
foi compensado isostaticamente através de um soer-
guimento periférico, também chamado de alto flexural 
(flexural bulge de Chang, 1992), em relação à bacia de an-
tepaís, junto aos seus limites com a Plataforma Sul-A-
mericana.

Este alto flexural, correspondente provavelmente 
ao Arco de Iquitos, soergueu praticamente toda a região 
antes ocupada pelo Lago Pebas, expondo, em parte, os 
sedimentos miocênicos das Formações Pebas e Solimões 
à dissecação fluvial, e, principalmente, promoveu a in-
versão do sistema de drenagem para leste, em direção 
a barreira estrutural do Arco de Purus (Hoorn, 1994,; 
Hoorn et al., 1995; Räsänen et al., 1998; Bezerra, 2003). 
Este processo teria ocorrido por volta de 8 Ma, corres-
pondente ao Mioceno (Tortoniano).  

Figura 6 - Provável paleogeografia do Chattiano ao Tortoniano, na Amazônia Ocidental do Brasil. A área em cinza mostra 
a provável configuração do lago Pebas/Solimões no Brasil, que recebia de leste águas e sedimentos de uma paleodrena-
gem que corria para oeste, com cabeceiras nas vertentes do Arco de Purus que funcionava como um divisor de drena-
gens. Alternativamente a região do Arco não seria um divisor de drenagem o que permitia a ligação da paleodrenagem 
de leste do Arco de Purus (protoamazonas) que se juntava á de oeste (protosolimões) desaguando no Lago Pebas (Caputo, 
2011). 
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Para Figueiredo (2009), com base em dados bio-
estratigráficos, isotópicos e de perfurações de poços de 
petróleo na Bacia da Foz do Amazonas, o processo de 
inversão do sistema de drenagem teria ocorrido entre 
11,8 e 11,3 Ma, enquanto que estimativas oriundas de se-
dimentos coletados na plataforma continental do Ceará 
apontam uma idade entre ~8 Ma (e.g. Dobson et al., 2001) 
e 9 Ma (e.g. Harris & Mix, 2002) para este evento estan-
do, portanto, em concordância grosseira com o postula-
do por Figueiredo (op.cit). 

As idades obtidas por Figueiredo (op. cit), Dobson 
et al, (op. cit) e Harris & Mix (op. cit) foram interpreta-
das por esses autores não só como de inversão do siste-
ma de drenagem, mas também de interligação entre as 
drenagens a leste e oeste do Arco de Purus, e formação 
do rio Amazonas transcontinental. 

No entanto, conforme será discutido adiante, acre-
dita-se que tais datações devem ser interpretadas como 
uma idade aproximada apenas para inversão do sistema 
de drenagem, mas não para a idade de formação do rio 
Amazonas transcontinental. 

Do Messiniano (final do Mioceno) ao Piacen-
ziano (início do Plioceno) -7 a 2,5 Ma)   

No período correspondente ao intervalo Messinia-
no-Piacenziano  (7 a 2,5 Ma) prosseguiram os processos 
flexurais e isostáticos periféricos à cadeia andina vincu-
lados à fase orogênica Quéchua II e o consequente pro-
cesso de inversão da drenagem da Amazônia Ocidental 
para leste. 

Por volta de 5.3 Ma, o interior da placa Sul-Ameri-
cana sujeita à distensão na borda leste e compressão na 
oeste, começou a registrar os efeitos do regime neotectô-
nico de natureza transcorrente, cujo primeiro pulso ci-
nemático, predominantemente transpressivo, apresen-
tava eixo distensivo orientado NE-SO e o compressivo 
NO-SE, horizontais. As estruturas dos Arco de Iquitos 
e as do Arco de Carauari, submetidas a esta combinação 
de esforços, aliados provavelmente às tensões verticais 
inerentes ao soerguimento flexural, movimentaram-se 
como falhas de rejeito vertical, provavelmente normais, 
com bloco alto à oeste, soerguendo os litotipos da For-
mação Solimões. O marco temporal deste evento é a ida-
de do topo da Formação Solimões,.

As águas invertidas vindas agora de oeste ficaram 
por um certo tempo confinadas em um sistema fluvial 
arreico, onde uma rede desorganizada de canais conver-
gia para áreas pantanosas (Bezerra, 2003). Este sistema 
arreico tinha seus limites estabelecidos por: (i) a oeste 
por blocos soerguidos por falhas normais reativadas do 
Arco de Carauari, sob distensão frontal; (ii) a sul e su-
deste por uma área soerguida ao longo do Lineamento 
Madeira, submetida a transpressão dextral; (iii) a leste 
pela borda oeste  do Arco de Purus, sob distensão fron-
tal; (iv) a nordeste pelos relevos formados ao longo do 
ramo leste da estrutura em cunha do Rio Branco-Rio 
Negro, onde a junção era do tipo restraining e (v) a noro-
este pelo Lineamento Tacutu. Iniciava-se assim o pro-
cesso sedimentar que acumulou cerca de 600.000 Km

2 

de sedimentos plio-pleistocênicos da Formação Içá, e a 
própria evolução da Bacia Içá no Brasil (Fig. 7). 

Figura 7 - Configuração paleogeográfica esquemática da Bacia Içá (1) logo após a inversão do sistema de drenagem da 
Amazônia Ocidental para leste, e inversão positiva da Bacia do Solimões (2). A reativação do Alto de Carauari devia 
limitar a sedimentação à oeste e o Arco de Purus a Leste.
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A inexistência até o momento de registro de sedi-
mentos correlacionáveis à Formação Içá a leste do Arco 
de Purus (i.e. sobre a Bacia do Amazonas) constitui forte 
indicativo de que a região deste arco estrutural mante-
ve-se como um divisor de drenagem estabelecendo o li-
mite da Bacia Içá pelo lado leste. Além disso, conforme 
apontaram Bemerguy et al. (1995), Bemerguy (1997) e 
Bemerguy et al. (2002) toda a área imediatamente a les-
te do Arco de Purus representadas nos compartimentos 
morfotectônicos Manaus-Nhamundá (ver Figura 8) e 
Tupinambarana, estavam sob transpressão, constituin-
do áreas soerguidas, e, portanto admitidas aqui como 
ombreiras orientais da Bacia Içá. 

Também não se tem registros de sedimentos da 
Formação Içá a oeste do Arco de Carauari, mas tão so-
mente da Formaçao Solimões o que é indicativo de que 
o soerguimento do forebulge andino prosseguiu durante 
a deposição da Formação Içá, com a erosão nessa região 
dos eventuais depósitos correlativos restando em super-
fície a apenas a Formação Solimões intensamente disse-
cada.

A movimentação das estruturas do Lineamento Ta-
cutu sujeitas a transtensão dextral (ramo da estrutura 
em cunha do rio Branco com características de junção 
releasing), estabeleceu a ligação fluvial entre a Bacia Içá e 
a Bacia de Boa Vista e daí ao Oceano Atlântico pelo cor-

redor formado ao longo dos rift valley reativado do Tacu-
tu  (North Savanna na República da Guiana). Esta interpre-
tação é corroborada pela grande quantidade de marcas 
de paleodrengem existente tanto no interfluvio Negro-
Solimões quando no interflúvio Branco – Negro, marcas 
essas que mostram que o sistema escoava para nordeste. 
Este paleosistema de drenagem responde pelo transpor-
te e deposição das formações Içá e Boa Vista, no Brasil, 
e North Savanna, na Guiana, evento que teria aconteci-
do durante o Plio-Pleistoceno. Paralelamente, diversas 
estruturas geradas ou reativadas durante este evento 
cinemático movimentaram-se segundo as direções prin-
cipais E-O e NE-SO, estabelecendo-se ao longo delas os 
principais corredores de drenagem dirigidos para nor-
deste (atual região nordeste de Roraima e República da 
Guiana) (Fig. 7 e 8). 

Portanto, nessa interpretação, admite-se que bem 
antes do estabelecimento do rio Amazonas transconti-
nental, a via de escoamento de toda a drenagem da Ama-
zônia Ocidental era feita através do nordeste de Rorai-
ma, daí adentrando pelo sul da Republica da Guiana até 
o Atlântico, através dos rios proto-Barbice e proto-Es-
sequibo. Não há registros de sedimentos relacionáveis à 
Formação Iça entre o Arco de Purus e o litoral Atlântico 
evidenciando que não havia, neste período, ligação entre 
as drenagens do Alto e Baixo Amazonas.

Figura 8 - Provável quadro paleogeográfico (esquemático e com forte exagero vertical) do Messiniano ao Piacenziano na 
Amazônia Ocidental. Notar o sistema de drenagem dirigido para NE, em direção ao Lineamento Tacutu, com os canais 
principais adaptados à terminações de blocos basculados e o isolamento da drenagem da região noroeste que passou 
a correr para os Lhanos e bacias do Caquetá e rio Orinoco na fronteira Colômbia-Venezuela. Um outro sistema dirigido 
para sul-sudeste tinha suas cabeceiras ao longo do Lineamento Madeira (canto inferior direito do diagrama). O Arco de 
Purus permanecia como divisor de drenagem. 
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É provável que a movimentação das falhas trans-
tensionais do Lineamento Tacutu tenha provocado um 
significativo alçamento da região da atual fronteira do 
Brasil com a Venezuela, no noroeste de Roraima e norte 
e noroeste do Amazonas, cujos remanescentes estão hoje 
representado pelas serras do Padre, Neblina, 14 de Mar-
ço, Imeri, Urucuzeiro. Este processo pode ter provocado 
o isolamento da drenagem da região do atual Alto Rio 
Negro que, a partir de então, foi provavelmente captura-
da para a bacia do rio Orinoco, na Venezuela e, portanto, 
desconectada da Bacia Içá (Figuras 8 e 9).

Por outro lado, analisando-se a geologia regional e, 
especialmente, a litoestigrafia envolvida, observa-se que 
os sedimentos da Formação Içá não ocorrem a sul e a 
sudeste do Lineamento do rio Madeira, indicando que o 
mesmo talvez tenha se constituído nas ombreiras da ba-
cia de sedimentação Içá, na forma de um divisor de dre-
nagem que estabelecia seus limites ao sudeste (Figura 7, 
8 e 9). A presença deste paleodivisor foi constatada pelo 
mapeamento realizado pelo IBGE para o Projeto SIVAM 
(Braz et al., 1999), e é evidenciada pela ocorrência de 
grande quantidade de paleovales na vertente direita da 
bacia do atual curso do rio Madeira, que desenham uma 
rede de paleodrenagens e paleovales voltada para sul. 

Figura 9 - Quadro estrutural esquemático do Messinia-
no ao Piacenziano na Amazônia Ocidental do Brasil (vista 
em mapa distorcido para comparação da figura 9 com o 
diagrama da figura 8). As convenções são: Números na  
legenda - (1) eixo de dobra; (2) falha transtencional dex-
tral; (3) falha transpressional dextral com componente 
vertical inversa; (4) falha transcorrente dextral; (5) falha 
inversa, (6) paleodrenagem, (7) eixos de tensão neotectô-
nico. Letras no interior do desenho: (A) Lineamento Ma-
deira, (B) Arco de Purus, (C) Cunha Transtensiva do Rio 
Branco-Rio Negro, (D) Lineamento Tacutu, (B) Lineamento 
Rio Branco, (F) Arco de Carauari, (G) Lineamento Juruá, 
(Lineamento Japurá). 

A região, portanto, funcionava como divisor de dre-
nagens durante o final do Neógeno. Não há elementos 
para definir a influência das estruturas do Lineamen-
to Madeira em sua formação, mas como será discuti-
do adiante, estas estruturas foram reativadas entre o 
Plioceno e o Pleistoceno como falhas transtensionais 
dextrais com planos mergulhando para sudeste. Neste 

contexto, é admissível que sob influência do regime ne-
otectônico, a região estivesse sujeita a transpressão com 
importantes componentes transpressionais dextrais e 
planos voltados para sudeste, o que propiciaria a sua re-
ativação como falhas normais com bloco alto a noroeste.

Do Piacenziano ao Holoceno – 2,5 Ma até hoje
Após o primeiro pulso cinemático neotectônico, 

toda a região experimentou um período de estabilida-
de tectônica com incidência de regime climático glacial, 
nas zonas temperadas próximas aos pólos, e consequen-
te implantação na região equatorial de climas áridos a 
semi-áridos e rebaixamento do nível dos mares em vá-
rios eventos registrados no Plioceno terminal e Pleisto-
ceno (vide figura 5). Na região intraplaca este fenômeno 
foi responsável pela elaboração de uma superfície de 
aplainamento, atualmente preservada sob a forma de in-
terflúvios tabulares sobre a Formação Içá de ocorrência 
generalizada em toda a sua área de exposição.

A esta superfície de aplainamento Costa et al. (1978) 
atribuíram idade  “neopleistocênica” e a denominaram 
de “Pediplano Neopleistocênico”, com base no fato de 
que estaria truncando uma unidade geológica de idade 
plio-pleistocênica, na época considerada como Forma-
ção Solimões. Tal unidade atualmente é definida como 
Formação Içá, que também foi originalmente, e por al-
gum tempo, considerada como de idade plio-pleistocê-
nica, ou mesmo pleistocênica, o que levou a que Bezerra 
(2003) também considerasse a referida superfície com 
tendo se desenvolvido no “Mesopleistoceno”. 

No entanto, conforme já discutido, esta superfí-
cie encontra-se afetada pelo segundo pulso cinemático 
do regime neotectônico registrado na região intraplaca 
sul-americana que é aqui admitido como reflexo da fase 
orogênica Quéchua III, datada em torno de 2,1 Ma. Por-
tanto a idade do topo da Formação Içá no Brasil enten-
de-se ao início do Pleistoceno (Gelasiano-Calabriano). 
Nesse contexto admite-se que o aplainamento que trun-
ca a Formação Içá tenha idade relativa ao final do Plio-
ceno, atingindo o início do Pleistoceno, sendo, portanto 
plio-pleistocênica. 

Assim, entre o Piacenziano e o Gelasiano (2,5 a 1,8 
Ma) após o desenvolvimento desta superfície de aplai-
namento, implantou-se na cordilheira andina a fase Oro-
gênica Quéchua 3 induzindo, na região intraplaca, a um 
segundo pulso cinemático neotectônico, o qual desem-
penhou um papel fundamental na atual configuração do 
relevo e no desenho da rede de drenagem (figuras 10 e 11). 

O jogo de tensões então estabelecido movimentou 
e deslocou falhas antigas criando espaços para a adap-
tação da hidrografia a estas descontinuidades. A rede 
de drenagem que até então se dirigia preferencialmen-
te para nordeste da Amazônia Ocidental, foi capturada 
por falhas normais de direção NO-SE, notadamente as 
da borda do Arco de Purus, e por falhas transtensionais 
dextrais de direção E-O.
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Nesta fase, entre 2,5 e 2,0 Ma, foi estabelecida a li-
gação das redes de drenagem a oeste e leste do Arco de 
Purus para a formação do Amazonas transcontinental 
(Figuras 10 e 11). Esta hipótese é também admitida por 
Campbell Junior et al. (2006) e Campbell Junior (2010) e 
Rossetti et al. (2005). 

Importante subsídio para esta discussão foi apre-
sentado por Ribeiro (2006) que utilizou datações basea-
das nas taxas de mutação de DNA para estimar o tempo 
de surgimento de espécies de peixes da Bacia Amazô-
nica. O autor apresenta dados que evidenciam diversi-
ficação de espécies de arraias da família Potamotrigon e 
surgimento de novas espécies por volta de 2 Ma (1,18 a 
3,28 Ma). 

O aspecto interessante desse estudo em relação à 
questão em discussão é que os dados apresentados por 
Ribeiro (op.cit) mostram que a oeste do Arco de Purus a 
espécie Potamotriginidae schroederi originou-se entre 10 e 
6 Ma, com ocorrência restrita aos rios Orinoco e Negro, 
enquanto que a espécie Potamotriginidae sp1 surgiu entre 9 
e 6 Ma e é endêmica do rio Negro. A leste do Arco de Pu-
rus, no entanto, notadamente nos tributários do baixo 
Amazonas (Tapajós, Xingu, Tocantins) as espécies des-
ta família que constituem o grupo roseta ocelado (ainda 
sem denominação científica) originaram-se a cerca de 
2,0 Ma (Ribeiro, op. cit). 

 Dentre as hipóteses apresentadas pelo autor para 
explicar a origem desta espécie (roseta ocelado), uma 
delas é que o Arco de Purus tenha funcionado como bar-
reira biogeográfica da ictiofauna amazônica até o Pleis-
toceno e não até o final do Mioceno conforme aceito por 
muitos autores (Hoorn, et al. 1995, Lundberg et al., 1998). 
Nesse cenário, as espécies de potamotrigonídeos teriam 
distribuição restrita aos rios situados ao oeste do Arco 
de Purus até o período de sua transposição há cerca de 
2 Ma (Gelasiano), para a formação do rio Amazonas 
Transcontinental. 

Essa conexão faunística recente é corroborada pe-
las espécies-irmãs do peixe tucunaré Cichla sp. do baixo 
Amazonas e Cichla temensis do rio Negro, que se separa-
ram há aproximadamente 2,60 a 2,16 Ma (Willis, 2006). 
A filogenia da família Potamotrygonidae contém interes-
santes informações que corroboram esse cenário. As 
únicas espécies do gênero Potamotrygon que ocorrem à 
leste da suposta localização geográfica do Arco do Purus 
são representantes do grupo roseta-ocelado, originadas 
há cerca de 2,00 (1,18 – 3,28) Ma, ou seja, entre o Piacen-
ziano e o Calabriano.

Os dados e análises apresentados por Ribeiro 
(2006) aliados à inexistência até o momento, de regis-
tros de sedimentos correlacionáveis a Formação Içá ao 
leste do Arco de Purus, conduzem à interpretação de 
que a transposição da região do Arco de Purus para a 
formação do rio Amazonas Transcontinental ocorreu 
por volta 2,0 a 1,8 Ma, quando já incidia sobre a região 

intraplaca amazônica o segundo pulso cinemático do re-
gime neotectônico o qual perdura até o presente (Costa 
et al., 1991 a e b; Costa et al., 1996; Bermeguy, 1997, Be-
zerra, 2003).

Também sob os efeitos deste evento, a região ao 
longo do Lineamento Madeira sofreu transtensão, com 
a reativação das falhas transpressionais do primeiro 
pulso desta feita como falhas transtensionais dextrais, 
causando: (1) o rebaixamento de toda a região posicio-
nada a sudeste; (2) inversão de drenagem da região de 
Rondônia e norte do Mato Grosso para norte; e (3) for-
mação do rio Madeira e ligação de todo o seu sistema de 
drenagem com o rio Amazonas. O curso retilíneo deste 
rio deve estar adaptado aos planos das falhas mestras do 
lineamento. 

Ainda decorrente da movimentação ao longo do Li-
neamento Madeira em sua borda noroeste, parte da dre-
nagem foi capturada por falhas de direção NO-SE, em 
seguida deslocadas por outras de direção E-O, desenvol-
vendo o curso atual do rio Purus. Um antigo curso da pa-
leodrenagem do Purus, com direcionamento geral N-S, 
encontra-se registrado sob a forma de grandes terraços 
caracterizados, por Araújo et al. (1976), como Aluviões 
Indiferenciadas ou Antigas, distintas e mais antigas que 
as Aluviões Holocênicas e de idade pleistocênica. 

O mesmo fenômeno aconteceu para a formação do 
curso superior do rio Juruá, e praticamente toda a exten-
são do rio Japurá, e do rio Solimões a montante da foz do 
rio Juruá. Grandes trechos desses rios foram formados 
pela captura da paleorede de drenagem por feixes de fa-
lhas transtensionais dextrais dos lineamentos de dire-
ção E-O, entre eles os denominados lineamentos Japurá 
e Juruá, com ambas as bacias nestes trechos, mostrando 
forte assimetria de vertentes caracterizada por longos 
tributários pela margem direita e tributários curtos ou 
inexistentes pela esquerda. O trecho do rio Juruá, a ju-
sante da extremidade leste do lineamento homônimo, 
manteve seu curso geral SO-NE, controlado pelas estru-
turas transpressivas do primeiro pulso cinemático.

O rio Solimões que tem sua bacia caracterizada por 
uma forte assimetria de vertentes, com bloco alto a nor-
te, em todo o trecho entre a região da tríplice fronteira 
Brasil-Peru-Colômbia e a foz do rio Juruá, mantém um 
direcionamento geral SO-NE, mas com várias quebras 
bruscas segundo alinhamentos de direção E-O. Dali para 
jusante se ajusta a um feixe de falhas normais adquirin-
do o direcionamento NO-SE, primeiro no graben de Ma-
mirauá e, em seguida, no de Codajás (Bezerra, 2003), até 
se juntar ao rio Purus, já na área de influência das es-
truturas do Lineamento Madeira. Daí segue adaptando 
sua planície à estrutura transtensiva de Manacapuru e 
se superimpondo à falha normal de Manacapuru, uma 
provável reativação de falhas da borda leste do Arco de 
Purus, e que  estabelece o contato entre as formações Icá 
e Alter do Chão. Junta-se ao Amazonas a partir da foz 
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do rio Negro, onde hoje se edifica a cidade de Manaus. 
De Manacapuru até a foz do rio Madeira o rio Solimões 
e, a partir de Manaus, o rio Amazonas, mantêm o caráter 
subseqüente adaptado a falhas transtensionais dextrais 
de direção E-O. 

Os rios afluentes da margem direita do rio Negro 
também representam cursos formados através de captu-
ras da drenagem pliocênica, que foram desviados pelas 
falhas normais NO-SE, e transtensionais E-O, para for-
mar o curso do baixo rio Negro, no trecho entre a foz do 
rio Unini e Manaus. O trecho a montante do rio Branco, 
nesta época ainda não havia se definido.

Ao norte, as falhas do Lineamento Tacutu mo-
vimentaram a Cunha Transtensiva do rio Branco-Rio 
Negro com abatimento da zona interna, provocando a 
captura para sul da rede de drenagem que seguia para o 
Atlântico, através do corredor do rifte do Tacutu. Rios 
como Tacutu, Urariquera e Mucajaí que apresentavam 
curso direcionado para NE foram capturados pelos tra-
ços dessas descontinuidades, e tiveram seus cursos in-
vertidos para S ou SO descrevendo amplas e anômalas 
curvaturas.

Esta drenagem invertida se organizou num primei-
ro momento ao longo das falhas transpressionais que 
controlam o curso do Rio Branco e, em parte, ajustaram-
se a falhas normais de direção NO-SE, geradas no inte-
rior da estrutura em cunha. Por estas vias de escoamen-
to era feita a drenagem do grande pântano formado no 
interior da bacia transtensiva, que se juntava ao trecho 
inferior do rio Negro, e daí ao Solimões, ambos recente-
mente formados. Também nesta época formou-se o tre-
cho do rio Negro a montante da foz do rio Padauari, pela 
captura dos antigos cursos dos rios Téa, Aluanã, Uneiu-
xi e Urubaxi, compondo, durante um certo tempo, um 
sistema de drenagem que também desaguava na região 
pantanosa do interior da estrutura em cunha. 

Figura 10 - Configuração da paisagem da Amazônia Oci-
dental do Brasil do Piacenziano até os dias atuais.

A progressão da deformação no interior da bacia do 
Rio Branco-Rio Negro, durante o fim do Pleistoceno e 
por todo o Holoceno, evoluiu a partir do colapso de nor-
te para sul do piso das falhas normais NO-SE, de modo 
que a adaptação da drenagem do curso do rio Negro, no 
trecho em que apresenta o padrão entrelaçado entre a 
foz do Padauari e a foz do rio Branco, ocorreu posterior-
mente à adaptação dos trechos a montante e a jusante. 
Após essa adaptação aconteceram novas movimenta-
ções dessas falhas ou geração de novas, provocando a 
migração do seu curso para sudoeste por mais de 20 km, 
e deixando registros de seu antigo curso sob a forma de 
terraços ainda periodicamente inundáveis. 

A região onde hoje se situa o Alto rio Negro não 
esteve isenta deste processo. Por mecanismos ainda não 
esclarecidos, ela também foi palco de movimentos ver-
ticais que provocaram uma acentuada desorganização 
da sua pretérita rede de drenagem conforme demons-
tra a extensa ocorrência de solos do tipo Espodossolos 
recobertos por Campinarana, um típico indicador neo-
tectônico (Bezerra, 2003). Tais movimentos certamente 
provocaram a ligação hoje observada entre as bacias do 
Orinoco e do rio Negro através do canal de Cassiquiare, 
e significativa ocorrência de paleovales, lagos colmata-
dos e terraços em uma das margens dos principais dos 
rios que drenam aquela área. 

Figura 11 - Quadro estrutural esquemático do Plioce-
no (Piacenziano) - Holoceno na Amazônia Ocidental do 
Brasil (vista em mapa distorcido para comparação com o 
diagrama da figura 8). As convenções são: (1) falha trans-
corrente dextral com componente vertical normal ou fa-
lha transtensional; (2) falha transcorrente dextral com 
componente vertical inversa ou falha transpressional; (3) 
falha transcorrente dextral; (4) falha inversa; (5) rios.
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CONCLUSÕES 

As unidades litoestratigráficas de idade cenozoica 
expostas na Amazônia ocidental do Brasil estabelece-
ram-se sobre bacias e depressões, cuja formação e evo-
lução têm estreitas ligações com o regime neotectônico, 
onde as estruturas geológicas desempenham um papel 
fundamental no arranjo das formas de relevo e da rede de 
drenagem. O conhecimento geológico dessas unidades 
mostra-se fundamental para o entendimento da evolu-
ção neotectônica e paleogeográfica dessa região. 

Nela se projetam zonas de fraquezas antigas, de-
finidas no embasamento Pré-Cambriano. As mais im-
portantes conformam os lineamentos Tacutu ou Guiana 
Central e Madeira ou Madre de Dios-Itacoatiara, ambos 
orientados paralelamente na direção NE-SO, que inte-
ragem com estruturas reativadas do Arco de Purus de 
orientação NO-SE. 

As movimentações impostas pelo regime neotectô-
nico sobre a estruturação paleotectônica propiciaram o 
desenvolvimento de pelo menos três bacias sedimenta-
res de idade cenozoica em cujo preenchimento se defi-
nem as citadas unidades litoestratigráficas. Estas bacias 
são denominadas de: (i) Bacia Cenozoica Solimões; (ii) 
Bacia Içá e (iii) Bacia do Rio Branco-Rio Negro. 

A formação e evolução tectônica dessas bacias po-
dem ser divididas em quatro intervalos de tempo impor-
tantes de sua história geológica. Os dois primeiros estão 
diretamente vinculados ao soerguimento da cordilheira 
andina, e os dois últimos aos dois pulsos cinemáticos do 
regime neotectônico vigente na região intraplaca. 

Os principais eventos são: 1) Do Chattiano ao Serra-
valliano-Tortoniano – 27 a 11,8 Ma: 

– o soerguimento andino associado à orogênese Qué-
chua 1, e a consequente sobrecarga decorrente do espes-
samento litosférico, causou subsidência do tipo flexural 
das áreas imediatamente a leste da cordilheira; 

– desenvolvimento de uma ampla área subsidente no 
oeste amazônico entre o Arco de Purus, que funciona-
va como um divisor de águas entre o proto-Solimões e 
o proto-Amazonas, e o sopé da cordilheira. Alternativa-
mente poderia não ter havido este divisor, e toda a dre-
nagem amazônica estava voltada para oeste, em direção 
a esta área subsidente formada no sopé da cordilheira.

– nesta área subsidente, (Lago Pebas), e para onde se di-
recionavam as águas do proto-Solimões, e provavelmen-
te do proto-Amazonas, acumularam-se até o Tortonia-
no, os sedimentos que no Brasil compõem a Formação 
Solimões, e no Peru e Bolívia, a Formação Pebas. 

2) Do Serravalliano-Tortoniano ao Messiniano –11,8 Ma a 7 
Ma:

– como uma consequência do estabelecimento da má-
xima compressão associada a orogênese Quéchua 2, o 
espessamento crustal dos Andes orientais começou a ser 
compensado isostaticamente através de um soerguimen-
to periférico, também chamado de alto flexural (flexural 
bulge de Chang, 1992), em relação à bacia de antepaís, 
junto aos seus limites com a Plataforma Sul-Americana.

– este alto flexural soergueu praticamente toda a região 
antes ocupada pelo Lago Pebas, expondo, em parte, os 
sedimentos miocênicos da Formação Solimões à disse-
cação fluvial;

– inversão do sistema de drenagem para leste, em dire-
ção a barreira estrutural do Arco de Purus. Esta inversão 
ocorreu por volta de 9 Ma, correspondente ao Mioceno 
(Tortoniano).

3) Do Messiniano (final do Mioceno) ao Piacenziano (início 
do Plioceno) -7 a 2,5 Ma):  

– até por volta de 5,3 Ma prosseguiram os processos fle-
xurais e isostáticos periféricos à cadeia andina vincula-
dos à fase orogênica Quéchua II e o consequente pro-
cesso de inversão da drenagem da Amazônia Ocidental 
para leste. O interior da placa Sul-Americana começou a 
registrar os efeitos do regime neotectônico de natureza 
transcorrente cujo primeiro pulso cinemático foi pre-
dominantemente transpressivo, com eixo extensional 
orientado NNE-SSW. 

– as águas invertidas ficaram por um certo tempo con-
finadas em um sistema fluvial arreico (Bacia Içá), onde 
uma rede desorganizada de canais convergia para áreas 
pantanosas com lagos e deltas lacustres onde deposita-
ram-se os sedimentos  plio-pleistocênicos da Formação 
Içá 

– a movimentação das estruturas do Lineamento Tacu-
tu propiciou a ligação fluvial entre a Bacia Içá e a Ba-
cia de Boa Vista e daí ao Oceano Atlântico pelo corre-
dor formado ao longo do rift valley reativado do Tacutu  
(North Savanna). 

– este sistema de drenagem responde pela deposição 
das formações Içá e Boa Vista, no Brasil, e North Savan-
na, na Guiana, evento que teria acontecido durante o 
Plio-Pleistoceno. 

– a via de escoamento de toda a drenagem da Amazônia 
Ocidental, portanto, passou a ser feita através do nor-
deste de Roraima, daí adentrando pelo sul da republica 
da Guiana até o Atlântico através do proto-Barbice e 
proto-Essequibo.

– os altos relevos que conformam a atual linha de fron-
teira entre o Brasil e a Venezuela, Roraima (serras do 
Padre, Neblina, 14 de Março, Imeri, Urucuzeiro) foram 
desenvolvidas durante este pulso cinemático e separara-
ram a bacia hidrográfica do rio Negro da bacia sedimen-
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tar Içá. Espécies de Arraias Potamotriginidae schroederi e 
Potamotriginidae sp1, foram isoladas e são endêmicas das 
bacias do Orinoco e Negro.

– a região onde hoje corre o rio Madeira funcionava 
como um divisor de drenagem, separando a bacia Içá, de 
uma paleodrenagem que corria para sul em direção as 
bacias do Chaco e Paraná. 

4) Do Piacenziano ao Holoceno – 2,5 Ma até hoje: 

– implantou-se, entre 2,5 e 1,8 Ma, na cordilheira andi-
na a fase Orogênica Quéchua 3, induzindo, na região in-
traplaca, a um segundo pulso cinemático neotectônico, 
desta feita, predominantemente transtensivo, o qual de-
sempenhou um papel fundamental na atual configura-
ção do relevo e no desenho da rede de drenagem. 

– Entre 2,5 e 2,0 Ma, foi estabelecida a ligação das re-
des de drenagem a oeste e leste do Arco de Purus para 
a formação do Amazonas transcontinental. Houve di-
versificação de espécies de arraias da família Potamotri-
gon, como a roseta ocelado,  e, muito provavelmente, de 

outras espécies da fauna ictiológica com surgimento de 
novas espécies por volta de 2 Ma (1,18 a 3,28 Ma).

– rios que constituam a pretérita rede de drenagem fo-
ram capturados por falhas e lineamentos de direção NO-
SE, em seguida deslocadas por outras de direção E-O 
constituindo os atuais cursos dos rios Solimões, Negro, 
Purus, Juruá, Japurá, e seus afluentes.

–A movimentação vertical das falhas do lineamento 
Madeira provocou a inversão de drenagem da região de 
Rondônia e norte do Mato Grosso para norte, formando 
o atual rio Madeira e estabelecendo a ligação de todo o 
seu sistema de drenagem com o rio Amazonas em for-
mação. 

– As falhas do Lineamento Tacutu movimentaram a 
Cunha Transtensiva do Rio Branco-Rio Negro com aba-
timento da zona interna, provocando a captura para sul 
da rede de drenagem que seguia para o Atlântico, através 
do corredor do  rifte do Tacutu. A drenagem invertida 
juntou-se ás dos rios Negro e Solimões, recentemente 
formados, e daí ao Amazonas. 
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Formação Serra do Caeté: a glaciação do 
sistema Puga, Neoproterozoico da Faixa 

Paraguai, SW de Mato Grosso
Serra do Caeté Formation: Neoproterozoic glacial record of the Puga 

System in the Paraguai Belt, Southwestern Mato Grosso, Brazil

Gercino Domingos da Silva, Jackson Douglas Silva da Paz, Gerson Souza Saes

RESUMO: A Formação Serra do Caeté possui três associações 

das fácies: i) conglomerado matriz-sustentado, polimítico; ii) arenito 

com clastos caídos (de até 50 cm); e iii) ritmito de arenito e argili-

to, ferrífero e fosfatado, com clastos pingados. No ritmito, os teores 

de óxido de ferro variam até 62 %; e os teores de fosfato, até 5,4 %. 

A deposição ocorreu em plataforma marinha siliciclástica rasa sob 

ação glacial. O ferro é produto da precipitação direta no sedimento 

por causa da anoxia provocada pelo isolamento entre o mar e a at-

mosfera durante o congelamento global seguida pela brusca subida 

do nível do mar durante a deglaciação. O fosfato, diagenético, resul-

tou das águas de ressurgência. A Formação Serra do Caeté é um pulso 

de sedimentação glacial do Sistema Puga, do Cinturão Paraguai do 

Neoproterozoico, provavelmente de idade em torno de 630 Ma.

PALAVRAS-CHAVE: Formação Serra do Caeté; Neoprotero-

zoico; Glaciação; Formação Ferrífera Bandada; Cinturão Paraguai.

ABSTRACT: The Serra do Caeté Formation consists of 
three facies associations: i) the matrix-supported poly-
mitic conglomerate; ii) the sandstone with dropstones 
(up to 50 cm length); and iii) iron oxides and phospha-
tic rhythmite of sandstone and pelite with dropstones. 
The iron oxide content in the rhythmite is up to 62 % 
while the phosphate could reach up to 5.4 %. The de-
positional system is a glacial-dominated sea with sili-
ciclastic grain. The origin of iron is product of anoxia 
due to the isolation between sea water and the atmos-
phere, resultant from the global freezing during the Ne-
oproterozoic, followed by abrupt sea level rising (con-
sequence of the subsequent warming). The phosphate 
is diagenetic in origin, probably due to the circulation 
of upwelling waters from the oceanic bottom. Serra do 
Caeté Formation probably represents the earlier pulse 
of glaciation in the Puga System (Neoproterozoic Pa-
raguay Belt).

KEYWORDS: Serra do Caeté Formation; Neoprotero-
zoic; Glaciation; Banded Iron Formation; Phosphate; Pa-
raguay Belt.

Programa de Pós-graduação em Geociências, Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, MT. 

Emails: gercinosilva@gmail.com; jackdspaz@yahoo.com.br; gssaes@gmail.com



Formação Serra do Caeté: a glaciação do Sistema Puga, Neoproterozoico da Faixa Paraguai, SW de Mato Grosso

158
Contribuições à Geologia da Amazônia  - Volume 9

INTRODUÇÃO

A Faixa Paraguai é o registro geológico do Ciclo 
Brasiliano-Panafricano (Neoproterozoico), e   na região 
sudoeste de Mato Grosso (porção sul do Cráton Amazô-
nico) se caracteriza por depósitos terrígenos glaciais na 
base que ascendem a carbonáticos e terrígenos, ambos 
acumulados em clima tropical. Neste trabalho é identi-
ficada e descrita uma sucessão sedimentar glacial gene-
ticamente ligada ao Sistema Puga. Ela abrange cerca de 

100 km2 em faixa descontínua de 50 km de comprimento 
e direção aproximada NE-SW. Seus afloramentos mais 
significativos ocorrem na Serra do Caeté e em morros 
das fazendas Baía Grande e Baía da Capivara e nos mu-
nicípios de Mirassol D’ Oeste, Gloria D’ Oeste, Cáceres e 
Porto Esperidião (Figura 1). O acesso às áreas aflorantes 
desta sucessão sedimentar glacial se dá a partir de Cuia-
bá pela rodovia BR-070 até a cidade de Cáceres; a partir 
daí, segue pela BR-174, que atravessa a área de estudo no 
sentido leste-oeste, em sua porção central.

A área de estudo foi escolhida por causa da ocor-
rência de depósitos sedimentares de óxido de ferro na 
Fazenda Ratel, cujos teores de óxido de fosfato che-
garam a 3% (Figura 1). Os estudos apoiados pela ME-
TAMAT (Empresa de Mineração do Estado de Mato 
Grosso) e FAPEMAT (Fundação de Apoio à Pesquisa do 
Estado de Mato Grosso) levaram ao desenvolvimento de 
uma dissertação de mestrado (Silva, 2010) a qual visou 
ao detalhamento litoestratigráfico e potencial mineral 
destes depósitos de ritmitos, por meio de mapeamento 
geológico, pesquisa mineral exploratória, análise petro-
gráfica e análise química. Por causa das características 
litológicas próprias e muito particulares, da continuida-
de lateral e da importância econômica, estes depósitos 
foram informalmente denominados Sedimentos Serra 

do Caeté. Neste trabalho,  se propõe a formalização es-
tratigráfica da unidade como Formação Serra do Caeté 
e serão apresentadas a caracterização da seção-tipo,  
faciologia sedimentar, paleoambiente deposicional e se 
discute uma hipótese sobre origem desta nova unidade 
litoestratigráfica. 

CONTEXTO GEOLÓGICO

A área de estudo está inserida no domínio estrutu-
ral denominado Zona da Baixada do Alto Paraguai (Al-
meida, 1964), coberturas brasilianas (Almeida, 1984) ou 
ainda cobertura sedimentar de plataforma (Alvarenga, 
1990); e sua ocorrência recobre a porção sul do Cráton 

Figura 1 - Localização da área de estudo no sudoeste do Mato Grosso.
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Amazônico na região sudoeste de Mato Grosso. Geologi-
camente, esta região se formou a partir da sutura de cinco 
terrenos exóticos que se consolidaram a partir do Pale-
oproterozoico até Mesoproterozoico e que constituem 
o embasamento da Faixa Paraguai (Saes, 1999). A con-
solidação das rochas de embasamento ocorreu de leste 
para oeste, de tal maneira que as rochas mais novas se en-
contram na porção oeste. A Faixa Paraguai é constituída 

de rochas sedimentares depositadas em margem passiva 
durante o Neoproterozoico e, posteriormente, dobradas 
pela orogênese Brasiliana-Panafricana no Cambriano 
(Alvarenga e Trompette 1993; Trindade et al., 2003). As 
rochas sedimentares da Faixa Paraguai, em Mato Grosso, 
foram agrupadas nas seguintes unidades estratigráficas: 
Grupo Cuiabá, Formação Bauxi, Formação Puga, Grupo 
Araras e Grupo Alto Paraguai (Figuras 2 e 3). 

Figura 2 - Mapa geológico da área de estudo, modificado de Lacerda Filho et al. (2004). (1 Fz Santa Maria; 2 Fz Santa Lu-
cia; 3 Fz Ratel; 4 Fz Valpramar; 5 Fz Porto Seguro; 6 Fz Baía da Capivara; 7 Fz Baía Grande). 
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Figura 3 - Seção geológica NW-SE ao longo da Serra do 
Caeté e Província Serrana.

O embasamento da bacia, em sua porção oeste, que 
recebeu os sedimentos da Formação Serra do Caeté, é 
constituído pelas rochas do Terreno Jauru (Saes, 1999). 
Este terreno é formado por um conjunto de complexos 
metamórficos vulcanossedimentares e gnaisse-migmatí-
ticos, além de corpos intrusivos de natureza básica-ul-
trabásica e ácida, com idades que variam de 1.586 Ma a 
1.230 Ma e intrusões tardias em torno de 930 Ma (Ruiz 
et al., 2006). Ali, a Formação Serra do Caeté ocorre des-
continuamente com mergulhos sub-horizontais, local-
mente recobrindo rochas gnáissicas, metasilexitos, xis-

tos e corpos graníticos maciços e foliados. Além disso, 
esta unidade encontra-se recoberta pelos diamictitos da 
Formação Puga, paraconglomerados da Formação Jauru, 
pela Formação Pantanal e por sedimentos recentes. 

FORMAÇÃO SERRA DO CAETÉ 

Na região da Serra do Caeté e nos morros locali-
zados nos domínios das fazendas Baia Grande e Baia da 
Capivara (Figura 1), acerca de 10 km a sul da cidade de 
Porto Esperidião, às margens do rio Jauru, há muito tem 
sido observada uma sucessão estratigráfica sedimentar 
com espessura em torno de 100 m. Esta sucessão tem 
sido incluída em diversas outras unidades litoestrati-
gráficas como Formação Bauxi (Vieira, 1965), Formação 
Puga (Nogueira et al., 2003a,b; Alvarenga et al., 2004; 
Silva Junior et al., 2007) ou ainda como membro supe-
rior da Formação Araras (Lacerda Filho, 2004), ainda 
que incompatível com a constituição litológica e posi-
cionamento estratigráfico destas unidades (Figura 3). 
Esta distinção litológica suscitou a idéia de que esta su-
cessão se tratasse de uma nova unidade litoestratigrá-
fica distinta das demais formações, cujo detalhamento 
tornaria a história geológica do Neoproterozoico mais 
fácil de ser entendida. A definição litoestratigráfica 
formal desta sequência como Formação Serra do Caeté 
obedece aos critérios estabelecidos pelo Código Bra-
sileiro de Nomenclatura Estratigráfica (cf. Petri et al. 
1986a,b). 

Figura 4 - Correlação estratigráfica entre as formações neoproterozóicas da Província Serrana e a Serra do Caeté. Nú-
meros entre parênteses (1 a 8) se referem às subunidades sugeridas por Luz et al. (1980).  
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A Formação Serra do Caeté constitui-se de três fá-
cies: i) na base, conglomerado polimítico; ii) por arenito 
fino com clastos pingados, sobreposto ao anterior; e iii) 
ritmito de argilito e arenito fino ferrificado e fosfatado, 
com teores de até 62 % de Fe

2
O

3
 e 5 % de P

2
O

5
. No entan-

to, esta sequência de rocha ainda não havia sido descrita 
no Estado de Mato Grosso e mostra similaridades com 
aquela descrita para Formação Santa Cruz (Almeida, 
1945) do Grupo Jacadigo na região de Corumbá-MS. Por 
outro lado, a posição estratigráfica da Formação Serra 
do Caeté coincide com a posição estratigráfica da For-
mação Bauxi como sugerida em trabalhos anteriores 
(p.e., Figueiredo & Olivatti, 1974; Silva et al., 2009). 

A Formação Serra do Caeté é parcialmente lateri-
zada e mantém relevos residuais com bordas escarpadas 
(cuesta) e topo relativamente plano, orientadas com ati-
tudes do acamadamento na direção NE-SW e mergu-
lho variando de 5° a 20° SE. Estas são as duas principais 
feições geomorfológicas que estão associadas com esta 
unidade, que pode alcançar altitude de até 400 m. Na 
porção nordeste e leste, a Formação Serra do Caeté en-
contra-se recoberta pelos diamictitos da Formação Puga 
(Figura 4). Na porção oeste e sul da área de estudo, os 
ritmitos da Formação Serra do Caeté, encontram-se re-
cobertos pelos paraconglomerados, siltitos e folhelhos 
da Formação Jauru, terraços aluvionares da Formação 
Pantanal e pelos aluviões recentes do rio Jauru. 

Área-tipo e estratótipo 
A área-tipo da Formação Serra do Caeté é reco-

nhecida por um  morro localizado nos domínios das fa-
zendas Baía Grande e Baía da Capivara, pelas elevações 
situadas nas fazendas Porto Seguro, Ratel, Santa Lúcia, 
Estância Valpramar e pela Serra do Caeté, sustentados 
principalmente por ritmitos ferruginosos que ocorrem 
entre os municípios de Cáceres, Glória D’Oeste, Miras-
sol D’Oeste e Porto Esperidião (Figura 1).  No entanto, 
o afloramento mais completo desta unidade, definido 
como seu estratótipo, está localizado na  porção oeste da 
Serra do Caeté nos domínios da Fazenda Santa Maria, 
posicionado nas coordenadas geográficas 15º 45’ 31,9” S/ 
58º 11’ 53,7’’ W, com extensão de aproximadamente 8 km 
e cotas altimétricas variando de 240 a 410 m. No local, 
a Serra do Caeté tem a configuração de uma cuesta com 
patamares escalonados de oeste para leste. O holoestra-
tótipo da Formação Serra do Caeté inclui afloramen-
tos de conglomerado petromítico, arenito com clastos 
pingados e ritmito ferruginoso e fosfático com clastos 
caídos. A Formação Serra do Caeté assenta-se discor-
dantemente sobre rochas do Terreno Jauru (Saes, 1999; 
Ruiz, 2005; Bettencourt et al., 2010). O topo da Forma-
ção Serra do Caeté é marcado por discordância erosiva 
ressaltada pela formação de crosta laterítica.

FÁCIES SEDIMENTARES

A Formação Serra do Caeté assenta-se discordan-
temente sobre rochas do embasamento cristalino. Nesta 
região, constitui-se de três associações de fácies sedi-
mentares: i) conglomerado polimítico, sobreposto por; 
ii) arenito com seixos pingados; e iii) ritmitos de argilito 
e arenito fino com teores significativos de Fe

2
O

3
 e P

2
O

5
, 

também com clastos pingados. As fácies conglomerado e 
arenito são descontínuas, enquanto o ritmito de arenito 
e argilito é relativamente contínuo ao longo dos locais 
estudados com perfis bem detalhados das camadas que 
o constituem (Figura 5).

Fácies Conglomerado
Está fácies com espessura estimada de 20 mtem 

suas melhores exposições no front oeste da Serra do Ca-
eté, na Fazenda Santa Maria. Ela ocorre sob a forma de 
lajeados, nos vales e pequenas drenagens que cortam a 
serra (Figura 6A). Localmente, está encoberta por es-
pessas coberturas coluvionares presentes na encosta da 
Serra do Caeté. No perímetro urbano da cidade de Mi-
rassol D’Oeste, no ponto de afloramento de coordenadas 
geográficas 15º 40’ 50,1’’ S/ 58º 06’ 28,3’’W, ocorre sob a 
forma de uma pequena elevação, onde se observa grande 
quantidade de blocos e matacões rolados de diversos ta-
manhos e diferentes tipos de rochas. No morro situado 
nas fazendas Baía Grande e Baía da Capivara, não foram 
observados afloramentos de conglomerado. No entanto, 
observa-se grande variedade de clastos desagregados 
oriundos do conglomerado ao longo de todo o colúvio. O 
conglomerado é formado por clastos variando de grânu-
los a matacões, subarredondados a arredondados, de boa 
a moderada esfericidade e variada composição litológi-
ca (p.e., clastos de gnaisse, granito, xisto, rocha básica, 
quartzito, calcário), além seixos de quartzo esbranqui-
çados, subarredondados a arredondados, às vezes face-
tados (Figura 6B). A trama do conglomerado é susten-
tada por matriz, com grãos distribuídos caoticamente, 
a qual apresenta cor cinza a esverdeada ou avermelhada, 
quando parcialmente lateritizada. A matriz apresenta 
tamanho de areia média a grossa, às vezes com cimento 
calcífero e presença de sulfetos (pirita) e teores de fos-
fato de até 0,28 %. No topo, esta fácies se intercala com 
camadas de arenito da fácies superior e o conglomerado  
contem clastos muito alterados (argilizados), mas cujas 
arestas ainda podem ser observadas. 

Em  análise microscópica a matriz do conglomera-
do é síltica com predomínio de grãos de quartzo (em tor-
no de 60%), arredondados ou subangulares, ocorrendo 
sob a forma de agregados de cristais recobertos por pe-
lícula de óxido de ferro. Também ocorrem dispersos na 
matriz fragmentos angulosos de granito, xisto e gnaisse, 
com diâmetro variando de 0,2 a 0,5 mm, apresentando 
no  máximo 1,5 mm.
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Fácies Arenito Com Clastos Pingados

Esta fácies, com espessura estimada em 30 m, tem 
suas melhores exposições no flanco oeste da Serra do 
Caeté,na Fazenda Santa Maria e no morro das fazendas 
Baía Grande e Baía da Capivara. Ela ocorre, em forma 
de afloramentos descontínuos, de arenito maciço a lami-
nado, com até 1,5 m de exposição. Esta fácies fica mas-
carada pela cobertura coluvionar (que se constitui de 
matacões, blocos, seixos de arenitos, clastos de ritmitos, 
e solos), o que dificulta a investigação estratigráfica da 
Formação Serra do Caeté. 

O arenito é maciço com eventuais exposições aca-
madadas (Figura 7A) e laminação plano-paralela a ondu-
lada; forma estratos centimétricos gradacionais (Figura 
7B) de cor bege a amarela, granulometria fina a média, 
às vezes grossa (microconglomerática), muito micáceo, 
com presença de clastos de até 10 cm de diâmetro. Estes 
clastos são de quartzo esbranquiçado, quartzito, granito 
e gnaisse. O teor de fosfato na composição geoquímica 
(P

2
O

5
) desta fácies chegou a 0,75%. Os clastos são ar-

redondados a subarredondados, às vezes facetados. Em 
alguns afloramentos a laminação do arenito está defor-
mada pelos clastos. 

Figura 5 - Perfis estratigráficos de afloramentos ao longo 
de escarpas da Formação Serra do Caeté. 

Sob observação microscópica em seção delgada, 
a fácies arenito é constituída em parte por grãos de 
quartzo (até 65 %), angulosos e poucos selecionados, 
com tamanho médio de 0,1 mm. Outros minerais pre-
sentes são grãos de plagioclásio (8 %), K-feldspato (7 
%) com forma alongada e tabular e minerais micáce-
os (moscovita e biotita, até 8%). A matriz é argilosa 
ocupando  em torno de 10%. A rocha se classifica como 
arcóseo. 

Fácies Ritmito de Arenito e Argilito Ferrífero 
e Fosfático 

Está fácies, com espessura estimada em 50 m, tem 
suas melhores exposições no front oeste da Serra do Ca-
eté (Fazenda Santa Maria), no morro das fazendas Baía 
Grande e Baía da Capivara, na Estância Valpramar e 
nas fazendas Porto Seguro, Santa Lucia (Floresteca) e 
Ratel. Ela recobre a fácies de arenito com clastos pinga-
dos. No entanto, seu contato com a fácies arenito é de 
difícil observação, por causa da cobertura coluvionar. 
Nas porções superiores das encostas, formam-se es-
carpas escalonadas, descontínuas, que podem alcançar 
até 10 metros de altura e se constituem nos verdadei-
ros afloramentos do ritmito (Figura 8A). A geometria 
destas camadas, embora não seja bem visível por causa 
da descontinuidade lateral destes afloramentos e sua 
localização na face frontal de cuesta, é provavelmente 
tabular. Sobre esta fácies, forma-se um espesso paco-
te de solo argiloso, de cor vermelha, concrecionário, às 
vezes formando crostas de canga laterítica de grande 
extensão. Nos pontos estudados, não foi possível loca-
lizar o contato superior com a Formação Puga. 

O ritmito se constitui de lâminas de arenitos finos 
a médios (Figura 8B), arenito grosso, arenitos conglo-
meráticos, siltitos, argilitos e diamictitos (até 30 cm). 
Ocasionalmente, ocorrem camadas mais espessas de 
arenito dentro do ritmito que podem chegar a 0,5 m. 
Camadas de diamictitos apresentam clastos angulosos 
milimétricos de até 1 cm, ocorrendo sob a forma de ca-
madas esporádicas intercaladas ao ritmito. A matriz do 
diamictito é constituída de fragmentos de rocha e areia 
média a grossa. O ritmito também apresenta clastos 
caídos, arredondados que chegam a 20 cm de diâmetro 
e se constituem de quartzitos e granitos. Todas estas 
camadas estão cimentadas por óxido de ferro (hemati-
ta/goethita), cujas cores variam de vermelha a amarelo. 
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Em termos de estruturas, os ritmitos apresentam 
camadas com gradação normal, estruturas de corte e 
preenchimento (Figura 8C), marcas onduladas e clastos 
caídos (Figura 9A), laminação plano-paralela a ondula-
da e laminação cruzada com truncamento de baixo ân-
gulo (Figura 9B) e dobras convolutas (Figura 9C), como 
principais estruturas primárias. Estruturas secundárias 
ocorrem na forma de pequenas fraturas, preenchidas por 
material ferruginoso, que cortam obliquamente a lami-
nação primária. Dobras e falhas normais de escala centi-
métrica com brechas, estruturas concêntricas condicio-
nadas pelas fraturas com alteração cortical completam 
as estruturas secundárias observadas no ritmito. Nódu-
los silicificados de gipsita ocorrem em algumas camadas 
desta fácies (Figura 9D). 

Em seção delgada, a fácies de ritmito se constitui de 
três grupos minerais essenciais: i) quartzo formado pre-
ferencialmente por grãos de areia fina e silte, angulosos 

a subarredondados, com predomínio dos tipos subangu-
losos, compreendendo entre 25 a 40%; ii) argilominerais, 
que ocorrem entre os grãos de quartzo sob a forma de 
uma matriz escassa ou como lâminas individualizadas 
na rocha, com volume que chega a 30%, geralmente im-
pregnadas por óxido de ferro (p.e., goethita); iii) goethi-
ta e hematita compreendem de 27 a 44%, que ocorrem 
como cimento, impregnando de forma heterogênea o 
pacote rochoso, sendo mais abundante nas porções mais 
ricas em argilominerais. Os principais minerais acessó-
rios presente nesta fácies, são: K-feldspato, plagioclásio, 
mica branca (sericita), usualmente tabulares, podendo 
alcançar até 3%. Os cristais de biotita, turmalina, zircão, 
rutilo e minerais opacos são muito finos e raros, geral-
mente dispersos pela rocha. Às vezes ocorrem grãos de 
tamanho areia fina, de gipsita, anidrita e pelito, esféricos 
a alongados, subangulosos ou angulosos. 

Figura 6 - Fácies conglomerado da Formação Serra do Caeté: A) fábrica sustentada por matriz; B) clasto facetado oriun-
do do conglomerado. 

Figura 7 - Fácies arenito da Formação Serra do Caeté: A) rara estrutura de acamamento observada nesta fácies; B) de-
talhe de A com gradação normal. 
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A fácies ritmito ferrífero e fosfático possui teores 
de Fe

2
O

3
 variando aproximadamente de 15 a 62%, com 

teor máximo de 73%, enquanto P
2
O

5
 alcança teor máxi-

mo de 5,4%. Com relação ao teor de P
2
O

5
, nota-se um 

maior enriquecimento nos estratos de siltitos e argilitos, 
de cor amarela clara, com até 15 cm de espessura, em que 
o teor de fosfato chega a 14%. Nos estratos mais escuros 
(ferrificados), diminui o teor de P

2
O

5
, e aumenta consi-

deravelmente o teor de Fe
2
O

3 (Total)
.. 

A identificação de fosfato em seção delgada ocorre 
na forma de colofana (mistura de microcristais de apa-
tita) associado a argilominerais. Tais microcristais são 
finíssimos, euédricos, prismáticos e aciculares, cresci-
dos entre as lâminas de argilominerais do ritmito (Fi-
gura 10A). Análise por difração de raios-X apontou duas 
espécies minerais de fosfato (Figura 10B): fluorapatita 
(Ca, Mn, Sr)

5
((P,As)O

4
)3F; e uma espécie que tentativa-

mente foi atribuída a carbonato-hidroxiapatita, rico em 
flúor (Ca

10
(PO

4
)5CO

3
(OH)F). 

AMBIENTE DEPOSICIONAL 
E PALEOCLIMA 

O predomínio de ritmitos com feições de pouco re-
trabalhamento por onda e nenhuma feição de maré alia-

do à: (i) a presença de fosfato e de (ii) camadas oriundas 
por processos gravitacionais, apontam para um ambien-
te relativamente calmo, mas em rampa, provavelmente, 
plataforma marinha offshore (Figura 11). Este tipo de am-
biente tem sido especialmente profícuo no acúmulo de 
sedimentos fosfáticos oriundos de processos de ressedi-
mentação associados com águas de ressurgência em mar-
gens de plataformas (Carozzi, 1993; Stow et al., 1996). 
Uma interpretação alternativa poderia ser um depósito 
lacustre devido a sedimentação de ritmitos, fácies esta 
característica (embora não exclusiva) de lagos (Talbot 
& Allen, 1996). Por outro lado, depósitos de fosfato como 
os desta área estudada são raros no registro geológico de 
lagos (p.e., Vozarova & Rojkovic, 2000). A presença de 
abundantes clastos caídos, processo típico de migração 
de geleiras e icebergs sobre mares aponta para uma condi-
ção glacial na origem da Formação Serra do Caeté. 

O conglomerado representa a porção proximal da 
plataforma marinha de alguma forma ligada ao estágio 
de rebaixamento do nível do mar. A presença de mata-
cões e trama sustentada por matriz no conglomerado 
aponta para deposição rápida. Matacões e blocos arre-
dondados apontam para clastos arrastados por um pe-
ríodo relativamente longo de transporte e sob condição 

Figura 8 - Fácies ritmito ferrífero e fosfatado: A) vista geral de escarpa no alto da Serra do Caeté com a fácies ritmito 
de arenito e argilito; B) detalhe do ritmito de arenito e argilito ferrificados; C) estrutura de escavação e preenchimento. 
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Figura 9 - Ritmito ferrífero e fosfatado: A) bloco caído de quartzito nesta fácies; B) laminação cruzada com 
truncamentos de baixo ângulo (swalley, SCS) e recobrimento de lâminas; C) marcas de deformação plástica; D) 
nódulos silicificados semelhantes a nódulos de gipsita. 

subaquosa, cujo fluido é mais competente para o trans-
porte deste material (Suguio, 2003). Rios caudalosos de 
alta energia, resultantes de águas de degelo, poderiam 
servir de gatilho para fluxos de alta viscosidade como 
fluxo de detritos ou até mesmo de turbidez. Estes me-
canismos produzem rochas terrígenas com composição 
e estrutura muito semelhante à observada na área de es-

tudo (Kneller & Branney, 1995; Mulder & Alexander, 
2001. Suter, 2006). 

O arenito representa episódios de colapso de fluxo 
turbulento os quais ocorrem principalmente intercala-
dos aos conglomerados sobre a plataforma marinha da 
Formação Serra do Caeté. O paleoambiente se caracte-
rizava pela agradação de camadas de arenito fino maci-

Figura 10 - A) Fotomicrografia da fácies ritmito de arenito e argilito com microcristais de apatita: B) difratograma 
da amostra de apatita sugerindo a espécie fluorapatita. 
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ço que formavam acamamento amalgamado. A inibição 
na formação de estruturas sedimentares em camadas de 
arenitos amalgamados é uma resposta ao processo de 
fluxos turbulentos (p.e., o fluxo de detritos) de longa 
duração (Kneller & Branney 1995; Camacho et al. 2002), 
como no caso da área de estudo, mas com alta taxa de se-
dimentação. Ela representa uma zona de transição entre 
o fluxo de alta viscosidade e o meio deposicional subse-
quente menos energético. Esta interpretação está basea-
da no acamamento centimétrico devido à amalgamação 
das camadas de arenito, ora ondulada com laminação 
plano-paralela, e na ocorrência de clastos caídos dentro 
desta fácies que apontam para a presença de uma coluna 
d’água entre a camada de gelo e o leito deposicional. A 
presença de geleiras diminui o aporte de sedimento si-
liciclástico, grosso modo, para a bacia deposicional. Por 
causa disso, o arenito apresenta predominância de grãos 
finos. A mineralogia com abundantes grãos de plagio-
clásio, K-feldspato e micas revela a importância da áre-
a-fonte no controle dos grãos minerais neste ambiente. 
O contexto geológico da Formação Serra do Caeté mos-
trou que o embasamento é dominado por rochas meta-
mórficas em geral e granito, ricas em feldspato e micas, 
daí sua abundância no arenito.  Os clastos pingados e 
facetados mostram que havia a ocorrência de icebergs ou 
um mar congelado sobre o ambiente deposicional que 
deu origem ao arenito. 

Figura 11 - Modelo deposicional da Formação Serra do Caeté.

O ritmito é a fácies dominante na área de estudo, 
a qual representa depósitos de costa afora (offshore) da 
plataforma marinha da Formação Serra do Caeté. Esta 

interpretação se baseia no arranjo de delgadas camadas 
arenosas e argilosas formando pares centimétricos com 
algumas marcas onduladas e laminações cruzadas de 
baixo ângulo, que demonstram que o ambiente, embora 
calmo, estivesse sujeito a retrabalhamento esporádico 
por ondas, provavelmente no limite entre a face de praia 
e a costa afora. Além disso, a geometria tabular das cama-
das desta fácies mostra que o ambiente favorecia depó-
sitos em lençóis. Esta região da plataforma possuía uma 
pequena declividade, ainda que suave, a qual favorecia o 
desencadeamento de processos gravitacionais tais como 
fluxos de detrito ou corridas de lama e correntes de tur-
didez esporádicas, que levaram à formação de diamicti-
tos e turbiditos. A ocorrência de camadas com gradação 
normal é condizente com este quadro e é reforçado pela 
presença de dobras convolutas nestes depósitos, e a am-
bientes inclinados tendem a apresentar estruturas de-
formacionais como convoluções (Reineck & Sing, 1980). 
Arenitos mais grossos são interpretados como produtos 
de tempestade, conforme atestam as estruturas típicas 
deste processo (tais como estratificações cruzadas hum-
mocky e/ou swaley) (Figura 9-B). Os clastos caídos, de até 
20 cm de tamanho, mostram que a costa afora ainda es-
tava sob a influência glacial, provavelmente pela migra-
ção de icebergs. O fato de haver clastos bem arredondados 
e outra classe de clastos mais facetados é sugestivo de 
que poderia haver duas áreas-fontes, de tal maneira que, 
em uma delas, os clastos já fossem arredondados (rocha 
matriz sedimentar ou intraclástica). 

A ocorrência de nódulos silicificados de gipsita é 
interpretada como um processo diagenético de precipi-
tação de sulfato de cálcio entre camadas de ritmito. Os 
nódulos de gipsita ocorrem isolados entre estas cama-
das e não são acompanhados por outras estruturas que 
pudessem sugerir exposição subaérea e evaporação por 
insolação, tais como paleossolo, marcas de raízes ou gre-
tação. A cimentação por gipsita é um processo diagené-
tico comum e explicaria a ausência de outras estruturas 
de exposição (Warren, 1999). Contudo, são os cimentos 
de hematita, goethita e fosfato os mais comuns da For-
mação Serra dos Caetés, cujas cores vermelho e amarelo 
são reveladores desta cimentação. 

A associação de ferro em ritmitos neoproterozoicos 
está bem registrada na literatura (Young, 1976; Urban 
et al., 1992; Trendall, 2002). A hipótese adotada neste 
trabalho se apóia em Kirschvink (1992) e Hoffman et al. 
(1998) que considera a precipitação do ferro nos depósi-
tos neoproterozoicos como conseqüência das condições 
geoquímicas do meio, provavelmente ligadas à glaciação. 
De acordo com a teoria do Snowball Earth (Hoffman et al., 
1998), as águas marinhas foram completamente isoladas 
do contato com a atmosfera pela capa de gelo. Nestas 
condições, o oxigênio dissolvido na água do mar sofreu 
uma brusca queda com conseqüente formação de bacias 
marinhas de fundo anóxico e ricas em ferro dissolvido. A 
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posterior e rápida deglaciação levou ao aumento brusco 
do nível do mar e precipitação de quantidades expressi-
vas de ferro ferroso na forma férrica em resposta à rápida 
oxigenação do nível do mar (cf. Trendall, 2002), tornan-
do o sedimento destas porções marinhas enriquecidos 
em ferro,no caso da Formação Serra do Caeté, com valo-
res de até 62%.

O fosfato tem sido associado com correntes mari-
nhas profundas que ascendem do fundo oceânico por 
ressurgência em direção à plataforma continental (Ca-
rozzi, 1993). No caso da Formação Serra do Caeté, sua 
ocorrência na forma de microcristais bem terminados, 
euédricos, prismáticos e aciculares, crescidos entre as 
lâminas de argilominerais aponta para uma origem eo-
diagenética, provavelmente associada com estas águas 
de ressurgência em ambiente de costa afora, dados os te-
ores que podem chegar até 5,4% de P

2
O

5
. A sua ocorrên-

cia na forma de carbonato-hidroxiapatita é indicativo de 
cimentação conforme indicado no Handbook of Mineralogy 
com acesso no sítio http://www.handbookofmineralo-
gy.org/pdfs/carbonatehydroxylapatite.pdf. A fluorapa-
tita é uma fase comum de precipitação do fosfato em 
rochas sedimentares. 

IDADE E CORRELAÇÃO DA 
FORMAÇÃO SERRA DO CAETÉ

Pelo posicionamento estratigráfico da Formação 
Serra do Caeté sobreposta ao embasamento cristalino e 
sotoposta à Formação Puga sugere-se que esta se depo-
sitou durante o Neoproterozoico (Figura 4).  Diversos 
trabalhos têm sugerido correlação entre a deposição das 
formações Puga, Bauxi e Grupo Cuiabá (Vieira, 1965; Fi-
gueiredo et al., 1974; Ribeiro Filho et al., 1975; Alvarenga, 
1985, 1988; Alvarenga & Trompette, 1988). Como não se 
observa uma discordância entre os depósitos da Forma-
ção Serra do Caeté e a Formação Puga, é provável que 
esta última represente o deslocamento lateral das fácies 
Puga sobre os depósitos da primeira. Desta maneira, a 
Formação Serra do Caeté, ao lado da Formação Puga, 
representa a primeira incursão glacial sobre a borda sul 
do Cráton Amazônico. Esta glaciação tem sido atribuída 
ao evento Marinoano, cuja idade corresponderia à depo-
sição da Formação Bauxi (Alvarenga, 1990). Nogueira 
(2003a, b), Nogueira & Riccominni (2006), Nogueira et 
al. (2007) com base nas variações dos valores isotópicos 
de C, O e Sr e por correlação destes valores com aqueles 
observados em variações similares ao de outras suces-
sões neoproterozoicas ao redor do Planeta, estimou que 
a idade da glaciação Puga deveria ser em torno de 630 
Ma o que sugere que a  Formação Serra do Caeté, seja 
parte do sistema glacial Puga e acumulada neste mesmo  
evento. 

CONCLUSÕES 

A Formação Serra do Caeté é uma unidade litoes-
tratigráfica que ainda não havia sido formalmente des-
crita na literatura, embora houvesse sido proposta em 
dissertação e eventos científicos anteriormente (Silva et 
al., 2009; Silva, 2010). Ela é constituída de 3 fácies litoló-
gicas: i) Conglomerado polimítico, de arcabouço aberto, 
com pelo menos 20 m espessura, cujos clastos variam de 
grânulos a matacões de dezenas de cm, constituídos de 
gnaisses, granitos e metarenitos, além de grãos de quart-
zo leitoso.; ii) arenito com clastos pingados, com até 30 
m de espessura, bege a amarelo, fino a médio, maciço, 
micáceo, com clastos pingados de até 40 cm de diâmetro 
(p.e., quartzo leitoso, granito, gnaisse); e iii) ritmito de 
arenito e argilito, ferrífero e fosfatado, com clastos pin-
gados, 50 m de espessura, estrutura acamadada planopa-
ralela, laminação cruzada de baixo ângulo, ondulações, 
estruturas de corte e preenchimento, estruturas con-
volutas além de estruturas secundárias como fraturas e 
dobras. Eventualmente, ocorrem lentes descontínuas de 
diamictito ferruginoso, vermelho, com clastos de granito 
de até 10 cm de diâmetro, lentes de arenito médio a gros-
so com gradação normal (i.e., turbiditos) bem ferrifica-
do. A fácies ritmito ferrífero e fosfático é enriquecido em 
Fe

2
O

3
 com teores variando de aproximadamente 15 % a 

73%, e teores significativos de P
2
O

5
 de até 5,4 %.

Estas fácies representam um ambiente deposicio-
nal marinho raso de plataforma siliciclástica sob ação 
glacial. O conglomerado registra a acumulação por pro-
cessos gravitacionais favorecidos por degelo. O arenito 
fino a muito fino aponta para colapso de sedimentos em 
suspensão nas correntes de alta densidade. Os clastos 
pingados representam desprendimento destes a partir 
de massas de gelo flutuante. O ritmito tem feições sedi-
mentares que apontam para atuação de ondas (p.e., la-
minação cruzada de baixo ângulo, ondulada, estruturas 
de corte e preenchimento) e fluxos gravitacionais (dia-
mictitos, arenitos gradacionais e turbiditos) condizen-
tes com depópsitos de costa afora (offshore). 

A origem do ferro na Formação Serra do Caeté está 
associada ao completo isolamento das águas marinhas 
pela capa de gelo, não permitindo contato destas com a 
atmosfera. O oxigênio dissolvido na água do mar então 
se torna escasso, formam-se bacias marinhas de fundo 
anóxico e ricas em ferro dissolvido. Posteriormente, a 
rápida deglaciação e a subida brusca do nível do mar 
levaram à precipitação de grandes quantidades de ferro 
em resposta à rápida oxigenação do mar, com valores de 
até 62%.   
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A origem do fosfato na Formação Serra do Caeté 
é diagenética, provavelmente associada com águas de 
ressurgência em ambiente de costa afora, dados os al-
tos teores de P

2
O

5
. A ocorrência do fosfato na forma de 

microcristais de apatita (provavelmente fluorapatita), 
euédricos, prismáticos e aciculares, crescidos entre as 
lâminas de argilominerais aponta para uma origem eo-
diagenética. 

O posicionamento estratigráfico da Formação Ser-
ra do Caeté, contemporânea à Formação Puga, credencia 
que esta unidade represente o primeiro pulso de sedi-
mentação glacial no Neoproterozoico da Faixa Para-
guai há 630 Ma. A individualização desta nova unidade 
litoestratigráfica e com teores significativos de fosfato 
e ferro, no sudoeste de Mato Grosso, torna esta região 
promissora para a pesquisa destes bens minerais e seu 
aproveitamento econômico. 
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Geologia da parte norte da Folha São João do 
Guaporé - SD. 21-Y-C-IV: contribuição ao 

conhecimento do embasamento do Grupo 
Aguapeí no SW de Mato Grosso 

Geology of the northern part of São João do Guaporé Sheet - 
SD. 21-YC-IV: contribution to the knowledge of the basement 

in Aguapeí Group of SW Mato Grosso

Newton Diego Couto do Nascimento1,4,5, Amarildo Salina Ruiz1,2,4,5, Maria Zélia 
Aguiar de Souza1,3,4,5, Francisco Abel Pompeu de Campos1,4,5, Ronaldo Pierosan1,3,4,5

RESUMO: O Terreno Paraguá, no estado do Mato Grosso, exibe 

registros do desenvolvimento de uma margem continental ativa du-

rante o Mesoproterozoico, na qual formou-se crosta juvenil (granito-

gênese San-Ignácio) com retrabalhamento de crosta paleoproterozoi-

ca (gnaisses e granulitos). No oeste da Serra de Santa Bárbara, essas 

rochas são representadas por enstatita granulito máfico denominado 

de Luchesi, ortognaisses migmatíticos Furna Azul e Matão, granito 

milonítico com pórfiros de feldspato alcalino denominado Nova Vida, 

granitos (sensu lato) equigranulares e porfiríticos Três Reis e Ampa-

ro. Três fases deformacionais foram observadas, a F1 é responsável 

pelo bandamento gnáissico (S1) identificado nos granulitos e gnais-

ses, enquanto que a F2 dobrou a S1 desenvolvendo a foliação S2, cuja 

deformação afetou os granitos Nova Vida, Três Reis e Amparo. A 

terceira fase de deformação é responsável pelo dobramento suave de 

S2 identificado no Gnaisse Furna Azul formando uma foliação S3 do 

tipo espaçada e finalmente um sistema de juntas e fraturas nos grani-

tos. Os granulitos e gnaisses podem ser correlacionados às rochas dos 

complexos Lomas Manechis e Chiquitania descritos na Bolívia e que 

nas últimas décadas são encontradas correspondência em território 

brasileiro. Os granitóides podem ser correspondentes ao Complexo de 

Granitóides Pensamiento/Suíte Intrusiva Pensamiento.

PALAVRAS-CHAVE: Província Rondoniana – San Ignácio; 

Terreno Paraguá; Geologia Regional.

ABSTRACT: The Paraguá Terrane in the Mato Gros-
so state’s (Brazil) shows the development of an active 
continental margin during the Mesoproterozoic, for-
ming a juvenile crust (granitogênese-San Ignacio) and 
reworked paleoproterozoic crust (gneisses and granu-
lites). In western of Santa Bárbara Mountain, these ro-
cks are represented by: mafic granulite bearing enstatite 
called Lucchesi, migmatitic orthogneiss Furna Azul and 
Matão, milonitic granite bearing porphyries of alkali fel-
dspar called Nova Vida, granites (sensu lato) equigranu-
lar to porphyritic Três Reis and Amparo. Three phases 
were observed deformation, F1 is responsible for gneiss 
banding (S1) of granulite and gneiss, while F2 forming a 
fold S1 and S2 foliation, this phase affects granites Nova 
Vida, Três Reis and Amparo. The third deformation 
phase is responsible for the smooth flexing S2 gneiss 
Furna Azul forming a spaced foliation S3 and a system 
of fractures and joints in granites. The granulites and 
gneisses may correspond to rocks of the complex Lomas 
Manechi and Chiquitania described in Bolivia in recent 
decades and that correspondence are found in Brazil. 
The granitoids can be related to Complex granitoids 
Pensamiento / Intrusive Suite Pensamiento.

KEYWORDS: Rondonian – San Ignácio Province; Para-
guá Terrane; Regional Geology.
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INTRODUÇÃO

A região sudoeste de Mato Grosso apresenta ca-
rência de conhecimentos geológicos, em razão das pou-
cas exposições do substrato rochoso, bem como por 
situações naturais que dificultam o acesso, tais como 
vegetação densa, áreas inundadas/úmidas e/ou reco-
bertas por depósitos sedimentares recentes (Bacia do 
Guaporé). A área retratada neste trabalho até o presente 
constava apenas com levantamentos geológicos de re-
conhecimento na escala de 1:1.000.000 executados pelo 
projeto Radambrasil. Este trabalho tem como finalidade 
apresentar e discutir os dados obtidos a partir do ma-
peamento geológico na escala 1:100.000 da porção norte 
da Folha São João do Guaporé (SD.21-Y-C-IV), e assim 
contribuir com o conhecimento geológico desta região 
do Mato Grosso.

CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL

O Cráton Amazônico é uma das principais enti-
dades geotectônicas da Plataforma Sul-americana, que 
distribui-se geograficamente no Brasil, Bolívia, Guia-
na, Guiana Francesa, Suriname, Venezuela, Colômbia 
e Paraguai. Segundo a compartimentação geotectônica 
proposta por Tassinari & Macambira (2004), adotada e 
modificada por Ruiz (2005), a área de estudo localiza-se 
na Província Rondoniana – San Ignácio (1,55 – 1,3 Ga) e 
um setor afetado pela Orogenia Sunsás – Aguapeí (1,25 
- 1,0 Ga) (Fig. 1).

Bettencourt et al. (2010) consideram que a Provín-
cia Rondoniana – San Ignácio é composta por um amál-
gama de terrenos alóctones Paleo a Mesoproterozoicos. 
Na região abrangida pelo oriente boliviano e SW de 
Mato Grosso, são reconhecidos os seguintes terrenos: 
Jauru (1,78 – 1,42 Ga), Rio Alegre (1,51 – 1,38 Ga), Alto 
Guaporé (<1,51 – 1,33 Ga) e Paraguá (1,74 – 1,32 Ga), onde 
se situa a área estudada.

O conceito de Terreno Paraguá aqui adotado cor-
responde ao proposto por Bettencourt et al. (2010) e 
Ruiz et al. (2011), limitando este segmento a norte e a 
leste pela Sutura Guaporé (Rizzotto et al. 2013), a oeste 
o limite é encoberto pelas coberturas sedimentares sub
-andinas e a sul faz limite com o Aulacógeno Tucavaca. 

O arcabouço estratigráfico e deformacional do Ter-
reno Paraguá vem sendo discutido desde os trabalhos 
iniciais como os de Litherland & Bloomfield (1981) e 
Litherland et al. (1986). Segundo Litherland et al. (1986)  
o embasamento do Terreno Paraguá abriga as unidades 
litoestratigráficas formadas antes da Orogenia San Igná-

cio (1.37 – 1.29 Ga), quais sejam: Complexo Granulíti-
co Lomas Manechis, Complexo Gnáissico Chiquitania, 
Grupo Xistos San Ignácio. 

O Complexo Granulítico Lomas Manechis foi de-
finido por Litherland et al. (1986) como uma suíte de 
granulitos e gnaisses com hiperstênio ou cordierita de 
metamorfismo regional, seguindo a definição de fácies 
granulito proposta por Winkler (1976).

Litherland et al. (1986) sugerem que o complexo 
granulítico seja uma sequência acamadada e inclinada 
de gnaisses e leptitos feldspáticos, com bandas de gra-
nulitos charnockíticos  e  enderbiticos, granulitos bási-
cos contento ortopiroxênio, granulito básicos/cálcicos 
sem hiperstênio e silimanita-cordierita granulitos. 

Segundo Boger et al. (2005) o Complexo Granulí-
tico Lomas Manechis é predominantemente composto 
por granitóides com ortopiroxênio e granitóides rosa-
dos, com idade de cristalização  entre 1689 ± 5 e 1663 ± 4 
Ma. obtidas em zircão pelo método U-Pb em SHRIMP.

Santos et al. (2008) analisaram os núcleos e as bor-
das de cristais de zircão de um granulito em Ascención 
(Bolivia), através do método U-Pb em SHRIMP, e obti-
veram para os núcleos dos zircões uma idade média de 
1818 ± 13 Ma e para a borda 1338 ± 21 Ma, interpretados, 
respectivamente, como idade de cristalização do protó-
lito e do pico metamórfico.

Santos et al. (2008) obtiveram dados geocronológi-
cos de cristais de zircão herdados dos gnaisses Rio For-
tuna e Santa Rita (Complexo Gnáissico Chiquitania), 
formados entre 1772 e 1729 Ma. Para os gnaisses graní-
ticos Refugio e La Cruz foram obtidas idades de crista-
lização em torno de 1641 ± 4 e 1673 ± 21 Ma, respectiva-
mente, sendo que para o Granito Refugio a idade modelo 
T

DM
 é de 1,7 com 

ND
(t) em torno de 4, e o La Cruz com 

idade modelo T
DM

 de 1,83 com 
ND(t)

 de 2,1 ambos apre-
sentam uma assinatura isotópica primitiva.

Na região de Vila Bela da Santíssima Trindade a 
unidade gnáissica foi reconhecida pelos gnaisses Shan-
gri-lá e Turvo, ambos constituídos de granada-biotita 
gnaisses e anfibólio-biotita gnaisses de composição to-
nalítica a sienogranítica, polideformados e de natureza 
ortoderivada. O Gnaisse Turvo datado pelo método de 
evaporação de Pb em zircão exibe uma idade de crista-
lização em torno de 1651 ± 4 Ma (Figueiredo et al. 2013).

França et al. (2013) apresentam um conjunto de 
corpos gnáissicos e granulíticos aflorantes no entorno 
da Serra Santa Barbara, como pertencentes a Suíte In-
trusiva Serra do Baú e Complexo Granulítico Lomas 
Manechis, são eles: granulitos La Cruces e ortognaisses 
Matão e Triunfo.
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Matos et al. (2013) apresentam resultados U/Pb 
SHRIMP em zircões para granulitos charnockíticos 
aflorantes próximo ao Destacamento Fortuna (Brasil), 
com valores de idade de 1677 ± 21, 1658 ± 15 e 1640 ± 12 
Ma interpretados como idade de cristalização. O Com-
plexo Gnáissico Chiquitania foi definido na Bolívia 
como uma sequência composta por gnaisses bandados 
quartzo-feldspáticos micáceos, que não atingiram a 
fácies granulito. Os mesmos autores dividem essas ro-
chas em dois tipos, A e B. O primeiro é formado pelas 
rochas que fazem contato transicional com o Complexo 
Granulítico Lomas Manechis e exibem um maior grau 
metamórfico, bem como estruturas migmatíticas, sendo 
consideradas dominantemente paraderivadas. Já as ro-
chas do tipo B fazem contato transicional com o Grupo 
Xistos San Ignácio e são exclusivamente derivadas de 
rochas metassedimentares (Litherland et al. 1986).

 Ruiz (2005) correlaciona rochas ortognáissicas 
aflorantes nas imediações da Serra de Santa Bárbara 
(Brasil) ao Complexo Gnáissico Chiquitania, adotando 
para esta associação de rochas ortognáissicas o termo 
Suíte Intrusiva Serra do Baú.

Figura 1 - Compartimentação geocronológica e tectônica 
do Cráton Amazônico proposta por Tassinari & Macam-
bira (2004), considerando a Província Rio Apa como seu 
extremo meridional, extraído de Ruiz (2005).

Faria et al. (2014) descrevem quatro corpos gnáis-
sicos distintos denominados: Gnaisse Retiro, Gnais-
se Córrego Vermelho, Gnaisse Retiro I e Gnaisse Rio 
Fortuna, e agrupam estas rochas a Suíte Intrusiva Serra 
do Baú, correlato aos gnaisses do tipo B do Complexo 
Gnáissico Chiquitania. Para o Gnaisse Rio Fortuna clas-
sificaram como ortognaisse de composição granodioriti-
ca, de magmatismo sub-alcalino, do tipo cálcio-alcalino 
de alto potássio, peraluminoso a metaluminoso, gerado 
em um ambiente de arco magmático ou arco de ilhas, 
com idade concórdia de cristalização de 1711±13 Ma pelo 
método U-Pb (laser ablation).

O embasamento metamórfico Paleoproterozoico 
hospeda rochas provenientes de um importante magma-
tismo da Orogenia San Ignácio (1,4 a 1,3 Ga), representa-
do pelo Complexo de Granitoide Pensamiento na Bolí-
via (Litherland & Bloomfield, 1981; Litherland et al. 1986; 
Matos-Salinas, 2010) ou Suíte Intrusiva Pensamiento no 
Brasil (Jesus et al. 2010; Nalon  et al. 2013; Ruiz et al. 2012; 
França et al. 2014). 

O termo Suíte Intrusiva Pensamiento foi proposto 
por Ruiz et al. (2012) para designar intrusões que ocor-
rem no Terreno Paraguá relacionadas à Orogenia San Ig-
nácio. Os mesmos autores consideraram critérios geoló-
gicos, estruturais e geocronológicos para agrupar esses 
granitoides em duas categorias: sin-cinemáticos e tardi- 
a pós-cinemáticos. As intrusões sin-cinemáticas consti-
tuem batólitos alongados de composição granodiorítica 

a sienogranítica, sendo representadas pelos granitoides 
Guaporeí (1314±2 Ma), Fronteira (1333±4 Ma), Tarumã 
(1349±7 Ma), Morrinhos (1350±12Ma) e Santa Maria 
(1316±7 Ma). Os granitos Lajes (1310±34 Ma) e Passagem 
(1291±16 Ma) correspondem a intrusões tardi- a pós-ci-
nemáticas, registradas como plutons e plugs arredondados 
de composição sienogranítica a monzogranítica.

França et al. (2014) classificam o Granito Morri-
nhos como um batólito orientado NNW, constituído 
de granodioritos e monzogranitos, metamorfizados na 
fácies xisto verde, formado por um magmatismo do tipo 
álcali-cálcico, metaluminoso a levemente peraluminoso, 
do tipo A2, gerados em arco magmático em ambiente 
pós-colisional em torno de 1350 ± 12 Ma com idade mo-
delo T

DM
 de 1,77 Ga e um valor de 

Nd(1,35)
 de -2,57 suge-

rindo uma fonte crustal para essas rochas, envolvendo 
processos de fusão parcial de uma crosta continental.

Figura 2 - Esboço geológico da região de fronteira Brasil
-Bolivia, atualizado de Ruiz et al. (2011), em destaque a 

localização da área estudada.

A Figura 2 ilustra a relação entre os terrenos Para-
guá e Rio Alegre e apresenta uma atualização do conhe-
cimento geológico na região de fronteira Brasil-Bolívia, 
no sudoeste do estado de Mato Grosso. 

GEOLOGIA E PETROGRAFIA

O mapeamento geológico da porção nordeste da 
Folha São João do Guaporé (Fig. 3A)  possibilitou a in-
dividualização de 6 unidades litológicas distintas que 
compõem o embasamento do Grupo Aguapeí nesta re-
gião: Granulito Luchese, Gnaisse Furna Azul, Gnaisse 
Matão, Granito Nova Vida, Granito Três Reis  e Granito 
Amparo (Fig. 3B).
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Figura 3 - Mapa geológico do nordeste da Folha São João do Guaporé (SD.21-Y-C-IV), que compreende a região mapeada 
onde melhor se expõem as unidades do embasamento.
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O Granulito Luchesi ocorre nos domínios da Fa-
zenda Furna Azul, exibindo bandamento gnáissico defi-
nido tanto pela variação composicional quanto textural 
(Fig. 4A). Apresenta cor cinza-escuro a esverdeada, tex-
tura nematoblástica ou granoblástica de granulação mé-
dia (Fig. 4B), por vezes porfiroblástica. As bandas são 
formadas essencialmente por plagioclásio, clinopiroxê-
nio, ortopiroxênio e quartzo, tendo hornblenda, bioti-
ta, calcita, clorita, tremolita/actinolita como minerais 
secundários. O plagioclásio é tabular sub-idioblástico 
com geminações albita e periclina, por vezes mirmequí-
tico. Apresenta aspecto límpido com alteração para se-
ricita e argilominerais restrita às bordas e fraturas. Os 
piroxênios estão representados por diopsídio e enstatita 
(Fig. 4C) e ocorrem sub-idioblásticos, com geminação 
setorial e poiquiloblásticos com inclusões de plagioclá-
sio, quartzo e opacos caracterizando textura simplectí-
tica.  Hornblenda, tremolita-actinolita, calcita e opacos 
(Fig. 4D) são produtos de retrometamorfismo. O quart-
zo ocorre em grãos anédricos intersticiais, com extinção 
ondulante formando textura granoblástica, indicando 
recristalização. A biotita apresenta-se como produto 
de reequilíbrio da hornblenda, em lamelas com pleo-
croísmo castanho a marrom-avermelhado, parcialmente 
alterada para clorita e opacos. A clorita ocorre com há-
bito fibroso a fibroradiado como produto de alteração 
da hornblenda e lamelar quando associado à biotita. A 
tremolita-actinolita, assim como a calcita, ocorre como 
produto de retrometamorfismo da hornblenda e dos pi-
roxênios, com hábito fibroso ou em grãos anédricos. Os 
minerais acessórios estão representados por cristais aci-
culares de apatita e subédrico de zircão, bem como por 
titanita anédrica a romboédrica.

O Gnaisse Furna Azul ocorre nos domínios da fa-
zenda homônima, em lajedos, blocos e matacões, apre-
sentando grande quantidade de enclaves máficos sendo, 
ocasionalmente, cortado por diques graníticos e inje-
ções de composição tonalítica (Fig. 5A). Consiste de 
rochas ortoderivadas, inequigranulares finas a grossas, 
leucocráticas de cor cinza, com bandamento gnáissico 
bem desenvolvido e de composição tonalítica a grano-
diorítica. É constituído de plagioclásio, quartzo, felds-
pato alcalino e biotita tendo granada, muscovita, clorita 
e rara sillimanita como principais produtos de meta-
morfismo. Apresenta textura granolepidoblástica (Fig. 
5B), dispostas, respectivamente, em níveis félsicos e má-
ficos. Esses litotipos encontram-se metamorfizados na 
fácies anfibolito devido a associação granada, sillimanita 
e plagioclásio (Figs. 5C e D), evidências de argilização, 
saussuritização, sericitização e carbonatação dos felds-

patos são comuns, bem como a cloritização da biotita. 
O plagioclásio ocorre em cristais tabulares, exibindo 
geminações do tipo albita, periclina e Carlsbad, que po-
dem estar combinadas, e leve deformação, às vezes, com 
intercrescimento mirmequítico e aspecto turvo devido à 
alteração para sericita, argilominerais, epidoto e calcita, 
que se concentra nas bordas e fraturas. O quartzo apre-
senta-se anédrico em agregados ou intersticial, frequen-
temente com extinção ondulante, bandas e lamelas de 
deformação ou em subgrãos. O feldspato alcalino corres-
ponde ao ortoclásio pertítico disposto em cristais tabu-
lares com geminação Carlsbad, intercrescimento gráfico 
e alteração incipiente para argilominerais e sericita nas 
bordas e fraturas. A biotita apresenta-se com pleocro-
ísmo forte, castanho a marrom-avermelhado, em palhe-
tas intercaladas com epidoto e alteradas para clorita, 
muscovita e sillimanita. A granada ocorre preferencial-
mente nos níveis máficos, em grãos arredondados, com 
dimensões de até 1,3 mm, intensamente fraturada e, às 
vezes, contornada por palhetas de biotita que sugerem 
retrometamorfismo (Fig. 5C). A paragênese de alteração 
hidrotermal é dominantemente constituída de sericita, 
argilominerais, epidoto, calcita e clorita. A sillimanita é 
rara, ocorre como prismas na superfície de algumas la-
melas de biotita, proveniente do metamorfismo em uma 
reação que plagioclásio, biotita, granada e feldspato al-
calino estejam envolvidos (Fig. 5D). Esta situação marca 
o pico metamórfico de alto grau da fácies anfibolito. Os 
acessórios estão representados por apatita acicular, zir-
cão bipiramidal e opacos anédricos.

O Gnaisse Matão ocorre em lajedos e blocos ali-
nhados na direção norte/sul nas imediações da Vila São 
José da Serra (Matão). Apresenta enclaves de anfiboli-
tos estirados, que definem um aspecto bandado e com 
frequência exibem boudins do tipo pinch and swell e ne-
ossomas graníticos  concordantes ao bandamento. Seu 
caráter estrutural é evidenciado por dobras fechadas e 
isoclinais do bandamento gnáissico e  frequente trans-
posição do mesmo (Fig. 6A). As rochas desta unidade 
são caracterizadas como ortognaisses de composição 
tonalítica a sienogranítica, mesocráticas a leucocráti-
cas, de cor cinza-clara a rosada e textura granoblástica 
equi a inequigranular, de granulação média. As bandas 
félsicas são constituídas por quartzo, feldspatos alca-
linos e plagioclásio (Fig. 6B) enquanto as máficas são 
compostas principalmente por agregados de anfibólio, 
biotita e opacos (Fig. 6C). Apatita, zircão, alanita, tita-
nita e minerais opacos são acessórios; enquanto que se-
ricita, argilominerais, epidoto (pistacita) e clinozoizita 
são produtos de alteração e tremolita-actinolita, clori-
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Figura 5 - Aspectos petrográficos do Gnaisse Furna Azul ilustrando: A) bandamento gnáis-
sico dobrado com neossomas graníticos e injeção granítica; B) textura granoblástica com 
concentrado de biotita orientada definindo a foliação; C) Foliação realçada por biotita con-
tornando a granada; D) Intercrescimento de biotita e sillimanita demostrando equilíbrio 
metamórfico. Polarizadores paralelos em B e C e cruzados em D.

Figura 4 - Aspectos petrográficos do Granulito Luchese ilustrando: A) bandamento mili-
métrico; B) textura granoblástica em porção mais fina; C) ortopiroxênio – (enstatita); D) 
formação de hornblenda e calcita a partir de clinopiroxênio e textura mirmequítica. Pola-
rizadores paralelos em B e cruzados em C e D. As nomenclaturas minerais estão de acordo 
com a proposta de Fettes & Desmons (2008).
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ta, calcita e minerais opacos representam produtos do 
retrometamorfismo. O feldspato alcalino, representado 
principalmente pela microclina geminada em grade, 
ocorre em grãos anédricos estirados com bordas irregu-
lares, intercrescimentos com quartzo vermicular e albita 
em drops/stringer configurando, respectivamente, textu-
ras gráfica e pertítica. Altera-se para argilominerais e 
sericita, assim como, inclui biotita, titanita e anfibólio. 
O plagioclásio (andesina), também com bordas irregula-
res, exibe geminações com lamelas dobradas indicando 
deformação intracristalina. O quartzo ocorre anédrico, 
intersticial, com extinção ondulante, lamelas e bandas 
de deformação e em ribbbons, bem como, vermicular in-
tercrescido com o feldspato alcalino, plagioclásio e an-
fibólio. Os anfibólios são os máficos dominantes e estão 
representados pela hornblenda e actinolita-tremolita. O 
primeiro (Fig. 6D) é encontrado em cristais subédricos 
prismáticos e grãos anédricos alterados parcialmente 
para actinolita-tremolita fibrosa e para biotita, clorita, 
opacos e quartzo. A biotita ocorre em palhetas subédri-
cas a anédricas com lamelas deformadas evidenciando 
kink bands.

O Granito Nova Vida ocorre próximo à Vila São 
José da Serra (Matão) e trata-se de uma unidade com-
posta por granitos porfiríticos, fortemente miloniti-
zados, que aflora como megaxenólitos e xenólitos nas 
bordas do Granito Amparo e como diques. Os xenó-
litos são compostos por rochas leucocráticas, de cor 
rosa, tendo anfibólio e biotita como máficos essenciais. 
Apresenta textura porfiroclástica (Fig. 7A) com ma-
triz xenomórfica média a fina onde a milonitização é 
evidenciada pela orientação e cominuição dos grãos de 
feldspatos e quartzo e pela ocorrência de indicadores 
cinemáticos, como sombra de pressão. Observam-se 
intrusões de diques micrograníticos (Fig. 7A) e a atua-
ção de alterações hidrotermais destacando-se sericiti-
zação, argilização, carbonatação e saussuritização dos 
feldspatos (Fig. 7B), cloritização do anfibólio e da bio-
tita com formação, a partir desta última, de muscovita 
e opacos. O feldspato alcalino (ortoclásio) apresenta-
se em porfiroclastos subédricos tabulares a anédricos 
com geminação Carlsbad e intercrescimentos pertítico 
e gráfico, bem como, em grãos menores na matriz. Mos-
tra-se sericitizado e argilizado e, por vezes, exibe con-
junto de fraturas preenchidas por calcita e sericita. O 
plagioclásio encontra-se como porfiroclastos intensa-
mente saussuritizados com aspecto turvo e apenas ves-
tígios de geminação do tipo albita e periclina e em cris-
tais subédricos tabulares de dimensões menores. Inclui 
fases máficas (biotita e anfibólio) e quartzo vermicular 
formando textura mirmequítica, bem como está asso-
ciado a epidoto, sericita e argilo minerais. O quartzo 

ocorre em grãos intersticiais, com extinção ondulante, 
lamelas e bandas de deformação ou em agregados re-
cristalizados (Fig. 7C) e pode se apresentar em ribbons 
e compor intercrescimentos de hábitos vermiculares e 
cuneiformes no ortoclásio e plagioclásio caracterizan-
do intercrescimentos gráficos e mimerquíticos, respec-
tivamente. O anfibólio, representado pela hornblenda, 
é o máfico dominante e ocorre como porfiroclástos que 
englobam plagioclásio saussuritizado (Fig. 7D), e em 
cristais subédricos prismáticos ou grãos anédricos da 
matriz, por vezes com geminação setorial. A biotita 
apresenta-se lamelar de cor castanho e verde, como 
cristais primários relíquiares ou correspondendo a pro-
duto de alteração da hornblenda; comumente mostram 
estrutura de deformação em kink band e alteração para 
clorita e muscovita. A titanita, apatita e zircão são as 
principais fases acessórias ocorrendo, respectivamen-
te, em cristais romboédricos associados à hornblenda e 
opacos, com hábito acicular e em cristais bipiramidais 
e minúsculos grãos associados a biotita, nela desenvol-
vendo halos pleocróicos.

O Granito Três Reis forma pequenas elevações que 
sustentam as rochas do Grupo Aguapeí ou ocorrem em 
lajedos em meio à pastagem, no extremo noroeste da 
Serra de Santa Bárbara, nas proximidades das fazendas 
Três Reis e Água Limpa. É composto por rochas hololeu-
cocráticas a leucocráticas de cor acinzentada, com tons 
que variam de claro ao avermelhado. Possui xenólitos de 
gnaisses e é cortado por sistemas de diques de granito 
fino (Fig. 8A). Varia, composicionalmente, de tonalitos, 
granodioritos a monzogranitos, em geral, de textura por-
firítica e matriz de granulação fina a média. Exibe forte 
orientação mineral correspondente ao fluxo magmático 
e, a ele oblíquo, observa-se uma foliação penetrativa. 
Mostra evidências de hidrotermalismo, tais como serici-
tização, carbonatação, argilização e saussuritização dos 
feldspatos, cloritização da biotita com formação de mi-
cas. É constituído por uma paragênese primária, forma-
da por plagioclásio, feldspato alcalino, quartzo, biotita 
(Fig. 8-B) e, por vezes, muscovita e granada tendo como 
acessórios apatita, zircão, alanita, titanita e opacos. O 
plagioclásio ocorre, mais comumente, em cristais tabu-
lares, numa trama orientada, cujos interstícios são pre-
enchidos por quartzo e máficos, com geminações do tipo 
albita, periclina e Carlsbad comumente combinadas. 
Textura mirmequítica e zonação (Fig. 8C) são comuns, 
assim como inclusões de palhetas de biotita e formação 
de sericita/muscovita, argilominerais, epidoto/zoisita, 
carbonatos e opacos. Os feldspatos alcalinos são pertíti-
cos (Fig. 8D), com textura gráfica e correspondem a mi-
croclina e ortoclásio dispostos em cristais subédricos  ou 
euédricos que exibem, respectivamente, geminações em 
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Figura 7 - Aspectos petrográficos do Granito Nova Vida ilustrando: A) textura porfirítica e dique 
granítico de granulação muito fina; B) hornblenda como principal fase máfica e feldspatos tur-
vos; C) textura xenomórfica com agregado de quartzo recristalizado; D) detalhe de hornblenda 
englobando plagioclásio alterado. Polarizadores paralelos em B e cruzados em C e D.

Figura 6 - Aspectos petrográficos do Gnaisse Matão ilustrando: A) bandamento gnáissico centi-
métrico com alternâncias de mobilizados graníticos; B) textura granoblástica  em gnaisses de 
composição sienogranítica; C) gnaisse de composição granodiorítica em nível rico em hornblen-
da; D) Hornblenda poiquiloblástica com inclusões de plagioclásio. Polarizadores cruzados.
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grade e Carlsbad. O quartzo é anédrico, intersticial com 
forte extinção ondulante sugerindo deformação intra-
cristalina com formação de subgrãos principalmente nas 
bordas. A biotita é o máfico predominante, com hábito 
lamelar, por vezes exibindo kink bands, com pleocroísmo 
castanho a marrom-avermelhado e inclusões de zircão 
que nela desenvolvem halos pleocroicos. Altera-se para 
clorita, muscovita e opacos. A muscovita ocorre como 
fase primária apenas em litotipos mais diferenciados em 
cristais intersticiais bem formados, lamelares euédricos 
a subédricos. A granada é rara e encontrada como grãos 
subédricos disseminados nos diques aplíticos. A para-
gênese de retrometamorfismo é constituída por sericita/
muscovita, argilominerais, carbonatos, epidoto/zoisita, 
muscovita, clorita e minerais opacos. 

O Granito Amparo corresponde à unidade de 
maior abrangência areal desse estudo e ocorre princi-
palmente na Fazenda Nossa Senhora do Amparo como 
corpos subcirculares em blocos e matacões, encontra-
dos principalmente na Fazenda Nossa Senhora do Am-
paro. Associado a esse granito é possível se observar fa-
ses aplíticas e pegmatíticas, enclaves do Granito Nova 
Vida milonitizado (Fig. 9A), além de sistema de fratu-
ramento ortogonal e disjuntivo. Suas rochas são domi-
nantemente isotrópicas, mas em alguns corpos pode ser 
encontrada uma discreta orientação mineral.  Apresen-
tam-se leuco a mesocráticas, de cor rosa a cinza e gra-
nulação fina a média, com ampla variação composicio-
nal sendo classificadas, segundo IUGS, desde tonalitos 
até sienogranitos, dominando termos granodioríticos. 
Microscopicamente, esses litotipos apresentam textu-
ra hipidiomórfica equi a inequigranular (Fig. 9B) com 
associação mineral principal formada por plagioclásio, 
feldspatos alcalinos, quartzo e biotita, tendo como aces-
sórios apatita, zircão, alanita, titanita, além de opacos. 
Encontram-se moderada a levemente alterados, sendo 
evidenciada discreta atuação de processos de sericitiza-
ção, argilização e saussuritização dos feldspatos, clori-
tização da biotita e formação de muscovita a partir dos 
feldspatos. O plagioclásio, identificado como andesina 
pelo método estatístico Michel Levy, apresenta-se em 
cristais subédricos intersticiais de hábito tabular e, por 
vezes, ripiforme (Fig. 9B); ocorre também como albita 
incluso no ortoclásio e na microclina constituindo tex-
tura pertítica, exibindo com frequência maclas albita 
e periclina, às vezes combinadas, e subordinadamente 
Carlsbad; encontra-se com substituição parcial por ar-
gilominerais, sericita, muscovita e epidoto; observa-se 
também alteração preferencial no núcleo, sugerindo-o 
mais cálcico e evidenciando zonação normal (Fig. 9D). 
Os feldspatos alcalinos são subédricos tabulares a ané-
dricos e ocorrem pertíticos, frequentemente com gemi-

nações Carlsbad e em grade, caracterizando ortoclásio e 
microclina, respectivamente. Por vezes, mostra grande 
quantidade de inclusões vermiculares de quartzo, confi-
gurando textura gráfica (Fig. 9C). O quartzo ocorre em 
duas gerações, uma primária representada por cristais 
subédricos intersticiais, e outra secundária, em grãos 
anédricos com forte extinção ondulante, sugerindo pro-
cesso de deformação intracristalina e recristalização; 
ocorre também com hábito vermicular ou em vênulas, 
intercrescido com feldspato alcalino e plagioclásio, ca-
racterizando, respectivamente, texturas gráfica e mirme-
quítica. A biotita é o único máfico essencial e apresenta-
se em lamelas intersticiais, com pleocroísmo castanho a 
marrom-avermelhado, com estrutura de deformação em 
kink bands e alteração para clorita, muscovita (Fig. 9D) e 
opacos associados; observam-se inclusões de zircão que 
nela formam halos pleocroicos e, mais raramente, de ru-
tilo acicular definindo textura sagenítica. Os acessórios 
estão representados por cristais aciculares de apatita 
e prismáticos de alanita zonada, titanita romboédrica, 
zircão bipiramidal, bem como por opacos granulares a 
tabulares. Os minerais de alteração correspondem a se-
ricita/muscovita, argilominerais, epidoto/clinozoisita/
zoisita, clorita e opacos. A sericita e os argilominerais 
ocorrem em minúsculas palhetas a agregados cripto-
cristalinos nos feldspatos. A clorita ocorre em palhetas 
dispersas e, por vezes, constitui um agregado intersticial 
fibroso a fibroradiado associado a biotita. Os minerais 
do grupo do epidoto (pistacita, clinozoisita e zoisita) 
representam produtos da saussuritização do plagioclá-
sio, nele ocorrendo como diminutos grãos associados a 
sericita ou em cristais intersticiais mais desenvolvidos.

ASPECTOS DEFORMACIONAIS 

O conjunto de estruturas observadas revela uma 
evolução tectônica com pelo menos três fases deforma-
cionais de caráter dúctil e dúctil-rúptil conforme o qua-
dro sinóptico a seguir (Tab. 1).

Primeira fase de deformação (F1)

A primeira fase de deformação, de caráter dúctil, 
desenvolveu-se sob condições metamórficas de alto grau 
é restrita aos gnaisses e granulitos.

A foliação (S
1
) observada nos gnaisses e granuli-

tos, trata-se de um bandamento gnáissico (Fig. 12A e B), 
fortemente transposto durante a segunda fase de defor-
mação (F

2
). As dobras sem raiz e estruturas em cabo de 

guarda chuva atestam o processo de transposição. Os 
estereogramas para a S1 do Gnaisse Matão mostram que 
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Figura 9 - Fotografia e fotomicrografias do Granito Amparo ilustrando: A) matacões in situ de 
rocha de granulação fina com enclaves do Granito Nova Vida; B) textura inequigranular hipi-
diomórfica com ripas subédricas de plagioclásio saussuritizado; C) intercrescimento gráfico e 
ripas de plagioclásio alterado; D) biotita cloritizada e muscovita lamelar. Polarizadores para-
lelos em B e cruzados em C e D.

Figura 8 - Aspectos petrográficos do Granito Três Reis: A) Granito porfirítico cortado por sis-
tema de diques aplíticos; B) textura inequigranular, feldspatos turvos e pouca quantidade de 
máficos; C) plagioclásio zonado e biotita; D) textura pertítica onde a fase hóspede ocorre em 
drops mais alterados. Polarizadores paralelos em B e cruzados em C e D.
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a direção dominante N5W e mergulhos entre 85 a 75, 
preferencialmente para NE, e mais raramente para SW 
(Fig. 10A). O bandamento (S1) do Gnaisse Furna Azul 
mostra mergulhos entre 80 e 70, preferencialmente para 
o quadrante NE, enquanto a direção varia entre N30 a 
50W, principalmente (Fig. 10B).

Segunda fase de deformação (F2)

Esta fase de deformação é identificada em todas 
as unidades mapeadas,  caracterizado pelo dobramento 
de S

1 
e gerando uma forte xistosidade S

2
 nos granitos e 

gnaisses. 

 Essas dobras (D
2
) foram observadas nos Gnaisses 

Matão e Furna Azul, sendo classificadas como apertadas 
a isoclinais e horizontais inclinadas a vertical com cai-
mento (Fig. 12A e B).

A foliação (S
2
) é bem marcada, caracterizada como 

uma xistosidade plano axial as dobras D
2
, que se en-

contra paralela à subparalela com a S
1
 (nos flancos), e 

perpendicular na zona de charneira (Fig. 12A e B). No 
Granulito Luchesi a S

2 
transpõem as estruturas F

1
, em 

um bandamento gnáissico centimétrico, com lineação 
mineral e de estiramento (L

2
) perpendiculares à direção 

da foliação. 

As atitudes de S
2
 variam do Gnaisse Matão (N30°W 

a N25°E / 52° a 90° SW e SE) para o Gnaisse Furna Azul 
(N10°–60°W com mergulho variando de 55° a 80° para 
NE), conforme os estereogramas da Figura 10 A e B.

Nos granitos, esta fase de deformação é responsável 
por foliação continua de natureza milonitica no Granito 
Nova Vida (Fig. 12C) e do tipo xistosidade nos granitos 
Três Reis (Fig. 12D) e Amparo, a foliação S

2
 exibe ati-

tudes em torno de N10°-70°W / 35° a 80° NE (Fig. 10C).

Tabela 1 - Relação cronológica das fases deformacionais, 
destacando as principais estruturas e suas orientações.

Fase 
deformacional

Principais 
estruturas

Atitudes das 
foliações

 (F1)

Bandamento 
gnáissico S1

N05W/75-85 NE

N30-50W70-80NE

Norte-Sul/ 
subvertical

 (F2) Dobras D2 e 
xistosidade plano 

axial S2

 N10-70W/ 35° - 
90°NE

 (F3) Dobras D 

3,foliação 
espaçada 

S3, zonas de 
cisalhamento e 

sistema de juntas

N35°-75°W e 
N30°-8°E / 60°-

90° para NE e SW

A foliação milonitica apresenta uma atitude média 
de N70°W / 60°SW associada a lineação de estiramento e 
mineral do tipo down dip, porfiroclastos rotacionados, com 
geometria sigmoidal indicam transporte de topo para NE. 

Terceira fase de deformação (F3)
As dobras D

3
 foram reconhecidas principalmente 

no Gnaisse Furna Azul e são fechadas a abertas, do tipo 
inclinada com caimento. A superfície S

3
 é uma foliação 

espaçada, associadas a zonas de cisalhamento estreitas, 
que reorientam as foliações S

1 
e S

2
. 

Os deslocamentos das zonas de cisalhamento rela-
cionadas à S

3
 indicam um movimento sinistral, em con-

dições dúcteis a dúcteis-rúpteis (Fig. 12E). Há grande 
dispersão das atitudes (N35°-75°W e N8°-30°E) e mer-
gulhos elevados 60°-90° para NE e SE conforme ilustra-
do na figura 11A.

Figura 10 - Diagramas de isofrequência para medidas de S2. A) máximos nos quadrantes leste e oeste, com mergulhos 
íngremes, entre 70° e 90°; B) máxima concentração em torno de 230° Az, com mergulhos elevados, em torno de 70° a 
80° para NE; C) concentrações máximas para N e S, com elevados mergulhos e um discreto espalhamento de medidas 
para 200 Az, com mergulhos entre 70° e 50° para NNE.
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Nos granitos Três Reis, Nova Vida e Amparo a 
fase F

3 
é representada por um conjunto de fraturas or-

togonais e disjuntivo (Fig. 12F) com ampla variação das 
orientações (Fig. 11B).

Figura 11 - Diagramas de isofrequência para medidas de 
estruturas da F3 ilustrando: A) medidas da foliação espa-
çada S3 mostrando variação da máxima concentração de 
NE/SW para 340 Az com mergulhos moderados a íngre-
mes; em B) medidas de juntas e fraturas mostrando ele-
vado espalhamento das máximas concentrações.

DISCUSSÕES E CONCLUSÕES

A partir da cartografia geológica em escala regional 
(1:100.000) da parte norte da Folha São João do Guaporé, 
distinguiu-se um conjunto de rochas granulíticas, gnáis-
sicas e graníticas que constituem o embasamento das 
rochas do Grupo Aguapeí. Seis variedades de rochas fo-
ram individualizados neste trabalho: Granulito Luchesi, 
gnaisses Furna Azul e Matão e os granitos Nova Vida, 
Três Reis e Amparo.

O Granulito Luchesi é constituído por enstatita, 
plagioclásio e hornblenda evidenciando uma associação 
mineralógica da fácies granulito. As fases calcita, clorita, 
tremolita-actnolita sugerem que, essas rochas passaram 
por processos  retrometamórficos. Xenólitos de granu-
litos máficos foram observados no Gnaisse Matão, su-
gerindo que o Granulito Luchese represente a unidade 
mais antiga da região.

O Gnaisse Furna Azul tem composição essencial-
mente tonalítica e apresenta diques graníticos e xenó-
litos anfibolíticos caracterizando sua natureza ígnea. O 
bandamento gnáissico, feições de anatexia e a associação 
de granada, sillimanita, biotita e plagioclásio represen-
tam o pico metamórfico da fácies anfibolito, relacionado 
a F2, enquanto que muscovita e clorita caracterizam re-
trometamorfismo da fácies xisto verde.

O Gnaisse Matão apresenta bandamento bem de-
senvolvido onde as bandas félsicas têm composição 
sienogranítica e as máficas são constituídas principal-
mente por hornblenda, biotita e andesina caracterizan-
do a fácies anfibolito. Os minerais do grupo do epidoto 

(pistacita e clinozoizita), tremolita-actinolita, clorita e 
calcita sugerem um retrometamorfismo para fácies xisto 
verde. A presença de xenólitos anfibolíticos e granulíti-
cos indica ortoderivação, além de estabelecer uma rela-
ção estratigráfica com o Granulito Luchese.

O Granito Nova Vida, que ocorre como megaxenó-
litos no Granito Amparo, é um sienogranito porfirítico 
de matriz fina onde a cominuição de feldspatos, anfibó-
lio e a recristalização de quartzo formando agregados 
estirados caracterizam a foliação milonitica; enquanto a 
relação clastos/matriz o classifica como protomilonito. 
As fases muscovita e clorita, produtos de alteração da 
hornblenda e da biotita, caracterizam um metamorfismo 
da fácies xisto verde provavelmente relacionado com um 
estágio final da F2.

O Granito Três Reis é caracterizado por sua ampla 
variação composicional e granulação média, com fases 
aplíticas, bem como textura porfirítica. Os termos mais 
evoluídos apresentam muscovita e granada, sugerindo 
contaminação crustal ou uma fonte aluminosa para a 
formação deste magmatismo.  

O Granito Amparo é a unidade de maior abrangên-
cia areal ocorrendo também como diques no Gnaisse 
Furna Azul e nos granitos Nova Vida e Três Reis o que 
permite classificá-lo como o magmatismo mais jovem 
dentre eles. É caracterizado por ampla variação compo-
sicional, textura equi a inequigranular fina e um típico 
sistema de juntas e fraturas. 

Os dados estruturais apresentados neste trabalho 
possibilitaram identificar e caracterizar uma evolução 
tectônica marcada por três  fases deformacionais, deno-
minados de F

1
, F

2
 e F

3
. A primeira fase de deformação (F

1
) 

é classificada como dúctil, responsável pela formação de 
um bandamento gnáissico (S

1
) presente nas rochas do 

Granulito Luchesi e dos Gnaisses Matão e Furna Azul. 
A segunda fase de deformação (F

2
) também dúctil, asso-

ciada à obliteração parcial dos registros deformacionais 
da F

1
, dobramento da foliação (S

1
), gerando uma segun-

da foliação caracterizada como uma xistosidade (S
2
) é 

observada em todo embasamento, atribui-se a este es-
tágio o metamorfismo da fácies granulito e na presença 
de H

2
O a formação de rochas migmatíticas. A terceira 

fase de deformação (F
3
) apresenta caráter dúctil-rúptil 

ocorre em quase todas as unidades apresentadas, é res-
ponsável pelo redobramento da S

1
 e dobramento da S

2
, 

formando uma xistosidade espaçada micro-milonítica 
(S

3
) no Gnaisse Furna Azul e pelo sistema de juntas e 

fratura dos granitoides Amparo. Figueiredo et al. (2013) 
associam a primeira fase de deformação à Orogenia Lo-
mas Manechi também citada por Boger et al. (2005), 
entretanto esses últimos autores relacionam a F

2
 com a 

Orogenia San Ignácio. Passhier & Trouw (2005) enfati-
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zaram que em terrenos gerados por processos de defor-
mação progressiva não-coaxial é comum a obliteração 
das primeiras estruturas. Sendo assim, é possível que a 
F

1
 e a F

2
 tenham sido geradas durante a Orogenia San Ig-

nácio (1340 – 1320 Ma). A F
3 
pode ser relacionada à de-

formação da Faixa Móvel Aguapeí (Serra de Santa Bár-
bara) durante o desenvolvimento da Orogenia Sunsás.

O Terreno Paraguá, na região estudada  é consti-
tuído por rochas da crosta média ou inferior (Granulito 
Luchesi e gnaisses Furna Azul e Matão) que segundo 
Bettencourt et al. (2010) e outros, tratava-se de uma 
margem continental ativa. O Granulito Luchesi pode 
ser correlacionado ao Complexo Granulítico Lomas 
Manechi e os gnaisses Furna Azul e Matão correspon-

Figura 12 - Aspectos de campo ilustrando: A) bandamento gnáissico (S1) dobrado e redobrado no Gnaisse Furna Azul; 
B) dobra isoclinal do Gnaisse Matão em planta com foliação S2 plano axial; C) porfiroclástos de feldspato alcalino 
orientados caracterizando foliação milonitica S2 do Granito Nova Vida; D) ripas de plagioclásio orientado marcando 
a xistosidade no Granito Três Reis; E) foliação espaçada da S3 no Gnaisse Furna Azul e; F) sistema de fraturamento 
em dique do Granito Amparo.
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dem à Suíte Intrusiva Serra do Baú (Ruiz, 2005). Essas 
rochas hospedam diversas intrusões graníticas (Nova 
Vida, Três Reis e Amparo) provavelmente da Suíte In-
trusiva Pensamiento, sendo as duas primeiras classifi-
cadas como sin-cinemáticas e o Granito Amparo como 
tardi a pós-cinemáticos à Orogenia San – Ignácio. Suge-

re-se que todos os corpos foram formados durante o de-
senvolvimento de arco magmático continental e/ou em 
colisão continental, marcando o episódio de consolida-
ção da Província Rondoniana – San Ignácio (1.35 – 1.29 
Ga) com a acresção do Terreno Paraguá ao proto-Crá-
ton Amazônico (Bettencourt et al. 2010).

REFERÊNCIAS

Bettencourt J.S., Leite W.B.J., Ruiz A.S., Matos R., Payolla 
B.L., Tosdal R.M. 2010 The Rondonian-San Ignácio 
Province in the SW Amazonian Craton: an overview. 
Journal of South American Earth Sciences, 29:28-46. 

Boger S.D. Raetz M. Giles D. Etchart E. Fanning, M.C. 2005. 
U–Pb age data from the Sunsas region of Eastern Boli-
via, evidence for the allochtonous origin of the Paraguá 
Block. Precambrian Research 139:121–146.

Faria D.A., Ruiz A.S., Matos J.B., Sousa M.Z.A., Lima G.A., Mo-
acir J.B.M. 2014 Geology, Geochemistry, and Geochro-
nology (U-Pb) of the Rio Fortuna Gneiss – Serra do Baú 
Intrusive Suite – Paraguá Terrane – SW Amazonian 
Craton. Brazilian Journal of Geology, 44(1):139-154.

Fettes, D. & Desmons, J. (Eds.) (2008). Metamorphic rocks: a 
classification and glossary of terms. Cambridge: Cambridge 
University Press, 243 p.

Figueiredo F.L.P., Ruiz, A.S., Sousa, M.Z.A., Macambira, M.
J.B. 2013.Ortognaisse Turvo – registro de magmatismo 
Paleoproterozoico no Terreno Paraguá - SW do Cráton 
Amazônico. Brazilian Journal of Geology, 43(2):401-422.

França O., Corrêa A.D.P., Ruiz, A.S., Sousa M.Z.A., Batata 
M.E. Análise Estrutural Preliminar da Região da Vila 
Ponta do Aterro (MT) – Terreno Paraguá – SW do 
Cráton Amazônico.  In: Simpósio Nacional de Estudos 
Tectônicos, Cuiabá, 2013. Anais do XIV Simpósio Na-
cional de Estudos Tectônicos.

França O., Ruiz A.S., Sousa M.Z.A., Batata M.E.F., Lafon J.M. 
2014. Geology, Petrology, U-Pb (shrimp) geochrono-
logy of the Morrinhos granite – Paraguá Terrane, SW 
Amazôniam craton: implications for the magmatic 
evolution of the San Ignácio orogeny. Brazilian Journal 
of Geology, 44(3): 415-432. 

Jesus G.C., Sousa M.Z.A., Ruiz A.S., Matos J.B. 2010. Petrolo-
gia e geocronologia (U/Pb -Sm/Nd) do Granito Passa-
gem, Complexo Granitoide Pensamiento, SW do Crá-
ton Amazônico (MT).  Revista Brasileira de Geociências, 
40(3): 392-408.

Litherland M. & Bloomfield, K. 1981. The Proterozoic History 
of Eastern Bolivia.  Precambrian Research.  Vol.15, 157-179.

Litherland M., Annels R.N., Darbishire D.P.F., Fletcher C.J.N., 
Appleton J.D., Berrangé J.P., Bloofield K., Burton C.C.J., 
Hawkin M.P., Klinck B.A., Llanos A., Mitchell W.I., 
O’connor E.A., Pitfield P.E.J., Power G., Webb B.C. 1986. 
The geology and mineral resources of the Bolivian Pre-
cambrian Shield. London: British Geological Survey (Na-
tural Enviroment Research Council). 153 p.

Matos J.B., Juliani C., Tokashiki C.C., Oliveira R.F., Ruiz A.S. 
2013. Granulitos Ortoderivados da Suíte Lomas Mane-
chis, Fronteira Brasil-Bolivia – Geoquimica e Geocro-
nologia. In: 13° Simp. Geolo. da Amazônia. Belém, 305p.

Matos-Salinas G.R. 2010. Geocronologia e evolução tectônica pa-
leo-mesoproterozoica do oriente boliviano – região sudoeste do 
cráton amazônico. Tese Doutorado, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 52p +1 mapa

Nalon, P.A. 2010. O Batólito Guaporeí – Uma Intrusão Mesoprotero-
zoica do Complexo Granitoide Pensamiento em Mato Grosso, SW 
do Cráton Amazônico. Dissertação de Mestrado, Instituto 
de Ciências Exatas e da Terra, Universidade Federal do 
Mato Grosso, 69p.

Passchier C.W. & Trouw R.A.J. 2005. Microtectonics. Springer-
Verlag, Berlim , 366p.

Rizzotto, G. J.; Santos, J. O. S; Hartmann, L. A.; Tohver, E.; 
Pimentel, M. M.; McNaughton, N. J.  2013. The Me-
soproterozoic Guaporé Suture in the SW Amazonian 
Craton: Geotectonic Implications Based on Field 
Geology, Zircon Geochronology and Nd-Sr Isotope 
Geochemistry. Journal of South American Earth Sciences, 
48(1):271-295.

Ruiz A.S. 2005. Evolução Geológica do Sudoeste do Cráton Amazô-
nico Região Limítrofe Brasil-Bolívia-Mato Grosso. Tese de 
Doutorado , UNESP, Rio Claro - SP. 260 p.

Ruiz A.S., Sousa M.Z.A., Matos J.B., Macambira M.B., Lima 
G.A., Faria D.A. 2011. Cráton ou Terreno Paraguá? Uma 
discussão baseada em novos dados geológicos e geo-
cronológicos do SW do Cráton Amazônico em terri-
tório brasileiro. In: XIII Simpósio Nacional de Estudos 
Tectônicos, Campinas. Anais do XIII Simpósio Nacio-
nal de Estudos Tectônicos, 2011. p. 239-242.

Ruiz, A.S., Matos, J.B., Sousa, M.Z.A.; Lima, G.A., Macambira, 
M.B., Matos, G.R., Faria, D.A., Fança, O., Costa, P. C. 
C. Granites of Pensamiento Intrusive Suite: Records 
of Continental Magmatic Arc San Ignacio in Brazil. In: 
VIII South American Symposium on Isotope Geology, 
2012, Medellín.  Anais do VIII South American Sympo-
sium on Isotope Geology, 2012..

Santos J.O.S., Rizzotto G.J., Potter P.E., McNaughton N.J., 
Matos R.S., Hartmann L.A., Chemale F., Quadros 
M.E.S. 2008. Age and autochthonous evolution of the 
Sunsás Orogen in West Amazon Craton based on ma-
pping and U–Pb geochronology. Precambriam Research 
165:120–152.

Tassinari, C.C.G. & Macambira, M.J.B. 2004. A evolução tec-
tônica do Cráton Amazônico. In: Mantesso-Neto, V., 
Bartorelli, A., Carneiro, C.D.R., Brito Neves, B.B. (eds.) 
Geologia do Continente Sul-Americano: Evolução da Obra de 
Fernando Flávio Marques de Almeida. São Paulo, p. 471-485.

Winkler, H.G.F.1976. Petrogenesis of Metamorphic Rocks. 4th Ed. 
Springer International. 334p.



Geologia da parte norte da Folha São João do Guaporé - SD.21-Y-C-IV: uma contribuição ao conhecimento do embasamento do Grupo Aguapeí no SW de Mato Grosso Newton Diego Couto do Nascimento | Amarildo Salina Ruiz | Maria Zélia Aguiar de Souza | Francisco Abel Pompeu de Campos | Ronaldo Pierosan

185
Contribuições à Geologia da Amazônia  - Volume 9

Geologia e petrografia dos granitoides 
arqueanos da Pedreira Novo Nascimento, 

Xinguara - Pará
Geology and petrography of archean granitoids 

Novo Nascimento Quarry, Xinguara – Pará

Lilian Paula Almeida da Silva¹, Davis Carvalho de Oliveira1, 
Eleilson Oliveira Gabriel1 Albano Antônio da Silva Leite2

RESUMO: Na pedreira Novo Nascimento, localizada nos arredo-
res da cidade de Xinguara, sudeste do estado do Pará, estudos petro-
gráficos e de relações de contato permitiram a identificação de três 
variedades de granitoides, correlacionados com as rochas arqueanas 
já estudadas do Domínio Rio Maria: (i) biotita tonalito com banda-
mento proeminente e foliação de direção N-S, que foi correlacionado 
ao Tonalito Mariazinha, e que tem ocorrência restrita às porções 
N e NE do Domínio Rio Maria; (ii) biotita trondhjemito equigra-
nular, levemente foliado que foi relacionado ao Trondhjemito Água 
Fria; (iii) leucomonzogranitos levemente foliados, relacionado ao 
Granito Xinguara, e que seccionam as demais unidades granitoides 
identificadas na Pedreira. Ali foi registrada ainda, a ocorrência de 
diques máficos metamorfisados na fácies xisto verde a anfibolito que 
foram associados ao greenstone belt do Grupo Sapucaia. As relações 
de campo mostram que é frequente a ocorrência de enclaves tonalíti-
cos, angulosos no interior dos corpos trondhjemitícos e monzograní-
ticos. Contatos bruscos e reentrantes também foram descritos entre 
o trondhjemito e leucomonzogranito, com sinais de assimilação dos 
primeiros pelo monzogranito, sugerindo atuação de processo de fu-
são parcial. Feições com bordas de reação nessas rochas implicam em 
alto contraste térmico e de viscosidade entre os magmas que deram 
origem a essas rochas, favorecendo o surgimento de restitos. Tais 
relações sugerem que as rochas trondhjemiticas são precoces na his-
tória evolutiva da área em relação aos monzogranitos, contudo, na 
literatura é assumida a contemporaneidade na geração destes mag-
mas. O modelo de ascensão dos granitoides mais jovens é semelhante 
àqueles atribuídos aos diques, resultando em corpos lenticulares ou 
tabulares (lacólitos), em condições de epizona. Assume-se, a partir 
do modo de ocorrência das rochas anfibolíticas, que estas são mais 
jovens que o embasamento TTG da região (< 2,92 Ga) e seriam pro-
dutos da atuação de extensas zonas de cisalhamento transpressivas 
na região de Carajás.

PALAVRAS-CHAVE: Petrografia; Granitoides; Arqueano;-

Carajás.

ABSTRACT: In the Novo Nascimento quarry, located 
to the Northern of the Xinguara town, petrographic and 
contact relationships studies allowed the identification 
of three granitoids varieties, all correlated with the Ar-
chean rocks already studied in the Domain Rio Maria: 
(i) biotite-tonalite with prominent banding and NS fo-
liation, which was correlated to Mariazinha Tonalite, 
that has restricted ocurrence in the N and NE portions 
of the Rio Maria domain; (ii) even-grained biotite-tron-
dhjemite, slightly foliated and are related to Agua Fria 
Trondhjemite; (iii) slightly foliated Leucomonzograni-
tes, related to Xinguara Granite, which are intrusive in 
the others units of the quarry. It was also identified in 
the area, the occurrence of mafic dykes metamorphosed 
in the greenschist to amphibolite facies, which were as-
sociated with the Sapucaia Group greenstone belt. Field 
relations show that are frequent angular tonalitic en-
claves within the trondhjemitic and monzogranites bo-
dies. Retilineous and reentrant contacts have also been 
described between the trondhjemite and leucomonzo-
granites, with signs of assimilation of monzogranites 
by the first, suggesting the role of partial melting pro-
cess. Reaction rims features imply in high thermal and 
viscosity contrast between these magmas, favoring the 
generation of restites. These relationships suggest that 
trondhjemite rocks (Água Fria Trondhjemite) are you-
nger than monzogranites (Xinguara Granite), although 
the literature assume a contemporaneous generation of 
these magmas. The rise model of granitic rocks is simi-
lar to those attributed for dikes, resulting in tabular or 
lenticular bodies (laccolith) in epizona conditions. It is 
assumed, based on occurrence mode of the amphiboli-
te rocks, that they are younger than the TTG basement 
(<2,92Ga) and it would be product of transpressive lar-
ge shear zones in the region of Carajás.
KEYWORDS: Petrology; Petrography; Granitoids;  
Carajás.
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INTRODUÇÃO

Os granitoides arqueanos são formados por três 
grandes associações: suítes TTGs, sanukitoides e leuco-
granitos. As associações TTG são os principais compo-
nentes de terrenos arqueanos e correspondem ao em-
basamento da crosta continental arqueana preservada 
(Condie 1993, 2005, Martin et al., 2005). Estes apresen-
tam vastas ocorrências na porção sul da Província Cara-
jás (Hunh et al., 1988, Santos e Pena Filho 2000, Dall’Ag-
nol et al., 2006, Vasquez et al., 2008, Almeida et al., 2011), 
onde possuem normalmente dimensões batolíticas, po-
rém ocorrem também na forma de stocks e plútons (Leite 
et al., 2004, Guimarães et al., 2010). Suítes de granodiori-
tos-granitos também possuem distribuição expressiva, 
representando cerca de 20% das rochas expostas nos 
crátons arqueanos (Condie 1993). Estas ocorrem como 
plútons sin- a pós-tectônico, comumente intrusivos em 
greenstone belts e granitoides TTG (Sylvester 1994, Leite 
et al., 2004).

O presente trabalho foi realizado na Pedreira Novo 
Nascimento, pertencente à empresa Brita Forte, locali-
zada à margem da BR-155, imediatamente à norte da ci-
dade de Xinguara no sudeste do Estado do Pará (Figura 
1). A pedreira está situada em uma área compreendendo 
a região de contato entre o Granito Xinguara e os grani-
toides TTG, que são representados pelo tonalitos Cara-
cole Mariazinha e o Trondhjemito Água Fria (Almeida 
et al., 2011). A existência de complexas relações expostas 
entre estes granitoides na referida pedreira, pode repre-
sentar uma nova e excelente oportunidade para entendi-
mento dos principais eventos magmáticos, mecanismos 
e forma de colocação de corpos magmáticos, uma vez 
que tais aspectos jamais foram observados com clareza 
entre granitoides arqueanos nas áreas já estudadas da 
Província Carajás. Aproveitando-se das expressivas ex-
posições de rocha fresca nas frentes de lavra da pedreira, 
tais aspectos serão abordados a partir da caracterização 
geológica e petrográfica desses granitoides, assim como 
a descrição de suas principais feições deformacionais/
texturais e relações de contato.

MATERIAIS E MÉTODOS

Para a realização deste trabalho foram aplicadas 
técnicas clássicas de mapeamento geológico com coleta 
sistemática de amostras dos diferentes litotipos expos-
tos na área da pedreira. Apesar de se tratar de um aflo-
ramento pontual em que há atividade de produção de 
brita, a etapa de desmonte de material rochoso ocasiona 
a exposição de rochas em extensos paredões verticais, 
os quais neste trabalho foram mapeadas frentes de lavra 
recebendo a denominação de painel A, B, C, D e E, com 

o intuito de facilitar a correlação das amostras obtidas e 
identificadas em campo, assim como a descrição de suas 
feições e relações de contato. Somente três destes pai-
néis exibiram de forma nítida as relações entre as rochas 
(Figura 1c).

CONTEXTO GEOLÓGICO

A região de Xinguara está inserida no extremo 
norte do Terreno Granito-Greenstone de Rio Maria (TG-
GRM) (Figura 1b), próximo ao limite sul do Domínio de 
Transição, que fora definido informalmente por Dall’Ag-
nol et al. (1997), como sendo o segmento entre o TGGRM 
e a Bacia Carajás. Vasquez et al.,(2008), ao revisarem a 
geologia do Estado do Pará, dividiram a Província Cara-
jás nos domínios Carajás e Rio Maria, e Feio et al., (2012), 
redefinirem o Domínio de Transição como Subdomínio 
de Transição, correspondente à porção sul do Domínio 
Carajás. Estes terrenos são limitados a leste pelas se-
quências supracrustais do Cinturão Araguaia e a oeste 
pelas rochas vulcânicas do Supergrupo Uatumã. O co-
nhecimento sobre a geologia e evolução do Domínio Rio 
Maria, vem sendo aprimorado nas últimas décadas com 
estudos mais detalhados sobre a petrologia, geocronolo-
gia e geologia estrutural das diversas unidades afloran-
tes, sobretudo na região de Xinguara onde afloram cor-
pos plutônicos da série TTG (Tonalito Caracol, Tonalito 
Mariazinha e Trondhjemito Água Fria) e o leucogranito 
potássico Xinguara, contribuindo dessa forma para o 
melhor entendimento dos aspectos evolutivos.

O Domínio Rio Maria é formado por: 1) Greenstone 
belt do Supergrupo Andorinhas, com idades que variam 
de 2,98 a 2,90 Ga (Macambira, 1992; Pimentel e Macha-
do, 1994); 2) granitoides TTGs mais antigos (2,98 a 2,92 
Ga), representados pelos tonalitos Arco Verde e Cara-
col, e Mariazinha,  e Trondhjemito Mogno (Huhn et al., 
1988, Souza 1994, Macambira e Lafon, 1995, Rolando & 
Macambira, 2003, Leite et al., 2004, Almeida et al., 2008, 
2011); 3) rochas sanukitoides  que abrangem o Grano-
diorito Rio Maria e rochas associadas de idade 2,87 Ga 
(Medeiros & Dall’Agnol, 1988; Souza 1994; Althoff et al., 
2000; Oliveira et al., 2010); 4) Suíte Guarantã que englo-
ba leucogranodioritos-granitos e granodioritos Azulona 
e Trairão de 2,87 Ga (Almeida et al., 2010); 5) leucograni-
tos de afinidade cálcio-alcalina com idade 2,86 Ga, tipo 
Mata Surrão (Duarte, 1992) e Xinguara; 6) TTGs mais 
jovens (2,86 Ga) representados pelo Trondhjemito Água 
Fria (Leite et al., 2004); 7) rochas sedimentares do Grupo 
Rio Fresco; 8) granitos anorogênicos da Suíte Jamon de 
1,88 Ga (Dall’Agnol et al., 2005; Oliveira 2006; Almeida et 
al., 2006) e diques félsicos a máficos (Silva Jr. et al., 1999) 
contemporâneos aos granitos anorogênicos. Estão su-
marizados na Tabela 1, os principais aspectos geológicos 
e geocronológicos dos granitoides citados acima.
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Tabela 1 - Principais aspectos geológicos e geocronológicos dos granitoides da porção norte do Domínio Rio Maria.

UNIDADE IDADE ASPECTOS TEXTURAIS PADRÃO ESTRUTURAL

2ª
 g

er
aç

ão
 d

e 
T

T
G

Trondhjemito Água Fria

2864 ± 21 Ma (eva-
poração de Pb-Pb em 

zircão; Leite et al., 
2004)

2854 ± 17 Ma, 
assumido como 
~2860 Ma (U-Pb 

por LA-ICPM-MS, 
Almeida et al,, 2011)

Trondhjemitos 
com subordinados 

granodioritos, de coloração 
cinza clara, textura 

granular média, foliados 
e com bandamento 

composicional regular a 
levemente ondulado.

Bandamento com direção 
NW-SE a WNW-ESSE

Le
u

co
gr

an
it

os
  p

ot
ás

si
co

s

Xinguara

2865 ± 1 Ma 
(evaporação de Pb-

Pb em zircão; 

Leite et al., 2004)

Granito equigranular 
médio, hololeucocrático, 
eventual-mente cinza e 
pode ocorrer tipos mais 

porfiríticos além de tipos 
médios a finos próximos as 

zonas de contato.

Corpo alongado com eixo 
maior orientado sub-
concordante ao trend 

WNW-ESE regional. Na 
porção sul, onde ocorrem 

zonas de deformação 
mais intensas com 

mergulhos fortes (>85°).

Mata Surrão

~2,87 Ga 

(Lafon et al., 1994; 
Almeida et al., 2011)

Textura equigranular 
média, coloração creme 

esbranquiçada sendo 
classificados como biotita 
leucomonzogranitos com 
pequenas variações para 

granodiorito. 

-

Figura 1 - Mapa da localização da área estudada: (a) Cráton Amazônico na Plataforma Sulamericana e Província Ama-
zônia Central (Tassinari e Macambira, 2004); (b) Mapa geológico do Domínio Rio Maria com detalhe para a localização 
da Pedreira Novo Nascimento em Xinguara (c) Detalhe da disposição dos paredões e painéis estudados.
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S
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Suíte  
Guarantã

Granito  
Guarantã

~2,87 Ga 

(Almeida et al., 2011)

 Monzogranitos a 
granodioritos, com foliação 

mineral discreta, textura 
porfirítica e fenocristais 

grossos de feldspato 
potássico imersos em 

matriz equigranular média.

Foliação E-W 
predominante, em geral 

com alto ângulo de 
mergulho para S. Nas 

variedades mais grossas 
a foliação é ausente ou 
incipiente (Dias, 2009).

Granodiorito 
Azulona

~2,93 Ga 

(Althoff et al., 2000)

Predominantemtente 
hololeuco-crático, 

coloração rosada, aspecto 
maciço e frequentemente 

fraturado. Afetado 
por vezes por zonas 

hidrotermalizadas ou veios 
leucograníticos grossos a 
pegmatóides (Dias, 2009).

Padrão dominante da 
foliação similar ao do 

plúton Guarantã, sendo 
ambos concordantes com 
as estruturas principais 
registradas no arqueano 
do TGGRM (Dias, 2009).

Granodiorito

Trairão

~2,93 Ga

(Althoff et al., 2000)
Texturalmente similar 

aos demais granitoides da 
suíte.

Foliação se alinha com o 
padrão regional, exceto 
localmente no contato 
SE com o Tonalito Arco 
Verde, onde ocorrem 
foliações próximas de 

N-S condi-cionadas por 
zona de cisalhamento 

(Dias, 2009).

1º
 g

er
aç

ão
 d

e 
T

T
G

Tonalito Mariazinha
~2,92 Ga

(Almeida et al. 2011)

Moderadamente 
deformado, com bandas 

composicionais com 
alternância de níveis ricos 

em Qtz e Pl estirados, e 
níveis mais enriquecidos 
em Bt. Muito semelhante 
ao Trondhjemito Mogno 
em escala microscópica.

Foliação apresenta 
direção dominante NE-

SW a N-S.

Complexo Tonalítico 
Caracol

~2,95 –2,93 Ga 

(Leite, 2001 e Leite et 
al. 2004)

Tonalitos a trondhjemitos 
heterogranulares, de 
granulação média e 
localmente grossa, 

contendo enclaves de 
microtonalitos e de rochas 

tipo greenstone belts.

 Bandamento 
composicional com duas 
direções predominantes, 
N-S com mergulhos 
subverticais, na porção 
noroeste, e NW-SE.  

Trondhjemito Mogno
~2,96±0.2 Ga (U-Pb 
por LA-ICPM-MS; 

Almeida et al., 2011),

Rocha com foliação 
marcada pelos minerais 
máficos e cristais de Qtz 
e feldspatos alongados. 

Textura granular 
hipidiomórfica média, 

modificada que vai 
de protomiloníticas a 

miloníticas.

Bandamento e foliação 
apresentam direção NW-

SE a E-W.

Tonalito Arco Verde

2,98 –2,93 Ga (eva-
poração de Pb-Pb em 
zircão; Macambira e 
Lafon, 1995; Rolando 
e Macambira, 2003)

2,96±0.2 à ~2,93 Ga 
(U-Pb por LA-ICPM
-MS, Almeida et al., 

2011)

Tonalitos a trondhjemitos 
equigranulares, 

granulação média, 
isotrópicos, com texturas 
ígneas preservadas. Em 
porções foliadas ocorre 
expressivo bandamento 

composicional (Vasquez et 
al. 2008)

Bandamento 
composicional, foliação 

com direção N100-120ºE, 
altos mergulhos para N 
ou S. Ocorrem dobras, 
xistosidade e zonas de 

cisalhamento conjugadas 
verticais (Althoff et 

al.2000).

(Tabela 1 - Continuação)
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RESULTADOS

Composições modais e classificação
Foram identificadas na área da Pedreira Novo Nas-

cimento, a partir caraterizações macro- e mesoscópica 
prévias em 26 amostras, caracterizando 04 (quatro) 
variedades petrográficas, distintas em termos texturais 
e composicionais, principalmente no que diz respeitos 
às variações nas proporções de feldspatos e conteúdos 
modais de minerais ferromagnesianos, como pode ser 
observado nos diagramas de classificação modal Q-A-P 
(Le Maitre, 2002) e Q-A+P-M’ (Figura 2), e na Tabela 2. 
As rochas com baixas razões plagioclásio/feldspato po-
tássico (P/A = 1,6) e conteúdos modais médios de mine-
rais máficos inferiores a 0,5% foram classificadas como 
leucomonzogranitos, enquanto que aquelas com altas 
razões P/A (>10) e moderados conteúdos de minerais 
máficos (5≤M≤13%) são caracterizadas como tonalitos e 
trondhjemitos, que se distinguem pelos conteúdos mé-
dios de M (10%) e quartzo (34,0%) ligeiramente supe-
riores dos primeiros, ao passo que os últimos são mais 
enriquecidos em feldspato alcalino (4%) e plagioclásio 
(60%) em relação à variedade tonalítica (0,4% a 55%, 
respectivamente). A notável heterogeneidade composi-
cional da unidade tonalítica em escala mesoscópica se dá 
pela presença de bandas máficas de composição quartzo 
diorítica, que são claramente separadas dos demais gra-
nitoides pelos seus consideráveis enriquecimentos em 
M (46,3%) e baixos conteúdos de quartzo (9,6%). De 
maneira análoga, corpos máficos de composição diorí-

tica também são distinguidos das demais unidades (Fi-
gura 2). Tanto as variedades tonalíticas (bandas félsicas 
e máficas), quanto aquela formada por rochas trondhje-
míticas (M=7,1%) mostram fortes analogias com aquelas 
da suíte TTG de Rio Maria e são consideradas de com-
portamento similar ao das séries cálcio-alcalinas tron-
dhjemíticas/tonalíticas de baixo potássio (Lameyre & 
Bowden 1982).

Nos granitoides de afinidade TTG, a biotita é o 
principal mineral ferromagnesiano e apresenta teo-
res modais variando entre 4,1% a 10,5%. Estes são, em 
média, ligeiramente superiores nas rochas tonalíticas 
(7,8%) em relação aquelas de composição trondhjemí-
tica (6,2%), sendo que o mesmo comportamento é ob-
servado para os conteúdos de epidoto magmático (1,7% 
e 0,7%) e minerais opacos (0,4% e <0,1%).  Os demais 
minerais acessórios primários (titanita, apatita e zircão) 
aparecem em baixas concentrações nestas variedades, 
com conteúdos modais médios iguais ou inferiores a 
0,2%, similarmente ao que ocorre como as fases secun-
dárias (carbonato e epidoto secundário). Diante destes 
aspectos, as bandas máficas de composição quartzo-
diorítica e que ocorrem associada à unidade tonalítica, 
são claramente distintas das anteriores devido ao seu 
caráter mesocrático (M=46,3%), resultante de seus con-
teúdos elevados de biotita (33,7%), epidoto magmático 
(9,2%) e minerais opacos (1,4%) – ver Tabela 2. Tais as-
pectos são significativamente contrastantes com o cará-
ter hololeucocrático e o baixo conteúdo modal de bioti-
ta, em geral inferior a 0,2%, das rochas monzograníticas. 

Tabela 2 - Composições modais das rochas da Pedreira Novo Nascimento.

TIPO PETRO-
GRÁFICO

Epidoto-biotita tonalito

Metamáfica 
(Anfibolito)

Biotita trondhjemito Leucomonzogranito

MINERAL

         AMOSTRA

B.F. B.F. B.F. B.F. B.F. B.F. B.M. B.M. B.M. PEGMATOIDE CENTRO CENTRO CENTRO BORDA

PPA-
01A

PPA-
01B

PPD-
07

PPE-
01

PPB 
08

PPB 
01

PPD-
03

PPA-
09

PPD-
10

PPA-
02

PPC-
03

PPA-
03

ALP-
1

PPB-
04

PPD-
06

PPD-
02

ALP-3 PPA-04 PPA 05 PPB 05 PPA 07

Plagioclásio (P) 49,7 58,4 58,8 50 57,6 59,1 49 43 42,8 31,0 23,0 62,8 61,7 57,7 60,8 59,7 30,2 31,6 32,5 36,2 41,7

Quartzo 34,7 36,2 32,8 39,6 31 29,8 10 9,5 9,4 0,9 Tr 29,1 25,5 26,7 27,7 26 29,4 40,2 32,1 30,5 28,9

F. Alcalino (A) 1,2 - 0,6 0,1 Tr Tr - - - - - 1,8 3,0 5,7 5,5 4,5 40,1 27,2 33,3 32,2 25,4

Anfibólio - - - - - - - - - 31,1 37,2 - - - - - - - - - -

Biotita 10,5 4,8 4,1 7,2 7.6 7,7 31,2 34,2 35,8 16,9 34,8 5,3 6,1 7,6 5,5 6,8 Tr 0,2 0,1 Tr 3,1

Muscovita 1,7 Tr 0,4 0,5 0.6 0,8 1,6 Tr Tr - - 0,4 1,6 1,2 0,3 1,7 0,8 0,2 0,3 0,2 0,1

Epidoto (p) 1,7 0,6 2,3 1,8 2.2 1,8 5,6 11,8 10,3 17,0 2,1 0,1 1,5 0,9 0,4 0,8 - - - - -

Allanita Tr Tr Tr Tr - - Tr Tr Tr - - - Tr Tr Tr Tr - - - - -

Opacos 0,5 Tr 0,2 0,8 0.6 0,5 2 0,6 1,7 0,7 0,4 Tr 0,1 Tr Tr Tr 0,2 0,3 0,3 0,4 Tr

Titanita Tr Tr 0,2 Tr 0,2 0,2 0,6 0,9 Tr 2,4 2,5 0,3 0,2 0,3 0,3 Tr Tr 0,1 - 0,1 0,2

Apatita Tr Tr 0,5 Tr 0,2 0,1 Tr - - - - 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 - - - - -

Zircão Tr Tr 0,1 Tr Tr Tr Tr Tr Tr - - Tr Tr 0,1 Tr Tr Tr Tr 0,1 Tr Tr

Epidoto (s) Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr 0,1 0,1

Carbonato (s) - - - - - - - - - - - - 0,1 - - 0,2 0,6 0,2 0,3 - 0,1

A+P 50,9 58,4 59,8 50,1 57.6 59.2 49 43 46,8 31,0 23,0 65,2 67,8 63,4 66,3 64,2 70,3 58,8 65,8 68,4 67,1

P/A 41,4 58,4 98 500 34,8 20,5 10,1 13,5 13,2 0,7 1,2 0,9 1,1 1,6

Máficos 12,7 5,4 6,8 9,8 10.6 10 39,1 52,4 47,6 68,1 77 5,3 7,8 8,8 5,9 7,6 0,2 1,4 0,9 0,8 3,7

Nº de Pontos 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800

Tr = mineral observado na rocha, mas não contado na análise modal; - = mineral não observado na amostra; (p) = primário de cristalização magmática; (s) = secundário de 
cristalização tardi a pós magmático; B.F= banda félsica, B.M.= banda máfica.



Geologia e petrografia dos granitoides arqueanos da Pedreira Novo Nascimento, Xinguara – Pará Lilian Paula Almeida da Silva | Davis Carvalho de Oliveira | Eleilson Oliveira Gabriel | Albano Antônio da Silva Leite

190
Contribuições à Geologia da Amazônia  - Volume 9

191
Contribuições à Geologia da Amazônia  - Volume 9

Figura 2 - Composições modais para as unidades estudadas plotadas no diagrama Q-A-P e Q-A+P-M Q-A-P segundo 
Streckeisen (1976); Le Maitre (2002) e trends evolutivos (1 a 5) segundo Lameyre e Bowden (1982).

Aspectos texturais
Leucomonzogranitos, tonalitos e trondhjemitos

Apesar das diferenças composicionais citadas an-
teriormente entre os tonalitos, trondhjemitos e leuco-
monzogranitos, as fortes similaridades texturais e mi-
neralógicas permitem fazer uma descrição conjunta dos 
principais aspectos petrográficos destes granitoides. 
Tais unidades caracterizam-se por apresentar textura 
heterogranular média a grossa, e eventualmente proto-
milonítica, definida pela ocorrência de porfiroclastos de 
feldspatos imersos em matriz granoblástica formada por 
agregados policristalinos de quartzo e feldspatos nas ro-
chas mais intensamente deformadas e recristalizadas, as 
quais são afetadas pelas principais zonas de cisalhamen-
to instaladas na área (Figura 3b, c). As rochas tonalíticas 
preservam um bandamento composicioanal caracteriza-
do pela intercalação de camadas félsicas e máficas (Fi-
gura 3-a,e), ambas com espessura que variam entre 2 e 
5mm, formadas essencialmente por biotita e plagioclá-
sio, que segundo Leite (2001) esta estrutura seria de ori-
gem magmática e comum a todos os TTGs da região do 
Domínio Rio Maria. Na unidade monzogranítica, ocor-
re ainda uma variação para granulação grossa a muito 

grossa, disposta em porções localizadas e que chegam 
a constituir bolsões pegmatoides ricos em feldspatos e 
fluorita. A seguir serão apresentados os principais as-
pectos texturais dos diferentes minerais identificados 
nestes granitoides, ressaltando, quando necessário, as 
particularidades de cada variedade petrográfica.

O plagioclásio ocorre de duas formas: (i) Plagioclá-
sio 1 (Plg

1
) – formam, em geral, cristais  hipidiomórficos, 

e xenomórficos quando apresentam bordas recristaliza-
das. São de granulação média (1 a 5 mm), de contornos 
regulares e contatos retilíneos com a biotita, interloba-
dos entre si e com cristais de quartzo. Suas característi-
cas ópticas indicam que sua composição situa-se na fai-
xa do oligoclásio cálcico (An

22-26
) e ocorrem geralmente 

como porfiroclastos, que apresentam predominante-
mente maclas albita (Figura 3d). Por vezes, seus núcle-
os apresentam-se discreta a fortemente saussuritizados 
(descalcificados), produzindo paragênese secundária 
composta por sericita + muscovita ± epidoto, e que evi-
denciam um zoneamento normal e, por vezes, ocorrên-
cia de textura sinneusys (cf. Vance, 1969). Tais aspectos 
atestam o estágio precoce de cristalização deste mine-
ral. Em amostras mais deformadas, o Plg

1
 é caracterizado 
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Figura 3 - Principais aspectos do Epidoto-biotita tonalito: (a) amostra macroscópica do tonalito com bandamento mag-
mático; (b) plagioclásio com sombra de pressão na luz polarizada; (c) disposição de plagioclásio e quartzo 1 e 2, na luz 
polarizada; (d) detalhe na luz polarizada da associação de minerais máficos onde são comuns biotita e epidoto I; (e) 
contato entre banda félsica e máfica, notar a maior concentração de biotita na banda máfica; (f) microbrandas de cisa-
lhamento em amostra intensamente deforma(luz polarizada).

como porfiroclastos com extinção ondulante e recrista-
lização fraca a moderada concentrada em suas bordas, 
evidenciando o início de formação de textura “manto e 
núcleo”, com fraturas preenchidas por quartzo; e (ii) O 
Plg

2
 é caracterizado por cristais neoformados, finos e in-

tersticiais (0,2 a 1,0 mm), com contatos regulares e retos 
com junção tríplice entre si e com quartzo, ocorrendo 
ainda bordejando ou inclusos nos porfiroclastos, com-
pondo uma matriz granoblástica fina, juntamente com 
quartzo e álcali feldspato.
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O quartzo foi individualizado em quatro tipos: (i) 
Qtz

1
 apresenta-se como cristais hipidiomórficos de gra-

nulação média (até 3,0 mm) a fina (<1 mm), com contato 
irregular entre si e com os demais minerais, comumente 
reentrantes e interdigitados. É possível observar ban-
das de deformação, passando a formar subgrãos com 
forte extinção ondulante e faixas em ribbons bordejando 
porfiroclastos de feldspatos em rochas com forte ani-
sotropia, em especial na variedade tonalítica; (ii) Os 
cristais de Qtz

2
 são mais frequentes na variedade mon-

zogranítica, ocupando as porções mais centrais dos 
cristais de feldspato alcalino, como inclusões de forma 
arredondada e fraca extinção ondulante; (iii) Qtz

3
, que 

são cristais neoformados e ocorrem como agregados 
policristalinos finos, podendo formar junções tríplices, 
por vezes, preenchendo fraturas ou contornando porfi-
roclastos (Figura 3c); e (iv) Qtz

4
 possui forma de vermí-

culas ou gotículas, de pequenas dimensões (< 0,1 mm), 
formando intercrescimento mimerquítico com a borda 
sódica do Plg

1
.

O feldspato alcalino ocorre, sobretudo, nas ro-
chas da unidade monzogranítica, e subordinadamente 
naquela trondhjemítica, e como acessórios na tonalíti-
ca. Nas duas primeiras, estes cristais podem ocorrer de 
duas formas: (i) Fk

1
 – que é representado por cristais hi-

pidiomórficos e com dimensões entre 1,0 e 5,0 mm. É do 
tipo microclina, com maclamento difuso, podendo exi-
bir ou não feições de exsolução (micropertitas) (Figura 
5c). Por outro lado, feições poiquilíticas são bastante 
comuns, onde englobam cristais menores de quartzo e 
plagioclásio (Figura 4c); e (ii) Fk

2 
- é mais comum nas 

rochas da associação TTG, e ocorre como cristais mui-
to finos e intersticiais, que compõem uma matriz gra-
noblástica junto com Pl

2
 e Qtz

3
. Em virtude da forte re-

cristalização dos minerais, pode apresentar ocorrência 
restrita entre fraturas ou contatos intergrãos.

A biotita é o mineral ferromagnesiano mais abun-
dante nos diversos granitoides estudados, onde ocorrem 
como cristais idiomórficos nos TTG e atingem dimensões 
entre 1e 2 mm, enquanto aqueles das variedades monzo-
graníticas são finos (~0,5 mm), mostram sinais de clori-
tização, e por vezes, estão parcialmente ou totalmente 
inclusos em cristais de Plg

1
 e Fk

1
. Este mineral também 

está associado ao epidoto, apatita, titanita e zircão, com-
pondo as faixas máficas desses granitoides. Ocorre ainda 
orientado, bordejando os porfiroclastos de plagioclásio, 
juntamente com os demais minerais acessórios, princi-
palmente nas variedades mais deformadas (Figura 3e).

O epidoto pode apresentar proporções de mineral 
varietal nos tipos tonalíticos, onde seus cristais ocorrem 
com granulação fina (0,1-1,0 mm) e estão presentes em 
quatro tipos texturais: (i) como cristais idiomórficos, 

prismáticos, zonados e de contatos retos com a biotita 
e irregulares com quartzo e feldspatos, sugerindo equi-
líbrio com a mica e origem magmática (Ep

1
); (ii) como 

agregados de cristais xenomórficos, manteando cristais 
de allanita, o que sugere origem precoce para este últi-
mo (Ep

2
); (iii) cristais granulares xenomórficos, disper-

sos em pequenas proporções de granulação fina (<1 mm) 
isolados em meio aos minerais félsicos, geralmente em 
seus interstícios (Ep

3
); e (iv) é expresso como produto de 

alteração do plagioclásio (saussuritização), comumente 
ocupando suas porções centrais (Ep

4
). Os Ep

1
 e Ep

2
 são 

admitidos como de cristalização magmática e os tipos 
Ep

3
 e Ep

4
 são tipicamente secundários, conforme analo-

gia aos tipos texturais descritos por Sial (1990) e Oliveira 
et al. (2010).

Dentre os minerais acessórios foram identifica-
dos os seguintes tipos: (i) muscovita, que ocorre como 
cristais médios a finos, hipidiomórficos, e com conta-
tos retos com a biotita, o que pode sugerir uma origem 
magmática para a mesma; (ii) allanita, que forma nor-
malmente cristais idiomórficos, em geral prismáticos de 
dimensões milimétricas, metamícticos e envolvidos por 
manto de Ep

2
; (iii) apatita, zircão, titanita e opacos, que 

ocorrem como finos cristais idiomórficos, de dimensões 
submilimétricas (~0,2 mm), acompanhando frequente-
mente a biotita, estando por vezes inclusos nesta. Mine-
rais secundários – estes minerais encontram-se sempre 
associados à desestabilização do plagioclásio cálcico, 
gerando finos cristais de muscovita e Ep

3
; lamelas de 

biotita, originando cristais diminutos de clorita e Ep
3
; e 

dos minerais opacos, resultando em finas coroas de tita-
nita em estágio pós-magmático.

Metamáfica (Anfibolito)
Os anfibolitos possuem ocorrência restrita, dis-

pondo-se como corpos discordantes à variedade tonalí-
tica.  As rochas que constituem estes corpos possuem 
coloração cinza escura (Figura 6-a) e apresentam-se for-
temente estruturadas com desenvolvimento de textura 
nematoblástica (Figura 6-b) e, mais restritamente, gra-
noblástica. Sua paragênese é formada por plagioclásio 
(23-31%), anfibólio (31,1-37,2%) e biotita (16,9-34,8%) e 
epidoto (2,1-17%), com ocorrência subordinada de tita-
nita, apatita, quartzo, sericita, epidoto e minerais opa-
cos. Apesar da ausência de cristais reliquiares de orto- e 
clinopiroxênio, suas características petrográficas e mi-
neralógicas são compatíveis com as de um protólito ga-
bróico metamorfisado em fácies xisto verde a anfibolito 
baixo. 

Os cristais de plagioclásio - Andesina sódica 
(
An

34-

37)
 - ocorrem como cristais subédricos, inequigranulares 
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Figura 5 - Leucomonzogranito: (a) aspecto macroscópico predominante do leucomonzogranito; 
(b) fotomicrografia na luz polarizada da textura geral granular hipidiomórfica predominante; (c) 
fotomicrografia na luz polarizada de feldspato alcalino micropertítico; (d) fotomicrografia na luz 
polarizada de quartzo fraturado com extinção ondulante.

Figura 4 - Biotita trondhjemito: (a) fotografia de amostra macroscópica; (b) fotomicrografia na 
luz polarizada exibindo textura geral xenomórfica fina; (c) fotomicrografia na luz polarizada de 
cristal de feldspato alcalino mais desenvolvido com textura poiquilítica; (d) epidoto III associado 
à biotita parcialmente cloritizada.
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finos a médios (< 4,2 mm), de contatos retos com os cris-
tais de anfibólio, podendo ainda ocorrer como inclusões 
nestes últimos. Apresentam-se geralmente associados à 
sericita e epidoto (descalcificados), sendo o maclamento 
do tipo albita o mais comum, com subordinados macla-
mentos do tipo carlsbad e albita carlsbad.

O anfibólio apresenta-se fortemente orientado, 
bem desenvolvido, onde atingem dimensões de até 3,8 
mm, em especial nas rochas onde predomina a textura 
nematoblástica. Naquelas com textura granoblástica, 
estes cristais são geralmente mal formados e com dimen-
sões inferiores a 2,5 mm. Apresentam pleocroísmo mo-
derado à alto com tonalidade que variam de verde claro 
a verde oliva (Figura 6-c,d), e moderada birrefringência 
(hornblenda magnesiana). É comum ainda, a ocorrência 
de cristais com geminação múltipla e maclados, ocasio-
nalmente transformados em suas bordas para actinolita.

A biotita é subautomórfica, de granulação fina (até 
1 mm), pleocroísmo forte e contatos retos, principalmen-
te com o anfibólio. Pode apresentar inclusões de anfibó-

lio e plagioclásio. O Ep
1 possui granulação entre 0,05-0,3 

mm, forma cristais automórficos que quando associados 
à biotita e anfibólio, exibem faces preservadas, podendo 
ou não estar inclusos nos mesmos.

Acessórios: (i) Titanita - ocorre como cristais finos 
(< 0,5 mm), sub- e automórficos que ocorrem associa-
dos aos cristais de anfibólio e biotita.. Ocorrem ainda, 
frequentemente bordejando os cristais de minerais de 
opacos, caracterizando textura tipo corona; (ii) Quart-
zo - são cristais anédricos, finos (< 0,3 mm), intersti-
ciais, estirados e com contornos irregulares e extinção 
ondulante; (iii) Apatita – ocorre sob a forma de cristais 
euédricos, finos (< 0,4 mm) e geralmente inclusos nos 
cristais de plagioclásio; (iv) Ep

4
 e Sericita - são cristais 

subédricos e finos (< 0,3 mm), caracterizados como pro-
duto da alteração dos cristais de plagioclásio; (v) Mine-
rais opacos – são representados por de cristais finos (< 
0,7 mm), que podem ocorrer como cristais automorfos, 
por vezes inclusos nos cristais de biotita e anfibólio, e 
estarem dispostos segundo os planos de clivagem do an-
fibólio ou preenchendo finos veios.

Figura 6 - (a) amostra macroscópica do anfibolito; (b) textura geral nematoblástica na luz polarizada; (c) e (d) disposição 
geral dos minerais na rocha, onde predominam o anfibólio e plagioclásio (luz polarizada).
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PRINCIPAIS ASPECTOS GEOLÓGICOS  
DA PEDREIRA NOVO NASCIMENTO

A partir da caracterização macroscópica e micros-
cópica destas rochas, aliada às demais informações ob-
tidas em campo, faz-se aqui uma discussão acerca das 
relações de contato, da forma e possíveis mecanismos 
de colocação de seus magmas, além de uma correlação 
litoestratigráfica com as unidades afins já mapeadas na 
região de Rio Maria. As principais relações entre as uni-
dades descritas neste trabalho e que serão discutidas 
neste tópico, estão ilustradas nas figuras 7, 10 e 11, as 
quais representam os painéis e desenhos esquemáticos 
dos paredões indicados na Figura 1c.

Figura 7 - Painel C da Fig. 1 e desenho esquemático exi-
bindo relações de contato entre as quatro unidades que 
afloram na Pedreira.

A associação TTG é dominada pela variedade epi-
doto-biotita tonalito, sendo a unidade mais expressiva 
na área da pedreira, a qual apresenta uma proeminen-
te foliação e bandamento magático bem preservados. A 
composição deste bandamento mostrou-se ser contro-
lada principalmente pelo aumento da concentração de 

biotita e epidoto (Ep
1
 e Ep

2
), concomitante à redução 

nas proporções de quartzo, com as composições tonalí-
ticas/trondhjemíticas predominando no conjunto de ro-
chas estudadas. Observa-se ainda nesta unidade, apesar 
de haver indícios de deformação em estágio subsolidus, 
expressa por recristalização moderada (predominante-
mente dinâmica e restritamente estática), textura gra-
nular hipidiomórfica a alotriomórfica de origem mag-
mática. Suas relações de contato indicam que esta é a 
unidade mais antiga da área, pois é seccionada pelas de-
mais unidades. A estruturação destes granitoides, que é 
marcada por uma foliação com trend principal N-S e mer-
gulho moderado (40°-50°) para W, parece ter condicio-
nado o alojamento de expressivos corpos tabulares de 
natureza metabásica, que chegam a atingir 4 metros de 
comprimento e até 60 centímetros de espessura. Estes 
claramente precedem à colocação do dos demais grani-
toides (trodhjemitos e monzogranitos), uma vez que são 
cortados e deslocados pelos últimos, em uma cinemática 
dextral, e com fragmentos ainda preservados de rocha 
metamáfica nos interior destes granitoides.

A variedade trondhjemítica, que difere dos tonali-
tos bandados por ser formada por rochas composicio-
nalmente mais homogênea e apresentarem um modera-
do grau de anisotropia, é intrusiva e de contatos bruscos 
com as unidades discutidas anteriormente, sendo pos-
sível encontrar quantidades expressivas de xenólitos 
destas rochas, em especial de tonalitos no interior das 
rochas trondhjemíticas. Estas formam corpos grosseira-
mente tabulares que podem atingir em média 2 metros 
de espessura. Em algumas porções da pedreira, nota-se 
que o alojamento do magma trodhjemíticos parece ter 
sido favorecido por estruturas pré-existentes, como 
aquelas descritas para o tonalito encaixante.

Da mesma forma ao que foi observado para os 
trondhjemitos, o magma leucomonzogranítico também 
é intrusivo e mantém uma relação claramente discor-
dante com todas unidades descritas anteriormente, 
onde engloba xenólitos centimétricos a decimétricos 
das mesmas. Este desenvolve uma foliação incipiente e a 
deformação é mais evidente nas zonas de contatos com 
as suas rochas encaixantes, sendo a recristalização di-
nâmica dominante. É possível observar ainda, que este 
litotipo pode ser fortemente discordante (posição verti-
calizada) ou até mesmo concordante (sub-horizontali-
zados) em relação aos granitoides encaixantes, respecti-
vamente. As injeções graníticas dispostas verticalmente 
(diques) representam o estágio inicial de colocação do 
magma leucomonzogranítico, sugerindo que as mesma 
sejam condicionadas por grandes fraturas (condutos) 
responsáveis por transportar, alojar e alimentar corpos 
grosseiramente tabulares (sub-horizontalizdos), de es-
pessuras variáveis e contínuos lateralmente dando for-
ma a extensos lacólitos, os quais parecem isolar grandes 
xenólitos de rochas tonalíticas e trondhjemíticas (Fi-
gura 9). O alojamento dos corpos sub-horizontalizados 
(lacólitos) parecem estar condicionados à estruturação 
de baixo ângulo dos corpos trondhjemíticos.



Geologia e petrografia dos granitoides arqueanos da Pedreira Novo Nascimento, Xinguara – Pará Lilian Paula Almeida da Silva | Davis Carvalho de Oliveira | Eleilson Oliveira Gabriel | Albano Antônio da Silva Leite

196
Contribuições à Geologia da Amazônia  - Volume 9

197
Contribuições à Geologia da Amazônia  - Volume 9

Relações de contato e considerações sobre colo-
cação

O principal aspecto a se destacar nas relações 
de contato entre os granitoides da pedreira Novo Nas-
cimento, é a presença de contatos retos e reentrantes 
com sinais de assimilação das rochas de afinidade TTG 
pelos líquidos mais tardios (leucomonzogranitos), que 
pode sugerir a atuação de processos de fusão parcial 
das rochas encaixantes durante a ascensão de magmas 
mais evoluídos. Feições de bordas de reação, observadas 

ao longo desses contatos, implicam em alto contraste 
térmico e de viscosidade entre estes magmas, podendo 
também ser evidenciado pela presença de xenólitos das 
rochas encaixantes (TTGs) que podem ser parcialmente 
“digeridos”, favorecendo o surgimento de bordas mais 
enriquecidas em minerais máficos (restitos) quando em 
contato com os leucomonzogranitos (Figura 8-a,b,c). 
Enclaves angulosos da rocha tonalítica também são co-
mumente encontrados no interior dos corpos monzo-
graníticos (Figura 8-d,e).

Figura 8 - Relações de contato entre os granitoides na pedreira: (a) contaminação de magmas no contato entre 
trondhjemito e monzogranito; (b) detalhe do contato entre o Biotita trondhjemito e o Leucomonzogranito no 
Painel A; (c) borda do monzogranito com textura pegmatoide e contatos irregulares; (d) enclaves tonalíticos e 
porções centrais pegmatóides no monzogranito, (e) monzogranito colocado de forma concordante a foliação-
do tonalito; (f) xenólito do tonalito no trondhjemito.
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A percolação de fluidos e a presença de fase ga-
sosa mantém a fluidez de magmas por mais tempo, fa-
cilitando a cristalização, e a formação de rochas com 
(textura) equigranular grossa a muito grossa. Esta re-
lação pode justificar a presença de textura pegmatoide 
observada na variedade monzogranítica, e no interior 
dos trondhjemitos (Figura 8-c,d). Tais feições, aliadas 
aquelas discutidas anteriormente, ressaltam que as ro-
chas leucomonzograníticas tiveram sua colocação pos-
terior à consolidação do magma formador dos trondhje-
mitos. Feições semelhantes às descritas acima também 
são observadas nas relações entre as rochas tonalíticas 
e os trondhjemitos. São frequentes enclaves tonalíticos 
angulosos no interior destes últimos (Figura 8-f), onde 
são comuns bordas recristalizadas e/ou parcialmente 
“digeridas”, o que sugere a existência de um contraste 
térmico acentuado no momento de colocação do magma 
trondhjemítico.

Em relação à forma de colocação destes corpos, o 
que diferencia o magma trondhjemito daquele monzo-
granítico, é o volume aparente de material ejetado. Am-
bos se colocaram inicialmente como diques, de forma 
discordante à estruturação pré-existente das rochas to-
nalíticas, ocorrendo ora como corpos isolados, ou mais 
restritos, como no caso do trondhjemito, ora como enxa-
mes de diques de composição monzogranítica. Ao lon-
go das paredes da pedreira, são observadas feições em 

que o magma granítico aproveitou os mesmos condutos 
anteriormente utilizado para o alojamento/transporte 
do magma trondhjemítico. Desta forma é possível vi-
sualizar porções em que camadas relativamente delga-
das de composição trondhjemítica bordejam os dutos 
que caracterizam os diques graníticos. A partir destas 
considerações, infere-se que o magma trondhjemítico e 
posteriormente o leucomonzogranítico, ainda altamen-
te flúidos e aproveitando zonas de fraqueza presentes no 
embasamento tonalítico, se espalham formando cama-
das tabulares horizontais similares aos corpos lacolíti-
cos, conforme mostrado na Figura 9.

Figura 9 - Rochas leucomonzograníticas colocadas na for-
ma de diques tabulares similares a lacólitos.

Figura 10 - Painel A e desenho esquemático mostrando a colocação dos leucomonzo - granitos na forma de corpos 
tabulares verticais (diques) e tabulares sub-horizontais (lacólitos) cortando as demais unidades.
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DISCUSSÕES E CONCLUSÕES 

A partir dos estudos petrográfico e das relações 
de contato realizados nos granitoides da Pedreira Novo 
Nascimento, e apoiado em estudos anteriores realizados 
no Domínio Rio Maria, em especial na região de Xingua-
ra, pode-se chegar à conclusão de que nesta área, ocor-
rem pelo menos quatro unidades formadas em momen-
tos claramente distintos durante o mesoarqueano. Estas 
podem ser classificadas, da mais antiga para a mais jo-
vem, como: (i) biotita tonalito bandado (textura gnáis-
sica); (ii) corpos ou diques de rocha metamáfica (anfibo-
lito); (iii) biotita trondhjemito levemente anisotrópico 
e de textura equigranular; e (iv) leucomonzogranitos 
levemente anisotrópico e fortemente fracionado.

Os aspectos texturais e os resultados das análises 
modais obtidos neste trabalho permitem correlacionar 
a variedade biotita tonalito com os tonalitos Caracol e 
Mariazinha, sobretudo, pelos conteúdos expressivos de 
biotita e epidoto e do bandamento magmático descritos 
para tais unidades. Por outro lado, o padrão estrutural 
caracterizado no biotita tonalito, sugere que o mes-
mo seja correspondente ao Tonalito Mariazinha, uma 
vez que ambos apresentam uma foliação com padrão 

N-S/40°W. Esta unidade foi caracterizada inicialmente 
por Leite (2001) na região de Xinguara como pertencen-
te ao Complexo Tonalítico Caracol, sendo que poste-
riormente Almeida et al. (2011) a redefiniram, com base 
em dados geocronológicos e estruturais, como sendo 
correspondente ao Tonalito Mariazinha (~2,92Ga). O 
padrão estrutural torna-se um parâmetro fundamental 
na correlação destas unidades, pelo fato de o Tonalito 
Mariazinha divergir dos padrões E-W dos demais gra-
nitoides definidos nesta área.

Os corpos de rocha metamáfica, que são secciona-
dos pelos granitoides mais jovens (trondhjemitos e gra-
nitos) e intrusivos nas rochas tonalíticas, apresentam 
características petrográficas e relações de campo seme-
lhantes ao que foi descrito por Marangoanha (2013) para 
um extenso corpo (dique) de caráter básico metamorfi-
zados na fácies anfibolito e de idade arqueana da região 
de Água Azul do Norte. Seu magmatismo mostra assi-
natura de toleítos de arco de ilhas (N-MORB), e foi cor-
relacionado às sequências greenstone belts de Rio Maria. 
Desta forma, tais informações aliadas ao que foi descrito 
neste trabalho, acredita-se que os corpos anfibolíticos 
da Pedreira Novo Nascimento represente uma extensão 
deste magmatismo básico, com importantes implica-

Figura 11 - Painel D e desenho esquemático mostrando outro ângulo da disposição da colocação dos leucomonzogranitos 
cortando as demais unidades.
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ções para a evolução tectônica de Carajás. A correlação 
destes corpos com as sequências greenstones belts, sugere 
que aqueles descritos neste trabalho representem uma 
extensão do Grupo Sapucaia, assumindo pelas relação 
de campo, que os últimos são mais jovens que o emba-
samento TTG (< 2,92Ga), o que não corroboraria com 
o modelo de que a extensa faixa E-W desta sequência 
metavulcanossedimentar represente o limite de dois do-
mínios tectônicos distintos e amalgamados (Rio Maria e 
Carajás). Tais corpos seriam produtos da atuação de ex-
tensas zonas de cisalhamento transpressivas na região 
de Carajás, onde a injeção de magma básico se daria ini-
cialmente nos segmentos transtensionais aliados à mo-
vimentação sinistral. Dentro deste contexto, as zonas de 
cisalhamento atuariam como condutos para a migração 
de magma, resultando no desenvolvimento de texturas 
de cisalhamento em níveis crustais intermediários e com 
grau metamórfico (facies anfibolito) equivalente àquele 
das rochas encaixantes.

As relações de contato observadas entre as ro-
chas trondhjemíticas e leucomonzograníticas sugerem 
que a colocação deste último tenha ocorrido logo após 
a consolidação do magma formador das primeiras. O 
modelo de ascensão dessas rochas é semelhante aqueles 
atribuídos à diques, resultando em corpos lenticulares 
ou tabulares (lacólitos), durante os estágios finais de co-

locação em condições de epizona (6-10km). Os aspectos 
petrográficos e as relações de contato descritas neste 
trabalho permitem correlacionar as rochas trondhjemí-
ticas com aquelas do Trondhjemito Água Fria e os leuco-
monzogranitos, com as rochas formadoras Granito Xin-
guara (2,86 Ga). Apesar de trabalhos anteriores (Leite, 
2001; Almeida et al., 2011) sugerirem que o Trondhjemi-
to Água Fria e o Granito Xinguara possam ser contem-
porâneos, as observações de campo mostram claramente 
que este último é consideravelmente mais jovem do que 
a unidade trodhjemítica.

Levando-se em consideração a escassez de in-
formações sobre as relações de contato entre unidades 
arqueanas no Domínio Rio Maria, o que tem dificultado 
o empilhamento estratigráfico de algumas unidades, os 
resultados obtidos neste trabalho irão contribuir para 
uma discussão mais clara sobre tais aspectos e, sobretu-
do, para o entendimento de forma e processos de colo-
cação de magmas, a partir de uma visão tridimensional 
fornecida pelas exposições rochosas da Pedreira Novo 
Nascimento. Os resultados obtidos neste trabalho mos-
tram que estudos mais aprofundados na área da pedreira 
Novo Nascimento seriam de grande relevância para uma 
definição mais clara das afinidades magmáticas e petro-
lógicas destes granitoides com aqueles que ocorrem em 
outras áreas da Província Carajás.
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Geologia, petrografia e geoquímica do 
Granito Aquidabã – Arco Magmático 

Amoguijá – Terreno Rio Apa (MS)
Geology, petrographic and geochemistry of the Aquidabã Granite –

Amoguijá Magmatic Arc - Rio Apa Terrane (MS)

Shayenne Fontes Nogueira1,4,5, Maria Zélia Aguiar de Sousa3,4,5, 
Amarildo Salina Ruiz2,4,5, Maria Elisa Fróes Batata4,6

RESUMO: O Terreno Rio Apa é marcado por uma história evo-

lutiva complexa e ainda contêm problemáticas a serem estudadas e 

compreendidas. Neste trabalho são apresentados os resultados obti-

dos a partir da caracterização petrológica do Granito Aquidabã que 

pertence à Suíte Intrusiva Alumiador inserida no Arco Magmático 

Amoguijá deste terreno.  Em um contexto anterior, as rochas deste 

granito eram descritas como pertencentes ao Batólito Alumiador, po-

rém, as mesmas apresentam características singulares que levaram à 

sua individualização. O Granito Aquidabã está representado por ro-

chas plutônicas e efusivas, de natureza ácida. São classificadas como 

dacitos e riolitos, riolitos/riolitos alcalinos e adamelitos (monzogra-

nitos)/granitos, subdivididos em três fácies petrográficas. Os dados 

geoquímicos sugerem um magmatismo de composição compatível 

com a de granitoides tipo A gerados em ambiente de arco magmático, 

em período pós-tectônico.

PALAVRAS-CHAVE: Terreno Rio Apa; Suíte Intrusiva Alu-

miador; Granito Aquidabã; Granitoides tipo A.

ABSTRACT: The Rio Apa Terrane is marked by a com-
plex evolutionary history and still contain issues to be 
studied and understood. This paper presents the results 
obtained from the petrologic characterization of Aqui-
dabã Granite belonging to Intrusive Suite Alumiador 
inserted into the Magmatic Arc Amoguijá in Rio Apa 
terrane. In a previous context, this granite rocks were 
described as belonging to the Batholith Alumiador, 
however, they present unique characteristics that led 
to its individualization. The Aquidabã Granite is repre-
sented by plutonic and effusive rocks, acidic in nature. 
Are classified as rhyolites and dacites, rhyolites / alkali-
ne rhyolites and adamelitos (monzogranites) / granite, 
subdivided into three facies petrographic. The geoche-
mical data suggest a composite magmatism compatible 
with the type granitoids The generated in magmatic arc 
environment in post-collisional period.

KEYWORDS: Rio Apa Terrane; Alumiador Intrusive Sui-
te; Aquidabã Granite; A-type Granitoids.
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INTRODUÇÃO

O extremo Sul do Cráton Amazônico, nas proximi-
dades da divisa com o Paraguai, hospeda rochas perten-
centes ao Terreno Rio Apa (Ruiz, 2005). Este terreno 
compreende um segmento crustal paleoproterozoico 
que faz parte do Cráton Amazônico, sendo limitado a 
sul e oeste pelo Grupo Corumbá, do Cinturão Paraguai 
(Almeida, 1964). 

Cordani et al. (2010) consideraram a distribuição 
de idades-modelo Sm-Nd onde sugeriram a divisão do 
Terreno Rio Apa em dois domínios distintos (Oriental e 
Ocidental). Neste contexto encontra-se o Granito Aqui-
dabã, que está inserido no Arco Magmático Amoguijá e 
pertencente ao Bloco Ocidental do Terreno Rio Apa.

 Este granito, que foi inicialmente individualizado 
do Batólito Alumiador por Nogueira et al. (2013), está lo-
calizado na Serra da Alegria, nas proximidades do muni-
cípio de Porto Murtinho-MS (Fig. 1). 

Figura 1 - Mapa de localização e vias de acesso à área de estudo.
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Este trabalho traz as caracterizações petrográfica e 
geoquímica deste granito, desenvolvido a partir do ma-
peamento na escala de 1:50.000 da Serra da Alegria e seu 
entorno, com os objetivos de caracterização faciológica 
e petrológica do Granito Aquidabã, e que os dados gera-
dos possam contribuir para o entendimento da história 
evolutiva do Arco Magmático Amoguijá.

MATERIAIS E MÉTODOS

No mapeamento da área estudada, em escala de 
1:50.000, foram coletadas as informações para a confec-
ção do mapa geológico e amostras. Foram selecionadas 
40 amostras para a confecção de seções delgadas, com o 
intuito de identificar e caracterizar as fácies petrográfi-
cas que compõe o granito. Os estudos litoquímicos foram 
realizados em 19 amostras, das quais dez são da fácies 
Granito Gráfico, seis da fácies Subvulcânica Dacítica
-Riolítica) e três da fácies Microgranito e foi levado em 
conta sua distribuição, considerando também a diversi-
dade textural e mineralógica de cada fácies. As amostras 
foram tratadas inicialmente no Laboratório Intermedi-
ário de Preparação de Amostras para Geocronologia do 
Departamento de Recursos Minerais da Universidade 
Federal de Mato Grosso e posteriormente foram anali-
sadas por ICP-ES e ICP-MS nos laboratórios da ACME-
LABS - Acme Analytical Laboratories (Vancouver/Canadá), 
para elementos maiores, menores e traços incluindo os 
terras raras. Foram calcinadas até peso constante para 
o cálculo de perda ao fogo e os elementos maiores foram 
recalculados em base anidra, como recomendado pela 
IUGS (Le Maitre, 2002). Os resultados analíticos são 
apresentados na Tabela 1. 

CONTEXTO GEOLÓGICO E TECTÔNICO

O Terreno Rio Apa corresponde ao um fragmento 
crustal participante do Cráton Amazônico que margeia 
a Faixa Paraguai em seu extremo sul (Ruiz et al. 2005; 
Lacerda Filho et al. 2006; Cordani et al. 2010; Brittes et al. 
2013 e Plens et al. 2013).

A partir dos dados apresentados por Godoi & Mar-
tins (1999), Araújo et al. (1982), Godoi et al. (2001) e no-
vos resultados geoquímicos e geocronológicos, Lacerda 
Filho et al. (2006), compartimentam o Terreno Rio Apa 
em: Remanescentes de Crosta Oceânica, Arco Magmá-
tico Amoguijá, Arco Magmático Rio Apa e Intrusivas 
Básicas. 

 Cordani et al. (2010), considerando a distribui-
ção das idades-modelo Sm-Nd e os resultados U-Pb 
(SHRIMP) sugerem a divisão do Terreno Rio Apa em 
Domínios Oriental e Ocidental, separados por uma zona 
de sutura e com histórias de evolução crustal distintas. 

(Fig. 2).  Schobbenhaus & Oliva (1979) agruparam gra-
nitos e rochas vulcânicas félsicas sob a denominação de 
Complexo Amoguijá. Godoi & Martins (1999) sugeri-
ram o termo Supersuíte Amoguijá para agrupar a assem-
bléia de rochas, composta pela Suíte Vulcânica Serra da 
Bocaina e Suíte Instrusiva Alumiador. 

Lacerda Filho et al. (2006) definem o Arco Magmá-
tico Amoguijá (1.87- 1.75 Ga), composto pela Suíte Amo-
guijá que corresponde a um conjunto plutono-vulcânico 
de natureza ácida, sendo constituído pelo Granito Alu-
miador e pelas Vulcânicas Serra da Bocaina. 

Diversos autores como Araújo et al. (1982), Godoi et 
al. (2001), Lacerda Filho et al. (2006), Godoy et al. (2010), 
Manzano et al. (2012), Brittes et al. (2013) descrevem as 
rochas efusivas como riolitos, riodacitos, dacitos e prin-
cipalmente rochas piroclásticas, como tufos e lapilli. 
Brittes et al.  (2013) sugerem o termo Formação Serra 
da Bocaina para denominar este registro de rochas piro-
clásticas e efusivas paleoproterozoicas. 

O termo Suíte Intrusiva Alumiador, proposto ini-
cialmente por Araujo et al (1982) para agrupar tanto as 
intrusivas como as rochas extrusivas, foi posteriormente 
substituido por Batólito Alumiador por Lacerda Filho et 
al. (2006), Godoy et al.(2010) e Cordani et al.(2010) para 
para as rochas de composição sieno a monzogranítica, 
leucocráticas, isotrópicas a fracamente foliadas de idade 
estateriana.  

Resultados geocronologicos U-Pb SHRIMP em 
zircão, definem idades de 1867 Ma (Lacerda Filho et al. 
2006), 1839 ± 33 Ma (Cordani et al. 2010), 1749 ± 45 Ma 
(Plens et al. 2013) e 1861±5,3 Ma (Redes 2015) para as ro-
chas da Suíte Intrusiva Alumiador.  Lacerda Filho et al. 
(2006) obtêm dados isotópicos pelo método Sm-Nd em 
rocha total, que revelaram idade modelo (TDM) da Suí-
te Intrusiva Alumiador de 2,17 Ga e de rochas vulcânicas 
de 2,26 Ga, apresentando valores de Nd 

de -0,68 para 
rochas plutônicas e -2,0 para rochas vulcânicas.

Cordani et al. (2010) apresentaram dados de Ar-Ar 
e K-Ar para as rochas da Formação Serra da Bocaina e 
Suíte Intrusiva Alumiador os quais indicaram idade em 
torno de 1,3 Ga.  

A tabela 1 sintetiza os dados geocronológicos e 
isotópicos disponíveis para as rochas da Suíte Intrusiva 
Alumiador e Formação Serra da Bocaina.

Silva (1998) caracterizou na região da serra da Ale-
gria, um conjunto de rochas intrusivas gabro-anortosí-
ticas denominado por Lacerda Filho et al. (2006) como 
Intrusão Gabro Anortosítica Serra da Alegria, com idade 
de cristalização U-Pb (SHRIMP) em zircão de 1790 Ma.  
Nogueira et al. (2013) descrevem a ocorrência de litoti-
pos plutônicos e subvulcânicos félsicos, representados, 
essencialmente por riolitos, dacitos, monzogranitos e 
granodioritos, compondo o Granito Aquidabã, uma in-
trusão rasa da Suíte Intrusiva Alumiador. 
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Tabela1.  Síntese dos dados geocronológicos disponíveis para as rochas graníticas da Suíte Intrusiva Alumiador, obtidas 
pelos métodos U-Pb (SRHIMP), Pb-Pb em zircão, Rb-Sr, Ar-Ar, Sm-Nd e K-Ar. 

Unidade 
Litoestratigráfica Referência

U-Pb Pb-Pb Rb-Sr Sm-Nd Ar-Ar K-Ar
Idade 
(Ma)

  Idade 
(Ma)

TDM 
(Ga)

€Nd 
(0) €Nd (t)

Idade 
(Ma)

Idade 
(Ma) 

Suíte  Intrusiva 
Alumiador

Araújo et al.(1982)     1600±40          

Cordani et al. (2010)            
1060* 
1300*

 

 Lacerda Filho et al. 
(2006)

1867 *     2,17 23,88 -0,68    

Cordani et al. (2010) 1838±33   1674±17
2,53 
2,49

   
1302±3 
1296±2

1314±9

Plens et al. (2013) 1770 ± 98              

Formação Serra 
da Bocaina

Araújo et al. (1982) 1794*     2,26 -2      
 Lacerda Filho et al. 

(2006)
    1600±40          

Cordani et al. (2010)             1300*  

Brittes et al. (2013)  
1877 ± 

3,9
           

Figura 2 - Mapa geológico-tectônico do Terreno Rio Apa, destacando a área de estudo (Cordani et al. 2010).
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RESULTADOS

Aspectos de campo
O Granito Aquidabã está localizado na Serra da 

Alegria, nas proximidades do município de Porto Mur-
tinho-MS, e é composto por microgranitos, granitos grá-
ficos, dacitos e riolitos de cor rosa a cinza. 

Na região da Serra da Alegria (Fig. 3) são identi-
ficadas cinco unidades litológicas: Gabro Anortosito 
Serra da Alegria, Granito Aquidabã, rochas metassedi-
mentares do Grupo Campanário, Formação Pantanal e 
Aluviões recentes. Em trabalhos anteriores, as rochas do 
Granito Aquidabã, objeto desta investigação, foram des-
critas como pertencentes ao Batólito Alumiador. 

Figura 3 - Mapa Geológico/Faciológico da região da Serra da Alegria e Granito Aquidabã
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Figura 4 - Figuras ilustrando: (A) visão panorâmica da Serra da Alegria; (B) afloramento do GA em 
pequenos lajedos; (C)granito da fácies 1 de cor rosa, textura granular hipidiomórfica de granu-
lação média; (D) granito da fácies 1 de cor cinza, textura inequigranular xenomórfica média; (E) 
dacito pórfiro da fácies 2 com fenocristais de plagioclásio e quartzo em matriz felsítica cinza; (F) 
riolito esferulítico da fácies 2; (G) microgranito da fácies 3.
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Neste mapeamento geológico, na escala 1:50.000 
(Figura 3), foram identificadas 3 fácies petrográficas 
do Granito Aquidabã (GA): Granito Gráfico (Fácies 1), 
Vulcânicas Dacítica a Riolítica (Fácies 2) e Microgra-
nito (Fácies 3) ilustradas na figura 3. A Fácies Granito 
Gráfico (fácies 1) é a de maior abrangência, sustentando 
as partes mais elevadas, e disposta na porção central da   
Serra da Alegria. Esta fácies mantém contato tectônico 
por meio de zonas de cavalgamento com as rochas me-
tassedimentares do Grupo Campanário (Cabrera et al. 
2014), na borda leste do corpo, e do tipo intrusivo com 
o Gabro-Anortosito Serra da Alegria (Silva,1998) na sua 
parte sudoeste. As rochas desta fácies ocorrem em blo-
cos e lajedos (Fig. 4B), são maciças e caracterizadas por 
cor rosa a rosa-acinzentado, leucocráticas, equi- a ine-
quigranulares média a fina (Fig. 4C e D). 

A fácies Subvulcânica Dacítica-Riolítica (fácies 2) 
faz contato intrusivo com o Gabro-Anortosito Serra da 
Alegria e ocorre como grandes afloramentos e em blocos 
e matacões em áreas arrasadas e próximos a córregos nas 
porções sudeste e noroeste do granito, estando as rochas 
de composição dacítica, subordinadamente, restritas ao 
sudeste. Os dacitos apresentam-se marrom-acinzenta-
do, com textura porfirítica, destacando fenocristais de 
plagioclásio e quartzo, por vezes com dimensões entre 
1 e 7 mm apresentando, comumente, feições de corrosão 
magmática como golfos e embaiamentos, envoltos por 
uma matriz felsítica cinza (Fig. 4E). Os riolitos são ro-
sa-acinzentado, maciços, afaníticos, com variedades por-
firíticas, apresentando fenocristais de feldspato alcalino 
com tamanhos entre 1 e 5 mm envoltos por uma franja es-
ferulítica de composição quartzo+K-feldspato (Fig. 4F). 

A fácies Microgranito (fácies 3) é a de menor re-
presentatividade, sendo encontrada nas bordas oeste e 
sudoeste do corpo granítico, caracterizada por rochas 
maciças cinza-claro, inequigranulares fina a muito fina, 
compostas essencialmente por plagioclásio, feldspatos 
alcalinos, quartzo e biotita (Fig. 4G). 

Aspectos petrográficos

Fácies Granito Gráfico (fácies 1)
Microscopicamente, as rochas da fácies 1 são ca-

racterizadas pela textura gráfica, dominantemente, ine-
quigranular média ou fina, constituída por plagioclásio, 
microclina e quartzo, tendo biotita e anfibólio como má-
ficos essenciais; opacos, apatita, titanita e zircão  como 
acessórios, e clorita, muscovita, argilominerais, sericita, 
epidoto e calcita como fases de alteração. O plagioclásio 
ocorre em cristais tabulares euédricos ou subédricos de 
até 2 mm, exibindo geminação do tipo albita, periclina, 
por vezes combinadas com Carlsbad e zonação normal 
em alguns cristais. São comuns evidências de intensos 
processos de alteração, tais como, argilização, sericiti-
zação e, frequentemente, saussuritização (Fig.5B). O 
feldspato alcalino (microclina) é encontrado como cris-
tais tabulares euédricos ou anédricos com dimensões 
de até 1,2 mm e com geminação polissintética em grade. 

O quartzo mostra-se em grãos anédricos, intersticiais, 
com diâmetros que variam entre 0,8 e 1,3 mm, sendo en-
contrado também com hábito vermicular, intercrescido 
com feldspatos alcalinos caracterizando textura gráfica 
e granofírica (Fig. 5A e B). A biotita é o mineral máfico 
mais abundante e ocorre em palhetas e plaquetas de di-
mensões entre 0,2 e 0,8 mm, com pleocroísmo em tons 
de castanho, associada ao anfibólio actinolita, forman-
do agregados, alterando-se para clorita e muscovita.  
Inclusões de cristais euédricos ou subédricos de zircão 
são comuns desenvolvendo halos pleocroicos. Os anfi-
bólios foram identificados como hornblenda e actinolita 
e ocorrem com pleocroísmo verde-oliva a verde-escuro 
e verde-claro a castanho, respectivamente, em grãos 
anédricos, prismas subédricos ou agregados fibrosos 
com dimensões entre 0,3 e 0,5 mm. Os minerais opacos 
apresentam-se em grãos predominantemente anédricos, 
dispostos aleatoriamente na matriz, sendo comum sua 
alteração para biotita e titanita (Fig. 5B). Em algumas 
porções da lâmina podem ser observados aglomerados 
de opacos e anfibólios transformados para clorita, bio-
tita e titanita (Fig. 5C). A apatita e o zircão ocorrem 
como pequenos grãos inclusos no plagioclásio e biotita, 
e a titanita como pequenos grãos anédricos, geralmente 
como alteração dos opacos.

Fácies Subvulcânicas Dacítica-Riolítica (fácies 2)
As rochas dacíticas da Fácies 2 são porfiríticas, 

com fenocristais de plagioclásio imersos em matriz re-
lativamente homogênea, de granulação fina a muito fina 
de composição quartzo-feldspática (felsítica; Fig. 5D), 
tendo minerais opacos como fases acessórias, e clorita, 
epidoto, sericita e argilominerais como minerais de al-
teração, com venulações secundárias de mesma minera-
logia. Os fenocristais de plagioclásio (andesina) são pre-
dominantemente subédricos de hábito tabular, por ve-
zes com evidência de deformação dúctil/rúptil como la-
melas encurvadas e truncadas por microfalhas (Fig. 5E). 
O quartzo ocorre em fenocristais corroídos e na matriz, 
em minúsculos grãos. Os riolitos pórfiros desta fácies 
são compostos por feldspatos alcalinos, quartzo, plagio-
clásio, tendo clorita, epidoto, sericita e argilo-minerais 
como fases minerais acessórias/ de alteração. Apresenta, 
caracteristicamente, fenocristais de feldspatos alcalinos 
envoltos por esferulitos (Fig. 5F e G) imersos em uma 
mesóstase muito fina.  Estes feldspatos estão represen-
tados por ortoclásio e microclina, em cristais euédricos 
ou subédricos com geminações do tipo Carlsbad e polis-
sintética cruzada, comumente encontrados como feno-
cristais de até 3 mm e em cristais menores na matriz. O 
quartzo é encontrado como fenocristais embaiados, com 
golfos de corrosão e na matriz em grãos anédricos mui-
to finos. Os esferulitos são produtos de devitrificação e 
são compostos por agregados fibrorradiais quartzo-fel-
dspático e vidro, com dimensões de até 2 mm, ocorren-
do geralmente em volta de cristais de feldspato alcalino. 
Localmente, esses últimos apresentam-se alterados e/ou 
com bordas de reação com formação de grande quantida-
de de epidoto, clorita, argilominerais e sericita (Fig. 5G).
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Figura 5- Fotomicrografias das rochas do GA ilustrando: (A) intercrescimento gráfico 
característico da fácies Microgranito; (B) plagioclásio saussuritizado, intercrescimento 
granofírico e mineral opaco com coroa de titanita em rocha da fácies Microgranito; (C) 
detalhe de agregado de máficos (clorita, biotita e anfibólio) da fácies 1; (D) microfeno-
cristais de plagioclásio em matriz felsítica fina, em dacito da fácies 2; (E) detalhe de 
fenocristal de plagioclásio com lamelas de geminação albita truncadas e encurvadas 
indicando deformação rúptil/dúctil em dacito da fácies 2; (F) aspecto geral de esferu-
litos que caracterizam o riolito pórfiro esferulítico da fácies 2; (G) detalhe de esferulito 
contornando cristal de feldspato alcalino em riolito da fácies 2; (H) textura inequigra-
nular e cristal geminado tabular de plagioclásio de rocha da fácies 3. Polarizadores 
paralelos em C e cruzados em todas as outras.
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Tabela 2 - Composição química de elementos maiores e menores (em % em peso) e traços incluindo terras raras (ppm) 
de rochas do Granito Aquidabã. Óxidos maiores recalculados em base anidra. 

Amostras RS 54 RS 54A RS 56 RS 24 RS 20 RS19 RS23A RS 72 RS 43A RS 23

Fácies 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SiO2 71,31 71,73 72,88 73,04 73,25 73,73 73,91 73,88 74,95 74,96

TiO2 0,52 0,53 0,34 0,36 0,40 0,39 0,33 0,26 0,33 0,26

Al2O3 13,34 13,40 12,81 12,35 12,53 12,43 12,13 12,85 12,06 11,92

Fe2O3 4,26 4,18 3,85 4,22 3,98 3,56 3,80 3,21 3,51 3,45

MnO 0,09 0,11 0,09 0,09 0,07 0,07 0,08 0,04 0,05 0,06

MgO 0,39 0,46 0,17 0,26 0,48 0,44 0,19 0,18 0,17 0,13

CaO 1,19 0,89 0,69 0,91 0,84 0,96 0,81 0,40 0,35 0,58

Na2O 3,78 3,75 3,76 3,79 3,32 3,47 3,64 3,71 3,41 3,6

K2O 4,77 4,70 5,13 4,65 4,81 4,63 4,80 5,21 4,90 4,76

P2O5 0,09 0,08 0,03 0,05 0,07 0,06 0,04 0,03 0,03 0,03

LOI 0,60 0,60 0,40 0,10 0,40 0,20 0,30 0,30 0,40 0,10

Total 99,76 99,76 99,77 99,75 99,77 99,76 99,75 99,78 99,76 99,76

Be 4 2 2 5 7 1 <1 2 3 3

Ga 19,40 20,30 19,50 16,10 15,40 15,40 16,40 16,40 16,60 16,60

Pb 21,5 23,6 30,9 22,7 24,9 23,8 24,3 22,4 22,6 28,3

Th 15,10 14,70 16,30 16,20 15,90 14,90 18,10 15,60 14,70 17,00

U 2,80 2,80 2,90 3,10 3,10 3,10 3,40 3,00 2,70 3,30

W 1,00 1,10 1,20 0,80 0,70 0,90 0,60 0,90 1,00 0,80

Ba 1235 1160 1256 1259 1188 1177 1238 1154 1292 1146

Rb 125,3 138,7 159,3 145,2 160,4 154,6 170,2 143,4 157,2 159,7

Sr 144,10 87,00 73,50 108,90 120,20 112,20 87,40 45,30 77,80 62,50

Zr 390,00 415,30 376,10 420,00 351,30 340,70 473,50 333,70 386,10 421,50

Nb 14,50 14,50 14,10 16,90 15,80 14,70 17,80 13,10 15,70 15,80

Ni <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

Co 2,40 2,60 0,90 1,50 3,60 2,60 1,40 2,40 1,10 0,90

Zn 78 79 89 89 62 61 79 71 52 92

La 54,20 59,90 61,20 61,40 57,50 57,90 63,80 52,50 54,80 63,50

Ce 123,3 119,3 126,4 128,8 123,1 125,7 138,1 118,1 115,2 137,6

Pr 13,42 13,63 14,63 14,59 13,84 14,17 15,22 12,30 14,34 15,40

Nd 51,9 54,5 55,1 58,1 54,5 55,1 58,9 44,7 56,4 64,6

Sm 10,21 10,54 10,94 11,37 9,65 10,04 11,17 8,86 10,53 11,55

Eu 2,20 2,11 2,07 1,91 1,56 1,51 1,79 1,45 1,93 1,89

Gd 9,30 9,34 10,34 10,22 9,03 9,05 9,98 8,15 9,56 10,88

Tb 1,58 1,50 1,71 1,71 1,47 1,53 1,73 1,44 1,57 1,88

Dy 8,98 8,75 9,84 10,36 8,35 8,61 9,86 8,86 8,77 10,86

Ho 2,04 1,85 2,16 2,12 1,86 1,89 2,19 1,89 1,92 2,23

Er 5,39 5,64 5,80 6,01 5,38 5,33 6,15 5,68 5,56 6,26

Tm 0,88 0,81 0,88 0,93 0,81 0,81 0,99 0,88 0,86 0,97

Yb 5,76 5,35 5,64 5,45 5,17 5,27 5,79 5,26 5,26 5,91

Lu 0,86 0,78 0,90 0,92 0,85 0,83 0,91 0,80 0,84 0,96

Y 50,50 48,20 50,20 55,30 49,10 52,00 56,70 52,30 48,30 58,50

Cs 0,60 1,20 0,70 1,50 1,80 1,20 1,40 0,40 0,90 1,20

Ta 1,00 1,10 0,90 1,20 1,10 1,10 1,00 0,90 1,00 1,20

Hf 10,20 10,80 10,50 10,20 10,30 9,30 12,30 8,30 10,10 10,40

Eu/Eu* 0,16 0,14 0,14 0,14 0,13 0,12 0,13 0,12 0,15 0,14

La/Yb 6,36 7,57 7,33 7,61 7,52 7,42 7,45 6,74 7,04 7,26

Ga/Al 2,75 2,86 2,88 2,46 2,32 2,34 2,56 2,41 2,6 2,63
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Amostras RS 22 RS 22B RS 65 RS 20A RS 26 RS 22A RS 53A RS 53 RS 52

Fácies 2 2 2 2 2 2 3 3 3

SiO2 73,88 73,98 74,13 74,28 74,76 75,11 71,53 73,19 73,47

TiO2 0,34 0,25 0,32 0,32 0,32 0,26 0,50 0,48 0,48

Al2O3 12,13 12,62 12,49 12,07 11,89 11,84 13,69 12,4 12,32

Fe2O3 4,04 3,63 3,29 3,73 3,66 3,48 3,6 3,95 3,82

MnO 0,08 0,05 0,07 0,09 0,07 0,05 0,08 0,09 0,08

MgO 0,2 0,34 0,23 0,19 0,19 0,18 0,45 0,29 0,42

CaO 0,71 0,32 0,55 0,78 0,64 0,5 1,33 1,35 1,05

Na2O 3,53 4,45 3,73 3,51 3,55 3,51 4,02 3,52 3,52

K2O 4,80 4,09 4,90 4,71 4,61 4,80 4,47 4,35 4,50

P2O5 0,04 0,02 0,05 0,04 0,04 0,02 0,08 0,08 0,07

LOI 0,10 0,10 0,50 0,10 0,30 0,20 0,60 0,60 0,40

Total 99,75 99,78 99,78 99,75 99,74 99,77 99,77 99,73 99,75

Be 3 1 3 1 <1 1 4 2 4

Ga 17,1 18,5 17,9 16,3 15,7 16,5 19,9 17,3 16,4

Pb 26,4 21,2 19,6 30,6 26,0 19,9 15,8 22,8 16,9

Th 16,3 17,3 18,9 16,5 18,0 15,9 14,5 15,1 14,1

U 3,20 3,40 3,50 2,90 3,20 3,30 3,20 2,90 2,70

W 1,10 0,50 0,80 1,00 0,80 0,50 0,90 1,60 0,60

Ba 1295 1161 1076 1288 1303 1146 1211 1320 1311

Rb 161,8 149,2 137,2 157,9 150,7 157,1 145,4 139,6 140,0

Sr 99,0 54,8 61,8 86,5 70,6 55,1 170,5 160,6 132,7

Zr 417,7 427,9 402,5 423,9 436,4 406,0 326,8 404,2 406,4

Nb 15,5 15,5 15,6 17,4 16,5 15,6 15,3 16,1 16,2

Ni <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

Co 1,70 1,30 2,20 0,90 1,60 1,00 3,10 2,60 2,30

Zn 72 89 62 91 91 131 62 87 73

La 50,5 58,2 65,9 61,8 62,0 61,8 54,0 75,5 60,9

Ce 102,5 119,0 129,6 134,4 133,3 127,5 110,6 154,2 129,8

Pr 12,25 14,32 14,94 15,02 15,38 14,78 12,84 18,19 14,97

Nd 48,0 53,8 52,6 61,3 56,9 57,3 49,1 65,5 53,7

Sm 9,36 10,41 11,15 11,17 10,96 11,60 9,65 13,11 10,93

Eu 1,62 1,72 1,55 1,88 1,87 1,71 1,93 2,32 2,09

Gd 8,31 9,51 9,75 10,03 10,16 10,36 8,46 11,94 9,74

Tb 1,39 1,66 1,65 1,72 1,77 1,72 1,46 1,91 1,64

Dy 7,78 9,25 9,18 9,89 10,01 10,09 8,51 11,64 9,33

Ho 1,77 2,12 2,03 2,16 2,22 2,13 1,68 2,25 2,04

Er 5,09 5,91 6,17 5,77 6,20 5,72 5,15 6,25 5,79

Tm 0,81 0,90 0,94 0,91 0,96 0,90 0,78 0,98 0,87

Yb 4,59 5,67 6,33 5,79 5,89 5,40 5,16 6,13 5,40

Lu 0,83 0,84 0,86 0,86 0,93 0,87 0,82 0,98 0,95

Y 43,7 53,2 52,3 54,1 55,6 56,0 47,9 61,0 50,5

Cs 2,40 2,10 0,40 2,30 1,30 1,10 1,90 1,90 1,40

Ta 1,00 1,20 1,00 1,00 1,30 1,10 1,20 1,00 1,00

Hf 11,4 10,9 10,8 11,3 12,5 10,8 9,1 11,4 10,5

Eu/Eu* 0,13 0,12 0,11 0,14 0,14 0,12 0,14 0,15 0,16

La/Yb 7,43 6,94 7,04 7,21 7,11 7,73 7,07 8,32 7,62

Ga/Al 2,66 2,77 2,71 2,55 2,5 2,63 2,75 2,63 2,52

(Tabela 2. Continuação.)
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Fácies Microgranito (fácies 3)
As rochas da Fácies Microgranito são caracte-

rizadas por textura dominantemente inequigranular 
xenomórfica, fina a muito fina, formada por plagioclá-
sio, feldspato alcalino e quartzo, e biotita como máfico 
primário. Apresentam opacos, apatita, e zircão como 
acessórios, e clorita, muscovita, argilominerais, sericita, 
epidoto e calcita como fases de alteração. O plagioclásio 
exibe-se em cristais euédricos ou subédricos de hábito 
tabular com geminações do tipo albita e Carlsbad (Fig. 
5H) e, por vezes, zonação normal, comumente com evi-
dências de intensos processos de alteração, tais como 
argilização, sericitização e saussuritização. O feldspa-
to alcalino (microclina) ocorre como cristais tabulares 
subédricos ou anédricos com geminação polissintética 
em grade. O quartzo é encontrado em grãos anédricos 
intersticiais e, subordinadamente, intercrescido com 
feldspato alcalino caracterizando textura gráfica e gra-

nofírica. Os minerais opacos exibem-se em grãos anédri-
cos ou subédricos, dispostos aleatoriamente na matriz, 
sendo comum sua alteração para biotita. A apatita e o 
zircão ocorrem como pequenos grãos inclusos no pla-
gioclásio e biotita. 

O estudo geoquímico confirma os dados petrográ-
ficos, sendo as rochas da GA classificadas como dacitos 
e riolitos nos diagramas TAS (Fig. 6A) e Zr/TiO

2 
versus 

Nb/Y (Fig. 6B) propostos, respectivamente, por Le Bas 
et al. (1986) e Winchester & Floyd (1977). De maneira 
semelhante, os pontos que representam as rochas do 
GA coincidem, respectivamente, com o domínio dos 
riolitos/riolitos alcalinos e adamelitos (monzograni-
tos)/granitos nos diagramas que utilizam a maioria dos 
elementos maiores R1-R2 (Fig. 6C) e Q-P (Fig. 6D), 
propostos por La Roche et al. (1980) e Debon & Le Fort 
(1983). 

Figura 6 - Diagramas classificatórios para as rochas do GA: (A) total de álcalis versus sílica (Le Bas et al. 1986) 
com limite entre domínio alcalino/subalcalino de Irvine & Baragar (1971); (B) Zr/TiO2 versus Nb/Y (Winchester e 
Floyd 1977); (C) R1xR2 (La Roche 1980); (D) Q-P (Debon & Lefort 1988).
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O limite de alcalinidade de Irvine & Baragar (1971) 
inserido no diagrama TAS (Le Bas et al. 1986) e o gráfi-
co de Frost et al. (2001), ilustrados nas figuras 6A e 7A, 
indicam que o magmatismo que originou as rochas es-
tudadas caracteriza-se como sub-alcalino do tipo cál-
cio-alcalino a álcali-cálcico. Essa tendência alcalina é 

corroborada quando é considerado também o Al
2
O

3
, no 

diagrama proposto por Whright (1969) que usa a razão 
(Al

2
O

3
+CaO)+(Na

2
O+K

2
O)/(Al

2
O

3
+CaO)-(Na

2
O+K

2
O) 

versus sílica (Fig. 7B), onde as rochas do GA foram classi-
ficadas como alcalinas a peralcalinas.

Figura 7- Distribuição dos pontos representativos das rochas do Granito Aquidabã nos diagra-
mas: (A) Na2O+K2O-CaO versus SiO2 de Frost et al. (2001); (B) (Al2O3+CaO)+ (Na2O+K2O)/ (Al2O3+-
CaO)- (Na2O+K2O) versus SiO2  proposto por Whright (1969); (C) K2O versus SiO2 (Peccerilo & Taylor 
1976); (D) FeOt/(FeOt+MgO) versus SiO2 (Frost et al. 2001); (E) ANK/ACNK (Maniar & Piccoli 1989).
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A natureza de alto potássio destas rochas fica 
evidenciada no gráfico K

2
O versus SiO

2
 de Peccerilo & 

Taylor (1976; Fig. 7C); enquanto os diagramas FeO
t
/

(FeO
t
+MgO) versus SiO

2
 de Frost et al. (2001; Fig. 7D) e 

Al
2
O

3
/Na

2
O+K

2
O versus Al

2
O

3
/Na

2
O+K

2
O+CaO, com os 

índices de Shand (1951), proposto por Maniar & Pic-
coli (1989) permitem caracterizar o magmatismo que 
as originou como ferroso, de afinidade metaluminosa a 
peraluminosa, respectivamente (Fig. 7E).

A investigação quanto ao tipo de granitoides atra-
vés dos diagramas discriminantes de Whalen et al. (1987; 
Fig. 8A-D), que utiliza os valores da soma Zr+Nb+Ce+Y 
e a razão Ga/Al (Tabela 1), classifica as rochas do GA 

como do tipo A. Quando plotadas nos diagramas pro-
postos por Eby (1992; Figs. 9 A e B) para granitoides do 
tipo A, tais como, Rb/Nb versus Y/Nb (Fig. 9A) e Y-Nb
-3*Ga (Fig. 9B), as rochas estudadas coincidem com o 
domínio dos granitoide tipo A2 sugerindo magma de-
rivado de crosta continental subductada ou ambiente 
pós tectônico. Quando utilizados outros diagramas de 
ambiente tectônico, tais como, Hf-Rb-Ta (Fig. 9C) e Rb 
versus Y+Nb (Fig. 9D) propostos, respectivamente, por 
Harris et al. (1986) e Pearce (1996), observa-se que as ro-
chas do GA têm afinidade geoquímica com granitoides 
gerados em ambiente de arco magmático, em período 
pós tectônico. 

Figura 8 - Distribuição dos pontos representativos das rochas do GA nos diagramas propostos 
por Whalen et al. (1987): Zr+Nb+Ce+Y versus (Na2O+K2O)/CaO (A) e FeOt/MgO (B); 10.000*Ga/
Al versus Ce (C) e Zr (D).
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Figura 9 - Distribuição dos pontos analisados das rochas do GA nos diagramas: (A) Rb/Nb versus Y/Nb e (B) Y-Nb-3*Ga 
(Eby 1992); (C) Hf-Rb/30-Ta*3 (Harris et al.1986); (C) Rb versus Y+Nb (Pearce et al. 1996). 

Em diagrama multielementar, a normalização 
dos valores dos elementos traço e K

2
O do GA foi feita 

a partir dos granitos de Cordilheira Meso-Oceânica 
(Pearce et al. 1984; Fig. 10A) observando-se padrões 
muito semelhantes para as três fácies petrográficas, 
marcados pelo enriquecimento de elementos litófilos 
de raio iônico grande (LILE) em relação aos de alto 
potencial iônico (HFSE). No grupo dos LILE, desta-
ca-se a anomalia positiva de Rb em relação a K

2
O e 

Ba ocasionado pelo fracionamento de feldspatos al-
calinos e plagioclásio; bem como, anomalias positivas 
de Th. No grupo dos HFSE ocorrem valores baixos de 
Ta e Nb característicos de ambiente de arco magmá-

tico, que ocasionam uma falsa impressão de anomalia 
positiva de Ce e, mais discretamente, de Sm. A dis-
posição das concentrações dos elementos terras raras 
(ETR) das rochas do GA, normalizadas pelos valores 
condríticos de Nakamura (1977; Fig. 10B), mostra dis-
tribuições muito similares para as três fácies, padrões 
de empobrecimento de ETR pesados, com razões La/
Yb entre 6 e 8, e pronunciadas anomalias de Eu, com 
razões Eu/Eu* entre 0,11 e 0,16, confirmando fraciona-
mento de plagioclásio. Este mesmo padrão de distri-
buição dos elementos é observado também no Grani-
to Cerro Porã descrito e individualizado do batólito 
principal por Plens et al. (2013). 
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CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O mapeamento das rochas félsicas que ocorrem na 
Serra da Alegria, executado na escala 1:50.000, e a inte-
gração com os dados petrográficos e geoquímicos per-
mitiram a revisão e novas considerações sobre as rochas 
que constituem as unidade litoestratigráficas desta 
região. Assim, o Gabro Anortosito Serra da Alegria foi 
intrudido pelo Granito Aquidabã, mostrando sua rela-
ção temporal mais nova.  Em trabalhos anteriores, esse 
granito era considerado apenas como um corpo inte-
grante da Suíte Intrusiva Alumiador e, a partir deste ma-
peamento, considerasse-o como unidade independente, 
onde foram identificados termos plutônicos e subvul-
cânicos permitindo sua individualização e subdivisão 
em três fácies petrográficas: Granito Gráfico (Fácies 1), 
Subvulcânicas Dacíticas-Riolíticas (Fácies 2) e Micro-
granito (Fácies 3). 

As rochas do GA apresentam deformação dúctil/rúp-
til. Esta constatação associada às suas características 
petrográficas, como granulação fina a muito fina, forma-
ção de esferulitos e presença constante de intercresci-
mento gráfico e granofírico, bem como a ocorrência de 
termos sub-vulcânicos, sugerem sua colocação em um 
nível crustal raso. Estas rochas também exibem um me-
tamorfismo de baixo grau, coincidente com a fácies xis-

to-verde, evidenciado pela coexistência de clorita+epi-
doto+albita.

O tratamento geoquímico das rochas dessa unidade 
aponta para um uma sequência representada por litoti-
pos exclusivamente ácidos, formados a partir de mag-
matismo granítico sub-alcalino, do tipo cálcio-alcalino 
a álcali-cálcico de alto potássio, ferroso e de afinidade 
metaluminosa a peraluminosa. Permitem também clas-
sificar as rochas do GA como granitoides do tipo A, es-
pecificamente A2, de composição compatível com uma 
colocação em ambiente de arco magmático, em período 
pós-tectônico. Estes dados corroboram a hipótese de 
que essas rochas representam um evento magmático 
subvulcânico, relacionado à evolução do Arco Magmá-
tico Amoguijá. 
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Figura 10 - Padrões de distribuição do GA nos diagramas: (A) Elementos Traço e K2O, normalizados pelos valores dos 
granitos de Cordilheira Meso-Oceânica (Pearce et al. 1984); (B) ETR normalizados pelos valores condríticos de Nakamura 
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Influência da deposição de particulados  
atmosféricos na composição do solo da  

Floresta Nacional do Tapajós – Estado do Pará
Influence of atmospheric particulate deposition on topsoil 

of the Tapajós National Forest – state of Pará, Brazil

Bernardino Ribeiro Figueiredo1, Rodrigo da Silva2, Rômulo Simões Angélica³, 
Fernanda Souza do Nascimento2, Patrícia Lopes Oliveira1

RESUMO: As propriedades físicas e químicas de particulados at-
mosféricos têm atraído a atenção de pesquisadores em todo o mundo 
seja na abordagem de fenômenos climáticos ou da provável relação 
desses materiais com a saúde humana, seja para avaliar a influência 
da deposição de particulados na composição química de solos e águas 
superficiais. No presente estudo foi avaliada a influência da deposi-
ção de particulados atmosféricos na composição do solo superficial 
de floresta tropical na Amazônia brasileira. Os resultados obtidos 
na análise química de um perfil de solo localizado na porção norte da 
Floresta Nacional do Tapajós (FLONA) foram correlacionados com 
as composições químicas das frações grossa e fina de particulados 
atmosféricos coletados na mesma área. Localmente ocorre latossolo 
amarelo contendo principalmente caulinita, quartzo e menores quan-
tidades de goethita e anatásio. Após a normalização das concentra-
ções de metais em solo em relação aos teores de alumínio, foi observa-
do o enriquecimento relativo em manganês, estrôncio, zinco e níquel 
nas amostras dos primeiros 4-5 cm do topo do perfil de solo. As análi-
ses químicas de amostras de particulados atmosféricos, coletados no 
período de julho a dezembro de 2012, revelaram concentrações mais 
altas em Fe, Ca, K e Na enquanto que o níquel e zinco se destacaram 
entre os metais traço, com concentrações de até 6,3 ng/m3 e 1.5 ng/m3, 
respectivamente. Baixas concentrações de Mn e Sr foram encontra-
das nas amostras de particulados e o enriquecimento desses metais 
em solo superficial foi atribuído a processos geogênicos. Por outro 
lado, a ocorrência de níquel e zinco no particulado e o enriquecimento 
relativo desses metais em solo superficial podem estar relacionados à 
queima de biomassa em áreas localizadas a leste da reserva florestal.

PALAVRAS-CHAVE: Particulados Atmosféricos; Geoquímica 

de Solo; Floresta Nacional do Tapajós; Queima de Biomassa; Brasil.

ABSTRACT: The physical and chemical properties 
of atmospheric particulate matter are being assessed 
worldwide both to address climate phenomena or pro-
bable influence on human health and also to quantify 
chemical interference of particulate deposition on soil 
and surface water compositions. The present study was 
focused on the chemistry of aerosol attempting to esti-
mate the influence of aerosol deposition on topsoil of a 
tropical forest in the Brazilian Amazon. Problem was 
approached by analyzing a soil profile located in the 
northern portion of the Tapajos National Forest – FLO-
NA - as well as by analyzing fine and coarse fractions 
of particulate matter collected in the same area. Local 
yellow oxissoil consists mainly of kaolinite, quartz and 
minor goethite and anatase. Metal contents in soil were 
normalized for aluminum concentrations and a relati-
ve enrichment of manganese, strontium, zinc and ni-
ckel was demonstrated in samples from the top (4-5 
cm deep) of the soil profile. Chemical analyses of par-
ticulate samples collected from July to December 2012 
in the same location revealed Al, Fe, Ca, K and Na as 
major components whereas nickel yielded the highest 
content among trace metals, up to 6.3 ng/m3, followed 
by zinc content up to 1.5 ng/m3. Low contents of Mn 
and Sr were found in the aerosol and their enrichment 
in topsoil is considered to be related to natural proces-
ses. On the other hand the occurrence of nickel and zinc 
in aerosol accompanied by relative enrichment of these 
metals in topsoil could be due to biomass burning from 
sources located to the east of the forest reserve. 
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INTRODUÇÃO

Pesquisas atuais sobre os fluxos de particulados at-
mosféricos no Planeta e sobre natureza física e química 
desses materiais têm contribuído para o melhor enten-
dimento de fenômenos climáticos, variações meteoroló-
gicas e agravos à saúde relacionados à poluição atmosfé-
rica. Outros estudos têm sido orientados para avaliar a 
influência da deposição de particulados na composição 
química de solos e águas superficiais.

Estudos anteriores sobre particulados atmosféricos 
na Amazônia revelam que há diferenças significativas nas 
propriedades físicas e químicas desses materiais segundo 
o tipo de fonte (queima de biomassa, particulado fino ori-
ginado em fontes distantes, aerossol marinho e outras), 
área de coleta (área preservada ou fronteira agrícola) e 
ainda segundo a estação do ano (estação seca ou chuvosa).

De acordo com o conhecimento acumulado sobre 
as características físicas e a químicas dos componentes 
da atmosfera na Amazônia (Artaxo et al., 2002, 2005, 
2010), as partículas derivadas de fontes biogênicas (da 
própria floresta) ou outras podem apresentar uma série 
de elementos químicos como Na, Mg, P, S, K, Ca, Zn e 
Rb, muitos dos quais, são nutrientes essenciais para as 
plantas. Além dos compostos do carbono, os autores 
ainda citam a contribuição de nuvens de poeiras mi-
nerais transoceânicas muito finas, originárias do norte 
da África e que, segundo os autores citados, atingem 
as máximas concentrações na superfície da Amazônia 
nos meses de março e abril em áreas acima da Zona de 
Convergência Intertropical. Também é destacada a con-
tribuição de aerossóis marinhos na forma de sais inor-
gânicos que são detectados até mesmo nas áreas mais 
centrais da bacia amazônica durante a estação chuvosa, 
e por fim, quantidades menores de material biológico, 
como pólens e outros. 

As propriedades e as fontes de particulados atmos-
féricos na Bacia Amazônica foram objeto de um exten-
so trabalho de revisão e atualização por Martin et al. 
(2010). Com base nos estudos levados a efeito na região 
até a época, os autores postulam essencialmente que 
as fontes de particulados na bacia são dominadas por 
emissão natural e antrópica da biosfera (produção de 
partículas biológicas primárias e secundárias e queima 
de biomassa) com exceção apenas para algumas áreas 
urbanizadas e eixos rodoviários onde incide também a 
ressuspensão de poeira do solo.

O objetivo do presente estudo foi estudar as pro-
priedades físicas e químicas de aerossóis com o propó-
sito de avaliar a influência da deposição atmosférica em 
solo, na porção norte da Floresta Nacional do Tapajós 
(FLONA), Estado do Pará. Mais especificamente, esta 
pesquisa contribui com dados sobre as concentrações de 
elementos traço em solo e em particulados atmosféricos, 
ainda bastante escassos nessa área da Amazônia.

Materiais e métodos
Esta pesquisa foi realizada no segmento norte da 

Floresta Nacional do Tapajós, Município de Belterra, 

Estado do Pará. Essa região apresenta variações sazonais 
consistindo de um período chuvoso (janeiro a julho) e 
outro seco (agosto a dezembro). Arbage et al. (2011) in-
dicaram, com base em dados coletados no período 2000-
2004, as direções leste (E-W) e sudeste (SE-NW) como 
as direções predominantes do vento na área de pesquisa, 
com velocidades médias variando de 2,40 ms-1 a 2,05 ms-1 
para  os períodos seco e chuvoso, respectivamente.

Na área de estudo, segundo Vasquez, Souza e Car-
valho (2008), ocorrem rochas sedimentares da Forma-
ção Alter do Chão, do Cretáceo Superior (arenitos, pe-
litos e conglomerados). Os tipos de solo mais comuns 
nessa área são o latossolo amarelo distrófico (argiloso a 
muito argiloso), argilossolo vermelho eutrófico e neos-
solo quarzênico órtico (IBGE, 2008).

Ao lado leste da reserva florestal e separada desta 
pela rodovia BR-163 (Santarém-Cuiabá) situa-se uma 
extensa área desmatada, ocupada parcialmente por cul-
turas agrícolas e pastagem, onde  há registros de focos de 
queima de biomassa. Essa área tem sido considerada em 
vários estudos como exportadora de gases e particula-
dos atmosféricos para as áreas contíguas inclusive para 
a reserva florestal.

As amostras de solo foram coletadas durante o perí-
odo seco em um perfil situado nas proximidades da torre 
de observação meteorológica do  km 67 da FLONA (Co-
ordenadas UTM 51230 S e 5457506 W). Nesse perfil, dez 
amostras foram coletadas de 2 em 2 centímetros nos pri-
meiros 20 cm de profundidade e uma amostra foi coletada 
em solo mais profundo (40-60 cm). Também foi coletada 
uma amostra da rocha mãe (arenito argiloso da Formação 
Alter do Chão), em afloramento na rodovia BR-163, no 
ponto de coordenada UTM 300371 S e 5455837 W. 

As amostras de solo foram secadas ao natural e ana-
lisadas por difratometria de raios X (DRX) para deter-
minação da composição mineralógica e por fluorescên-
cia de raios X (FRX) para determinação da composição 
química. Essas análises foram executadas no Laborató-
rio de Difração e Fluorescência de Raios X do IG-UFPA 
na fração granulométrica menor que 177 µm das amos-
tras de solo. As composições químicas das amostras de 
solo e rocha foram determinadas para um grupo de 8 
óxidos maiores (FRX em disco fundido) e 16 elementos 
menores e traço (FRX em pastilha prensada). A qualida-
de dessas análises foi controlada por meio da utilização 
de materiais certificados na calibração do equipamento. 
Também foi determinada a percentagem dos elementos 
voláteis dessas amostras realizado por perda ao fogo a 
1000°C por 2 horas no mesmo laboratório. .

As amostras de particulados foram obtidas em co-
letor em cascata tipo Moudi, 12 estágios, em membranas 
de policarbonato, no período de julho a dezembro de 
2012. Na FLONA, as coletas foram realizadas na parte 
superior de uma torre de observação no km 67 da BR-
163 a uma altura de 43 m (altitude de 219 m s.n.m.). As 
condições de precipitação pluviométrica nos períodos 
de coleta foram recuperadas das estações locais. O vo-
lume de ar utilizado foi de aproximadamente 30 litros 
por minuto.
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Na mesma época da amostragem na FLONA e para 
efeito de comparação foram também coletadas amostras 
de material particulado no Campus Tapajós da Univer-
sidade Federal do Oeste do Pará, no bairro Salé, área ur-
bana de Santarém, às margens do Rio Tapajós, utilizan-
do-se o mesmo equipamento no alto de um reservatório 
de água a 10 m de altura (altitude de 61 m s.n.m.).

As amostras de material particulado foram agru-
padas em duas frações granulométricas para os proce-
dimentos de análise química: (i) fração grossa contendo 
partículas com dimensões no intervalo de 1,8 a 10 µm e; 
(ii) fração fina contendo partículas com dimensões in-
feriores a 1,8 µm. Para a digestão do material particula-
do foi utilizada solução ácida HNO

3
+HCl na proporção 

3:1 seguido de evaporação total, ressuspensão em  água 
deionizada e ácido nítrico (2%) e, finalmente, filtração 
em membrana de 0,22 µm. Os extratos foram analisados 
por ICP-MS no Laboratório de Geoquímica Analítica do 
Instituto de Geociências da Universidade de Campinas 
(LGA-IG-UNICAMP) e a qualidade dos resultados foi 
monitorada com a análise simultânea do material certi-
ficado de referência NIST 1648a.

Resultados e discussões
As análises por difratometria de raios X revelaram 

que amostras de solo apresentam composição quart-
zo-argilosa com predomínio de caulinita de baixa cris-
talinidade. Como indicado na Figura 1, a superposição 
dos difratogramas das 11 amostras de solo revelou com-
posição mineralógica bastante similar, dominada por 
caulinita e quartzo, com goethita e anatásio em menor 
proporção, além de quantidades menores de mica e fel-
dspato em algumas amostras.

A amostra  do arenito argiloso (F35R na Figura 1) 
revelou composição mineralógica semelhante às obtidas 
para as amostras de solo, porém no caso da rocha, a cau-
linita exibe cristalinidade superior, revelada por picos 
(00l) mais estreitos e de maior intensidade. A região tí-

pica do triplet de Hinckley (em torno de 20-21º 2q) apre-
senta também uma melhor separação dos dois picos, 
denotando menor quantidade de defeitos da estrutura. 
Observa-se ainda a presença de goethita, aparentemente 
não aluminosa como nas amostras de solo e ainda, pos-
sivelmente, hematita. A semelhança dos difratogramas 
(Figura 1) evidencia a relação genética das amostras de 
solo com a rocha sedimentar.

Figura 1 - (a) Difratogramas de raios X superpostos das 
amostras do perfil de solo da FLONA e  (b) difratograma 
da amostra de rocha F35R. Fases identificadas: Kln-cauli-
nita, Gt -goethita, QTz-quartzo, A-anatásio, Hem-hema-
tita.

As composições químicas das amostras de solo e rocha e 
percentuais de perda ao fogo constam na tabela 1. Na ta-
bela não foram incluídas as concentrações de CaO, K

2
O,  

P
2
O

5
 todas inferiores a  0,10 % nem as concentrações de 

Rb, U e Pb , inferiores a 10 ppm.

Tabela 1 - Composição química de amostras de perfil de solo e rocha na FLONA (PA) (PF – perda ao fogo a 1000°C por 
duas horas)

%
ppm

PROFUNDIDADE (cm) SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 PF MnO Cr Co Ni Zn Sr Y Zr Nb Ba Pb Ga 

0 a 2 37,99 30,37 6,12 1,76 23,49 86 142 <10 29 21 33 11 462 64 68 15 38

2 a 4 38,70 32,49 6,45 1,80 20,40 72 161 10 27 23 29 11 512 67 56 18 45

4 a 6 38,66 33,28 6,58 1,81 19,52 54 145   25 18 27 11 440 68 60 14 41

6 a 8 38,99 33,03 6,56 1,84 19,39 58 157 <10 28 18 29 12 454 69 65 18 44

8 a 10 39,42 33,45 6,71 1,80 18,48 51 154 <10 26 17 28 11 431 69 75 14 43

10 a 12 39,65 33,86 6,51 1,78 18,04 55 174 10 30 16 28 11 471 70 50 17 46

12 a 14 39,26 34,18 6,79 1,93 17,63 60 157 10 27 17 28 12 460 69 52 22 46

14 a 16 39,80 33,50 6,80 2,09 17,64 63 146 <10 27 18 26 10 499 68 63 13 42

16 a 18 39,31 33,83 6,86 1,93 17,92 56 162 <10 30 17 27 10 465 69 62 18 44

18 a 20 39,50 34,27 7,04 1,74 17,31 65 159 11 28 18 28 11 521 70 61 15 46

40 a 60 40,05 34,29 7,01 1,95 16,51 64 168 12 31 16 30 12 503 71 75 18 47

Rocha 45,77 29,65 10,36 1,56 12,53 52 112 65 18 <10 13 10 627 50 57 28 30
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As variações nos conteúdos de elementos quí-
micos em função da profundidade foram medidas por 
meio do cálculo de um fator de enriquecimento relativo 
tomando-se como base o alumínio, componente maior 
dos materiais terrestres, ao qual, em geral, é atribuído 
comportamento imóvel e origem geogênica. As concen-
trações dos elementos (Xi) em amostras de solo foram 
normalizadas levando em conta a sua concentração na 
rocha mãe (Xr) e assumindo a concentração de alumí-
nio (Al) constante na rocha e solo.  A fórmula seguinte 
foi utilizada para o cálculo do fator de enriquecimento 
relativo (FE): 

FE = (X
i
/X

r
) / (Al

i
/Al

r
);

Após a execução dessa operação para todos os ele-
mentos analisados, observou-se que os elementos Mn, Ni, 
Sr e Zn apresentaram enriquecimento relativo nos pri-
meiros 4-5 centímetros do topo do perfil como indicado 
na Figura 2. Esse enriquecimento relativo pode em parte 
ser devido ao aumento dos teores de matéria orgânica e 
elementos voláteis como é sugerido indiretamente pelo 
aumento dos valores de perda ao fogo (PF) no topo do 
perfil de solo (Tabela 2). A maior concentração de maté-
ria orgânica no topo do perfil de solo pode favorecer a re-
tenção de metais independentemente da proveniência, se 
alteração da rocha ou deposição atmosférica. A provável 
influência da deposição de particulados atmosféricos na 
composição do solo superficial é examinada a seguir.

Figura 2 - Variação do fator de enriquecimento relativo em manganês, níquel, estrôncio e zinco em função da profun-
didade em perfil de solo na Floresta Nacional do Tapajós (PA).

As condições reinantes durante a amostragem de 
material particulado atmosférico na FLONA e na área 
do SALÉ (Santarém, 67 km ao norte da localidade na 
FLONA) constam na tabela 2. No período de junho a 
dezembro de 2012, as concentrações de particulados na 

atmosfera variaram de 26 a 3 µg/m3 no SALÉ, e de 14 a 3 
µg/m3 na FLONA, intervalos que correspondem, aproxi-
madamente, à mesma ordem de grandeza encontrada em 
outros estudos em áreas mais preservadas da Amazônia 
(Gonçalves & Figueiredo, 2013).
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Tabela 2 - Parâmetros descritivos das coletas de material particulado atmosférico em área florestal (FLONA, município 
de Belterra) e urbana (SALÉ, município de Santarém), Estado do Pará (julho a dezembro de 2012) (MPA, material parti-
culado atmosférico).

FLONA - Belterra
(2º 51’ 28.1’’ S - 54º 57’ 51.6’’ W)

SALÉ - Santarém 
(2° 25’ 8.8’’ S - 54° 44’ 29.1’’ W)

Data coleta 17-24/07 24/07-7/08 9-22/12 14-22/06 25/06-
10/07 

12-19/09 27/11-
04/12

Dias 7 14 13 7 14 7 7

Massa MPA (µg) 4710 2220 1510 7350 17135 1167 770

Volume Ar (m3) 331,174 573,516 524,824 280,466 597,425 318,528 281,670

Concentração de MPA 
(µg/m3)

14 4 3 26 29 4 3

Precipitação (mm) 41 15 87 22 72 - 119

As menores concentrações de particulados (massa 
por volume de ar) foram obtidas nos eventos de amos-
tragem de dezembro de 2012 coincidindo com os níveis 
mais altos de precipitação atmosférica local. As concen-
trações mais altas de metais nas amostras de particula-
dos foram encontradas para a fração fina e para alguns 

elementos que apresentaram concentrações significati-
vamente acima dos limites de detecção, ente eles, Ca, K, 
Al, Na e Fe,  em material particulado coletado na FLO-
NA, e Ca, Al, Fe, Na, Mn e K no SALÉ (Tabela 3). Na 
fração fina de particulado da FLONA foram encontradas 
baixas concentrações de Mn e Sr. 

Tabela 3 - Intervalos de concentração de metais (ng/m3) em material particulado atmosférico, em fração grossa (1,8-10 
µm) e fração fina (<1,8 µm), em área florestal (FLONA) e urbana (SALÉ), Estado do Pará (julho a dezembro de 2012) (LD 
– limite de detecção).

FLONA 
Fração Grossa

FLONA 
Fração Fina

SALÉ
Fração Grossa

SALÉ 
Fração Fina

LD
ng/mL

Número de coletas 3 3 4 4

B LD-0,1 0,1-0,7 0,1-0,3 0,3-0,6 0,3

Al LD-1,6 LD-20,7 4,2-5,2 4,7-42,6 0,6

V LD LD LD-0,1 0,1 0,01

Cr 0,1-0,2
0,5-0,9

0,1-0,3
0,5-1,2

0,02

Mn LD-2,0 LD-4,8
0,1-3,6 0,1-13,2

0,02

Fe LD-4,4 LD-17,0
LD-7,5 LD-27,2

0,7

Ni
0,1-1,2 0,3-6,3 0,1-1,1 0,5-6,4

0,07

Cu LD
LD-0,3 LD-0,1 0,2-0,4

0,1

Zn LD-0,1 LD-1,5
0,4-0,9

1,5-3,3 0,3

Sr LD 0,1
LD-0,1 0,1-1,2

0,3

Pb
LD LD

LD
LD-0,3

0,02

Entre os metais traço, geralmente considerados de 
origem antrópica, o níquel e o zinco apresentaram os 
teores mais altos em material particulado coletado tan-
to na FLONA como no bairro SALÉ. Na fração fina dos 
particulados da FLONA os teores de Ni foram de até 6,3 
ng/m3 e de até 1,5 ng/m3 para o zinco. Comparando-se 
com as amostras coletadas na mesma época no bairro 
Salé (área urbana de Santarém) observa-se que Ni e Zn 
também estão presentes no particulado do Salé, embora 
em concentrações ligeiramente mais altas.

Segundo Pacyna & Pacyna (2001), a emissão an-
trópica de Ni excede por um fator de 2 a 3 vezes a emis-
são natural desse metal. Esses autores indicam que a 
fonte antrópica principal de níquel é a queima de com-
bustível fóssil. Informações relacionando emissão de 
metais com a queima de biomassa são escassas na lite-
ratura. Não obstante, em experimentos realizados no 
período de agosto-setembro de 1992, no extremo sul da 
Bacia Amazônica, Yamasoel et al. (2000) demonstraram 
que as queimas de biomassa de floresta e savana podem 
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contribuir significativamente para a emissão de metais, 
particularmente de zinco, cobre e manganês e também 
de níquel. Chaiyo, Garivait, Wilairat (2011) analisaram 
material particulado derivado de queima de floresta na 
Tailândia (experimentos de 2007) e obtiveram valores 
de concentrações de níquel comparáveis aos obtidos na 
Amazônia.

A Floresta Nacional do Tapajós representa uma 
imensa barreira receptora de particulados atmosféri-
cos provenientes das áreas agrícolas e territórios des-
matados situados a leste. Estudos anteriores como o de 
Oliveira Júnior (2006) já indicaram a exportação para a 
floresta de substâncias químicas, provenientes da agri-
cultura intensiva de grãos, o que ocorre por meio da 
combinação de deposição seca e precipitação de chuva. 
O autor destacou nesse estudo a influência de fontes an-
trópicas como agricultura, queima de biomassa e produ-
ção de poeira. 

No presente estudo, a coleta de material particu-
lado foi feita em uma altura aproximadamente acima do 
dossel da floresta, onde ocorre o fluxo preferencial de 
particulado fino, que pode ser originário de fontes dis-
tantes. A composição química desse material representa 
a situação das massas de ar nos períodos da coleta. Já a 
composição química do solo superficial é consequência 
de acumulação ao longo dos anos de material particula-
do acumulado na vegetação e que chega ao solo com as 
chuvas. Deve-se assim considerar com cautela a correla-
ção entre composições químicas de solo superficial e de 
particulado atmosférico. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O enriquecimento relativo em metais como Mn, Sr. 
Zn e Ni nas porções superficiais de um perfil de solo no 
segmento norte da Floresta Nacional do Tapajós, muni-
cípio de Belterra, PA, foi preliminarmente relacionado 
a efeitos de deposição de particulados atmosféricos na 
região, medidos por meio da análise química de parti-
culado coletado na mesma área. Foi observada uma cor-
respondência entre enriquecimento de metais na porção 
superficial de perfil de solo e a presença de metais em 

material particulado, em especial na fração fina, com 
destaque para o níquel e, em menor extensão, para o zin-
co, entre os metais geralmente considerados de origem 
antrópica. Emissões de Ni e Zn associadas à queima de 
biomassa têm sido indicadas em estudos na Amazônia e 
em outros países.

Conforme dados de Arbage et al. (2011) o acesso 
desses metais à área da FLONA é favorecido pela dire-
ção predominante dos ventos a partir  de uma extensa 
área desmatada a leste da reserva florestal, parcialmente 
ocupada por culturas agrícolas e pastagens e onde ainda 
se notam focos de queimadas.

Com base nos resultados deste estudo é possível 
atribuir o enriquecimento relativo de Mn e Sr em solo 
a processos naturais, visto que são elementos abundan-
tes em rochas da crosta terrestre e solos. A interpretação 
aqui enunciada sobre a ocorrência simultânea de Ni e 
Zn em solo superficial e material particulado da FLONA 
deve ser tomada com cautela face à quantidade ainda in-
suficiente de dados de composição química desses ma-
teriais. A continuação desta pesquisa contempla a co-
leta de um número maior de amostras de solo e a coleta 
de aerossol em um período mais longo.  A ampliação da 
atual base de dados deverá permitir um melhor entendi-
mento da relação solo-deposição atmosférica em região 
de floresta na Amazônia.
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Uso de imagens SAR do Sensor PALSAR/ALOS 
para mapeamento morfológico da região do 

Cabo Norte, Planície Costeira do Amapá - Brasil

Use of images SAR Sensor PALSAR/ALOS Morphological mapping for 
the region of North Cape, the Coastal Plain Amapá - Brazil 

Kerly Araújo Jardim1, Valdenira Ferreira dos Santos2, 
Odete Fátima Machado da Silveira³ (in memorian)

RESUMO: A formação da Planície Costeira do Amapá (PCA) 
resulta de variados processos de origem natural e antropogênica que 
potencializam um quadro dinâmico, evolutivo e formam uma fisio-
grafia complexa de difícil entendimento que para sua compreensão é 
necessário a  interpretação de dados de sensores remotos para a car-
tografia de unidades e feições morfológicas. Nessa pesquisa foi reali-
zado o mapeamento morfológico da região do Cabo Norte na PCA, a 
partir da interpretação de imagens SAR, banda L, como suporte ao 
entendimento das modificações e reconstrução da paleogeografia da 
região. As imagens PALSAR/ALOS foram realçadas a partir da uti-
lização do filtro FROST com janelas de dimensão 5x5, em seguida as 
imagens foram ortorretificadas e mosaicadas. Uma cena georreferen-
ciada do sensor ETM+ do satélite LANDSAT-7 foi utilizada como 
imagem base para o co-registro com o mosaico PALSAR/ALOS. 
Dados colaterais referentes à situação ambiental do terreno na época 
do imageamento foram utilizados para auxiliar na interpretação das 
imagens. O mapa morfológico foi confeccionado a partir do método 
de fotointerpretação, utilizando os elementos padrão, textura e cor. 
Para a classificação do relevo e a chave de legenda adotou-se a siste-
mática do projeto RADAM, referente a mapeamento geomorfológico. 
A vetorização das formas foi realizada em ambiente SIG. Quatro 
unidades morfológicas e feições associadas foram mapeadas: Planície 
Fluvial Colmatada influenciada por Maré, Planície Flúvioestuarina, 
Planície Flúviomarinha Permanentemente Inundada e Planície Flú-
viomarinha. As feições associadas referem-se a paleodrenagens, pa-
leolinhas de costa, paleoilhass, linhas de acresção, barras de meio de 
canal, zonas de intermaré, canais de maré, terraços erosivos, terraços 
marinhos erosivos, lagos e canal estuarino. A partir da utilização de 
novas imagens SAR, aliadas a técnicas de processamento digital de 
imagens foi possível realizar o mapeamento morfológico da região.

PALAVRAS-CHAVE: Mapeamento Morfológico; Imagens de 

Radar; Costa Amazônica; Cabo Norte, Amapá.

ABSTRACT: The formation of Amapá Coastal Plain 
(PCA) results of various processes of natural and an-
thropogenic origin that leverage a dynamic framework, 
evolutionary and form a hard to complex physiography 
understanding and for your understanding becomes 
necessary the interpretation of remote sensing data for 
mapping units and morphological features. In this re-
search was conducted morphological mapping of Cape 
North in PCA, from the interpretation of SAR images, 
L-band, as support to the understanding of the chan-
ges and reconstruction of the paleogeography of the re-
gion. The PALSAR / ALOS been enhanced from the use 
of FROST filter window size 5x5, then the images were 
orthorectified and mosaicked. A georeferenced scene of 
ETM + sensor of Landsat-7 satellite image was used as 
a basis for co-registration with the mosaic PALSAR / 
ALOS. Side data on the environmental situation of the 
land at the time of imaging were used to assist in the in-
terpretation of the images. The morphological map was 
made from the photo interpretation method using the 
standard elements, texture and color. For the classifica-
tion of relief and the legend key adopted the scheme of 
RADAM project, related to geomorphological mapping. 
The vectorization of the forms was performed in a GIS 
environment. Four morphological units and associated 
features were mapped:  Colmated Fluvial Plain Influen-
ced by Tide, Fluvial Estuarine Plain, Fluvial Plain Per-
manently Flooded and Fluvial Plain. Associated featu-
res refer to paleodrainage, paleo coast line, paleo islands, 
accretion lines, channel through bars, intertidal zones, 
tidal channels, erosion terraces, erosive marine terraces, 
lakes and estuarine channel. From the use of new SAR 
images, combined with digital image processing techni-
ques was possible morphological mapping of the region 

KEYWORDS: Morphological Mapping; Radar Images; 
Amazon Coast; North Cape, Amapá.
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INTRODUÇÃO

A formação da Planície Costeira do Amapá (PCA) 
resulta de uma dinâmica geológica e geomorfológica 
influenciada pelos processos climáticos de larga escala 
(Zona de Convergência Intertropical – ZCIT e eventos 
de El Niño e La Niña), pelo sistema de dispersão do rio 
Amazonas e pelos processos oceanográficos de macro-
marés como o fenômeno da pororoca. Aliado a esses 
processos naturais existe o fator antrópico decorrente 
da pecuária extensiva na região. Esses fenômenos poten-
cializam um quadro dinâmico, evolutivo e uma fisiogra-
fia complexa de difícil entendimento, onde se faz neces-
sário a cartografia das unidades e feições morfológicas 
(Santos et al. 2009; Silveira e Santos, 2006; Santos et al. 
2005).

A região do Cabo Norte, localizada na PCA, abriga 
uma concentração de lagos interligados por canais (Fi-
gura 1), com um mosaico de formas e feições geomorfoló-
gicas, resultantes de antigos e recentes sistemas fluviais, 
lacustres e estuarinos. De acordo com Silveira (1998), o 
processo de construção desta região está ligado a fato-
res neotectônicos e a variações relativas do nível do mar 
durante o Quaternário, atuante sobre um relevo geolo-
gicamente mais antigo. No entanto, a região apresenta 

lacunas relacionadas à sua evolução, dificultando a sua 
reconstituição paleogeográfica.

Frente a essas questões o sensoriamento remoto por 
radar é uma das principais fontes de informações para 
o mapeamento morfológico de áreas costeiras tropicais, 
devido às características de aquisição dos dados, que in-
dependem das condições atmosféricas e da sensibilidade 
da ferramenta aos atributos físicos (geometria) e elétricos 
dos alvos no terreno (Souza Filho e Paradella, 2003).

Resultados encontrados na literatura têm enfoca-
do a utilização de imagens de radar na costa amazônica 
para análise de modificações costeiras decorrentes do 
avanço e recuo da linha de costa (Souza Filho e Para-
della, 2003; 2005; Silva et al. 2011), estudos de caracteri-
zação morfológica (Rossetti e Valeriano, 2007; Jardim et 
al. 2011) e evolução do sistema fluvial do rio Amazonas, a 
partir do mapeamento de paleodrenagens (Rossetti et al. 
2009; Hayakawa et al. 2010; Rossetti, 2010), assim como 
no reconhecimento de padrões de uso e ocupação do 
solo (Santos et al. 2009). Esses estudos têm contribuído 
para o entendimento do cenário geomorfológico regio-
nal. Neste sentido o objetivo deste trabalho consistiu no 
mapeamento morfológico da região do Cabo Norte na 
PCA, a partir de imagens do radar PALSAR/ALOS, ban-
da L, como suporte ao entendimento das modificações e 
reconstrução da paleogeografia da região.

Figura 1 - Mapa de localização da área de estudo, na região do Cabo Norte - Amapá. Fonte dos Dados – Mapa elaborado 
a partir da integração de dados de rede viária, hidrográfica e localização de comunidades, produzidos pelo Projeto Zo-
neamento Ecológico e Econômico do Estado do Amapá – ZEE/IEPA.
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MATERIAL E MÉTODOS

Dados utilizados
Imagens PALSAR/ALOS

Nesta investigação foram utilizadas oito cenas do 
sensor SAR orbital PALSAR/ALOS, banda L, dos dias 

27/04, 14/05 e 31/05 do ano de 2008, de órbita ascendente 
e polarização HH, tomadas durante o período chuvoso 
da região (janeiro a junho). Essas imagens foram adqui-
ridas pelo Ministério Público do Estado do Amapá (MP/
AP) e gentilmente cedidas para uso nesta pesquisa. As 
características dessas imagens se encontram na Tabela 1.

Tabela 1 - Características das imagens de radar PAL-

SAR/ALOS utilizadas no trabalho e situação ambiental relativa a inundação.

ID
Imagens

Plataforma/
Sensor

Ângulo de

Incidência/
Órbita

Banda Polarização
Data/Hora

Aquisição

Tamanho 
de

Pixel (m)

Situação Ambiental

ALPSRP120200010

ALOS/
PALSAR

34.3º/
Ascendente

L HH

27/04/2008
02:03:02

12.5 x 12.5

Período chuvoso. *Maré: 
enchendo

ALPSRP120200020 27/04/2008
02:03:10

Período chuvoso. *Maré: 
enchendo

ALPSRP122680000 14/05/2008
02:04:45 

Período chuvoso. *Maré: 
baixamar

ALPSRP122680010 14/05/2008
02:04:54

Período chuvoso. *Maré: 
baixamar

ALPSRP122680020 14/05/2008
02:05:02

Período chuvoso. *Maré: 
baixamar

ALPSRP125160020 31/05/08

02:06:43

Período chuvoso. *Maré: 
vazando

ALPSRP125160010 31/05/2008

02:06:43

Período chuvoso. *Maré: 
vazando

ALPSRP125160000 31/05/2008

02:06:36

Período chuvoso. *Maré: 
vazando

*Referência das marés estimadas na estação de Ponta do Céu, na Barra Norte do Rio Amazonas. Fonte: Diretoria de Hi-
drografia e Navegação (DHN) – Marinha do Brasil.

Modelo Digital de Elevação (MDE/SRTM)
Foram utilizados para a ortorretificação das ima-

gens PALSAR/ALOS quatro tiles de dados de mode-
lo digital de elevação da missão SRTM (Shuttle Radar 
Topography Mission) (FARR et al. 2007) corresponden-
tes aos arquivos *hgt N00W051, N00W50, N01W51 
e N01W50 provenientes do site da NASA (National 
Aeronautics and Space Administration) disponível em 
http://www2.jpl.nasa.gov/srtm.

Imagem Ópticas
Uma cena georreferenciada do sensor ETM+ do 

satélite LANDSAT-7, com resolução espacial de 30 m, 

composição colorida 7R, 4G, 2B, foi utilizada como ima-
gem base para o registro entre imagens com o objetivo 
de co-registrar o mosaico PALSAR/ALOS. A imagem faz 
parte do acervo global do Serviço Geológico dos Estados 
Unidos (USGS) disponível gratuitamente no endereço 
eletrônico: http://eros.usgs.gov/. A imagem se encon-
trava co-registrada e geometricamente corrigida, com 
nível de processamento L1T (outras informações estão 
disponíveis em: http://landsat.usgs.gov/Landsat_Pro-
cessing_Details.php). 

A Tabela 2 apresenta as principais características 
da imagem LANDSAT 7 ETM+ utilizada neste trabalho.

Tabela 2 - Características da imagem LANDSAT 7 ETM + utilizadas neste trabalho.

Plataforma/
Sensor

Banda
Órbita/
Ponto

Data Aquisição
Tamanho 
Pixel (m)

Latitude 
(central)

Longitude

(central)
Datum Projeção

LANDSAT 7 
ETM+

7, 4 e 2 225/59 18/11/2000 30x30 1.4429 -50.3836 WGS84 UTM



Uso de imagens SAR do sensor PALSAR/ALOS para mapeamento morfológico da região do Cabo Norte, Planície Costeira do Amapá – Brasil Kerly Araújo Jardim | Valdenira Ferreira dos Santos | Odete Fátima Machado da Silveira

228
Contribuições à Geologia da Amazônia  - Volume 9

229
Contribuições à Geologia da Amazônia  - Volume 9

Dados Colaterais
Os dados colaterais foram utilizados para auxiliar 

na interpretação das imagens e definir a situação am-
biental  da área na época do imageamento (maré e pre-
cipitação). Fotos de sobrevoo, imagens fotográficas de 
campo, mapas históricos, dados de GPS de navegação 
(pontos e rotas) e imagens analógicas do radar GEMS-
1000 fazem parte desse conjunto de dados. As infor-
mações de precipitação e maré são provenientes das 
páginas eletrônicas “Hidroweb” da Agência Nacional de 
Águas (ANA) e da Diretoria de Hidrografia e Navegação 
(DHN) da Marinha do Brasil, respectivamente.

Processamento digital de imagens
Leitura das Imagens no Formato CDSAR

As imagens PALSAR/ALOS foram transformadas 
para formato CDSAR para a inserção dos dados de efe-
mérides do sensor (altitude, atitude, ângulo de visada). 
O processo foi realizado no software PCI Geomatica v 
10.3, através da função Algorith Librarian. A geração ini-
cial desses dados é importante para a fase posterior no 
processo de ortorretificação das imagens.

Aplicação do Filtro Enhanced FROST
Para atenuar o efeito do ruído speckle e realçar as 

feições morfológicas nas imagens radar, foi utilizado o 
filtro Enhanced FROST (FROST et al. 1982) com janela de 
dimensão 5x5.

O filtro FROST é um filtro adaptativo, desenvol-
vido com algorítimos apropriados e específicos para o 
processamento de imagens de radar, este tipo de filtro 
preserva o valor médio das áreas homogêneas, manten-
do uma boa relação sinal – ruído e a mínima perda de 

resolução, preservando bem a estrutura de bordas nas 
imagens (FROST et al. 1982).

Ortorretificação
A ortorretificação foi realizada para corrigir as dis-

torções geométricas inerente a tomada das imagens de 
radar. O modelo matemático aplicado foi o Specific Model, 
contido no pacote Orto Engine do software PCI Geomati-
ca, v. 10.3 (PCI Geomatics, 2007). Esse modelo utiliza a 
equação Range Doopler, apresentando uma menor depen-
dência de pontos de controle no terreno - GCP (Ground 
Control Points), e as imagens podem ser ortorretificadas 
com ou sem GCP. Esse modelo é do tipo relativo, pois 
utiliza apenas os dados de elevação do terreno (DEM/
SRTM) e os dados de efemérides do satélite para a cor-
reção geométrica (RODRIGUES, 2010).

Elaboração de Mosaico e Registro
 As imagens PALSAR/ALOS ortorretificadas, fo-

ram mosaicadas e em seguida co-registradas. O registro 
entre mosaicos foi realizado no software ENVI v. 4.8, por 
meio da coleta de pontos de controles na imagem base 
na tela do computador, utilizando a função ”Registration”, 
e o método imagem-imagem.

O mosaico registrado teve seus pixels reamostrados 
para 30 m para assumir as mesmas características da 
imagem base (LANDSAT 7 ETM+) após o registro. 

No registro do mosaico PALSAR/ALOS foram uti-
lizados 35 pontos de controle com erro médio quadráti-
co RMSE (Root Mean Square Error) de 0,97 por pixel.

Os cálculos das margens de erros são apresentados 
na Tabela 3.

Tabela 3 -Margem de erro geométrico após o o co-registro entre os mosaicos das imagens LANDSAT 7 ETM+ e PALSAR/
ALOS.

IMAGEM
ERRO GEOMÉTRICO INDIVIDUAL

Resolução
(m)

RMS
(pixel)

Erro Linear
(m)

Erro Linear
(km)

Erro
(km²)

PALSAR/ALOS 30 0,97 29,1 0,0291 +/- 0,0008

Mapeamento morfológico
O trabalho de mapeamento de mapeamento rea-

lizado nesta pesquisa teve como produto principal o 
mapa que contém as formas de relevo determinadas a 
partir da interpretação das imagens SAR tendo como 
base o método lógico e sistemático de fotointerpretação 
de Soares e Fiori (1976).

Para a classificação do relevo foi adotada a chave de 
legenda do projeto RADAM desenvolvida por associa-
ção de letras que detalham as categorias de formas to-
madas lato sensu: E – erosivas e A – acumulação. As letras 
maiúsculas representam a gênese das formas, e adotou-
se preferencialmente a letra com que se inicia o nome 
da forma. A qualificação da gênese da forma é colocada 

no final, representada por letra minúscula (Boaventura 
e Narita, 1974).

As unidades e feições identificadas nas imagens fo-
ram digitalizadas manualmente no software Spring v 5.2, 
por meio de edição vetorial na tela do computador. Ini-
cialmente foram digitalizados os polígonos das unidades 
morfológicas, em seguida foram gerados os vetores em 
formato de linha relativo as feições morfológicas. Após 
a digitalização as formas foram classificadas de acordo 
com a sua gênese. Os vetores gerados foram exportados 
em formato *shapefile e importados no software ArcGis 9.2, 
com sistema de projeção UTM e utilizando o Datum 
WGS84 para a confecção do mapa morfológico.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES

A área de estudo compreende a unidade morfoes-
trutural correspondente a PCA. Nessa morfoestrutura 
foram identificadas cinco unidades morfológicas com 
diferentes formas de relevo e feições associadas: Planície 
Fluvial Colmatada Influenciada por Maré-Apfcm, Planí-
cie Flúvioestuarina-Apfe, Planície Flúviomarinha Per-

manentemente Inundada-Apfmi e Planície Flúviomari-
nha-Apfm. Associadas a essas formas estão às feições de 
paleodrenagens, paleolinhas de costa, paleoilhas, linhas 
de acresção, barras de meio de canal, zonas de intermaré, 
canal de maré, terraços erosivos, terraços marinhos ero-
sivos, lagos e canal estuarino.

A sistematização e taxonomia morfológica adota-
da neste trabalho se encontram resumidas na Tabela 4 e 
descritos a seguir.

 Tabela 4 - Sistematização e taxonomia do mapeamento morfológico.

Unidade 
Morfoestrutural

Unidade 
Morfológica Tipo de Forma Feições Associadas Área (Km²)

Planície Costeira

Planície Fluvial 
Colmatada 

Influenciada por 
Maré - Apfcm

Apresenta formas de acumulação planas, com 
grande extensão e está sujeita a inundações 
periódicas pelos regimes de marés.

P a l e o d r e n a g e n s , 
paleoilhas, paleolinhas de 
costa e lagos

6821,42

Planície 
Flúvioestuarina - 

Apfe

Apresenta formas de acumulação por depósitos 
em faixas acompanhando os sistemas fluviais 
atuais, com sedimentos recentes recobertos 
por densa floresta de várzea. Na borda externa 
no contato com o canal estuarino apresenta 
formas erosivas, modeladas principalmente 
pela ação das marés. Está sujeita a inundações 
periódicas. É influenciada pelos processos 
fluviais dos rios Araguari e Amazonas.

Paleolinhas de costa, linhas 
de acresção, terraços 
erosivos, canal estuarino, 
barras de meio de canal e 
zonas de intermaré

1254,12

Planície 
Flúviomarinha 

Permanentemente 
Inundada - Apfmi

Apresenta formas de acumulação e topografia 
mais rebaixada em relação às unidades 
adjacentes, seccionada por terraços mais 
elevados. As águas da maré e águas pluviais 
que ficam represadas nesta área, fazem com 
que a mesma permaneça inundada durante o 
ano todo. 

Lagos 
676,93

Planície 
Flúviomarinha - 

Apfm

São formas de acumulação. Apresentam 
superfícies mais elevadas em relação às 
unidades adjacentes, vegetada por manguezais 
em toda a sua extensão. Está sujeita a ação de 
ondas, ventos e correntes de maré responsáveis 
pelo processo de denudação na linha de costa.

Terraços marinhos 
erosivos, zonas de 
intermaré e canais de 
maré

331,89

Planície Fluvial Colmatada Influenciada por 
Maré - Apfcm

Possui uma área de aproximadamente 6800 km² é 
recoberta por vegetação campestre com espécies herbá-
ceas e arbustivas e por floresta de várzea nas margens 
dos rios. 

Nas imagens SAR o retroespalhamento (backscatter) 
foi controlado principalmente pela superfície rugosa da 
cobertura vegetal que se comporta como um alvo difusor 
das ondas e apresenta tom de cinza brilhante. As áreas 
com árvores mais espaçadas e com maior concentração 
de água no terreno aparentam tonalidades cinza escuro 
e em setores restritos de interação água-tronco há o pre-
domínio do efeito de dupla reflexão (doublebounce), res-
ponsável por uma textura rugosa e tons de cinza claro 
(Figura 2A). As áreas de campo inundado, lagos e rios 
são superfícies lisas responsáveis pela reflexão especular 
e por isso aparecem completamente escuras nas imagens 
(Figura 2A, G).

As paleodrenagens são uma das principais feições 
morfológicas associadas a essa unidade. Estão dispostas 
em dois grandes conjuntos expressivos, um localizado 
a NW e outro SE (Figura 2A). Na porção NW da área, 

a rede de drenagem possui maior densidade e padrão 
meandrante, com direção preferencial NE-SW e secun-
dariamente N-S. As paleodrenagens possuem extensão 
máxima de aproximadamente 52 km de comprimento e 
largura máxima de 3,3 km (Figura 2A, 2B).

Na porção SE da área, a densidade de drenagem é 
baixa,  seguindo direções N-S e E-W e as paleodrena-
gens possuem comprimento máximo de 38 km e largura 
de até 2 km, portanto, com dimensões menores do que 
no conjunto a NW (Figura 2A, 2C). A evolução do con-
junto de paleodrenagens a NW pode estar associada ao 
desenvolvimento do paleo Rio Tartarugal reportado por 
Silveira et al. (2007), enquanto que o conjunto a SE re-
sulta da colmatação do braço N-S do rio Araguari, cujo 
fechamento ocorreu entre os séculos XVIII e XIX e que 
desaguava a oeste da terra Carpori, (Santos et al. 2007). 

As paleoilhass estão dispostas a NW e E da unida-
de e suas áreas variam de 63,66 km² a 796,08 km². Estas 
feições representam ilhas costeiras anexadas ao conti-
nente por processos de colmatação (Silveira, 1998 e San-
tos et al. 2009) (Figura 2D).

As paleolinhas de costa estão distribuídas a SE da 
unidade, e são caracterizadas como feições alongadas 
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com extensão máxima aproximada de 19 km e represen-
tam a antiga configuração da linha de costa (Figura 2E).

Os lagos distribuem-se a SW da unidade apresen-
tando geometria alongada no sentido N-S. Possuem lar-
gura entre 2,33 e 6,70 km e comprimento máximo de 4 

a 16 km apresentando formas irregulares e em “oxbow”. 
Estas formas, segundo Silveira (1998) seriam meandros 
abandonados, a exemplo do Lago Duas Bocas que seria 
testemunho de um meandro do paleo Rio Tartarugal 
(Figura 2A). 

Figura 2 - Padrões de retroespalhamento da planície fluvial colmatada influeciada por maré e feições associadas. A) 
Planície Fluvial Colmatada Influenciada por Maré; B) Arranjo de paleodrenagens a NW; C) Arranjo de paleodrenagens a 
SE; D) Paleoilhas; E) Paleolinhas de costa; F) Foto de sobrevoo de Paleodrenagens; G) Foto de campo inundado.

Planície Flúvioestuarina – Apfe
Esta unidade está localizada nas margens dos rios 

Araguari e Amazonas, possui uma área aproximada de 
1.254 km². É recoberta por florestas de várzea nas mar-
gens dos rios e nas barras. Nas imagens SAR apresenta 
tonalidade cinza claro brilhante, com textura ligeira-
mente rugosa, devido ao retroespalhamento difuso no 
dossel vegetal (Figura 3A). 

As feições associadas são: paleolinhas de costa, li-
nhas de acresção, terraços erosivos, canal estuarino, bar-
ras de meio de canal e zonas de intermaré. O efeito de 
doublebounce é marcante nas feições acrescionárias (Figu-
ra 3D).

As paleolinhas de costa representam a antiga linha 
de costa da foz do rio Araguari (Figura 3A). As linhas de 
acresção estão dispostas na forma de cordões curvados, 
intercalados por campos e floresta de várzea (Figura 
3D). Conforme Santos et al. (2009) essas feições indicam 
o processo de acumulação de sedimentos nas barras de 
meandro das margens convexas do rio Araguari. 

O canal estuarino compreende o leito rio Araguari 
que apresenta largura máxima de 3 km em sua foz (Figu-
ra 3A). Dentro deste canal estão distribuídas as feições 
de barras de meio de canal (Figura 3E) e as zonas de in-
termaré (Figura 3C) indicadas por Santos et al. (2009). 

Terraços erosivos acompanham toda a borda do estuário 
do rio Araguari (Figura 3B).

Planície Flúviomarinha Permanentemente 
Inundada– Apfmi

Ocupa uma área aproximada de 677 km², perma-
nentemente inundada pelas águas pluviais e das marés 
e apresenta cobertura vegetal de mangue. A textura na 
imagem SAR é rugosa e apresenta tons de cinza claro. A 
cobertura vegetal controla as respostas do retroespalha-
mento volumétrico. Nas bordas da unidade predomina 
o efeito doublebounce pela interação água-tronco (Figura 
4A). As superfícies lisas de águas calmas favorecem a re-
flexão especular e por isso esses corpos aparecem como 
superfícies escuras na imagem, sendo representadas 
pelos lagos associados ao Cinturão Lacustre Oriental 
definido por Silveira (1998) (Figura 4B). O termo “per-
manentemente inundada” deriva das observações de 
campo e fotos de sobrevoo nas duas estações climáticas 
da região (seca e chuvosa), além de corroborar com a 
classificação de Boaventura e Narita (1974), onde defini-
ram essa unidade como uma planície flúviomarinha per-
manentemente alagada, sob influência de marés e com 
acréscimo de sedimentos fixados predominantemente 
por mangue.
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Figura 3 - Padrão de retroespa-
lhamento da Planície Flúvio-
estuarina e feições associadas. 
A) Planície Flúvio estuarina; B) 
Terraços erosivos; C) zonas de 
intermaré; D) Linhas de acres-
ção; E) Barras de meio de canal.

Figura 4 - Padrão do retroespalhamento nas feições da Planície Flúviomarinha Permanentemente Inundada, Planície 
Flúviomarinha e feições associadas. A) Planície Flúviomarinha Permanentemente Inundada e Planície Flúviomarinha; 
B) Imagem de sobrevoo da Planície Flúviomarinha Permanentemente Inundada; C) Imagem de sobrevoo da zonas de 
intermaré e canais de maré associados a Planície Flúviomarinha.
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Planície Flúviomarinha – Apfm
A área da Planície Flúviomarinha é de aproxima-

damente 332 km², e quando vegetada, sua superfície é 
recoberta por uma densa vegetação de mangue, sendo 
bordejada por terraços marinhos erosivos e zonas de in-
termaré recortadas por canais de maré (Figura 4C). A 
tonalidade é cinza média, com textura rugosa, resultan-
te do espalhamento volumétrico no interior do dossel da 
floresta de mangue. Na borda da unidade, onde existe a 
interação tronco-solo (ou água), e observa-se um brilho  

intenso do nível de cinza e o efeito doublebounce (Figura 
4A). Nesta unidade também estão dispostos os terraços 
marinhos erosivos que marcam a atual linha de costa. As 
zonas de intermaré aparecem com tonalidade escura em 
função da reflexão especular.

A partir do reconhecimento das unidades e feições 
morfológicas nas imagens PALSAR/ALOS foi possível 
elaborar o mapa morfológico da região do Cabo Norte 
(Figura 5).

CONCLUSÃO

 Um mosaico heterogêneo de formas e feições 
emaranhadas por vezes superimpostas, resultantes de 
sistemas fluviais, lacustres e estuarinos antigos e recen-
tes foram identificadas e mapeadas. O trabalho trouxe 
à luz do conhecimento a utilização de novas imagens 
SAR, que aliadas ao uso de técnicas de processamento 
digital de imagens, fotointerpretação e levantamentos 
de campo permitiu identificar novas unidades e feições 
morfológicas na região. Os condicionantes ambientais 
da área como a maior ou menor concentração de água 
no solo, assim como a cobertura vegetal foram fatores 
preponderantes para a resposta do retroespalhamento 

dentro de uma mesma unidade morfológica, sendo fun-
damentais para o mapeamento apresentado.
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Figura 5 - Mapa morfológico da região do Cabo Norte, Amapá.
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Material particulado atmosférico da Região 
Amazônica – fontes e propriedades

Atmospheric particulate matter from 
Amazon Region – sources and properties 

Cátia Vanessa Maio Gonçalves¹, Bernardino Ribeiro Figueiredo¹

RESUMO: A região Amazônica tem sido objeto de estudo de inú-

meras campanhas de pesquisa na área ambiental. Muitas dessas pes-

quisas têm como foco a atmosfera e os seus constituintes, os processos 

atmosféricos e os ciclos biogeoquímicos. Este trabalho de revisão 

fornece uma descrição detalhada do que é conhecido atualmente na 

região Amazônica, no que diz respeito à concentração de material 

particulado e sua composição química. Uma grande quantidade de 

informação encontra-se disponível na literatura para diferentes lo-

cais da Amazônia. A informação recolhida nas pesquisas desenvolvi-

das na região nos últimos 25 anos foi sistematizada tendo em conta 

a localização, a ocupação e uso do solo (área de preservação, área de 

expansão agrícola e outras áreas de estudo) e as diferentes estações 

do ano (estação úmida e estação seca), de modo a facilitar o acesso 

aos dados disponíveis, contribuindo para uma melhor compreensão 

das fontes e propriedades das emissões.

PALAVRAS-CHAVE: Material Particulado; Elementos Tra-

ço; Fontes de Emissões; Região Amazônica.

ABSTRACT: Numerous research campaigns in the en-
vironmental area have taken place in the Amazon re-
gion. Many of these studies have focused on the atmos-
phere and its constituents, atmospheric processes and 
biogeochemical cycles. This review provides a detailed 
description of what is currently known on Amazon 
region with respect to atmospheric particulate matter 
and its chemical composition. A substantial volume of 
data is available in the literature for different Amazon 
locations. The information collected in the researches 
developed in the region over the past 25 years has been 
systematized taking into account: location, occupation 
and land use (conservation area, agricultural expansion 
area and other areas of study) and seasons (wet season 
and dry season), in order to facilitate the access to avai-
lable data, contributing to a better understanding of 
the sources and properties of emissions. 

KEYWORDS: Particulate Matter; Trace Elements; Sour-

ce Apportionment; Amazon region.

¹Instituto de Geociências, Departamento de Geologia e Recursos Naturais, Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
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INTRODUÇÃO

A atmosfera e os seus processos atmosféricos são a 
chave de vários fenômenos que acontecem nos ecossis-
temas e na regulação do sistema climático. As partículas 
atmosféricas ou aerossóis são peças fundamentais na 
biogeoquímica dos ecossistemas e nos ciclos de nutrien-
tes, bem como nos mecanismos de formação de nuvens 
(Artaxo et al., 2002). Para melhor compreender estas 
interações, existe a necessidade de conhecer as fontes e 
as propriedades dessas partículas de uma forma apro-
fundada.

A Amazônia é por si só uma fonte de aerossóis que 
podem ter origem natural ou antrópica. Ela é uma fonte 
natural de aerossóis, devido à sua localização tropical, à 
variedade da sua flora e fauna, ao metabolismo intenso 
de todos os seres vivos (Andreae & Crutzen, 1997) e aos 
incêndios florestais espontâneos. É também uma fonte 
de partículas de natureza antrópica, especialmente du-
rante a estação seca devido às queimadas (tanto de áreas 
de pastagem quanto de floresta primária), à ressuspen-
são de poeiras como resultado das atividades agrícolas e 
do desmatamento e às atividades urbanas.

Todos estes constituintes atmosféricos podem 
atingir altitudes elevadas e podem ser transportados a 
longas distâncias. Assim sendo, a Amazônia pode ser re-
conhecida como sendo uma das principais fontes de par-
tículas de aerossol (principalmente orgânico) para a at-
mosfera global (Crozat et al., 1979; Andreae et al., 2002).

A região Amazônica é também afetada por partí-
culas resultantes do transporte a longa distância, como 
a poeira mineral ou partículas de queima de biomassa 
provenientes do norte de África e partículas de origem 
marinha do Oceano Atlântico (Swap et al., 1992; Artaxo 
et al., 2002; Guyon et al., 2003; Chen et al., 2009). No de-
correr desse transporte, ocorrem transformações físico-
químicas, afetando as propriedades das partículas. Estes 
aerossóis transportados pelo vento a longas distâncias 
podem ser responsáveis por uma variedade de impactos 
ambientais, climáticos e de saúde tanto à escala regional 
como global.

Ao longo dos últimos vinte e cinco anos, a região 
Amazônica têm sido objeto de estudo de inúmeras cam-
panhas de pesquisa na área ambiental. Geralmente, es-
tes estudos têm sido centrados nas seguintes áreas de 
estudo: gases-traço e medições meteorológicas (Harriss 
et al., 1988, 1990), efeitos diretos e indiretos da queima 
de biomassa sobre o clima (Kaufman et al., 1998; Fuz-
zi et al., 2007), química e física de aerossóis biogênicos, 
emissões de gases-traço e reatividade (Andreae et al., 
2002; Avissar et al., 2002; Fuzzi et al., 2007; Yokelson 
et al., 2007; Martin et al., 2010) e identificação e cara-
terização de compostos orgânicos (Claeys et al., 2004; 
Graham et al., 2003a, 2003b; Decesari et al., 2006). Um 

dos aspectos particulares estudados neste trabalho de 
revisão é a caracterização dos elementos traço no ma-
terial particulado atmosférico. Neste trabalho o termo 
“elemento traço” é utilizado para definir os elementos 
metálicos (Na, Mg, Al, K, Ca, Ti, Mn, Fe, Zn) semi-me-
tálicos (Si) e outros (P, S, Cl) que aparecem na atmos-
fera em concentrações na ordem de partes por milhão 
(ppm) ou partes por bilhão (ppb). Esta denominação 
tem sido utilizada por diferentes autores como McBri-
de (1994), Kabata-Pendias & Pendias (2001) e Seinfeld 
& Pandis (2006) entre outros. Existem alguns elemen-
tos que são traçadores de origem biogênica, ou seja, são 
liberados pela vegetação durante os seus processos de 
metabolismo, tais como: Na, Mg, P, S, K, Zn, e Rb (Ar-
taxo et al., 1990, 1995). Existem também elementos que 
são característicos do solo ou das poeiras minerais: Al, 
Si, Ca, Ti, Mn e Fe. Outros como o Na e o Cl são cara-
terísticos dos aerossóis marinhos e o S, K e Zn também 
podem ser traçadores de queima de biomassa. Existem 
ainda elementos químicos caraterísticos de atividades 
antrópicas como o V, Cr, Ni, Cu e Pb. Apesar de serem 
compostos minoritários na atmosfera são de uma im-
portância significativa no que diz respeito às alterações 
que podem causar na física e química da atmosfera, na 
biodisponibilidade de nutrientes do solo quando há um 
enriquecimento destes elementos na atmosfera e nos as-
petos relacionados à saúde humana. Face à grande quan-
tidade de informação sobre concentração em elementos 
traço e concentração em massa de material particulado 
encontrada na literatura para vários locais estudados o 
objetivo principal deste trabalho foi sistematizar a in-
formação disponível tendo em conta a ocupação e uso 
do solo (área de preservação, área de expansão agrícola e 
outros locais de estudo) e as diferentes estações do ano 
(estação úmida e estação seca), para facilitar o acesso 
aos dados disponíveis, contribuindo para uma melhor 
compreensão das fontes e propriedades das emissões.

AMOSTRAGEM E TÉCNICAS ANALÍTICAS 

Caracterização dos locais de amostragem
O bioma Amazônia abrange parte da região Nor-

te, Nordeste e Centro-Oeste do País. As amostras estu-
dadas nos trabalhos aqui consultados foram coletadas 
em campanhas que decorreram entre 1985 e 2001 e os 
resultados destes estudos foram publicados entre 1988 
e 2003.

Dos nove locais de estudo que são referidos neste 
trabalho, sete podem ser agrupados em duas áreas dis-
tintas tendo em conta o uso e ocupação do solo: A) Área 
de preservação e B) Área de expansão agrícola (Figura 
1). Os outros dois locais, devido a sua localização e ca-
raterísticas muito específicas, serão abordados separa-
damente. O termo área de preservação é utilizado para 
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se referir às regiões localizadas mais a norte da bacia 
Amazônica que ainda se encontram conservadas devi-
do a medidas de proteção que foram criadas para essas 
regiões. As regiões, consideradas área de expansão agrí-
cola, são localizadas mais a sul da bacia onde ocorre des-
matamento para diversos fins económicos. Para além da 
localização, do uso e ocupação do solo, as estações do 
ano e os seus padrões climáticos também podem afetar 

as propriedades químicas da atmosfera das diferentes 
áreas. Na Amazônia a estação úmida (novembro a mar-
ço) e a estação seca (maio a setembro) correspondem ao 
verão e ao inverno, do hemisfério sul, respectivamente. A 
região apresenta precipitação média anual de aproxima-
damente 2300 mm, apresentando regiões com precipita-
ção superior a 3000 mm no oeste, noroeste e litoral norte 
da Amazônia (Correia et al., 2007).

Figura 1 - Localização das áreas de estudo. A – Área de preservação; B – Área de expansão agrícola; C - Ou-
tras áreas de estudo.

Área de preservação (A)

O estudo de Artaxo et al. (1988) fez parte do “Global 
Tropospheric Experiment (GTE) Amazon Boundary Layer Expe-
riment (ABLE 2A)”. A amostragem decorreu em dois locais 
diferentes no estado do Amazonas: na Reserva Florestal 
Adolpho Ducke (RFAD) (coordenadas 02º 56’02’’S; 59º 
57’41’’W; 120 m a.n.m.) entre 11 de julho e 28 de agosto 
de 1985 e na Torre Bacia Modelo (BM) (coordenadas 02º 
35’S; 60º 07’W) entre 11 de julho e 5 de agosto de 1985. 
A RFAD pode ser ligeiramente afetada por emissões 
de atividades humanas locais e/ou pela pluma urbana 
de Manaus. A BM está livre de contaminação local e a 
massa de ar amostrada apenas passa por áreas de flores-
ta primária. Na primeira parte do período de amostra-
gem as condições ambientais foram de estação úmida e 
tendo em conta a direção dominante dos ventos (NE-E) 

e as imagens de satélite pode-se dizer que os locais es-
tudados não foram afetados por emissões urbanas pro-
venientes de Manaus, nem por incêndios florestais. Os 
resultados são apresentados para a estação seca e sepa-
rados em fração fina e grossa e por local de amostragem.

O estudo de Artaxo et al. (1990) veio complemen-
tar o trabalho anterior e teve como principal objetivo fa-
zer a caraterização química e morfológica das partículas 
emitidas para a atmosfera pela floresta tropical durante 
a estação úmida. Transcorreu durante a “Global Tropos-
pheric Experiment (GTE) Amazon Boundary Layer Experiment 
(ABLE 2B)” de 1 de abril a 15 de maio de 1987. A amos-
tragem abrangeu dois locais diferentes no Estado do 
Amazonas: um local na Reserva Florestal Adolpho Du-
cke (RFAD) com amostragem a duas alturas diferentes 
e num local denominado ZF1 (coordenadas 02º 40’31’’S; 
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59º 52’48’’W; 120 m a.n.m.). Os locais estudados não 
foram afetados por emissões urbanas provenientes de 
Manaus, nem por incêndios florestais, tendo em conta a 
direção dominante dos ventos (NE-E), as imagens de sa-
télite e as observações feitas a bordo dos aviões, durante 
o período de amostragem. Os resultados são apresenta-
dos para a estação úmida e separados em fração fina e 
grossa e por local de amostragem.

O estudo de Formenti et al. (2001) fez parte do 
projeto “Large-Scale Biosphere-Atmosphere Experiment in 
Amazonia (LBA) - Cooperative LBA Airborne Regiona Expe-
rimen (CLAIRE) - 98”. A amostragem decorreu em cinco 
locais diferentes: Balbina (BA) (coordenadas 01º 55’S; 
59º 24’W; 174 m a.n.m.) no Estado do Amazonas, Brasil, 
dois locais no Suriname, um em Israel e outro na Espa-
nha. Para o presente estudo só foram levados em conta 
os dados recolhidos em Balbina (BA). Os resultados são 
apresentados para a estação úmida, separados em fração 
fina e grossa e para um período de amostragem consi-
derado sem emissões de qualquer tipo (background) de 
30 de março a 13 de abril de 1998 e para outro período 
fortemente afetado por poeiras minerais transportadas a 
longa distância de 24 a 27 de março de 1998.

O trabalho de Graham et al. (2003a) esteve integra-
do no projeto “Large-Scale Biosphere-Atmosphere Experiment 
in Amazonia (LBA) - Cooperative LBA Airborne Regional Expe-
riment (CLAIRE) - 2001”. Teve como principal objetivo o 
estudo da composição e da variabilidade temporal (dia 
e noite) do aerossol de background. Para este fim foi es-
colhida a região de Balbina (BA) em julho de 2001. Ape-
sar de a amostragem ter acontecido no início da época 
seca não se sentiram os efeitos das emissões de queima 
de biomassa ou outro tipo de emissão antrópica quando 
comparado com outras partes da Amazônia. Os resulta-
dos são apresentados para a estação seca, separados em 
fração fina e grossa.

Área de expansão agrícola e outras áreas de es-
tudo (B e C)

O trabalho de Artaxo et al. (2002) fez parte do pro-
jeto “European Studies on Trace Gases and Atmospheric Chemis-
try as a Contribution to the Large-Scale Biosphere-Atmosphere 
Experiment in Amazonia (LBA-EUSTACH)”. Este trabalho 
teve como principal objetivo caraterizar o aerossol de 
dois locais da Amazônia com uso/ocupação da terra 
diferentes. Para este fim foram escolhidos dois locais 
no Estado de Rondônia (RO): A Fazenda de Nossa Se-
nhora Aparecida (FNSA) (coordenadas 10º 45’44’’S; 62º 
21’27’’W; 315 m a.n.m.) de janeiro a maio e de setembro 
a outubro de 1999, representando um ambiente de pas-
tagem e a Reserva Biológica Jarú (RBJ) (coordenadas 10º 
04’55’’S; 61º 55’48’’W; 110 m a.n.m.) de abril a maio e de 

setembro a outubro de 1999, representando a floresta 
primária. Os dois locais de amostragem estão localiza-
dos numa região que sofreu desmatamento nos últimos 
anos. Os resultados são apresentados para a fração fina e 
grossa, separados por local e por estação do ano.

As amostras recolhidas para o estudo de Guyon 
et al. (2003) fizeram parte do “Large-Scale Biosphere-At-
mosphere Experiment in Amazonia - European Studies on Trace 
Gases and Atmospheric Chemistry (LBA-EUSTACH)”. Este 
trabalho teve como objetivo apresentar e discutir a com-
posição elementar do aerossol recolhido num local da 
floresta primária durante duas condições ambientais 
diferentes: durante a estação úmida (8 abril a 21 maio, 
1999), sem emissões contaminantes e durante a esta-
ção seca (6 setembro a 31 outubro, 1999) dominada por 
emissões de queima de biomassa. O local escolhido foi 
a Reserva Biológica Jarú (RBJ). Os resultados são apre-
sentados para a fração fina e grossa e separados por es-
tação do ano.

Existem trabalhos que foram feitos ao longo de 
anos e que apresentam séries longas de dados como os 
referidos a seguir.

No estudo publicado por Echelar et al. (1998) foi 
efetuada uma análise de dados da série contínua mais 
longa que está disponível para Cuiabá (CB) (coordena-
das 16º S; 56º W) no Estado do Mato Grosso (MT) de 
julho de 1990 a agosto de 1995 e para Alta Floresta (AF) 
(coordenadas 09º 52’S; 56º 05’W) de agosto de 1992 a 
março de 1995. Os dois locais de amostragem são for-
temente afetados por emissões de queima de biomassa 
durante a estação seca (maio – setembro). Os resultados 
são apresentados para a fração fina e grossa, separados 
por local e por estação do ano.

No trabalho publicado por Gerab et al. (1998) é 
efetuada a análise de dados da série contínua que está 
disponível para Serra do Navio (SN) (coordenadas 00º 
54’N; 52º 00’W) no Estado do Amapá (AP) de 18 de no-
vembro de 1991 a 21 de Junho de 1994. Este local, de acor-
do com os autores, é livre de qualquer tipo de emissão 
antrópica e de queima de biomassa e apresenta um pa-
drão de chuva diferente das outras regiões da Amazônia. 
O período mais chuvoso ocorre entre Março e Junho. Os 
resultados são apresentados para a fração fina e grossa.

No trabalho publicado por Maenhaut et al. (2002) 
pode-se analisar amostras de aerossol atmosférico que foi 
recolhido de uma forma quase contínua de 22 de agosto 
de 1996 a 10 de setembro de 1998 numa região de floresta 
primária, Alta Floresta (AF) no Estado do Mato Grosso 
(MT). O local de amostragem é fortemente afetado por 
emissões de queima de biomassa durante a estação seca 
(maio – setembro). Os resultados são apresentados para 
a fração fina e grossa e separados por estação do ano.
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Coleta de material particulado e técnicas analí-
ticas utilizadas
Área de preservação (A)

Nos estudos de Artaxo et al. (1988 e 1990) foi uti-
lizado um amostrador de filtros empilhados de parti-
culado fino e grosso (Parker et al., 1977) para a coleta 
de aerossol. Partículas grossas (2,0 - 15 µm) foram reco-
lhidas em filtros Nuclepore de 47 mm de diâmetro com 
tamanho de poro de 8 µm. Para reter as partículas finas 
foram utilizados filtros com poros de 0,3 µm e 0,4 µm de 
alta densidade. A vazão utilizada durante a amostragem 
foi de 14 L/min. As concentrações dos elementos traço 
foram determinadas por análise de emissão de raios-X 
induzida por prótons (PIXE).

No trabalho de Formenti et al. (2001), as concen-
trações dos elementos de Na a Th na fração fina (< 2,0 
µm) e grossa (2,0 µm - 10 µm) foram obtidas por PIXE e 
INAA (análise por ativação com nêutrons instrumental), 
após a coleta das amostras utilizando um amostrador de 
filtros empilhados de particulado fino e grosso (Parker 
et al., 1977) em filtros de policarbonato Nuclepore.

No estudo de Graham et al. (2003a) foi utilizado 
um amostrador “Gent” de dois estágios, localizado a 4 m 
acima do nível do solo, para coletar partículas de aeros-
sóis grosso (2,0 µm - 10 µm) e fino (< 2,0 µm) em filtros 
de policarbonato Nuclepore. Os filtros foram analisados 
usando uma combinação de PIXE e INAA para a deter-
minação dos elementos entre o Na e Pb.

Área de expansão agrícola e outras áreas de es-
tudo (B e C)

Nos estudos desenvolvidos por Artaxo et al. (2002) 
as amostras de aerossóis foram coletadas por meio de um 
amostrador de filtros empilhados de particulado fino e 
grosso, munido de uma cabeça de pré-separação de PM

10
 

(Hopke et al., 1997). O amostrador recolhe as partículas 
em filtros de 47 mm de diâmetro de policarbonato. Um 
filtro com 8 µm de poro recolhe as partículas grossei-
ras (2,0 µm - 10 µm), enquanto um filtro de poro 0,4 µm 
recolhe as partículas finas (< 2,0 µm). A vazão utilizada 
durante a campanha foi de 16 L/min, e o tempo de amos-
tragem de 24 a 48 horas. As concentrações elementares 
foram obtidas por PIXE.

No trabalho de Guyon et al. (2003) foi utilizado 
um amostrador de filtros empilhados de particulado 
fino e grosso com uma cabeça de pré-separação com o 
design de Hopke (1997), foi operado a uma vazão de 16 
L/min, com dois filtros em série para recolher as frações 
grossa (2,0 - 10 µm) e fina (< 2,0 µm). As concentrações 
elementares foram obtidas por PIXE para ambas as fra-
ções de aerossol.

Echelar et al. (1998) coletou as amostras de aeros-
sóis com um amostrador de filtros empilhados de parti-

culado fino e grosso (Parker et al., 1977) equipado com 
uma cabeça de separação de PM

10
 (Hopke et al., 1997). 

Foram utilizados filtros de policarbonato com diferen-
tes tamanhos de poro: 8 µm para a recolha das partículas 
grossas (2,0 - 10 µm), e de 0,4 µm para partículas finas 
(<2,0 µm). A vazão foi de 16 L/min, e o tempo de reco-
lha variou de 24 horas durante a temporada de queima e 
uma semana durante a estação úmida. As concentrações 
elementares foram determinadas por espectroscopia de 
PIXE. Dados de concentração foram obtidos para 26 ele-
mentos.

No trabalho de Gerab et al. (1998) as partículas de 
aerossóis PM

10
, foram coletadas usando um amostra-

dor de filtros empilhados de particulado fino e grosso. 
O amostrador coleta as partículas em filtros Nuclepore 
com diâmetro de 47 mm e separa o aerossol em duas fra-
ções: partículas grossas, com 2,0 <dp <10 µm, coletadas 
em filtros com 8 µm de tamanho de poro, e o material 
particulado fino, com dp <2,0 µm, coletado com filtros 
com 0,4 µm de tamanho de poro. A vazão utilizada ao 
longo da coleta foi de 15 L/min. O PIXE foi usado para 
calcular as concentrações de cerca de 28 elementos.

Maenhaut et al. (2002) coletou amostras de aerossó-
is atmosféricos na Alta Floresta. O dispositivo de recolha 
de amostras escolhido foi um amostrador de filtros empi-
lhados de particulado fino e grosso, que separa o aerossol 
em fração grossa (2,0 - 10 µm) e fina (< 2,0 µm). Os mate-
riais filtrantes utilizados foram filtros de policarbonato 
Nuclepore com tamanho de poro de 8 µm (com revesti-
mento de Apiezon) e 0,4 µm para a separação das frações 
de grossa e fina, respetivamente. Foi feita uma análise 
multi-elementar por PIXE e INAA para determinar as 
concentrações elementares em cerca de 47 elementos.

Em todos os trabalhos citados, para calcular a mas-
sa do material particulado coletado, os filtros foram pe-
sados antes e depois da coleta da amostra, usando uma 
microbalança eletrônica, com sensibilidade de pelo me-
nos 1 µg. Antes de cada pesagem os filtros foram estabi-
lizados durante 24 h num local com temperatura a 20ºC 
e umidade relativa de 50%.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A composição química da atmosfera das dife-
rentes áreas da Amazônia pode variar dependendo da 
localização, ocupação e uso do solo, da estação do ano e 
da ocorrência ou não de episódios de transporte de ae-
rossóis na própria região ou transporte a longa distância 
exterior à própria bacia. Ao longo do tempo tem havido 
uma tendência para generalizar os resultados de estudos 
específicos de um determinado local para toda a Amazô-
nia, o que dada a sua extensão e diversidade não parece 
adequado.
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Na região Amazônica, a concentração típica em 
número de aerossóis para a estação das chuvas é de cer-
ca de 200 - 300 partículas por cm3. A concentração em 
massa de aerossóis (PM

10
) para esta estação pode variar 

entre 10 - 15 µg/m3 (Artaxo et al., 1990, 2002). Na estação 
seca o número de partículas pode aumentar para 10.000 
– 20.000 por cm3 (Artaxo et al., 2002) e as concentra-
ções em massa de PM

10
 e PM

2
 podem atingir valores ex-

tremamente altos entre 400 - 600 µg/m3 e 200 - 300 µg/
m3, respetivamente.

Área de preservação (A)
A área de preservação situa-se a norte da bacia e 

engloba as regiões de Balbina (Formenti et al., 2001; 
Graham et al., 2003a), Reserva Florestal Adolpho Ducke 
(Artaxo et al., 1988, 1990), ZF1 (Artaxo et al., 1990) e tor-
re Bacia Modelo (Artaxo et al., 1988) (Figura 1).

Na estação úmida a atmosfera apresenta-se bas-
tante limpa devido à ausência quase completa de quei-
madas e ressuspensão de poeiras bem como de erosão, 
devido aos solos estarem bastante úmidos. No entanto, 
na parte norte da Amazônia pode ser observado massas 
de ar carregadas de poeiras do deserto do Saara, princi-
palmente de fevereiro a maio, quando a Zona de Conver-
gência Intertropical (ZCIT) atravessa a parte central da 
bacia Amazônica.

Os locais de estudo da área de preservação, no que 
diz respeito às concentrações de material particulado 
atmosférico (MPA) nesta estação, apresentam valores 
que variam entre 1,6 – 2,1 µg/m3 na fração fina e 5,8 – 
6,5 µg/m3 na fração grossa (Tabela 1). As concentrações 
apresentadas para as duas diferentes granulometrias es-
tão dentro dos valores normais para a estação úmida. Es-
tas condições podem ser consideras de background para 
a área de preservação, assumindo-se que as regiões não 
são afetadas por qualquer tipo de emissão.

A estação seca é normalmente a época em que se fa-
zem as queimadas e em que se observa maior ressuspen-
ção de poeiras devido aos solos estarem mais secos. Nes-
ta estação, no que diz respeito à concentração de MPA, 
observam-se valores que variam entre 2,6 – 6,8 µg/m3 na 
fração fina e 3,4 – 7,6 µg/m3 na fração grossa (Tabela 1). 
Estes valores apresentam a mesma ordem de grandeza 
dos observados para a estação úmida, principalmente na 
fração grossa. Nestas condições os valores de concentra-
ção de MPA são independentes da estação do ano, para 
a área de preservação.

Em condições diferentes das de background, quando 
a parte norte da bacia é afetada por massas de ar car-
regadas de poeiras do Saara (fevereiro – maio) pode-se 
observar alterações interessantes, como por exemplo, 
na região de Balbina. O MPA apresenta na fração fina 
valores médios de concentração de 8,4 µg/m3 e na fração 
grossa de 18 µg/m3. Comparando com as condições de 

background desta área existe um aumento da concentra-
ção média de partículas presentes na fração fina e grossa 
de cerca de 5 e 3 vezes, respetivamente.

Em termos de elementos traço, em condições de ba-
ckground, nos locais de estudo da área de preservação, ob-
serva-se um predomínio de alguns elementos como o P, 
S, K, Cu e Zn, elementos caraterísticos de emissões bio-
génicas. As concentrações médias são muito semelhan-
tes nas duas estações estudadas, (Tabela A1, em anexo). 
São mais elevadas na fração grossa do que na fração fina 
para todos estes elementos traço, com exceção do S, que 
apresenta uma tendência contrária. Este fato pode ser 
explicado pela presença de uma fração importante de 
enxofre que aparece na forma de partículas de sulfato na 
fração fina, formadas pela conversão de gás - partícula 
de SO

2
, emitidas pela vegetação.

No que diz respeito à concentração média dos ele-
mentos traçadores caraterísticos das poeiras minerais 
(Al, Si, Ti e Fe) as concentrações médias são baixas nas 
duas estações estudadas, mas são ligeiramente mais ele-
vadas durante a estação úmida (Tabela A1, em anexo). 
Este fato contradiz o esperado. Essas baixas concentra-
ções não são surpreendentes para a zona de preservação, 
devido à densa cobertura vegetal existente que impede 
a ressuspensão de poeiras. O que contradiz o esperado 
são os valores mais elevados observados durante a esta-
ção úmida. De acordo com Artaxo (1990) este resultado 
surpreendente é provavelmente devido a mudanças na 
posição da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) 
e do anticiclone subtropical que resulta na injeção de 
massas de ar do hemisfério norte, que pode introduzir 
poeiras da região do Saara. 

O Cl destaca-se na estação úmida e principalmente 
na região de Balbina com uma concentração de 65 ng/m3 
na fração fina sendo cerca de 6 vezes mais alta do que as 
médias dos restantes locais da área de preservação. Este 
enriquecimento em Cl, em particular, na fração fina é 
provavelmente devido às emissões biogénica da floresta. 
Sabe-se que o Cl pode ser emitido durante o processo de 
transpiração das plantas (Nemeruyk, 1970). Na fração 
grossa a concentração de Cl também apresenta um au-
mento (155 ng/m3) mas neste caso a origem foi atribuída 
ao transporte de sal marinho incorporado nas plumas de 
poeira transportada a baixa altitude (Talbot et al., 1986; 
Artaxo et al., 1995) (Tabela A1, em anexo). 

Quando a área de preservação é afetada por mas-
sas de ar carregadas de poeiras do Saara os elementos 
traço de origem crustal (Al, Si, Ca, Ti, Mn e Fe) são os 
que mais se destacam. Na região de Balbina os valores 
médios de concentração chegam a exibir aumentos de 
cerca de 10 vezes. Durante estes episódios as concentra-
ções dos elementos traço aumentam significativamente 
nas duas frações. Nas mesmas condições os valores de 
concentração de S (231 ng/m3) na fração fina e de K (264 
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ng/m3) na fração grossa também aparecem com uma 
grande expressão, comparando com os valores de back-
ground. Este fato pode estar relacionado com emissões de 
queima de biomassa mas com origem no norte de África 
também. A concentração de Cl também tem uma grande 
expressão nestas condições variando entre 181 ng/m3 na 
fração fina e 1143 ng/m3 na fração grossa, o que pode ser 
explicado pelo transporte de sal marinho.

Outro dado importante é o fato dos valores de 
concentração de P na fração grossa serem da mesma or-
dem de grandeza em condições de background (8,9 – 36 
ng/m3) e quando afetado pelas poeiras provenientes do 
Saara (37 ng/m3) e independentemente da estação do 
ano estudada, o que sugere que o P na fração grossa foi 
produzido localmente pelas emissões da floresta e não 
transportado a longa distância (Tabela A1, em anexo).

Tabela 1 - Concentração média de partículas finas e gros-
sas para a estação úmida e seca, referente à área de pre-
servação, expressa em µg/m3.

Autor Local Fração Fina Fração Grossa

Artaxo et 
al., 1990

RFAD 2,1 ± 0,7 (25) 6,1 ± 1,8 (25) Estação 
úmida

  ZF1 1,7 (31) 6,5 (31)

Artaxo et 
al., 1988

BM 4,7 ± 2,3 (11) 3,4 ± 1,5 (11) Estação 
secaRFAD 6,8 ± 3,9 (25) 7,6 ± 1,6 (25)

Formenti 
et al., 2001

BA 1,6 5,8
Estação 
úmida

Graham et 
al., 2003a

BA 2,6 ± 0,8 3,9 ± 1,4
Estação 

seca

RFAD – Reserva Florestal Adolpho Ducke; BM – Torre Bacia Mo-
delo; BA – Balbina

( ) – número de amostras em que o elemento foi observado acima 

do limite de deteção

Área de expansão agrícola (B)
A área de expansão agrícola situa-se a sul da bacia, 

e engloba as regiões da Alta Floresta (Echalar et al., 1998; 
Maenhaut et al., 2002), Reserva Biológica Jarú (Artaxo 
et al., 2002; Guyon et al., 2003) e Fazenda N. S. Apareci-
da (Artaxo et al., 2002) (Figura 1).

Durante a estação úmida, os locais de estudo em 
condições de background apresentam valores que variam 
entre 2,2 – 2,9 µg/m3 e 5,1 – 5,7 µg/m3 na fração fina e 
grossa, respetivamente (Tabela 2). Estes valores quando 
comparados com os observados na área de preservação 
nas mesmas condições, não apresentam grande diferen-
ça e apresentam a mesma tendência em termos de distri-
buição por fração, apesar das áreas de estudo exibirem 
caraterísticas muito diferentes. A concentração de MPA 
em condições de background é medida independente da 
localização (área de preservação, área de expansão agrí-
cola), do uso e ocupação do solo e da estação do ano.

Tabela 2 - Concentração média de partículas finas e gros-
sas para a estação úmida e seca, referente à área de ex-
pansão agrícola, expressa em µg/m3.

Autor Local Fração Fina Fração 
Grossa

Artaxo et 
al., 2002

FNSA 2,9 ± 1,7 5,7 ±3,1 Estação 
úmidaRBJ 2,2 ± 1,3 5,1 ± 2,6

FNSA 66,9 ± 55,1 17,8 ± 11,7 Estação 
secaRBJ 33,4 ± 2,8 6,5 ± 6,1

Guyon et 
al., 2003

RBJ 2,2 5,1
Estação 
úmida

RBJ 31,5 7,3
Estação 

seca

Echalar et 
al., 1998

AF 5,5 ± 3,5 (75)
16,4 ± 9,4 

(77)
Estação 
úmida

AF 47 ± 41 (126) 34 ± 21 (124)
Estação 

seca

Maenhaut 
et al., 2002

AF 9,9 ± 9,9 (51)
15,1 ± 9,9 

(51)
Estação 
úmida

AF 63 ± 55 (152) 37 ± 25 (152)
Estação 

seca

FNSA – Fazenda Nossa Senhora Aparecida; RBJ – Reserva Biológi-
ca Jarú; AF – Alta Floresta

( ) – número de amostras em que o elemento foi observado a 

cima do limite de deteção

Na área de expansão agrícola, em determinados 
locais, durante a estação úmida, são observados valores 
de concentração de MPA bastante diferentes do normal 
para a estação. As concentrações de MPA para a região 
da Alta Floresta podem variar entre 5,5 – 9,9 µg m-3 na 
fração fina e entre 15 – 16 µg m-3 na fração grossa (Tabela 
2). Comparando com as condições de background desta 
área existe um aumento da concentração média de par-
tículas cerca de 3 vezes superior nas duas frações estu-
dadas. Este aumento pode ser explicado pela ocorrência 
de queimadas na região que contribuem para o aumento 
de MPA na atmosfera. Esta questão pode ser esclarecida 
depois de analisados os elementos traço.

Na estação seca, a região de Alta Floresta, apre-
senta concentrações de MPA na fração fina que podem 
variar entre 47 – 63 µg/m3 e entre 34 – 37 µg/m3 na fra-
ção grossa (Tabela 2). Nota-se um aumento significativo 
da concentração de partículas na fração fina e na fração 
grossa. Este aumento de MPA mais acentuado na fração 
fina pode ser justificado com as emissões de queima de 
biomassa, na fração grossa pode ser explicado pela res-
suspensão de poeiras. As médias das concentrações de 
MPA nas frações fina e grossa, na região da Reserva Bio-
lógica Jarú e F.N.S. Aparecida, variam entre 32 - 67 µg/m3 
e entre 6,5 - 18 µg/m3, respetivamente (Tabela 2). Há um 
aumento significativo da concentração de partículas em 
especial na fração fina. Pela descrição das condições em 
que foi feita a amostragem e pelos dados de MPA pode-
se concluir que esta região foi atingida por fortes emis-
sões de queima de biomassa (Tabela 2).
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Na estação úmida e em condições de background os 
elementos traços que mais se destacam são os caraterís-
ticos de emissões biogénicas (P, S, K, Cu e Zn) (Tabela 
A2, em anexo). Na região de F.N.S. Aparecida e Reserva 
Biológica Jarú, as concentrações médias são muito se-
melhantes às observadas nas regiões da área de preser-
vação nas mesmas condições. Os valores são mais ele-
vados na fração grossa do que na fração fina para todos 
estes elementos traço, com exceção do S. As tendências 
observadas nas duas áreas distintas, nestas condições, 
demostram que as emissões que se fazem sentir são pró-
ximas da fonte, ou seja, que são de origem biogénica. 
Apresentam na fração grossa valores de concentração 
ligeiramente mais elevados para P (23 – 38 ng/m3). Este 
aumento pode ser explicado pelo uso deste elemento 
como fertilizante nas áreas agrícolas. No que diz res-
peito à concentração média dos elementos traçadores 
caraterísticos das poeiras minerais (Al, Si, Ca, Ti, Mn e 
Fe), os valores de concentração são baixos mais sempre 
mais elevados na fração grossa. A erosão eólica é míni-
ma na Amazônia durante a estação chuvosa, portanto, 
essas baixas concentrações não são surpreendentes. Po-
de-se dizer que são muito próximas às observadas para 
as mesmas condições (estação úmida e background) na 
área de preservação.

Na estação úmida também se pode observar valores 
de concentrações de elementos traço biogénicos e de po-
eiras minerais bastante diferentes do normal para a esta-
ção. Na região da Alta Floresta e em relação aos elemen-
tos traço de origem biogénica observa-se um aumento 
de até 5 vezes na fração fina e de até 4 vezes na fração 
grossa em relação às concentrações médias observadas 
nas condições de background da estação úmida. Observa-
se também uma maior incidência de S (170 - 270 ng/m3) 
na fração fina e de K (240 - 270 ng/m3) na fração grossa 
(Tabela A2, em anexo). Estes elementos traço juntamen-
te com o Zn são também caraterísticos de queima de 
biomassa. Este fato pode ser explicado pela ocorrência 
de queimadas nesta região durante a estação úmida, o 
que apesar de ser pouco frequente pode acontecer. Em 
termos de elementos traço caraterísticos das poeiras mi-
nerais (Al, Si, Ca, Ti, Mn e Fe) observa-se um aumento 
de até 3 vezes na fração fina e de até 5 vezes na fração 
grossa em relação às concentrações médias observadas 
nas condições de background, devido à ressuspensão do 
solo durante as atividades agrícolas.

Durante a estação seca na região de F.N.S. Apare-
cida e Reserva Biológica Jarú observa-se um aumento 
generalizado das concentrações médias dos elementos 
traço caraterísticos de emissões biogénicas. Observa-se 
ainda uma maior incidência de S (529 - 1104 ng/m3), de 
K (506 - 1109 ng/m3) e Zn (4,2 – 8,3 ng/m3) na fração 
fina (Tabela A2, em anexo). Este fato pode ser explicado 
mais uma vez pela presença de queimadas. Em termos 
de elementos traço caraterísticos das poeiras minerais 
observa-se um aumento na fração grossa. Este aumento 
justifica-se com a ressuspensão do solo durante as ativi-
dades agrícolas. 

Na região da Alta Floresta observa-se uma tendên-
cia muito semelhante à região anterior em relação aos 
elementos traço caraterísticos de queimadas. As con-
centrações de S (890 - 950 ng/m3), de K (1200 - 1280 ng/
m3) e Zn (8,4 – 8,6 ng/m3) na fração fina têm ainda uma 
maior expressão o que indica uma maior incidência em 
termos de emissões provenientes de queimadas nesta re-
gião. Observa-se também um aumento muito significa-
tivo dos elementos traçadores de poeiras indicando que 
esta região tem uma atividade agrícola ainda mais inten-
sa do que a região de N.S. Aparecida e Reserva Biológica 
Jarú. Os elementos traços que mais se destacam são o Al 
(2200 - 3100 ng/m3), Si (2100 – 2200 ng/m3) e o Fe (1220 
- 1400 ng/m3) na fração grossa (Tabela A2, em anexo).

Outras áreas de estudo (C)
A Serra do Navio (Gerab et al., 1998) e Cuiabá 

(Echalar et al., 1998) devido às suas localizações e uso/
ocupação do solo apresentam caraterísticas muito dife-
rentes das áreas anteriormente descritas (Figura 1).

A Serra do Navio apresenta um padrão de chuva di-
ferente quando comparado com outras regiões da bacia 
amazônica. O período mais chuvoso na Serra do Navio 
ocorre entre março e junho, com uma precipitação mé-
dia mensal de 2.700 mm. Durante o período mais seco, 
setembro e outubro, a precipitação média mensal na 
Serra do Navio é ainda alta cerca de 80 mm. Por esse mo-
tivo não há uma divisão de estações bem definida na Ser-
ra do Navio, como existe na Amazônia central. As con-
centrações de MPA variam entre 6,8 µg /m3 na fração fina 
e 15 µg /m3 na fração grossa. A concentração na fração 
grossa é mais do dobro da concentração da fração fina. 
Estes valores são elevados para um local que, de acordo 
com os autores, não está sujeito a emissões antrópicas, 
devido à sua localização. Apesar da massa de partícu-
las ser quase constante ao longo do ano, por vezes são 
identificados episódios com aumento da concentração 
de partículas na fração grosseira (40 – 60 µg /m3). Estes 
episódios acontecem entre Dezembro e Fevereiro e po-
dem ser justificados com o transporte a longa distância 
de poeiras do deserto do Saara. Durante essa altura do 
ano a posição da Zona de Convergência Intertropical 
(ZCIT) permite a entrada das poeiras africanas na bacia 
amazônica. A Serra do Navio destaca-se fortemente em 
relação ao Na (2060 ng/m3) e ao Cl (1059 ng/m3) na fra-
ção grossa. Estes dois elementos são caraterísticos das 
emissões com origem marinha. A grande incidência des-
tes dois elementos justifica-se pela proximidade ao Oce-
ano Atlântico e dos ventos dominantes. A concentração 
de elementos caraterísticos da poeira do solo, tais como 
Si, Al, Ca, Ti e Fe são cerca de três vezes maior na fra-
ção grosseira do que no aerossol fino. Por outro lado, S é 
duas vezes mais concentrado na fração fina. Observam-
se ainda valores de concentração média elevada para Mn 
(59,2 ng/m3) na fração grosseira explicado pela contri-
buição local das atividades de mineração de manganês 
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na Serra do Navio, mina em produção à época em que 
este artigo foi escrito (Tabela A3, em anexo).
Cuiabá é a capital e maior cidade do estado de Mato 
Grosso (MG) com cerca de 560 mil habitantes. A ve-
getação predominante da região de Cuiabá é o cerrado, 
desde suas variantes mais arbustivas até as matas mais 
densas à beira dos cursos de água. As concentrações de 
MPA variam entre 3,9 µg /m3 na fração fina e 12 µg /m3 na 
fração grossa durante a estação úmida e entre 17 µg /m3 

na fração fina e 32 µg /m3 na fração grossa durante a esta-
ção seca. Os valores médios de concentração de MP das 
duas estações são um pouco elevados quando compara-
dos com os das outras regiões estudadas em condições 
de background. Durante a estação seca os valores médios 
de concentração são bastante elevados, tendo como jus-
tificação as emissões de queima de biomassa.

Os elementos traço que mais se destacam são o K, 
Cl e Br devido às emissões de queima de biomassa que 
se fazem sentir na região. Na estação seca o Cl na fração 
fina apresenta valores médios de concentração de 14 ng 
/m3. Este valor é 13 vezes superior ao valor observado na 
estação úmida. O K na estação seca também se destaca 
com concentrações médias de 440 ng /m3 na fração fina 
e 580 ng /m3 na fração grossa. Os elementos traço carate-
rísticos de emissões crustais (Al, Si, Ca, Fe) apresentam 
concentrações médias altas na fração grossa, mas muito 
constantes entre estações o que demonstra que não exis-
te sazonalidade no que diz respeito a estes elementos 
traço (Tabela A3, em anexo).

Razões elementares - Influência das poeiras 
transoceânicas 

Algumas razões entre elementos traço específicos 
em MPA têm sido usadas como “assinatura geoquímica” 
específica para caraterizar diferentes regiões/fontes. As 
razões entre os elementos traço caraterísticos das poei-
ras minerais (Si, Ca, P, K, Fe) e Al e Ca têm sido utiliza-
dos com algum sucesso para identificar locais de origem 
de determinadas emissões. Na tabela 3 pode-se observar 
algumas razões elementares em condições de background 
e sob influência crescente de emissões de poeiras mine-
rais (emissões fracas, moderadas e fortes) em alguns dos 
locais estudados da zona de preservação e na Serra do 
Navio que podem ser realmente atingidos pelas massas 
de ar provenientes do norte de África. Os resultados ob-
tidos (Tabela 3) são comparados com os dados de Mason 
(1966) para as rochas crustais e com as razões elementa-
res obtidas por Chiapello at al. (1997) nas massas de ar 
carregadas de poeiras provenientes de África coletadas 
no arquipélago de Cabo Verde. Essas razões elementares 
foram usadas para distinguir diferentes locais de origem 
das poeiras (Sahel, centro sul e noroeste do Saara) que 
atingem Cabo Verde e que por sua vez Formenti (2001) 
usou para comparar com os resultados obtidos na cam-
panha de amostragem que realizou na região de Balbina, 
na Amazônia.

Tabela 3 - Razões elementares para alguns elementos da região de Balbina, Reserva Florestal Adolpho Ducke (RFAD), 
ZF1 e Serra do Navio comparando com as razões elementares obtidas por Mason (1966) e Chiapello et al. (1997).

  Este estudo
Mason, 

1966
Chiapello et al., 1997

Background Emissões fracas Emissões 
moderadas

Emissões 
fortes

Rochas 

crustais
Sahel

Centro sul 

do Saara

Noroeste 

do SaaraBalbina (1) RFAD (2) ZF1(2) Serra do Navio(3) Balbina (1)

Fração Fina

Si/Al 2.1 2.50 2.97 2.31 2.0 3.4 2.03 2.21 2.32

Ca/Al 0.24 0.18 0.19 0.11 0.16 0.45 0.2 0.36 0.6

P/Al 0.26 0.10 0.11 0.014 0.011 0.013  --  --  --

K/Ca 3.7 2.89 2.24 4.76 1.6 0.71 0.96 0.62 0.43

Fe/Ca 2.2 3.33 2.92  -- 3.04 1.34 2.71 1.43 0.9

Fração Grosseira

Si/Al 1.3 2.89 2.97 1.91 1.87 3.4 2.03 2.21 2.32

Ca/Al 0.22 0.45 0.37 0.40 0.26 0.45 0.2 0.36 0.6

P/Al 0.70 0.50 0.39 0.019 0.04 0.013  --  --  --

K/Ca 7.0 3.46 3.42 0.84 0.70 0.71 0.96 0.62 0.43

Fe/Ca 2.3 1.53 1.75  -- 1.8 1.34 2.71 1.43 0.9
  
(1) - Formenti et al., 2001

(2) - Artaxo et al., 1990

(3) - Gerab et al., 1998

RFAD - Reserva Florestal Adolpho Ducke
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De acordo com Formenti (2001) em condições 
de background e em ambas as frações, as razões de massa 
elementares de Si, Ca, Ti, Mn, Fe com respeito ao Al, no 
material particulado coletado na região de Balbina, lem-
bra as razões médias das rochas crustais (Mason, 1966). 
Quando esta região é fortemente atingida pelos ventos 
provenientes do norte de África as razões obtidas são 
comparáveis com as razões elementares corresponden-
tes, obtidas por Chiapello (1997) para episódios de po-
eira na Ilha de Cabo Verde (Tabela 3). As razões obtidas 
são consistentes com os resultados de Chiapello (1997) 
e sugerem a região do Sahel como fonte das poeiras mi-
nerais transportadas para Balbina. Os valores obtidos 
nas razões elementares para a região da Serra do Navio 
são bastante semelhantes aos observados na região de 
Balbina quando fortemente afetada pelas massas de ar 
carregadas de poeiras. Esta observação está de acordo 
com o que seria de esperar tendo em conta que ambos 
os locais são afetados pelo mesmo tipo de emissões. A 
região da Reserva Florestal Adolpho Ducke (RFAD) e 
ZF1, quando afetadas por emissões da mesma natureza, 
mas de fraca intensidade, apresentam valores de razões 
elementares muito semelhantes entre si, mas não exi-
bem razões comparáveis a nenhum dos locais conside-
rados como possíveis origens.

CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA  
PESQUISAS FUTURAS

Este estudo teve como foco a questão da concen-
tração do material particulado e dos elementos traço em 
diferentes locais estudados da bacia Amazônica com o 
objetivo de compilar a informação existente e perceber 
as diferentes fontes e propriedades dessas partículas.

A área de preservação apresenta valores de concen-
tração de material particulado que variam entre 1,6 – 2,1 
µg /m3 na fração fina e 5,8 – 6,5 µg /m3 na fração grossa e 
2,6 – 6,8 µg /m3 na fração fina e 3,4 – 7,6 µg /m3 na fração 
grossa, na estação úmida e seca, respetivamente. Os va-
lores de concentração de material particulado apresen-
tam a mesma ordem de grandeza independentemente da 
estação do ano.

A área de expansão agrícola apresenta valores de 
concentração de material particulado que variam entre 
2,2 – 2,9 µg /m3 e 5,1 – 5,7 µg /m3 na fração fina e gros-
sa, respetivamente, na estação úmida. Pode-se concluir 
que nestas condições a concentração de material parti-
culado é independente da localização, do uso e ocupa-
ção do solo e da estação do ano. Estas condições podem 
ser consideradas de background para as diferentes áreas e 
condições estudadas, assumindo-se que as regiões não 
são afetadas por qualquer tipo de emissão. Os elementos 
traços que mais se destacam nestas condições são os de 
natureza biogénica (P, S, K e Zn).

As grandes diferenças observadas entre as áreas da 
bacia surgem quando as regiões são afetadas por dife-
rentes emissões sejam elas de origem natural ou antró-
pica (condições de não background): a concentração de 
material particulado é sempre maior na área de expan-
são agrícola do que na área de preservação; na área de 
preservação os elementos traços mais abundantes são os 
característicos de ressuspensão de poeira do solo (Al, Si, 
Ca, Ti, Mn e Fe) devido às massas de ar provenientes 
do norte de África; na área de expansão agrícola os ele-
mentos traços mais abundantes são os característicos da 
queima de biomassa (S, K e Zn) devido às queimadas 
florestais e os característicos da ressuspensão de poei-
ras do solo (Al, Si e Fe) devido às atividades agrícolas. A 
Serra do Navio tem características mais parecidas com 
área de preservação, porém devido à sua localização 
próxima do mar apresenta os elementos traço caraterís-
ticos do aerossol marinho (Na, Cl). Cuiabá é área mais 
parecida com a área de expansão agrícola, porém com 
outro bioma, o cerrado. Algumas razões entre elementos 
traço permitem obter uma “assinatura” específica para 
diferentes regiões. Neste trabalho tentou-se encontrar 
relações elementares que podem funcionar como indica-
dores de estimativa de contribuição de fontes.

As propriedades estudadas ao nível dos aerossóis 
atmosféricos afetam os processos atmosféricos e a bio-
disponibilidade de determinados nutrientes. Só identi-
ficando e quantificando os aerossóis e as suas fontes é 
que se pode regular as concentrações regionais para uma 
melhor compreensão desses impactos.

É importante continuar a estudar o material parti-
culado atmosférico em profundidade na região da Ama-
zônia. A ampla gama de fontes, a composição química 
complexa e muito variável das partículas, a distribuição 
por tamanhos, a complexidade dos processos de for-
mação e de transformação, os múltiplos impactos e a 
importante variação espaço-temporal são tudo provas 
dessa necessidade e importância. Ao discutir alguns as-
petos relacionados com o aerossol, algumas proprieda-
des e fontes, e ao sugerir alguns trabalhos futuros para 
complementar este estudo espera-se incentivar e refor-
çar a pesquisa nesta região.

Existem algumas pesquisas que podem ser feitas 
para melhorar a compreensão dos fenómenos responsá-
veis pelas variações de concentração de massa de par-
tículas que acontecem na Bacia Amazônica. Estes fenó-
menos ocorrem dentro da própria bacia, por exemplo, 
com as emissões de queima de biomassa ou através do 
transporte de partículas a longa distância proveniente 
do norte de África e do Oceano Atlântico. Para se obter 
mais informações sobre o transporte a longa distância 
seria interessante conhecer a direção dominante dos 
ventos que fazem esse transporte e fazer medições de 
longa duração em diferentes locais dispostos na mesma 
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latitude ao longo da bacia para se saber até que distân-
cia este fenómeno se faz sentir e para obtermos dados 
sobre gradientes de concentração. Estas medições tam-
bém seriam interessantes para melhor compreender a 
periodicidade deste fenómeno. Medições sistemáticas 
da composição por diferentes tamanhos de partículas e a 
diferentes alturas também são escassas na Bacia Amazô-
nica. Tais medições são particularmente necessárias em 
áreas mais remotas da Bacia, para desta forma aumentar 
a cobertura geográfica das amostragens. Também é im-
portante tentar melhorar a caracterização química dos 
compostos inorgânicos nas partículas. São necessários 
estudos que esclareçam a influência de outros compos-
tos, nos processos de formação e/ou transformação das 
espécies inorgânicas e outros estudos que incidam sobre 
as propriedades físicas dos compostos inorgânicos, para 

se perceber melhor o seu papel na formação de núcleos 
de condensação de nuvens e por sua vez no balanço ra-
diativo atmosférico. Seria interessante explorar razões 
elementares de elementos traço específicos de emissões 
que permitam obter uma “assinatura” própria de dife-
rentes regiões da bacia. 
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Tabela A1 - Concentração média de elementos na fração fina e grossa durante a estação úmida e seca, na área de pre-
servação, expressa em ng/m3.

    Autor Local Na Mg Al Si P S CI

Es
ta

çã
o 

ú
m

id
a

Fr
aç

ão
 F

in
a Formenti et al., 2001 BA 26 -- 23 48 5 68 65

1Artaxo et al., 1990
RFAD 48.6 (3) 23.2 (4) 62.3 (25) 155.7 (25) 6.29 (16) 83.3 (25) 9.52 (1)

ZF1 61.0 (1) 24.9 (4) 56.6 (31) 168.2 (31) 6.41 (20) 54.8 (31) 8.85 (6)

1Formenti  et al., 2001 BA 268 126 692 1428 13 231 181

Fr
aç

ão
 

G
ro

ss
a

Formenti  et al., 2001 BA 54 -- 56 67 33 32 155

Artaxo et al., 1990
RFAD 90.5 (6) 48.6 (4) 72.5 (25) 209.4 (25) 36.3 (25) 46.6 (25) 55.0 (25)

ZF1 87.8 (5) 38.4 (4) 69.5 (31) 206.1 (31) 26.9 (31) 35.0 (31) 52.5 (31)

1Formenti  et al., 2001 BA 657 252 1135 2099 37 144 1143

Es
ta

çã
o 

se
ca

Fr
aç

ão
 

Fi
n

a

Graham et al., 2003 BA 45.7 (8) 43.3 (2) 15.9 (8) 24.9 (8) 4.5 (6) 108.8 (8) --

Artaxo et al., 1988
BM -- 19.4 (4) 14.1 (7) -- 6.62 (5) 208 (11) 8.16 (3)

RFAD -- 11.9 (6) 8.37 (15) -- 3.87 (25) 259 (25) 6.06 (8)

Fr
aç

ão
 

G
ro

ss
a Graham et al., 2003 BA 78.7 (8) 26.3 (2) 19.4 (8) 32.6 (8) 23.3 (8) 26.1 (8) 64.9 (4)

Artaxo et al., 1988
BM -- 33.4 (4) 34.7 (11) 66.2 (11) 8.89 (11) 42.3 (11) 80.8 (4)

RFAD -- 20.9 (25) 32.7 (25) 55.9 (25) 32.2 (25) 65.2 (25) 50.5 (25)

    Autor Local K Ca Ti Mn Fe Zn

Es
ta

çã
o 

ú
m

id
a

Fr
aç

ão
 F

in
a Formenti et al., 2001 BA 18 5 1.5 0.22 12 0.25

1Artaxo et al., 1990
RFAD 32.1 (25) 11.1 (25) 4.95 (25) 0.86 (16) 37.0 (25) 0.67 (17)

ZF1 24.2 (31) 10.8 (31) 4.19 (31) 0.83 (16) 31.5 (31) 0.53 (31)

1Formenti  et al., 2001 BA 195 115 46 5.5 344 1.6

Fr
aç

ão
 G

ro
ss

a Formenti  et al., 2001 BA 69 11 4 0.4 25 0.6

Artaxo et al., 1990
RFAD 112.1 

(25) 32.4 (25) 6.01 (25) 1.23 (25) 49.7 (25) 1.59 (25)

ZF1 87.3 (31) 25.5 (31) 5.29 (31) 1.08 (31) 44.6 (31) 1.12 (31)

1Formenti  et al., 2001 BA 264 282 72 9.6 536 1.9

Es
ta

çã
o 

se
ca

Fr
aç

ão
 

Fi
n

a

Graham et al., 2003 BA 34.8 (8) 9.2 (6) 1.2 (5) 0.19 (8) 8.9 (8) 0.93 (8)

Artaxo et al., 1988
BM 111 (11) 8.96 (7) 1.46 (7) 0.79 (9) 11.1 (11) 2.61 (10)

RFAD 161(25) 3.94 (25) 0.89 (25) 0.30 (17) 6.53 (25) 1.61 (25)

Fr
aç

ão
 

G
ro

ss
a Graham et al., 2003 BA 57.5 (8) 11.2 (8) 1.4 (7) 0.32 (8) 11.2 (8) 0.48 (8)

Artaxo et al., 1988
BM 33.1 (11) 16.9 (11) 3.52 (11) 0.51 (7) 21.5 (11) 1.81 (11)

RFAD 103 (25) 18.1 (25) 2.90 (25) 0.64 (25) 22.8 (25) 1.42 (25)

BA – Balbina; RFAD – Reserva Florestal Adolpho Ducke; BM – Torre Bacia Modelo

( ) – número de amostras em que o elemento foi observado a cima do limite de deteção

1 – Região afetada por fortes emissões externas à bacia
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Tabela A2 - Concentração média de elementos na fração fina e grossa durante a estação úmida e seca, na área de ex-
pansão agrícola, expressa em ng/m3.

    Autor Local Na Mg Al Si P S CI

Es
ta

çã
o 

ú
m

id
a

Fr
aç

ão
 F

in
a Artaxo et al.,  2002 

FNSA -- -- 43.9 82.2 7.4 83.9 5.5

RBJ -- -- 35.69 37.83 4.83 88.1 5.07

Guyon et al., 2003 RBJ -- -- 34.5(24) 42.5(28) 5.6(28) 87.7(28) 6.1(11)

1Echalar et al., 1998 AF -- 103(37) 27(75) 74(37) 4.6(12) 170(75) 2.3(6)

1Maenhaut  et al., 2002 AF 51(52) 36(13) 96(52) 146(51) 13.9(47) 270(50) 37(9)

Fr
aç

ão
 G

ro
ss

a Artaxo et al., 2002 
FNSA -- -- 92.3 135.8 37.9 24 14.3

RBJ -- -- 44.2 50.1 34 28.2 9.37

Guyon et al., 2003 RBJ -- 29(23) 52.5(24) 52(25) 23.4(28) 23.5(28) 8.9(28)

1Echalar et al., 1998 AF -- 103(46) 230(77) 270(77) 86(77) 140(77) 41(68)

1Maenhaut  et al., 2002 AF 82(51) 69(20) 450(52) 390(52) 87(48) 86(43) 65(51)

Es
ta

çã
o 

se
ca Fr

aç
ão

 F
in

a 2Artaxo  et al., 2002 
FNSA -- -- 274 364 32.8 1104 62.2

RBJ -- -- 88.5 119 26.7 529 20.4

2Guyon et al., 2003 RBJ -- -- 91(72) 118.8(80) 26.7(81) 532.7(81) 20.4(19)

3Echalar et al., 1998 AF -- 460(42) 340(126) 520(63) 32(46) 950(126) 67(24)

3Maenhaut et al., 2002 AF 96(152) 198(23) 640(149) 540(144) 24(84) 890(151) 112(81)

Fr
aç

ão
 G

ro
ss

a 2Artaxo et al., 2002 
FNSA -- -- 502 875 68.2 155 28.2

RBJ -- -- 79.3 89.8 46.9 59.3 10.1

2Guyon et al., 2003 RBJ -- -- 80(26) 95(62) 47.7(81) 59.8(81) 10.1(20)

3Echalar et al., 1998 AF -- 670(75) 2200(124) 2100(124) 90(124) 180(124) 58(58)

3Maenhaut et al., 2002 AF 153(149) 250(20) 3100(151) 2200(151) 80(102) 169(94) 108(149)

    Autor Local K Ca Ti Mn Fe Zn

Es
ta

çã
o 

ú
m

id
a

Fr
aç

ão
 F

in
a Artaxo et al.,  2002 

FNSA 33.5 7.69 3.95 0.74 26 0.64

RBJ 26.2 6.39 3.51 0.56 21.4 0.78

Guyon et al., 2003 RBJ 26.8(28) 8.4(28) 3.8(14) 0.56(28) 21.6(26) 0.68(23)

1Echalar et al., 1998 AF 94(75) 8(75) 2.1(75) 0.53(45) 24 (75) 1.19(75)

1Maenhaut  et al., 2002 AF 220(52) 24(45) 4.8(49) 0.70(51) 46(52) 2.3(50)

Fr
aç

ão
 G

ro
ss

a Artaxo et al., 2002 
FNSA 76.7 18.3 8.57 1.9 64.4 0.91

RBJ 73.7 10.8 5.4 0.82 30.1 1

Guyon et al., 2003 RBJ 48.2(28) 12.2(28) 6.5(14) 0.87(28) 34.2(26) 0.72 (28)

1Echalar et al., 1998 AF 270(77) 44(77) 17(77) 3(77) 190(77) 2.3(75)

1Maenhaut  et al., 2002 AF 240(52) 53(52) 17.6(52) 2.4(52) 200 (52) 2.2(47)

Es
ta

çã
o 

se
ca Fr

aç
ão

 F
in

a 2Artaxo  et al., 2002 
FNSA 1109 50.8 32.7 4.95 162 8.33

RBJ 506 25.1 6.01 1.87 28.2 4.17

2Guyon et al., 2003 RBJ 506.2(81) 25.1(75) 6(50) 1.87(79) 28.6(81) 4.3(81)

3Echalar et al., 1998 AF 1200(126) 40(126) 22(126) 3.8(56) 223(126) 8.4 (126)

3Maenhaut et al., 2002 AF 1280(152) 53(114) 28(133) 2.7(146) 270(149) 8.6(144)

Fr
aç

ão
 G

ro
ss

a 2Artaxo et al., 2002 
FNSA 236 135 65.1 16.1 455 4.18

RBJ 88.3 45.8 7.99 3.92 47.5 2.85

2Guyon et al., 2003 RBJ 93.1(79) 52.3(76) 8(42) 4.5(79) 48(77) 4.3(7)

3Echalar et al., 1998 AF 390(124) 230(124) 140(124) 15(124) 1400(124) 4.7(124)

3Maenhaut et al., 2002 AF 410(151) 210(150) 114(149) 13.5(150) 1220(152) 5.3(126)

FNSA – Fazenda Nossa Senhora Aparecida; RBJ – Reserva Biológica Jarú; AF – Alta Floresta
( ) – número de amostras em que o elemento foi observado a cima do limite de deteção
1 – Região afetada moderadamente por emissões internas à bacia
2 – Região afetada por fortes emissões internas à bacia
3 – Região afetada por muito fortes emissões internas à bacia
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Tabela A3 - Concentração média de elementos na fração fina e grossa durante a estação úmida e seca, nas outras áreas 
de estudo, expressa em ng/m3.

Autor Local Na Mg Al Si P S CI

Es
ta

çã
o

 ú
m

id
a

Fração 
Fina

1Gerab et al., 1998 SN 194(125) 109(125) 129(125) 298(125) 1.87 (6) 348(125) 13.7(9)

2Echalar et al., 
1998

CB -- -- 33(127) 96(127) 2.3(80) 170(127) 1.03(13)

Fração 
Grossa

1Gerab et al., 1998 SN 2060(142) 269(142) 404(142) 770(142) 7.6(38) 137(142) 1059(142)

2Echalar et al., 
1998

CB -- -- 407(131) 970(131) 18(131) 65(131) 14.3(131)

Es
ta

çã
o 

se
ca

Fração 
Fina

3Echalar et al., 
1998

CB -- -- 102(149) 230(149) 4.7(41) 400(149) 12(58)

Fração 
Grossa

3Echalar et al., 
1998 

CB -- -- 1240(154) 2700(154) 17(154) 160(154) 24(154)

Autor Local K Ca Ti Mn Fe Zn

Es
ta

çã
o

 ú
m

id
a

Fração 
Fina

1Gerab et al., 1998 SN 176(125) 37(125) 10.8(125) 3.63(125) -- 1.8(125)

2Echalar et al., 1998 CB 80(127) 12(127) 3.4(127) 0.57(127) 82(127) 2(127)

Fração 
Grossa

1Gerab et al., 1998 SN 135(142) 161(142) 46.2(142) 59.2(142) -- 7.4(142)

2Echalar et al., 1998 CB 200(131) 180(131) 36(131) 3.4(131) 790(131) 4.5(107)

Es
ta

çã
o 

se
ca

Fração 
Fina

3Echalar et al., 1998 CB 440(149) 29(149) 10.8(149) 1.5(149) 190(149) 5.25(149)

Fração 
Grossa

3Echalar et al., 1998 CB 580(154) 460(154) 120(154) 15(154) 1800(154) 6.6(151)

SN – Serra do Navio; CB - Cuiabá

( ) – número de amostras em que o elemento foi observado a cima do limite de deteção

1 – Região afetada moderadamente por emissões internas e externas à bacia

2 – Região afetada moderadamente por emissões internas à bacia

3 – Região afetada por fortes emissões internas à bacia
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Metamorfismo e geoquímica do Complexo Xingu 
na região de Canaã dos Carajás: implicações para 

a evolução mesoarqueana do domínio Carajás, 
Província Carajás

Metamorphism and geochemistry of the Xingu Complex in the Canaã dos 
Carajás region: implications for the mesoarchean evolution of the  

Carajás domain, Carajás Province

Marco Antonio Delinardo da Silva1, Lena Virgínia Soares Monteiro2,  
Carolina Penteado Natividade Moreto1, Soraya Damasceno de Sousa2

RESUMO: O Complexo Xingu representa parte do embasamento 
mesoarqueano do Domínio Carajás na região de Canaã dos Carajás. 
Esse complexo é composto na área por diopsídio-hornblenda-pla-
gioclásio gnaisse e quartzo anfibolito intercalados a ortopiroxênio-
diopsídio gnaisse, variavelmente migmatizados. Os protólitos do or-
topiroxênio-diopsídio gnaisse representam tonalitos e granodioritos 
(TTG) com características de rochas geradas pela fusão parcial de 
metabasaltos hidratados com granada e anfibólio residual, mas na 
ausência de plagioclásio (ex. alta razão (La/Yb)N, anomalias nega-
tivas de Nb-Ta-Ti, anomalia positiva de Sr e razão V/Sc >15). Quart-
zo anfibolitos ocorrem como boudins encaixados concordantemente 
ao bandamento (S1) do ortopiroxênio-diopsídio gnaisse. Durante o 
desenvolvimento da foliação S1, as rochas foram submetidas ao me-
tamorfismo em fácies anfibolito alto com pico na fácies granulito, de 
acordo com a reação Bt + 3Qtz = 3Opx + Kfs + H2O. A foliação S1 foi 
dobrada com a formação de foliação plano axial (S2) paralela a S1 
e com atitude variável entre N69W/85SW e N88E/88SE. Ambas fo-
ram transpostas por zonas de cisalhamento de direção E-W gerando 
a foliação milonítica (C1) com atitude N88E/80SE com lineação de 
estiramento direcional. Tais zonas de cisalhamento controlaram os 
processos de fusão parcial favorecidos pelo influxo de fluidos, como 
indicado pelas reações Qtz + Pl + Or + H2O = Fusão e Bt + Kfs + Qtz 
+ H2O = Fusão, e foram responsáveis pela formação de leucossomas 
orientados acompanhando a foliação milonítica. Os migmatitos re-
sultantes incluem metatexitos com estrutura patch e diatexitos com 
estrutura schlieren e schollen. Esses tipos de rochas do Complexo 
Xingu representam materiais da crosta inferior alojadas em ambien-
te de arco, submetidas a metamorfismo de médio a alto grau durante 
colisão continental e exumadas durante os eventos tectônicos subse-
quentes.

PALAVRAS-CHAVE: Complexo Xingu; Arqueano; TTG;  
Geoquímica; Migmatitos; Texturas de Fusão Parcial.

ABSTRACT: The Xingu Complex represents part of 
the basement of the Carajás Domain in the region of Ca-
naã dos Carajás. It is composed of diopside-hornblende
-plagioclase gneiss and quartz amphibolite intercalated 
with orthopyroxene-diopside gneiss, which are varia-
bly migmatized. The protoliths of the orthopyroxene-
diopside gneiss encompass tonalites and granodiorites 
(TTG) with characteristics of rocks generated by mel-
ting of hydrated metabasalts with residual garnet and 
amphibole, but in absence of plagioclase (e.g. high (La/
Yb)N ratios, negative Nb-Ta-Ti anomalies, positive Sr 
anomalies, and V/Sc ratio >15). The quartz amphiboli-
tes occur as boudins embedded in the gneissic banding 
(S1) of the orthopyroxene-diopside gneiss. During the 
development of the S1 foliation, the rocks underwent 
metamorphism in the upper amphibolite to granulite 
facies, according to the reaction Bt + 3Qtz = 3Opx + Kfs 
+ H2O. The S1 gneissic foliation was folded producing 
an axial-plane foliation (S2) parallel to S1 with variable 
attitude between N69W/85SW and N88E/88SE. Both 
were transposed by EW-trending shear zones associa-
ted with mylonitic foliation (C1) with attitude N88E/
80SE and strike slip lineation. Fluid-assisted partial 
melting was favored by fluid migration within shear 
zones, resulting in leucosome oriented parallel to mylo-
nitic foliation, as indicated by the reactions Qtz + Pl + 
Or + H2O = Melt and Bt + Kfs + Qtz + H2O = Melt. The 
migmatites of the Xingu Complex include patch me-
tatexites and schlieren and schollen diatexites, which 
represent lower crust rocks emplaced in an arc setting. 
Those rocks have undergone medium to high-grade 
metamorphism during continental collision, and were 
exhumed in the subsequent tectonic events. 

KEYWORDS: Xingu Complex; Archean; TTG; Geoche-
mistry; Migmatites; Partial Melt Textures.
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INTRODUÇÃO

Os estudos petrogenéticos de terrenos gnáissico-
migmatíticos antigos são importantes para avanços na 
compreensão dos processos relacionados à formação da 
crosta continental durante o Arqueano. Entretanto, en-
quanto alguns autores atribuem ao diapirismo granítico 
as feições características dos terrenos granito-greenstone 
arqueanos (Hamilton, 2011), a tectônica tangencial é 
considerada por outros como responsável pela forma-
ção de crosta continental desde o Hadeano (Turner et 
al., 2014).

Estudos sobre o comportamento de elementos 
traço e da composição isotópica das rochas arqueanas 
representam importantes implicações para a compre-
ensão de sua petrogênese e, consequentemente, para os 
estudos de evolução crustal arqueana (Moyen & Mar-
tin, 2012). Adicionalmente, avanços relativos à evolução 
metamórfica dessas rochas com foco nos processos de 
fusão parcial também são fundamentais para a definição 
de modelos de formação de crosta no Arqueano (Slags-
tad et al. 2005; Saywer et al. 2011).

A Província Carajás representa o núcleo crustal 
mais antigo do Cráton Amazônico, considerado como 
formado e estabilizado tectonicamente no Arquea-
no (Tassinari & Macambira 1999, 2004). Parte de seu 
embasamento é representado pelo Complexo Xingu 
composto por gnaisses e migmatitos (Silva et al., 1974; 
DOCEGEO, 1988) e distribuído principalmente no Do-
mínio Carajás (Fig. 1), na porção norte da província. Em-
bora estudos recentes tenham permitido importantes 
avanços a partir da individualização e caracterização de 
granitoides anteriormente atribuídos ao Complexo Xin-
gu (Feio et al., 2012; 2013; Dall’Agnol et al., 2013; Gabriel 
& Oliveira, 2013; Moreto, 2013; Santos et al., 2013; Silva 
et al., 2014), escassos estudos foram realizados visando a 
compreensão da petrogênese e metamorfismo dos gnais-
ses e migmatitos do Complexo Xingu. Este estudo se 
insere dentro desta temática e demonstra a importância 
que as rochas de alto grau metamórfico têm na discussão 
sobre a evolução de terrenos arqueanos, como os reco-
nhecidos no Domínio Carajás.

CONTEXTO GEOLÓGICO  
DO DOMÍNIO CARAJÁS

A Província Carajás (Santos, 2003) é dividida nos 
domínios Rio Maria, ao sul, estabilizado no Mesoar-
queano (2,98 a 2,86 Ga; Almeida et al., 2011), e Carajás, 

ao norte (Vasquez et al., 2008). O Domínio Rio Maria 
representa um terreno granito-greenstone, composto 
por sequências metavulcano-sedimentares, granitoides 
de afinidade TTG de baixa, média e alta razão La/Yb, 
sanukitoides e leucogranitos potássicos (Almeida et al., 
2011; 2013). O Domínio Carajás (Fig. 1) apresenta emba-
samento composto por ortognaisses migmatíticos, gra-
nulitos e fatias de terrenos greenstone belt do Mesoarque-
ano Médio cortados por granitoides do Mesoarqueano 
Superior (Silva et al., 1974; DOCEGEO, 1988; Machado 
et al., 1991; Vasquez et al., 2008; Moreto et al., 2011; Feio 
et al., 2013; Moreto, 2013). O embasamento é recoberto 
pelas unidades metavulcano-sedimentares neoarquea-
nas da Bacia Carajás e cortado por suítes intrusivas fél-
sicas e máficas neoarqueanas, além de plútons graníticos 
paleoproterozóicas (Gibbs et al., 1986; Wirth et al., 1986; 
DOCEGEO, 1988; Machado et al., 1991; Dall’Agnol et al., 
2005; Vasquez et al., 2008).

As rochas do embasamento constituem corpos 
alongados na direção E-W e apresentam foliação gnáis-
sica transposta por zonas de cisalhamento regionais de 
direção E-W a WNW-ESE (Araújo et al., 1998; Pinheiro 
& Holdsworth, 2000). Essas rochas foram inicialmen-
te agrupadas nos complexos Xingu (Silva et al., 1974) e 
Pium (Araújo e Maia, 1991). O primeiro compreenderia 
granulitos, gnaisses, migmatitos e granitoides diversos, 
além de faixas de greenstone belts e complexos básicos-ul-
trabásicos (Silva et al., 1974; DOCEGEO, 1988), com re-
gistro de metamorfismo regional em ca. 2,86 Ga (U-Pb 
zircão; Machado et al., 1991). O Complexo Pium seria 
constituído, na sua definição inicial por piroclasitos, 
ou piroclásio-granulitos (granulitos máficos com diop-
sídio e ortopiroxênio), charnockitos, charnoenderbitos 
e enderbitos (Araújo e Maia, 1991), cujos protólitos fo-
ram cristalizados em ca. 3,0 Ga e metamorfisados em 
alto grau em ca. 2,86 Ga (U-Pb em zircão; Pidgeon et al., 
2000).

Estudos recentes possibilitam a individualização 
de granitoides variavelmente deformados antes atribu-
ídos ao Complexo Xingu, resultando em substancial re-
dução na área de ocorrência desse complexo (Gabriel, 
2012; Santos et al., 2012; Feio et al., 2013; Moreto, 2013). 
De acordo com o atual cenário, sintetizado na Figura 
1, a porção ao sul da Bacia Carajás, nas adjacências de 
Canaã dos Carajás, é dominada por granitos cálcio-alca-
linos mesoarqueanos (ca. 2,95-2,83 Ga; Rodrigues et al., 
2010; Feio et al., 2013), denominados de Canaã dos Ca-
rajás, Bom Jesus, Cruzadão, Serra Dourada e Boa Sorte. 
Tonalitos com afinidade toleiítica a cálcio-alcalina ocor-
rem de forma subordinada (Tonalito Bacaba e Comple-
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xo Tonalítico Campina Verde; ca. 3,0 Ga e 2,85 Ga, res-
pectivamente; Moreto et al., 2011; Feio et al., 2013), assim 
como tonalitos e trondhjemitos com afinidade TTG, que 
restringem-se ao Trondhjemito Rio Verde (ca. 2,93-2,85 
Ga; Feio et al., 2013).

Extensivo magmatismo neoarqueano (ca. 2,75-2,73 
Ga), distinto daquele que caracteriza a Suíte Plaque 
(Araújo et al., 1988; Avelar et al., 1999), também foi reco-
nhecido na região antes atribuída ao Complexo Xingu 
(Gabriel et al., 2010; Feio et al., 2012; Santos et al., 2012). 
De acordo com Feio et al. (2012), esse magmatismo se-
ria relacionado à fusão de rochas granulíticas máficas a 
intermediárias do Complexo Pium, em função de uma 
anomalia térmica vinculada ao rifteamento do embasa-
mento mesoarqueano. A esse processo Feio et al. (2012) 
associaram a colocação de granitos tipo A hidratados 
da série charnockítica (ca. 2,73 Ga; Suíte Planalto; Feio 
et al., 2012) e enderbitos (2,75 Ga, U-Pb zircão; Gabriel 
et al. 2010). Granitoides sódicos da Suíte Pedra Branca 
(2,75 Ga; U-Pb em zircão, Feio et al., 2013) e o leucogra-
nito cálcio-alcalino Velha Canadá (2,75 Ga; Santos et al., 
2010) também vinculam-se ao magmatismo neoarquea-
no caracterizado na região.

Adicionalmente, a área de ocorrência das rochas 
do Complexo Pium foram restringidas por Ricci et al. 
(2006) às margens do Rio Cateté, próximo da aldeia 
Chicrim, e renomeadas como Ortogranulito Chicrim-
Cateté. Os granulitos máficos descritos entre os rios 
Pium e Parauapebas foram reclassificados como rochas 
ígneas com ortopiroxênio e atribuídos a uma nova uni-
dade, denominada de Diopsídio Norito Pium (2,75 Ga; 
Pb-Pb em zircão; Santos et al., 2013). Esses últimos auto-
res sugeriram que a gênese dessas rochas teria sido vin-
culada à fusão por descompressão do manto peridotítico 
durante o rifteamento do embasamento.

De acordo com Dall’Agnol et al. (2013), a porção do 
embasamento do Domínio Carajás que ocorre imedia-
tamente ao norte do Domínio Rio Maria, nos municí-
pios de Água Azul do Norte e Xinguara, apresenta uma 
composição distinta daquela caracterizada na região de 
Canaã dos Carajás. Nesta região predominam tonalitos, 
trondhjemitos de afinidade TTG, sanukitoides e leuco-
granitos agrupados nas unidades Tonalito São Carlos 
(ca. 2,93 Ga; Pb-Pb em zircão; Guimarães et al. 2012; Sil-
va et al., 2014), Trondhjemito Colorado (ca. 2,87 Ga; Pb
-Pb em zircão; Silva et al. 2010; 2014), sanukitoides Água 
Azul e Água Limpa (2,88-2,85 Ga; Gabriel & Oliveira, 
2013) e Leucogranito Nova Canadá (2,87 Ga; Santos et 
al. 2010). Essas rochas apresentam semelhanças geoquí-
micas e petrográficas com os granitoides do Domínio 

Rio Maria (Almeida et al. 2011). Assim como no Domínio 
Rio Maria, extensivo magmatismo neoarqueano não foi 
reconhecido dessa área, indicando que essa região pode-
ria representar a continuidade daquele domínio. Por sua 
vez, na região de Canaã dos Carajás as rochas do emba-
samento apresentam uma evolução distinta em relação 
às do Domínio Rio Maria, indicando retrabalhamento de 
uma crosta mais antiga, com base na curva de evolução 
do Nd (T

DM
 de 3,21 a 3,0 Ga; Feio et al. 2013) e no singular 

magmatismo charnockítico neoarqueano (Gabriel et al., 
2010; Feio et al., 2012; 2013). Nesse contexto, Dall’Agnol 
et al. (2013) propuseram a subdivisão do Domínio Ca-
rajás, esboçada na Figura 1a, nos domínios Sapucaia, ao 
sul, representando uma terreno similar ao Domínio Rio 
Maria, e Canaã dos Carajás, ao norte, que representaria 
o embasamento da Bacia de Carajás.

MATERIAIS E MÉTODOS

Mapeamento geológico, levantamento de secções 

geológicas e amostragem sistemática foram realizados 

na região oeste de Canaã dos Carajás. Estudos petrográ-

ficos em luz transmitida e refletida em 50 secções del-

gadas e delgadas-polidas foram conduzidos no Instituto 

de Geociências da Universidade Estadual de Campinas.

As amostras para estudos geoquímicos foram co-

letadas de acordo com os critérios definidos por Olsen 

& Grant (1991) e Best (2003). Foram selecionadas 3 

amostras do ortopiroxênio-diopsídio gnaisse (CMS22P; 

SM11P; SM39P) e 7 amostras do leucossoma (SM39N, 

SM44N, SM46N, SM53N, SM54), incluindo duas re-

presentativas de injeções graníticas (SM36L; SM41L). 

As amostras coletadas foram analisadas no Laboratório 

Acme, em Vancouver, Canadá, pelos métodos ICP-ES 

(elementos maiores e menores) e ICP-MS (elementos 

traço e terras raras), após fusão com metaborato/tetra-

borato de lítio e digestão com ácido nítrico. O conteúdo 

de carbono total e enxofre foi determinado pela técnica 

LECO (Buccianti & Prati, 1994). A avaliação da quali-

dade dos dados geoquímicos foi feita com base nos cri-

térios definidos por Rollinson (1993) e o tratamento dos 

dados foi efetuado no programa Microsoft Office Excell 

2007 e no programa livre GCDkit 3.0 (Janousek et al., 

2006). A normalização dos elementos, quando necessá-

ria, foi realizada a partir dos dados de Nakamura (1974) 

e de Sun et al. (1980).
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Figura 1 - (a) Província Carajás localizada no sudeste do Pará (Mapa do Brasil) subdividida nos domínios Carajás (DC) e 
Rio Maria (DRM). A figura mostra o esboço da proposta de Dall’Agnol et al. (2013) para a subdivisão do embasamento 
do Domínio Carajás nos domínios Canaã dos Carajás (CC) e Sapucaia (Sp); (b) Mapa geológico do Domínio Carajás e 
domínios adjacentes, compilado de Silva & Oliveira (2013); Feio et al., (2013) e Gabriel & Oliveira (2013), mostrando a 
localização da área de estudo (retângulo azul) e dos afloramentos mais representativos do diopsídio-hornblenda-pla-
gioclásio gnaisse (verde) e do ortopiroxênio-diopsídio gnaisse (cinza).

RESULTADOS

O Complexo Xingu na região de Canaã dos Carajás
Na região oeste de Canaã dos Carajás, o Com-

plexo Xingu é constituído por migmatitos diversos e por 
diopsídio-hornblenda-plagioclásio gnaisse, quartzo an-
fibolito e ortopiroxênio-diopsídio gnaisse de composi-

ção granodiorítica a tonalítica (Fig. 2a). Os migmatitos 
são predominantes na área de estudo e o ortopiroxênio-
diopsídio gnaisse, o diopsídio-hornblenda-plagioclásio 
gnaisse e o quartzo anfibolito ocorrem como paleosso-
mas envolvidos pelos leucossomas gerados no(s) even-
to(s) de anatexia (Fig. 2a).
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Figura 2 - (a) Diopsídio-hornblenda-plagioclásio gnaisse (DHPG) e boudins de quartzo anfibolito (QA) in-
tercalados a ortopiroxênio-diopsídio gnaisse (ODG) e leucossomas foliados; (b) Fotografia de lajedo e es-
quema da relação entre o bandamento gnáissico (S1), a foliação plano axial (S2) relacionada a dobras 
fechadas a isoclinais com eixo vertical e as zonas de cisalhamento de direção geral E-W nos migmatitos; 
(c) Migmatitos do Complexo Xingu exemplificados pelos schlieren diatexitos que apresentam faixas de 
melanossoma rico em biotita em bolsões de leucossoma; (d) placas do ortopiroxênio-diopsídio gnaisse 
envolvidas por leucossoma de granulação grossa caracterizando a estrutura schollen nos diatexitos; (e) 
melanossoma rico em hornblenda delimitando a interface entre leucossoma quartzo-feldspático e o pa-
leossoma representado pelo diopsídio-hornblenda-plagioclásio gnaisse.
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Os paleossomas apresentam foliação gnáissica (S
1
) 

espaçada e paralela que localmente apresenta dobras 
fechadas a isoclinais com foliação plano axial (S

2
) e ei-

xos verticais (Fig. 2b). A foliação S
2
 é paralela ao ban-

damento gnáissico e apresenta atitude variável entre 
N69W/85SW e N88E/88SE (Fig. 2b). As foliações S

1
/

S
2
 são transpostas por zonas de cisalhamento verticais 

com direção geral E-W que desenvolveram localmente 
nos migmatitos uma foliação milonítica (C

1
) de atitude 

N88E/80SE com lineação direcional (Fig. 2b). Falhas de 
atitude N24E/60SE e lineação oblíqua (N72W/50SE) re-
presentam o evento deformacional mais novo (Fig. 2b). 
O quartzo anfibolito ocorre em faixas pouco espessas 
(até 30 cm) ou lentes intrusivas no bandamento gnáis-
sico do ortopiroxênio-diopsídio gnaisse, constituindo 
boudins no interior das bandas de cisalhamento (Fig. 2a).

Os produtos da migmatização são morfologica-
mente distintos e incluem desde metatexitos com es-
trutura patch e estromática a diatexitos com estrutura 
schlieren e schollen. Os patch metatexitos apresentam bol-
sões discretos de leucossoma no interior do paleossoma, 
tanto no ortopiroxênio-diopsídio gnaisse quanto no 
diopsídio-hornblenda-plagioclásio gnaisse. Por sua vez, 
os metatexitos estromáticos são representados por in-
tercalações aproximadamente regulares de paleossoma 
e leucossoma controladas pela foliação milonítica. No 
diopsídio-hornblenda plagioclásio gnaisse, a interface 
entre paleossoma e leucossoma é marcada por um mela-
nossoma com hornblenda (Fig. 2e). 

Os schlieren diatexitos são caracterizados por in-
tercalações entre espessos bolsões graníticos (leucos-
soma) e faixas melanocráticas delgadas constituídas 
predominantemente por biotita (melanossoma; Fig. 2c), 
nos quais o paleossoma não está mais presente. Bolsões 
graníticos, encaixados ao longo das foliações S

1
/S

2
 e das 

zonas de cisalhamento, envolvem de forma discordan-
te os fragmentos ou placas do ortopiroxênio-diopsídio 
gnaisse caracterizando a estrutura do tipo schollen. Os 
leucossomas gerados no ortopiroxênio-diopsídio gnais-
se podem extravasar os limites dessa unidade e cortar 
o diopsídio-hornblenda-plagioclásio gnaisse como veios 
leucograníticos.

Diopsídio-Hornblenda-Plagioclásio Gnaisse
O diopsídio-hornblenda-plagioclásio gnaisse apre-

senta bandas melanocráticas, com até 15 cm de espes-
sura, compostas por plagioclásio (40-45%), quartzo 
(25-35%) e hornblenda (10-15%) e quantidade menor de 
diopsídio (~7-12%), magnetita (~1%) e biotita (~2%), in-
tercaladas a bandas leucocráticas quartzo-feldspáticas 
com até 5 cm de espessura.

As bandas máficas apresentam-se foliadas e mos-
tram distribuição bimodal dos grãos, formando uma 
matriz essencialmente composta por quartzo e plagio-

clásio e domínios ricos em hornblenda. Os últimos apre-
sentam duas gerações de hornblenda. A primeira gera-
ção de hornblenda (Hbl

1
) ocorre como porfiroblastos 

subidioblásticos a xenomórficos, orientados ao longo 
de S

1
/S

2
, enquanto a segunda (Hbl

2
) é representada por 

cristais finos xenomórficos observados principalmente 
nas bordas dos cristais de diopsídio. Os porfiroblastos 
de hornblenda apresentam inclusões finas de magnetita 
que definem uma foliação interna (S

i
) paralela à foliação 

externa (S
e
). A matriz fina é composta por arranjos poli-

gonais de cristais de quartzo e plagioclásio que definem 
textura granoblástica (Fig. 3a). Os cristais de quartzo 
apresentam extinção reta em geral. No plagioclásio é 
comum observar a extinção ondulante e a presença de 
geminações cônicas da borda ao centro dos cristais.

A interface entre a matriz e os porfiroblastos de 
hornblenda (Hbl

1
) é marcada pela presença de cristais 

muito finos de diopsídio, quartzo e plagioclásio que de-
finem localmente simplectitos de reação globulares e 
lamelares próximo às bordas da hornblenda (Fig. 3b). 
Neste contato, a geometria das bordas dos cristais é in-
terlobada a ameboide. A segunda geração de hornblenda 
(Hbl

2
) ocorre localmente nesta interface e desenvolve 

contatos interlobados com os cristais finos de diopsí-
dio. Cristais de biotita com pleocroísmo marrom aver-
melhado substituem as fases máficas ao longo de seus 
limites, migrando para o interior dos cristais. Em algu-
mas secções, a biotita ocorre orientada segundo uma fo-
liação espaçada oblíqua à foliação definida pelos cristais 
de diopsídio. Estas porções têm um conteúdo maior de 
diopsídio que apresenta inclusões de hornblenda (Hbl

1
) 

e ocorre ao longo da foliações S
1
/S

2
.

As bandas predominantemente quartzo-feldspáti-
cas do gnaisse não foram amostradas para a petrografia 
em função da espessura muito fina. Estas bandas podem 
ser descontínuas, formando lentes delgadas entre as 
bandas máficas.

Quartzo Anfibolito
O quartzo anfibolito é composto por hornblenda 

(cerca de 45%), plagioclásio (cerca de 30%), quartzo 
(10%) e por pequenas quantidades de biotita, magnetita 
e apatita (cerca de 15%). A rocha apresenta-se foliada 
com cristais grossos e subidioblásticos de hornblenda 
inseridos na matriz composta essencialmente por cris-
tais de plagioclásio e quartzo.

Os cristais de hornblenda definem uma foliação 
suave, contínua e paralela. A exsolução de magnetita e 
quartzo pode ser observada no interior e nas bordas dos 
cristais de hornblenda, definindo simplectitos globula-
res. No interior dos cristais, as exsoluções de magnetita 
ocorrem ao longo dos planos intracristalinos dos cristais 
de hornblenda. A hornblenda é localmente envolvida 
por biotita que apresenta pleocroísmo marrom averme-
lhado, típico de biotita rica em titânio (Fig. 3c).
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Os cristais de plagioclásio são subidioblásticos e 
apresentam extinção ondulante. A deformação das ge-
minações dos cristais de plagioclásio é comum. As prin-
cipais feições observadas são (1) geminações cônicas 
centrípetas ao cristal e (2) dobramentos suaves. A mi-
gração de borda entre cristais de plagioclásio e quartzo 
e plagioclásio e biotita desenvolve, localmente, bordas 
fortemente curvadas entre essas fases. Os cristais de 
quartzo são, em geral, xenomórficos, apresentam extin-
ção ondulante e desenvolvem subgrãos.

Apatita é encontrada nos interstícios dos cristais 
de quartzo e plagioclásio da matriz ou como inclusões 
idioblásticas em cristais de plagioclásio. Apresenta ex-
tinção reta e é geralmente subidioblástica. As bordas 
dos cristais de apatita são lobadas no contato com os 
cristais da matriz.

Ortopiroxênio-Diopsídio Gnaisse Granodiorí-
tico a Tonalítico

O ortopiroxênio-diopsídio gnaisse é composto por 
20 a 25% de quartzo, 50% de plagioclásio, cerca de 10% 
de ortoclásio, 15% de biotita, 5% de ortopiroxênio, diop-
sídio e magnetita e até 1% de apatita, zircão, ilmenita, 
clorita, epidoto e sericita. Os cristais apresentam distri-
buição seriada e a geometria dos contatos é interlobada.

O bandamento composicional dos gnaisses grano-
dioríticos e tonalíticos divide domínios quartzo-felds-
páticas e domínios ricos em biotita. Nos últimos, foram 
reconhecidas ao menos duas gerações de biotita. A pri-
meira é representada por cristais subedrais muito finos 
que ocorrem como inclusões em ortopiroxênio, diopsí-
dio, ortoclásio e plagioclásio, nos quais formam estrutu-
ra em pinos (pinning structure; Passchier & Trouw 2005); 
(Fig. 3d). Esses definem uma foliação interna paralela 
a S

1
/S

2
. A segunda geração de biotita apresenta cristais 

com extinção ondulante e dobramentos suaves que apre-
sentam pleocroísmo marrom avermelhado, típico de fa-
ses ricas em titânio. Esta geração ocorre nas bandas ricas 
em biotita substituindo os cristais de diopsídio e ortopi-
roxênio ao longo de contatos curvados a interdigitados.

Os cristais de diopsídio e ortopiroxênio ocorrem 
com maior frequência junto à biotita. No entanto, am-
bos também podem ocorrer nas bandas quartzo-felds-
páticos, onde desenvolvem contatos côncavos e conve-
xos com as fases presentes (Fig. 4a). O diopsídio ocorre 
como cristais subidioblásticos a xenomórficos médios 
a grossos localmente fraturados e sem orientação pre-
ferencial. Estes substituem o ortopiroxênio ao longo de 
contato côncavos e convexos a interdigitados e, por ve-
zes, apresentam inclusões deste mineral (Fig. 4a).

Além de biotita, o diopsídio apresenta frequente-
mente inclusões de magnetita. Os cristais de ortopiro-
xênio são subidioblásticos e apresentam pleocroísmo 
fraco ou ausente. Esses apresentam uma orientação 

preferencial segundo S
1
/S

2
 e também apresentam diver-

sas fraturas e inclusões de magnetita. Alguns cristais 
ocorrem inclusos no diopsídio ou isolados nas bandas 
quartzo-feldspáticos, geralmente em contato com cris-
tais de plagioclásio. Em algumas secções, os cristais de 
ortopiroxênio e diopsídio ocorrem muito fragmentados 
ao longo de uma foliação anastomosada espaçada (C

1
) 

e são parcialmente substituídos por cristais de biotita 
titanífera (Bt

2
). A magnetita ocorre como cristais xeno-

mórficos, majoritariamente concentrados nas bandas 
ricas em biotita, que apresentam limites lobados com os 
demais minerais presentes. Os cristais inclusos em or-
topiroxênio e diopsídio são geralmente subidioblásticos 
e definem foliação interna paralela a S

1
/S

2
. Cristais finos 

de ilmenita se formam nas bordas da magnetita inclusa 
nos piroxênios. Os cristais de apatita apresentam extin-
ção reta e são subidioblásticos no contato com cristais 
de biotita e plagioclásio, ou ocorrem como inclusões 
idioblásticas em cristais de ortoclásio.

As bandas quartzo-feldspáticas são compostas 
principalmente por quartzo, plagioclásio e ortoclásio. 
É possível dizer que nas secções delgadas descritas, as 
características texturais dessas bandas são híbridas, ou 
seja, resultantes de processos metamórficos e ígneos. As 
amostras do ortopiroxênio-diopsídio gnaisse comumen-
te mostram evidências da formação e aprisionamento de 
fundido. Os cristais de plagioclásio têm forma bastante 
heterogênea, sendo, em geral, subidioblásticos com can-
tos côncavos ou, localmente, convexos. A extinção on-
dulante e a deformação das geminações nos cristais de 
plagioclásio são comuns, incluindo a presença de gemina-
ções cônicas com vértice voltado para o centro do cristal.

O ortoclásio forma megacristais xenomórficos a 
subidioblásticos com inclusões de quartzo, plagioclásio, 
biotita (Bt

1
) e apatita. Estes cristais apresentam extin-

ção ondulante e localmente textura mirmequítica em 
suas margens, próximo do contato com os cristais de 
plagioclásio. Essa textura foi reconhecida alinhada ao 
bandamento composicional, localmente. Os cristais de 
quartzo metamórficos são xenomórficos e apresentam 
extinção ondulante, ocorrendo preservados em meio aos 
cristais de biotita (Bt

2
).

A ocorrência de clorita, epidoto e sericita é local. 
Esses minerais substituem as demais fases, ou preen-
chem estruturas rúpteis. O plagioclásio apresenta-se 
saussuritizado ao longo das faces, planos de clivagem 
e, por vezes, é completamente substituído por sericita. 
Cristais de clinocloro (Mg-Chl) são muito finos e subs-
tituem preferencialmente minerais máficos. A chamo-
sita (Fe-Chl) preenche vênulas delgadas que truncam 
as demais fases presentes e associa-se ao epidoto, que 
substitui cristais de clinocloro. Apatita e zircão ocorrem 
como inclusão em cristais de ortoclásio. Apatita também 
ocorre como cristais arredondados com contato lobado 
com cristais de plagioclásio.
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Migmatitos e injeções graníticas

A anatexia do Complexo Xingu permitiu o desen-
volvimento de estruturas migmatíticas dos tipos estro-
mática, patch, em placa (schollen) e schlieren.

Ao microscópio os patch metatexitos apresentam 
bolsões ricos em quartzo e feldspato aprisionados nas 
junções tríplices entre os minerais ou filmes delgados 
quartzo-feldspáticos que acompanham seus contatos e, 
localmente, os envolvem (Fig. 4b). Os bolsões são ame-
boides e podem ou não apresentar cantos em cúspide. 
Localmente, franjas mimerquíticas se formam em con-
tato com estes bolsões. Os bolsões de feldspato migram 
sobre os cristais de plagioclásio e ortoclásio do ortopiro-
xênio-diopsídio gnaisse e os consomem quase completa-

mente. Os bolsões ricos em quartzo apresentam textu-
ras de recristalização, tais como formação de subgrãos e 
extinção ondulante nos microgrãos neoformados.

Os leucossomas relacionados aos schlieren e schol-
len diatexitos e às injeções graníticas são composto por 
quartzo (45%), plagioclásio (40%) e menor quantidade 
de ortoclásio (cerca de 10%). Os máficos representam em 
média 4% destes veios e são representados por ortopi-
roxênio, biotita, clorita, magnetita e, localmente, diop-
sídio e hornblenda. Os cristais de quartzo, plagioclásio 
e ortoclásio apresentam distribuição bimodal. A matriz 
quartzo-feldspática apresenta textura granoblástica, na 
qual os cristais apresentam contatos poligonais a local-
mente interlobados entre si. Megacristais de ortoclásio 

Figura 3 - (a) Matriz do diopsídio-hornblenda-plagioclásio gnaisse exibindo textura granoblástica poligonal com ângu-
los diedrais de 60 a 120º (LP); (b) Exemplo dos porfiroblastos de hornblenda (Hbl1) envolvidos por cristais de diopsídio 
(Di) e plagioclásio que definem simplectitos de reação globulares no diopsídio-hornblenda-plagioclásio gnaisse (LN); (c) 
Textura foliada definida por cristais de hornblenda (Hbl) no quartzo anfibolito. A linha tracejada branca mostra as ex-
soluções de magnetita nos planos de clivagem da hornblenda. Os simplectitos são visíveis nas margens do cristal e são 
constituídos por quartzo e magnetita. Cristais de biotita (Bt) titanífera substituem a hornblenda em suas margens (LN); 
(d) Cristais de ortopiroxênio (Opx) com inclusões de biotita (Bt1) no ortopiroxênio-diopsídio gnaisse. A biotita, também 
forma pinos nas bordas de cristais de plagioclásio (Pl); (LP).
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e plagioclásio são envolvidos nesta matriz granoblástica 
que define embaiamentos nos mesmos (Fig. 4d). Estes 
cristais apresentam extinção ondulante e, no caso do 
plagioclásio, geminações variavelmente deformadas. 
Cristais de apatita e zircão (até 1%) ocorrem em aglo-
merados em meio à matriz constituída principalmente 
por quartzo e plagioclásio no leucossoma dos dois tipos 
de diatexitos e nas injeções graníticas.

Os máficos estão dispersos em meio à matriz do 
leucossoma. Alguns cristais de diopsídio envolvem cris-
tais de ortopiroxênio de forma semelhante ao observado 
no ortopiroxênio-diopsídio-gnaisse. Estes minerais são, 
por sua vez, substituídos por cristais finos de hornblen-
da e biotita localmente. Esses minerais apresentam de-

formação rúptil e no caso do ortopiroxênio, cristais de 
clorita se formam em suas fraturas.

Alguns leucossomas apresentam uma folia-
ção milonítica e cristais finos e grossos de quartzo que 
evidenciam estrutura do tipo núcleo e manto (core-an-
d-mantle structure). Os subgrãos definem uma foliação 
anastomosada que envolve os núcleos de quartzo. Cris-
tais de ortopiroxênio fragmentados e subidioblásticos 
desenvolvem um alinhamento preferencial ao longo 
dos pares S-C da foliação milonítica. Do mesmo modo, 
cristais de biotita e magnetita, localmente, apresentam 
alinhamento preferencial ao longo dos planos C

1
 da fo-

liação milonítica.

Figura 4 - (a) Substituição quase total de ortopiroxênio (Opx) por diopsídio (Di) em ortopiroxênio-diopsídio gnaisse (LP); 
(b) Cristais de ortopiroxênio (Opx) envolvidos por microfilmes de fundido anatético (LP); (c) Interação entre fundido 
anatético feldspático (Fsp) aprisionado no ortopiroxênio-diopsídio gnaisse e cristais de plagioclásio (Pl) de suas bandas 
quartzo-feldspáticas (LP); (d) Embaiamento definido pela matriz quartzo-feldspática granoblástica do leucossoma no 
megacristal de plagioclásio em schollen diatexito (LP). Os traços vermelhos mostram os ângulos diedrais de 60 e 120º.
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GEOQUÍMICA

Ortopiroxênio-diopsídio gnaisse e migmatitos 
e injeções graníticas 

Classificação geoquímica

As amostras do ortopiroxênio-diopsídio gnaisse 
apresentam conteúdo de sílica entre 62 e 70%, razões 
K

2
O/Na

2
O entre 0,2 e 0,6 e número de magnésio (Mg#) 

entre 45 e 50 (Tabela 1). Essas rochas revelam abundân-
cia em Na

2
O (4,36 a 4,66%) e cálcio (até 5,41% de CaO) 

e conteúdos relativamente baixos de TiO
2
 (entre 0,23 

e 0,46%). O conteúdo de Al
2
O

3
 é de 15 a 16%, enquan-

to a somatória de Fe
2
O

3t
+MgO+MnO+TiO

2
 é baixa em 

duas amostras (3,77 e 5,21%) e mais elevada na amostra 
SM39P (9,48).

O leucossoma do migmatito apresenta conteúdo 
de sílica variável entre 69,36% e 71,76%, com exceção da 
amostra SM39N que apresenta conteúdo de SiO

2
 mais 

baixo, em torno de 63%. As amostras apresentam razão 
K

2
O/Na

2
O entre 0,32 e 0,21, conteúdo de CaO entre 3,53 

e 4,65 e Mg# entre 35 e 48 (Tabela 1). Duas amostras 
de veios graníticos que interceptam o diopsídio-hor-
nblenda-plagioclásio gnaisse apresentam composição 
semelhante à do leucossoma dos patch metatexitos e 
dos schlieren e schollen diatexitos, porém com conteúdo 
de SiO

2
 levemente mais elevado (até 72,86%) e menores 

conteúdos de Fe
2
O

3t
 (0,74% a 1,83%) quando compara-

dos ao leucossoma dos metatexitos e diatexitos (Fe
2
O

3t 
= 

1,65 a 5,07%; Tabela 1).

No diagrama de classificação de O’Connor (1965) 
para rochas ricas em sílica, as amostras do ortopiroxê-
nio-diopsídio gnaisse se distribuem no campo dos gra-
nodioritos a tonalitos de acordo com sua composição 
normativa de Ab-Na-Or (Tabela 1; Fig. 5a). As amostras 
do leucossoma dos metatexitos e diatexitos e injeções 
graníticas apresentam composição normativa semelhan-
te a das amostras do ortopiroxênio-diopsídio gnaisse, 
sendo que quatros das sete amostras plotam no campo 
dos tonalitos (Fig. 5a). No diagrama de Shand (1943), 
as amostras se distribuem próximo da interface entre 
as suítes metaluminosas e peraluminosas, embora uma 
amostra do ortopiroxênio-diopsídio gnaisse apresente 
afinidade claramente metaluminosa e as amostras do 
leucossoma sejam predominantemente peraluminosas 
(Fig. 5b). O diagrama de Frost et al. (2001) para a clas-
sificação de granitoides mostra que as amostras do or-
topiroxênio-diopsídio gnaisse representam um protóli-

to cálcico a cálcio-alcalino e as amostras de leucossoma 
apresentam composição análoga, embora uma amostra 
apresente conteúdo de álcalis-CaO compatível com o 
do campo cálcio-alcalino (Fig. 5c). Tanto o ortopiroxê-
nio-diopsídio gnaisse quanto as amostras de leucossoma 
plotam no campo das suítes magnesianas (Fig. 5d).

Figura 5 - Classificação geoquímica do ortopiroxênio-diop-
sídio gnaisse e dos leucossomas associados. (a) Diagrama 
de classificação de O’Connor (1965) para rochas ricas em 
sílica; (b) Diagrama de Shand (1943) para a descriminação 
de suítes metaluminosas, peraluminosas e peralcalinas; 
(c-d) Diagramas para classificação de granitóides basea-
dos em elementos maiores (Frost et al., 2001).

Geoquímica dos elementos traço

Nas amostras do ortopiroxênio-diopsídio gnaisse 
e do leucossoma o conteúdo de Nb e Ta é muito baixo. 
Tanto as amostras do ortopiroxênio-diopsídio gnaisse 
como do leucossoma apresentam alto conteúdo de Ba e 
Sr (Tabela 5; Fig. 6a-b). A razão Sr/Y é, em geral, muito 
alta nas amostras do leucossoma (350 a 439 no leucos-
soma dos metatexitos e diatexitos e 279 a 470 nas in-
jeções graníticas), exceto nas amostras SM39N (Sr/Y = 
57) e SM53N (Sr/Y = 63) que apresentam valores mais 
próximos daqueles observados nos gnaisses. Essa razão 
é relativamente mais baixa nas amostras do ortopiroxê-
nio-diopsídio gnaisse (43 a 168).

No ortopiroxênio-diopsídio gnaisse, as razões 
(Ti/Y)

N 
são maiores que 1 em duas amostras (1,43 e 1,71), 

mas menor na amostra SM39P (0,68). Essa última amos-
tra também se diferencia das demais do ortopiroxênio-
diopsídio gnaisse por apresentar valor da razão V/Sc = 
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6, menor que o das outras amostras (V/Sc = 10 e 15; Ta-
bela 1). Os valores de Ni dessas amostras variam de 18,1 
a 38,9 ppm, enquanto os de Cr variam de 41 a 219 ppm. 
As amostras do ortopiroxênio-diopsídio gnaisse apre-
sentam elevados valores de Ba e anomalias negativas em 
Nb e Ti em geral (Fig. 6a). Duas amostras, CMS22P e 
SM11P, apresentam anomalia positivas de Zr. A amostra 
SM11P, apresenta anomalias positivas de K e negativa de 
Ce (Fig. 6a).

Nas amostras do leucossoma, as anomalias posi-
tivas de Ba e negativas de Nb e Ti são comuns a todos 
os litotipos. Um grupo de amostras do leucossoma, que 
incluem os veios graníticos, apresenta ainda anomalias 
positivas de K e Zr (SM36L, SM41L, SM46N, SM44N, 
SM54; Tabela 1; Fig. 6b). Estas anomalias não são verifi-
cadas nas amostras SM39N e SM53N (Fig 6b). Em rela-
ção ao ortopiroxênio-diopsídio gnaisse, os valores de La 
são altos (13,4 ppm a 29,1 ppm) e os de Yb muito baixos 
(0,18 ppm a 1,13 ppm), semelhantes aos valores do leu-
cossoma no qual o conteúdo de La varia de 12,6 ppm a 
26,6 ppm e de Yb de 0,13 a 0,92 ppm (Fig. 6c).  Dessa 
forma, as amostras do ortopiroxênio-diopsídio gnaisse 
apresentam significativo fracionamento dos elementos 
terras raras leves em relação aos pesados. Contudo, se 
diferenciam em relação à intensidade do fracionamento, 
uma vez que as amostras CMS22P e SM11P apresentam 
razão (La/Yb)

N
 entre 38 e 49 e a amostra SM39P apre-

senta valor em torno de 11, refletindo menor fraciona-
mento.

Valores distintos da razão Eu/Eu* foram ob-
servados entre amostras do ortopiroxênio-diopsídio 
gnaisse (Tabela 1). As amostras CMS22P e SM11P apre-
sentam valores acima de 1 (Eu/Eu* = 1,122 e 2,104), indi-
cando fraca anomalia positiva de Eu nos diagramas de 
distribuição de ETR e a amostra SM39P apresenta valor 
menor que 1 (Eu/Eu* = 0,809) indicando uma sutil ano-
malia negativa (Tabela 3; Fig. 6c).

Nas amostras do leucossoma, a razão (La/Yb)
N

 
é aproximadamente de 60 para quase todas as amostras, 
exceto para as amostras SM39N e SM53N, que apre-

sentam valores em torno de 20 (Tabela 1; Fig. 6d). A ra-
zão Eu/Eu* também permite uma separação entre dois 
grupos de amostras dentro de leucossoma. O primeiro 
grupo, relativo às amostras SM39N e SM53N, apresenta 
razão menor que 1 (Eu/Eu* = 0,848 e 0,574, respectiva-
mente) e define anomalias levemente negativas nos dia-
gramas de elementos terras raras (Fig. 6d). O segundo 
grupo, que inclui as amostras SM36L, SM41L, SM46N, 
SM44N, SM54, apresenta razão maior que 1 (entre 2,977 
e 4,332) e define anomalias positivas de Eu nos diagra-
mas de elementos terras raras. (Fig. 6d).

No diagrama de Martin et al. (1999) para a dis-
tinção de suítes TTG e adakíticas e rochas cálcio-alcali-
nas clássicas de arcos de ilhas, as amostras de ortopiro-
xênio-diopsídio gnaisse e do leucossoma se distribuem 
no campo dos primeiros (Fig. 7a). Dessa forma, o com-
portamento dos elementos traço nas amostras também 
foi investigado nos diagramas propostos por Martin et 
al. (2005) para comparar as rochas estudadas com aque-
las de suítes TTG arqueanas, sanukitoides e adakitos 
com alto (High Silica Adakites, HSA) e baixo (Low Silica 
Adakites, LSA) conteúdo de sílica.

A Figura 7b mostra que as amostras, tanto do 
ortopiroxênio-diopsídio gnaisse como do leucosso-
ma, apresentam semelhanças geoquímicas com TTG e 
adakitos de alto conteúdo de sílica. No entanto, os pro-
tólitos do ortopiroxênio-diopsídio gnaisse apresentam 
conteúdos de Nb, U e Ti relativamente mais baixos em 
relação tanto aos adakitos de alto conteúdo de sílica e os 
adakitos de baixo conteúdo de sílica. Adicionalmente, 
nos diagramas de discriminação tectônica de Pearce et al. 
(1984) as amostras se distribuem no campo dos granitó-
ides de arco vulcânico (Fig. 7c).

A comparação das amostras de ortopiroxênio-
diopsídio gnaisse com os ambientes tectônicos de dis-
tribuição de rochas ígneas félsicas com base no diagra-
ma Sr/Y vs. (La/Yb)

N
 de Condie & Kröner (2013) indica 

semelhança com rochas de arcos continentais (Fig. 7d) e 
com a média da crosta continental arqueana.



Metamorfismo e geoquímica do Complexo Xingu na região de Canaã dos Carajás: implicações para a evolução mesoarqueana do domínio Carajás, Província Carajás

262
Contribuições à Geologia da Amazônia  - Volume 9

263
Contribuições à Geologia da Amazônia  - Volume 9

Tabela 1 - Conteúdo dos elementos maiores (%) e traço (ppm) nas amostras de ortopiroxênio-diopsídio gnaisse e leucos-
soma, incluindo injeções graníticas que interceptam diferentes litotipos. Mg# = 100*Mg/(Mg+Fe). (La/Yb)N* normalizado 
em relação aos condritos de Nakamura (1974). Eu/Eu* calculado como EuN/[(SmN+GdN) x 0,5]. (Ti/Y)N* normalizado em 
relação aos condritos de Sun et al. (1980)

Opx-Di Gnaisse Leucossoma (in situ) Injeção

CMS22P SM11P SM39P SM39N SM46N SM44N SM53N SM54 SM36L SM41L
SiO2 68,35 70,53 61,98 63,38 71,76 69,36 69,08 70,81 70,04 72,86
TiO2 0,46 0,23 0,45 0,5 0,29 0,3 0,22 0,22 0,19 0,04
Al2O3 15,81 15 15,91 16,58 15,6 16,11 15,95 16,23 16,55 15,88
Fe2O3t 3,2 2,48 5,96 5,07 1,65 2,66 3,03 1,52 1,83 0,74
MnO 0,04 0,05 0,08 0,06 0,02 0,03 0,03 0,02 0,03 0,01
MgO 1,51 1,01 2,99 2,12 0,44 1,19 0,89 0,7 0,87 0,24
CaO 3,98 3,07 5,41 4,65 3,53 3,98 3,63 3,94 4,29 3,14
Na2O 4,58 4,36 4,66 4,98 4,53 4,79 5,07 4,76 4,51 4,63
K2O 0,98 2,31 1,09 1,41 1,38 0,89 1,06 0,98 0,84 1,75
P2O5 0,15 0,06 0,11 0,14 0,08 0,09 0,15 0,08 0,04 0,03
Cr2O3 0,006 0,028 0,032 0,025 0,024 0,007 0,022 0,005 0,026 0,022

PF 0,7 0,7 1,1 0,9 0,4 0,4 0,7 0,6 0,6 0,4
Total 99,76 99,78 99,78 99,77 99,74 99,82 99,81 99,84 99,84 99,75
Mg# 48,32 44,65 49,85 45,31 34,57 46,99 36,78 47,71 48,50 39,12

K2O/Na2O 0,24 0,59 0,26 0,32 0,34 0,21 0,23 0,23 0,21 0,42
A/NK 1,84 1,55 1,80 1,71 1,74 1,82 1,68 1,83 1,99 1,67

A/CNK 1,00 0,98 0,85 0,91 1,02 1,00 0,99 1,01 1,03 1,04
Co 8,1 6,9 16,7 13,1 3,3 6,7 5,4 4,4 5 2,1
Ni 18,1 19,5 38,9 30,9 4,7 10,4 9,5 7,9 15,5 13,4
Rb 13 42,3 18,4 30,5 22,6 7,7 15,5 7,3 7,7 24,1
Sr 649,1 522,2 548,8 624,5 560,3 571,3 616,6 507,3 614,8 564,2
Ba 642 1092 382 548 1436 588 603 629 529 1432
V 48 44 102 80 25 28 30 20 23 n.d
Sc 5 3 18 2 n.d 10 2 3 7 2
Ta n.d n.d 0,2 0,1 n.d n.d n.d n.d n.d n.d
Nb 3 1,7 4,3 3,8 2,1 2,1 2 1,4 1,4 0,4
Zr 254,6 62 80,3 118,8 74,6 141 75,9 111,8 34,3 67,3
Th 3,7 0,5 0,9 1,3 n.d 1,2 6,1 n.d 0,3 0,4
U 0,2 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 0,2
Y 5,2 3,1 12,8 10,9 1,6 1,3 9,2 1,3 2,2 1,2
Hf 7,3 1,6 2 3,1 1,8 3,5 1,9 2,6 0,7 2,3
Ga 16,3 16,6 19,9 21,3 16 18,7 18,2 16,4 16 16,4
Pb 1,6 4,2 3,3 4,1 0,6 1 3,6 0,5 0,9 1,2
La 29,1 13,4 21,4 26,6 13,9 12,9 26,3 12,6 13,5 15,2
Ce 54 21 44,2 48,2 22,8 19,7 53 20,8 20,1 21,2
Pr 5,76 2,21 5,37 5,81 2,18 1,89 6,26 2,03 1,91 1,78
Nd 20 7,5 22,2 22,3 7,7 6,6 23,6 5 6,2 5,2
Sm 2,55 1,23 3,78 3,96 0,73 0,7 3,88 0,74 0,74 0,49
Eu 0,81 0,72 0,91 1 0,73 0,62 0,64 0,57 0,64 0,6
Gd 1,93 0,9 3,16 3,31 0,67 0,61 3,03 0,47 0,59 0,37
Tb 0,21 0,11 0,41 0,39 0,07 0,07 0,39 0,06 0,07 0,03
Dy 1,12 0,67 2,54 2,08 0,32 0,35 1,95 0,23 0,32 0,21
Ho 0,21 0,1 0,46 0,37 0,06 0,05 0,32 0,05 0,07 0,03
Er 0,51 0,27 1,29 1,03 0,18 0,12 0,8 0,16 0,26 0,09

Tm 0,09 0,04 0,19 0,14 0,02 0,02 0,11 0,02 0,03 0,02
Yb 0,51 0,18 1,23 0,92 0,16 0,16 0,62 0,13 0,13 0,16
Lu 0,09 0,04 0,16 0,12 0,02 0,01 0,07 0,01 0,03 0,01

(La/Yb)N* 38,039 49,63 11,599 19,275 57,917 53,75 28,28 64,615 69,231 63,333
Eu/Eu* 1,122 2,104 0,809 0,849 3,209 2,917 0,574 2,971 2,977 4,332
Sr/Y 125 168 43 57 350 439 67 390 279 470
V/Sc 10 15 6 12 n.d 8 13 9 4 10
(Ti/Y)N* 1,71 1,43 0,68 n.d 13 9 4 10 1,67 8
CIPW
Qtz 27,6 28,5 16,4 32,2 32,1 28,0 26,9 30,1 30,2 17,0
C 0,3 0,0 0,0 0,7 0,4 0,2 0,2 0,4 0,5 0,0
Or 5,8 13,7 6,4 10,3 8,2 5,3 6,3 5,8 5,0 8,3
Ab 38,8 36,9 39,4 39,2 38,3 40,5 42,9 40,3 38,2 42,1
Na 18,8 14,5 19,3 15,4 17,0 19,2 17,0 19,0 21,0 18,7
Di 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
Hy 3,8 2,5 5,4 0,6 1,1 3,0 2,2 1,7 2,2 4,6
Il 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1

Ttn 0,0 0,2 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
Ru 0,4 0,1 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,0
Ap 0,4 0,1 0,3 0,1 0,2 0,2 0,4 0,2 0,1 0,3

Total 95,9 96,6 92,7 98,6 97,6 96,7 96,1 97,7 97,4 93,8
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Figura 7 - (a) Diagrama de Martin et al. (1999) para a distinção entre TTG, adakitos e rochas 
cálcio-alcalinas de arcos de ilha; (b) diagramas de Martin et al. (2005) para a distinção entre 
adakitos de alto (HSA) e baixo conteúdo de sílica (LSA); (c) Diagrama de discriminação de 
ambiente geotectônico de formação granitóides baseada em elementos traço (Pearce et al., 
1984); (d) Diagrama de log(Sr/Y) vs. log(La/Yb)N proposto por Condie e Kröner (2013) com a 
distribuição de rochas ígneas félsicas de diferentes ambientes tectônicos e comparação com 
amostras de ortopiroxênio-diopsídio gnaisse e leucossoma dos migmatitos do Complexo Xin-
gu. LIP = Large Igneous Province; WI e EI = composição média das rochas ígneas félsicas da Ir-
landa Ocidental e Oriental, respectivamente (Draut et al., 2002; 2009); EPRB e WPRB = Batólito 
de Peninsular Range, Califórnia (Lee et al., 2007); Izu = Arco Izu-Bonin, Complexo Granítico Izu 
(Saito et al., 2007); Whundo = Arco Whundu, Pilbara, Austrália (Smithies et al., 2005).

Figura 6 - (a-b) Diagra-
mas multielementares 

normalizados em relação 
ao condrito (Sun et al., 

1980) para ortopiroxênio-
diopsídio gnaisse e leu-

cossoma dos migmatitos, 
respectivamente; (c-d) 

diagramas de distribui-
ção dos elementos terras 

raras normalizados em 
relação ao condrito de 

Nakamura (1974) para o 
ortopiroxênio-diopsídio 

gnaisse e leucossoma 
dos migmatitos.
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DISCUSSÕES

A natureza dos protólitos dos migmatitos do 
Complexo Xingu

O Complexo Xingu foi originalmente definido 
como uma unidade geológica que compreende granuli-
tos, gnaisses, migmatitos, granitoides diversos, faixas de 
greenstone belts e complexos básicos e ultrabásicos (Sil-
va et al., 1974; DOCEGEO, 1988). Contudo, nos últimos 
anos, estudos petrogenéticos permitiram a caracteriza-
ção mais refinada dos litotipos atribuídos ao embasa-
mento da Província Carajás, sobretudo no Domínio Rio 
Maria, permitindo a individualização de novas unidades 
geológicas e restrição do Complexo Xingu apenas ao Do-
mínio Carajás (Vasquez et al., 2008; Almeida et al., 2011).

Na região de Canaã dos Carajás, os trabalhos mais 
recentes apresentaram uma nova cartografia geológi-
ca, na qual as rochas metamórficas antes atribuídas ao 
Complexo Xingu foram individualizadas e reinterpreta-
das como granitos variavelmente deformados (Gabriel et 
al., 2010; Rodrigues et al., 2012; Feio et al., 2013). Neste 
novo cenário, a região rural a oeste de Canaã dos Carajás 
seria dominada por biotita leucomonzogranitos a sieno-
granitos cálcio-alcalinos de alto cálcio, localmente do-
brados e cisalhados, com idades entre ca. 2,96 e 2,83 Ga, 
além de granitoides e intrusões máficas neorqueanas da 
série charnockítica (ca. 2,75 a 2,73 Ga; Gabriel et al., 2010; 
Feio et al., 2012; 2013; Santos et al., 2013).

O presente estudo relativo às rochas do Complexo 
Xingu, na região rural de Canaã dos Carajás, mostrou que 
esta unidade é diversa da interpretada por esses auto-
res, pois ali afloram diopsídio-hornblenda-plagioclásio 
gnaisses, quartzo anfibolitos, ortopiroxênio-diopsídio 
gnaisses granodioríticos a tonalíticos e uma variedade 
de migmatitos. Entre os migmatitos foram reconhe-
cidos metatexitos com estrutura patch e estromática e 
diatexítitos com estrutura schlieren e em placas (schollen). 
Estudos recentes também apontaram diferenças entre a 
idade de cristalização dos protólitos dos ortopiroxênio-
diopsídio gnaisses (ca. 3,06 Ga; U-Pb SHRIMP IIe em 
zircão; Delinardo da Silva, 2014) e dos granitoides meso-
arqueanos individualizados por Rodrigues et al. (2012) 
e Feio et al. (2013), sugerindo que os litotipos reconhe-
cidos nesses diferentes estudos não podem, sem novos 
avanços, serem correlacionados.

Os boudins de quartzo anfibolito poderiam repre-
sentar o produto metamórfico de protólitos associados 
a diques máficos sin-cinemáticos ao desenvolvimento 
da foliação gnáissica (S1) no ortopiroxênio-diopsídio 
gnaisse. A origem do diopsídio-plagioclásio-hornblenda 
gnaisse ainda deverá ser investigada no futuro, uma vez 
que a ausência de relíquias ígneas dificulta o reconheci-
mento da natureza do seu protólito. A partir de estudos 
litoquímicos, Delinardo da Silva (2014) sugeriu seme-
lhança química dessas rochas com basaltos toleiíticos a 

cálcio-alcalinos de arcos oceânicos, mas a natureza vul-
cânica dos protólitos não pôde ser comprovada.

Os protólitos tonalíticos a granodioríticos do or-
topiroxênio-diopsídio gnaisse correspondem a rochas 
cálcicas a cálcio-alcalinas, metaluminosas e magnesia-
nas com Mg# entre 45 e 50. De acordo com os critérios 
definidos por Moyen & Martin (2012), as características 
geológicas e litoquímicas do ortopiroxênio-diopsídio 
gnaisses (ODG) são semelhantes às dos TTG sódicos de 
médio ETRP, incluindo: (a) associação de ortognaisse 
polifásico com encraves e leucossoma; (b) conteúdo de 
Na

2
O entre 4 e 6% (Na

2
O

ODG
 = 4,36 a 4,66%); (c) razão 

K
2
O/Na

2
O entre 0,3 e 0,6 (K

2
O/Na

2
O

ODG
 = 0,21 a 0,53); 

(d) conteúdo de Al
2
O

3
 igual ou maior que 15% a 70% de 

SiO
2
 (Al2O3

ODG
 = 15 a 16%); (e) conteúdo de Yb menor 

que 1,5 pmm (Yb
ODG

 = 0,18 a 1,23 ppm); (f) valores de (La/
Yb)

N 
maiores que 15 (La/YbN

ODG
 = 12 e 49); (g) valores de 

Sr/Y entre 20 e 200 (Sr/Y
ODG

 = 43 a 168); (h) anomalias 
negativas de Nb-Ta e Ti; (i) ausência de anomalia sig-
nificativa de Sr. Consta-se também entre os critérios de 
Moyen & Martin (2012), a ausência de anomalia negati-
va de Eu, que nas amostras do ortopiroxênio-diopsídio 
gnaisse são expressas por valores de Eu/Eu* entre 0,81 e 
2,1, indicativos, portanto, de anomalias negativas de Eu 
pouco expressivas a positivas.

Da mesma forma, a comparação das características 
litoquímicas do ortopiroxênio-diopsídio gnaisse com os 
dados de Martin et al. (1999) e Martin et al. (2005) indica 
que seus protólitos apresentam semelhança com adaki-
tos ricos em sílica (HSA), com base na abundância de 
elementos traço.

Tanto para os adakitos modernos (Martin et al., 
2005) como para os TTG (Moyen & Martin 2012), as 
elevadas razões Nb/Yb, Sr/Y e (La/Yb)

N
 refletem evo-

lução a partir da fusão parcial do manto e geração de 
basalto, seguida por seu metamorfismo com geração de 
granada anfibolitos e posterior fusão, a pressões acima 
de 12 kbar, gerando o magma TTG parental no qual gra-
nada e anfibólio permanecem no resíduo.

No entanto, também podem ser observadas dife-
renças geoquímicas entre amostras do ortopiroxênio-
diopsídio gnaisse. As amostras CMS22P e SM11P apre-
sentam semelhanças com TTG ricos em Al, como altas 
razões (La/Yb)

N
 e Sr/Y. No Domínio Carajás, essa assi-

natura geoquímica já foi observada no Trondhjemito Rio 
Verde (2,92-2,86 Ga; Feio et al., 2013), no Trondhjemito 
Colorado (2,87 Ga; Silva et al., 2014) e em trondhjemitos 
encravados nos leucogranitos Velha e Nova Canadá (Sil-
va et al., 2013). Essa composição aponta para a presença 
de granada e anfibólio e ausência de plagioclásio como 
fases residuais ou de fracionamento no magma (Barker 
& Arth, 1976; Martin 1994). Por outro lado, a amostra 
SM39P apresenta razões (La/Yb)

N
 e Sr/Y semelhantes 

às de TTG pobres em Al. Tais características dão indí-
cios de petrogênese controlada por plagioclásio (Barker 
e Arth 1976; Martin 1994). Esta rocha é semelhante aos 
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TTG de baixa razão La/Yb do Domínio Rio Maria (To-
nalito Arco Verde; Almeida et al., 2011; 2013) e não en-
contram até o momento semelhanças com outras rochas 
tonalíticas ou granodiorítica reconhecidas no Domínio 
Carajás.

No entanto, a anomalia positiva de Eu nas amos-
tras CMS22P e SM11P e negativa na amostra SM39P, 
frequente em terrenos arqueanos (Terekhov & Shcher-
bakova, 2006), reafirma a importância da ausência e pre-
sença de plagioclásio controlando a petrogênese destas 
rochas. De acordo com Rudnik et al. (1992), as anomalias 
positivas de Eu são típicas dos estágios iniciais da evo-
lução de magmas primitivos associados a arcos. Moyen 
(2011) demostrou que os TTG que apresentam um con-
teúdo baixo de Nb, Ta, e alto de Sr representam mag-
mas gerados em alta pressão, em equilíbrio com granada 
e rutilo, mas na ausência de plagioclásio. Os protólitos 
do ortopiroxênio-diopsídio gnaisses apresentam estas 
características, e nesse contexto, o plagioclásio propor-
cionaria forte controle no fracionamento dos elementos 
traço em função do comportamento do Eu. Isso mostra 
que a amostra SM39P representa uma fonte um pouco 
mais evoluída que a dos demais, na qual a cristalização 
do plagioclásio já havia ocorrido antes da remoção do 
magma.

Embora a assinatura de adakitos modernos e TTG 
possa ser atribuída a ambiente de zonas de subducção 
relacionadas a arco, a importância dos processos de tec-
tônica de placas no Arqueano é ainda bastante debatida. 
Adicionalmente, fusão de metabasaltos hidratados a al-
tas pressões, compatíveis com estabilidade da granada 
e anfibólio no restito, poderia ocorrer em outros am-
bientes, como em platôs oceânicos associados a plumas 
mantélicas (Smithies et al., 2009) e por underplating em 
crosta continental espessada (Zhao et al., 2007). Entre-
tanto, embora esses ambientes possam ser atribuídos 
a casos específicos de geração de magmas adakíticos, 
segundo Moyen e Martin (2012) não podem explicar a 
petrogênese de todos os TTG, principalmente devido às 
diferenças composicionais entre TTG e rochas geradas 
nesses cenários.

No caso das rochas do Complexo Xingu, razões 
de V/Sc de 6 a 15 indicariam condições de fugacidade 
de oxigênio semelhantes às de magmas gerados em am-
biente de arco, em contraste com as maiores razões V/
Sc (> 15) que caracterizam os adakitos modernos forma-
dos por underplating (Lee et al., 2005; Zhao et al. 2005). 
Sua composição, com base nos diagramas de Frost et al. 
(2001) também seria típica de plútons de arcos vulcâni-
cos continentais.

Adicionalmente, a comparação entre as amostras 
do ortopiroxênio-diopsídio gnaisse do Complexo Xingu 
com os ambientes tectônicos de distribuição de rochas 
ígneas félsicas, incluindo rochas plutônicas pré-coli-
sionais, indica semelhança com rochas de arcos conti-
nentais e com a média da crosta continental arqueana. 

Segundo Condie & Kröner (2013), rochas geradas em 
ambientes de arcos magmáticos continentais seriam 
mais enriquecidas em Sr/Y vs. (La/Yb)

N
 que os análogos 

de arcos oceânicos também devido às fontes mantélicas 
nas quais granada e hornblenda teriam permanecido no 
restito. Segundo esses autores, tanto arcos continen-
tais como oceânicos seriam importantes no Arqueano a 
partir de ca. 3,0 Ga para a diferenciação e formação de 
crosta continental, embora os últimos tenham sido pre-
dominantes antes de ca. 3,0 Ga.

O ambiente de arco continental para a geração dos 
TTG do Complexo Xingu seria análogo ao proposto por 
Martin (1986) e Martin et al. (2010), no qual o modelo de 
“Hot Subduction” explicaria a geração do magma parental 
por fusão da crosta oceânica subductada durante o Ar-
queano ao invés da sua desidratação e geração de mag-
mas cálcio-alcalinos mais comuns em arcos magmáticos 
modernos.

Metamorfismo e fusão parcial: registro nos 
gnaisses e migmatitos do Complexo Xingu

Os migmatitos do Complexo Xingu foram reco-
nhecidos inicialmente por Silva et al. (1974) e DOCE-
GEO (1988) e foram objeto de estudos geocronológicos 
pioneiros realizados por Machado et al. (1991). Embora 
a caracterização detalhada dos eventos de anatexia não 
tenha sido documentada por esses autores, Machado et 
al. (1991) reconheceram a existência de pelo menos dois 
eventos de anatexia com base nas observações realiza-
das em campo na região de Curionópolis.

Nesse estudo, os ortopiroxênio-diopsídio gnaisses 
foram caracterizados como ortognaisses cinza banda-
dos, com boudins de quartzo anfibolito e intercalações 
de gnaisses máficos (diopsídio-hornblenda-plagioclásio 
gnaisse).

Os gnaisses máficos apresentam textura de subs-
tituição da hornblenda da primeira geração (Hb

1
) por 

diopsídio, refletindo metamorfismo progressivo em 
condições compatíveis com o início da fácies anfibolito 
superior. A ausência de granada em paragênese com o 
diopsídio sugere que a formação do diopsídio ocorreu 
a partir da reação (1) na qual o epidoto foi consumido, 
resultando em paragênese com diopsídio-plagioclásio-
quartzo em associação com a hornblenda parcialmente 
consumida:

1Ts-anfibólio + 18Czo + 3Qtz = 10An + 4Di + 4H
2
O 

(Bucher & Grapes 2011) (1)

Alternativamente, a formação de diopsídio po-
deria resultar da reação (2) em presença de calcita:

Hbl + Pl + Cal = Di + Ab + H
2
O + CO

2
 (Best 2003)      (2)
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De acordo com Bucher & Grapes (2011), a blastese 
do diopsídio em rochas máficas indica temperatura de 
aproximadamente 650 oC, em condições de P

fluidos
 = P

H2O
. 

Nessas condições, em ambientes saturados em água, os 
metabasitos apresentariam as primeiras evidências de 
fusão parcial local, migmatização e aparecimento de 
bolsões e veios quartzo-feldspáticos (leucossoma). No 
diopsídio-hornblenda-plagioclásio gnaisse, evidências 
do início de fusão parcial são representadas pelas ban-
das félsicas quartzo-feldspáticas envolvidas por filmes 
mais ricos em hornblenda que acompanham a foliação 
gnáissica desses litotipos (melanossoma).

A matriz granoblástica quartzo-feldspática nos 
diopsídio-hornblenda-plagioclásio gnaisse indica redu-
ção de energia livre comum em alta temperatura após o 
cessar da deformação (Bons & Urai, 1992). Os cristais 
de quartzo não apresentam extinção ondulante indican-
do que sua energia livre interna foi substancialmente 
reduzida (Evans et al., 2001). Os cristais de plagioclásio 
apresentam redução de suas bordas, no entanto, a extin-
ção ondulante e geminações em forma de cunha revelam 
que a recuperação de sua energia livre não foi completa. 
De acordo com Rosenberg & Stünitz (2003), desloca-
mentos intracristalinos de plagioclásio ocorrem em altas 
temperaturas. A trajetória retrometamórfica nesse lito-
tipo possibilitou a formação da segunda geração de hor-
nblenda (e biotita), que consome parcialmente o diop-
sídio a partir da reação (2). Com base no seu modo de 
ocorrência, distribuição espacial, características estru-
turais (macro e microscópicas) e associação mineral me-
tamórfica, o diopsídio-plagioclásio-hornblenda gnaisse 
poderia representar lentes dos granulitos máficos asso-
ciados ao Complexo Pium, como descrito por Araújo & 
Maia (1991). No entanto, essa hipótese deve ser ainda 
comprovada futuramente.

O ortopiroxênio-diopsídio gnaisse apresenta evi-
dências de fusão parcial. De acordo com Bucher & Gra-
pes (2011), processos de migmatização em ortognaisses 
seriam favorecidos pela deformação penetrativa e po-
dem ser iniciados a temperaturas entre 650 e 725 oC a 
3 kbar. Nessas condições, a fusão parcial irá produzir 
associações minerais com ortopiroxênio, diopsídio, fel-
dspato potássico, quartzo e plagioclásio, conjuntamen-
te ao melt granítico (Bucher & Grapes, 2011). Granada e 
cordierita comumente estão também presentes, mas são 
dependentes da composição inicial do protólito.

Dessa forma, o ortopiroxênio nesse litotipo pode 
ser metamórfico, cristalizado a partir da reação (3) de 
desidratação em estado sólido da biotita, dada por:

Bt + 3Qtz = 3Opx + Kfs + H
2
O  (3)

A presença de ortopiroxênio nessas rochas tam-
bém poderia ser uma relíquia ígnea herdada de protóli-
tos charnockíticos (charnoenderbíticos e enderbíticos) 
derivados da cristalização de magmas anidros (Frost e 
Frost 2008). Contudo, as texturas tipicamente meta-

mórficas, como a presença de microfilmes de fundido 
envolvendo o ortopitoxênio, não permitem essa possibi-
lidade interpretativa.

Durante a trajetória retrometamórfica, o ortopiro-
xênio foi desestabilizado formando diopsídio e plagio-
clásio a partir da reação (4) ainda em condições de fácies 
anfibolito alto (Singh & Johannes, 1996; Best, 2003):

Opx + Pl = Di + Ab   (4)

O ortopiroxênio-diopsídio gnaisses apresenta 
manchas de granulação mais grossa em meio às bandas 
quartzo-feldspáticas do bandamento gnáissico. Estas 
manchas representam blind patches de acordo com Platten 
(1983), e evidenciam os estágios iniciais de fusão parcial 
(Sawyer, 1991; Slagstad et al., 2005). Ao microscópio, fil-
mes de quartzo e feldspatos podem ser observados entre 
cristais de ortoclásio, plagioclásio, quartzo e ortopiro-
xênio do ortopiroxênio-diopsídio gnaisse. Estas textu-
ras foram reportadas por Holness & Clemens (1999), 
Sawyer (1999; 2001), Sawyer et al. (2010; 2011) e Johnson 
et al. (2013) como evidências da presença inicial de fun-
dido nas junções entre minerais. As estruturas pré-fusão 
preservadas no ortopiroxênio-diopsídio gnaisse permi-
tem classificá-lo como um metatexito (Mehnert, 1968; 
Brown, 1973). Os patch metatexitos se preservam onde 
a tensão sin-anatética foi mais baixa (Sawyer, 2008), 
de modo análogo ao descrito nos migmatitos do Central 
Gneiss Belt da Província Grenville (Canadá) nos quais a 
preservação dessa estrutura foi verificada nas bandas 
mais competentes das rochas (Slasgtad et al., 2005).

A presença dos microfilmes do fundido anatético 
cristalizado envolvendo o ortopiroxênio no paleossoma 
indica sua gênese como produto da fusão parcial. Esse 
processo pode ser descrito pelas reações de desidratação 
da biotita e representaria o pico térmico do sistema:

Bt + Qtz + Kfs = Opx + Fusão (800 ºC; Peterson & 
Newton, 1989)  (5)
Bt + Pl + Qtz = Opx + Kfs + Fusão (800-850 ºC; Ste-
vens & Clemens, 1993)  (6)

Os pequenos bolsões de fundido na junção entre 
ortoclásio, plagioclásio e quartzo são explicados pela 
reação (7). Eles representam o início da trajetória retro-
metamórfica com hidratação e resfriamento do sistema. 
A textura mimerquítica ao longo dos contatos dos cris-
tais de ortoclásio, comuns nos ortopiroxênio-diopsí-
dio gnaisses, podem indicar, segundo Shelley (1993), a 
quebra do feldspato potássico durante o metamorfismo 
retrógrado de rochas de alto grau e consumo desses mi-
nerais para a produção do fundido:

Or + Qtz + Pl + H
2
O = Fusão (650-700 ºC; Stevens & 

Clemens, 1993)   (7)
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Essa reação ocorre em presença de água, que em 
parte pode ser derivada da quebra da biotita (reação 3), 
mas que possivelmente requer influxo de H

2
O de modo 

semelhante ao descrito por Sawyer (2010) para proces-
sos de fusão parcial “assistidos por fluidos” (water-assis-
ted, water-added, ou ainda, water-fluxed melting).

Os migmatitos do Complexo Xingu com estrutu-
ra schollen representam rochas transicionais entre me-
tatexitos e diatexitos, nas quais houve um incremento 
na fração de fundido responsável pelo aumento na razão 
neossoma:paleossoma (Solar & Brown, 2001; Sawyer 
2008). As ocorrências dos schlieren diatexitos na região 
são mais raras e representam um incremento ainda maior 
na fração de fundido (Saywer, 2008), que notadamente 
se expressa na ausência do paleossoma em detrimento 
da presença do neossoma, representado pelo melanosso-
ma e pelo leucossoma. A elevação na fração de fundido é 
proporcional a entrada de H

2
O no sistema uma vez que 

o volume dos demais reagentes não varia. O processo é 
descrito pela reação (8):

Bt + Qtz + Kfs + H
2
O = Fusão (~700 ºC; Peterson & 

Newton, 1989)   (8)

As estruturas schollen e schlieren representam formas 
interpenetrantes que se desenvolvem em meio a zonas 
de cisalhamento sin-anatéticas, ou em descontinuidades 
de fluxo plástico em rochas parcialmente fundidas, para 
as quais parte da tensão se distribui (Mehnert, 1968; 
Sawyer, 2008).

A progressiva hidratação e resfriamento associados 
ao retrometamorfismo permitiram também a substitui-
ção dos orto e clinopiroxênios por hornblenda e biotita, 
no paleossoma e leucossoma. A textura granoblástica do 
leucossoma dos migmatitos do Complexo Xingu eviden-
cia sua gnaissificação durante um evento progressivo ou, 
alternativamente, uma evolução polifásica. De acordo 
com Delinardo da Silva (2014) estes leucossomas defor-
mados apresentam idade de intercepto superior em ca. 
2,96 Ga (U-Pb SHRIMP IIe em zircão), que foram inter-
pretadas como relativas ao metamorfismo de alto grau, 
diferindo da idade de cristalização dos seus protólitos 
(ca. 3,06 Ga; Delinardo da Silva 2014).

CONCLUSÕES

O Complexo Xingu na região oeste de Canaã dos 
Carajás é constituído por migmatitos provenientes 
da fusão parcial de gnaisses tonalíticos a granodiorí-
ticos da série TTG. Os protólitos destes gnaisses teriam 
sido gerados pela fusão de metabasaltos com granada e 
anfibólio residual. As anomalias e o conteúdo de Eu e 
Sr indicam que a fonte não apresentava plagioclásio. No 
entanto, a diferença no comportamento do Eu em amos-
tra de TTG de baixo Al (SM39P) indica que a cristali-

zação prematura de plagioclásio pode ter sido impor-
tante na formação de alguns dos protólitos dos gnaisses, 
indicando sua cristalização em nível crustal mais raso 
em relação aos TTG de alto Al. Magmatismo com carac-
terísticas químicas similares foi também caracterizado 
por Feio et al. (2013) e Silva et al. (2013, 2014), sugerindo 
que sua importância possa ser mais destacada no Domí-
nio Carajás. A composição química dos protólitos dos 
gnaisses apontam para a existência de uma proto-crosta 
continental que alojou os plútons tonalíticos e grano-
dioríticos. De acordo com Delinardo da Silva (2014), a 
cristalização destas rochas ocorreu em ca. 3,06 Ga (U-
Pb SHRIMP IIe em zircão) corroborando a hipótese de 
Feio et al. (2013) e Dall’Agnol et al. (2013) em relação à 
evolução distinta e mais antiga desta porção do Domínio 
Carajás em relação ao Domínio Rio Maria.

A gnaissificação dos protólitos e a formação de 
ortopiroxênio por desidratação da biotita indicam con-
dições de pico metamórfico em fácies granulito para os 
gnaisses TTG do Complexo Xingu. Por sua vez, o grande 
volume de migmatitos e o predomínio de estruturas do 
tipo schollen e de injeções graníticas indicam altas taxas 
de fusão relacionadas ao influxo de água e resfriamento 
do sistema. A cristalização dos leucossomas deformados 
teria ocorrido, segundo Delinardo da Silva (2014), em ca. 
2,96 Ga (U-Pb SHRIMP IIe em zircão), ainda associada 
ao metamorfismo de alto grau metamórfico. A textura 
granoblástica reconhecida nesses leucossomas indica 
sua deformação em condições metamórficas de alto grau 
ainda em regime dúctil. Essas evidências estruturais, pe-
trológicas e geocronológicas sugerem que as rochas do 
Complexo Xingu representam segmentos da crosta in-
ferior submetidos a metamorfismo regional e dinâmico 
ainda do Mesoarqueano. Estas características são típi-
cas de orógenos acrescionários que evoluem para oróge-
nos colisionais. Nesse sentido, a avaliação das trajetórias 
metamórficas dessas rochas devem ser investigadas para 
subsidiar a compreensão da evolução tectono-metamór-
ficas responsável pela configuração das unidades do em-
basamento do Domínio Carajás.
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O Cráton Amazônico em 
supercontinentes – uma visão com 

base em dados paleomagnéticos

Amazonian Craton in supercontinents – 
a view based on paleomagnetic data

Manoel S. D’Agrella-Filho1, Franklin Bispo-Santos1, Ricardo I.F. Trindade1

RESUMO: Dados paleomagnéticos e geocronológicos obtidos 
para o Cráton Amazônico nos últimos anos têm contribuído de 
forma significativa para elucidar a participação desta unidade 
cratônica na paleogeografia dos supercontinentes Columbia e 
Rodinia e do Continente Gondwana. Estes dados possibilitam 
propor modelos para a evolução geodinâmica do Cráton desde o 
Paleoproterozoico, em uma fase pré-Columbia, até a consolidação 
do continente Gondwana no Ediacarano. Dados paleomagnéticos 
do Mesoproterozoico permitem inserir o proto-Cráton Amazônico 
no Supercontinente Columbia, há 1,78 Ga atrás, em um cenário 
que favorece o modelo SAMBA (South AMerica - BAltica). Do 
mesmo modo, estes dados sugerem a ocorrência de movimentos 
transcorrentes dextrais entre o Escudo das Guianas e o Escudo do 
Brasil-Central, provavelmente, decorrentes da colisão do Terreno 
Paraguá durante o Mesoproterozoico. Dados paleomagnéticos do 
final do Mesoproterozoico permitem a idealização de dois possíveis 
cenários para a participação do Cráton Amazônico no Rodinia: 
(i) uma colisão oblíqua do Cráton Amazônico com a Laurentia, 
na região do Texas (cinturão Llanos) há 1,2 Ga atrás e posterior 
movimento transcorrente entre estas unidades até a colisão final do 
Cráton Amazônico com a Báltica, por volta de 1,0 Ga ou (ii) a ruptura 
do Cráton Amazônico e da Báltica no supercontinente Columbia, 
seguida por rotação no sentido horário e colisão destes blocos com 
a Laurentia ao longo do cinturão Grenville, na região do Labrador. 
Finalmente, os poucos dados paleomagnéticos do Neoproterozoico 
sugerem que o fechamento do Oceano Clymene ocorreu somente 
durante o final do Ediacarano e início do Cambriano, após a ruptura 
do Cráton Amazônico e a Laurentia há cerca de 570 Ma, com a 
formação do Oceano Iapetus.

PALAVRAS-CHAVE: Cráton Amazônico; Paleomagnetismo; 
Supercontinentes; Columbia; Rodinia; Gondwana.

ABSTRACT: Paleomagnetic and geochronological 
data from the Amazonian Craton obtained in the 
last dacade contributed significantly to elucidate its 
participation in the paleogeography of the Columbia and 
Rodinia Supercontinents, and also in Gondwana. These 
data allowed us to test geodynamic models since the 
Paleoproterozoic, in a pre-Columbia period, up to the final 
closure of the Clymene Ocean with formation of Gondwana 
in the Ediacaran. Mesoproterozoic paleomagnetic data 
demonstrate that the Amazonian craton took part 
into the Columbia supercontinent at 1.78 Ga ago, in a 
scenario that favors the SAMBA (South AMerica-BAltica) 
model. The same data suggest that dextral transcurrent 
movements could have occurred between the Guiana 
and Brasil-Central Shields, probably arising after the 
Mesoproterozoic collision of the Paraguá Block. The 
presently available late-Mesoproterozoic paleomagnetic 
data are compatible with two different scenarios for the 
Amazonian craton in the Rodinia supercontinent: (i) an 
oblique collision of the Amazonian Craton with Laurentia 
in present-day Texas (Lhanos orogen) at 1.2 Ga ago, 
and later transcurrent movements between these two 
units up to final collision of the Amazonian Craton with 
Baltica at ca. 1.0 Ga.; and (ii) a rupture of the Amazonian 
Craton and Baltica in the Columbia supercontinent after 
1.26 Ga, followed by clockwise rotation and collision 
of these blocks with Laurentia along the Grenvillian 
belt, in Labrador. Finally, the few late Neoproterozoic/
Cambrian paleomagnetic poles available for Amazonian 
Craton, Laurentia and other West Gondwana blocks 
suggest that closure of the Clymene Ocean occurred only 
in late Ediacaran to Cambrian times, after rupture of the 
Amazonian Craton and Laurentia at ca. 570 M.
KEYWORDS: Amazonian Craton; Paleomagnetism; Su-
percontinents; Columbia; Rodinia; Gondwana.
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INTRODUÇÃO

Estabelecer a paleogeografia dos blocos continen-
tais no passado é de extrema importância para enten-
der a evolução geológica da Terra e os mecanismos que 
atuaram na formação e ruptura dos supercontinentes, 
processo este que é denominado de ciclo continental 
(Condie, 2002). De acordo com Meert (2012), para a 
formação de um supercontinente é necessário que pelo 
menos 75% da crosta continental existente esteja reu-
nida. Tendo por base esta definição, o Gondwana e a 
Laurasia não podem ser considerados como supercon-
tinentes. As evidências geológicas e geocronológicas 
mostram que, em pelo menos três épocas da história da 
Terra, mais de 75% da crosta continental existente es-
tavam unidas, formando um supercontinente: 200 Ma, 
1100-1000 Ma e 1850-1800 Ma (e.g., Pesonen et al., 2003, 
Meert, 2012). Estas idades configuram uma periodicida-
de de aproximadamente 750 Ma entre a formação destas 
grandes massas continentais (Meert, 2012). Se conside-
rarmos os picos nas idades U-Pb em zircões, integradas 
com as razões isotópicas de Nd, obtidas para rochas de 
toda a Terra, podemos supor a existência de um quarto 
supercontinente há 2700 Ma atrás (Hawkesworth et al., 
2010). Entretanto, a reconstrução de um provável Su-
percontinente Arqueano é uma tarefa ainda mais difícil. 
Algumas tentativas de correlacionar unidades no Arque-
ano, com base em dados geológicos e paleomagnéticos, 
têm sido propostas, tais como, a formação do supercrá-
ton Zingarn, formado pela conexão dos blocos Zimba-
bwe/Rodésia (África) e Yilgarn (Austrália) (Smirnov et 
al., 2013), ou do supercráton Vaalbara, formado pelos 
blocos Kaapvaal (África) e Pilbara (Austrália) (de Kock 
et al., 2009). No entanto, a escassez de polos paleomag-
néticos de referência para as várias áreas cratônicas tor-
nam as reconstruções paleogeográficas muito subjetivas 
(Buchan et al., 2000; Pesonen et al., 2003).

Várias reconstruções paleogeográficas do Super-
continente Paleoproterozoico (1850-1800 Ma) têm 
sido propostas na literatura (e.g., Rogers, 1996; Rogers 
& Santosh, 2002; Zhao et al., 2002, 2003, 2004, 2006, 
Meert, 2002; Pesonen et al., 2003; Hou et al., 2008a, b; 
Johansson, 2009; Yakubchuck, 2010; Piper, 2010; Evans 
& Mitchell, 2011, Zhang et al., 2012). Este superconti-
nente tem recebido vários nomes: NENA (Gower et al., 
1990), NUNA (Hoffman, 1997), Columbia (Rogers & 
Santosh, 2002) ou Paleopangea (Piper, 2010). Reddy & 
Evans (2009) advogam pelo nome NUNA, com base na 
precedência deste nome em relação ao nome Columbia. 
Entretanto, Meert (2012) argumenta que o paleoconti-

nente NUNA, como definido por Hoffman (1997), difere 
pouco do paleocontinente NENA proposto por Gower 
et al. (1990) e, assim, se o argumento de precedência ti-
ver que ser considerado, NENA deveria ser o nome do 
supercontinente Mesoproterozoico. Também, os nomes 
NENA e NUNA referem-se a reconstruções de apenas 
parte do supercontinente, considerando somente as 
correlações entre a Laurentia, a Báltica, a Sibéria e even-
tualmente a Antártida oriental. Portanto, Meert (2012) 
sugere o nome Columbia por ter sido o nome dado à pri-
meira tentativa de uma reconstrução global e testável 
proposta por Rogers & Santosh (2002). Em decorrência 
dos argumentos de Meert (2012) chamaremos este su-
percontinente Paleoproterozoico de Columbia.

A fissão do Columbia originou o Supercontinente 
Rodinia há cerca de 1100 Ma (McMenamin & McMe-
namin, 1990). A época em que a ruptura ocorreu é um 
tema de debate na literatura. Alguns autores sugerem 
que o Columbia se rompeu logo após a sua formação, em 
decorrência da expressiva quantidade de diques máficos 
datados em torno de 1780-1790 Ma, encontrados no Nor-
te da China (Kusky et al., 2007), na Báltica (Pisarevsky 
& Bylund, 2010) e no Cráton Amazônico (Reis et al., 
2013). Tais feições tectono-magmáticas de caráter global 
podem ser reflexos das manifestações da tafrogênese Es-
tateriana, e não representa uma quebra completa (Brito 
Neves et al., 1995). De fato, os dados paleomagnéticos 
e geocronológicos obtidos para Laurentia e Báltica, que 
formam o núcleo do Columbia (e.g., Zhao et al., 2002), 
sugerem que eles permaneceram unidos desde 1800 Ma 
até, pelo menos, 1270 Ma (Salminen & Pesonen, 2007). 
Um Columbia longevo é consistente com o estilo tec-
tônico diferente que predominou na época Mesoprote-
rozoica, caracterizada por um decréscimo no fluxo de 
subducção e no magmatismo relacionado à subducção 
(Silver & Behn, 2008). É também coerente com a intensa 
atividade magmática intracratônica, caracterizada pela 
colocação dos granitos rapakivi anorogênicos no perío-
do de 1600 a 1300 Ma, que é uma das características mar-
cantes dos blocos continentais que formaram o Colum-
bia (e.g, Åhäll & Connelly, 1998; Anderson & Morrison, 
1992; Bettencourt et al., 1999; Hoffman, 1989; Karlstrom 
et al., 2001; Rämö et al., 2003; Vigneresse, 2005). Piper 
(2010) sugere que o Supercontinente Rodinia teria sido 
formado somente por pequenas rotações dos elementos 
que constituíram o Columbia. Isto é consistente com 
as evidências das idades U-Pb (integradas com razões 
de isótopos de Nd) obtidas para rochas entre 1200 Ma 
e 1000 Ma, período este caracterizado por um pequeno 
pico na formação de crosta juvenil, quando comparado 
com os períodos correspondentes à formação de outros 



Manoel S. D’Agrella-Filho | Franklin Bispo-Santos | Ricardo I.F. Trindade

272
Contribuições à Geologia da Amazônia  - Volume 9

273
Contribuições à Geologia da Amazônia  - Volume 9

supercontinentes (Hawkesworth et al., 2010). Recen-
temente, Pisarevsky et al. (2014) sugerem que o super-
continente Columbia/Nuna iniciou sua aglutinação em 
~1700 Ma, atingindo sua superfície máxima entre 1650-
1580 Ma, e que a sua fissão teria ocorrido em dois está-
gios: o primeiro, há 1450-1380 Ma e o segundo há cerca 
de 1270 Ma. Esta ideia, entretanto, diverge da apresen-
tada por Zhao et al. (2004) e Rogers & Santosh (2009) 
que postulam a fissão do Columbia como tendo ocorrido 
antes, há 1500 Ma. 

Várias reconstruções paleogeográficas do Super-
continente Rodinia têm sido propostas na literatura 
(e.g. Hoffman, 1991; Weil et al., 1998; D’Agrella-Filho et 
al., 1998; Dalziel et al., 2000; Tohver et al., 2002; 2006; 
Pisarevsky et al., 2003; Meert & Torsvik, 2003; Li et al., 
2008). Li et al. (2008) fazem uma reconstrução do Ro-
dinia englobando todas as áreas cratônicas do mundo. 
Entretanto, evidências geológicas mostram que blocos 
continentais do que viria a ser o Oeste do Gondwana 
(e.g., Congo-São Francisco, Kalahari) não tomaram par-
te no Rodinia devido ao grande oceano que teria existido 
entre estas unidades e o Cráton Amazônico (Cordani et 
al., 2003, Kröner & Cordani, 2003; D’Agrella-Filho et al., 
2004 e referências citadas). Os blocos continentais que 
compunham o Rodinia foram reunidos em outras con-
figurações, incluindo o Gondwana, mas a forma como 
este processo aconteceu ainda é tema de muito debate 
na literatura, em boa parte pela ausência quase que total 
de polos paleomagnéticos no intervalo entre 900 e 600 
Ma para várias unidades que potencialmente fizeram 
parte destas massas continentais. 

O Cráton Amazônico, sendo uma das maiores áre-
as cratônicas do mundo, teve participação fundamental 
na história geodinâmica da Terra e na paleogeografia 
do Columbia, Rodinia e Gondwana. Nos últimos anos, 
uma quantidade importante de dados paleomagnéticos 
foram obtidos para esta unidade, com implicações im-
portantes na formação e ruptura dos Supercontinentes 
Columbia e Rodinia e na formação do Gondwana. A 
seguir, após uma descrição sucinta da compartimen-
tação geológica/tectônica do Cráton Amazônico, são 
apresentadas sínteses das implicações destes dados na 
participação do Cráton Amazônico em épocas pré-Co-
lumbia, no Supercontinente Columbia, no Superconti-
nente Rodinia e no continente Gondwana. Por fim, são 
apresentadas as conclusões mais importantes referentes 
à evolução geodinâmica do Cráton Amazônico durante 
o Paleoproterozoico.

O CRÁTON AMAZÔNICO

O Cráton Amazônico é uma das maiores áreas cra-
tônicas do mundo, com cerca de quatro milhões de qui-
lômetros quadrados (Fig. 1a). Ele está exposto em duas 
grandes áreas, as quais formam o Escudo das Guianas 
ao norte e o Escudo do Brasil-Central (também conhe-
cido como Escudo Guaporé) ao sul, interposta pela 
Bacia Amazônica (Schobbenhaus et al., 1984; Santos 
et al., 2000; Lacerda Filho et al., 2004). De acordo com 
as sínteses recentes de Tassinari et al. (2000), Delor et 
al. (2003), Santos et al. (2003) e Cordani &Teixeira 
(2007) a sua evolução é marcada por uma sucessão de 
eventos de acresção com maior ou menor envolvimento 
de crosta juvenil ocorridos desde o Paleoproterozoico 
até o Neoproterozoico. Com base na interpretação de 
dados geocronológicos, Tassinari & Macambira (1999, 
2004) propuseram um modelo evolutivo para o Cráton 
Amazônico, que iniciou quando o proto-cráton Hadea-
no-Arqueano foi formado a partir da colisão de micro-
continentes, os quais foram amalgamados através de 
orogenias paleoproterozoicas colisionais entre 2,2 e 1,95 
Ga, seguidas por uma sucessão de arcos magmáticos e 
de processos colisionais que envolveram reativação e 
retrabalhamento de rochas pré-existentes. Basicamen-
te, existem dois modelos de subdivisão do Cráton Ama-
zônico em províncias geocronológicas: o de Tassinari 
& Macambira (1999, 2004) e o de Santos et al. (2003). 
Adotaremos aqui o modelo de Tassinari & Macambira 
(1999, 2004) (Fig. 1a), o qual é adotado por vários outros 
autores (e.g., Schobbenhaus et al., 2004; Cordani & Tei-
xeira, 2007; Cordani et al., 2010; Bettencourt et al., 2010).

A porção mais antiga (Hadeana-Arqueana) do 
Cráton Amazônico (Província Amazônia Central) é 
constituída por terrenos granito-greenstone e rochas 
metamórficas de alto grau expostas nos escudos Brasil-
Central e das Guianas (Tassinari & Macambira, 2004; 
Nadeau et al., 2013). Estes terrenos são separados pelo 
cinturão Maroni-Itacaiunas, com idades em torno de 
2250-2050 Ma (Ledru et al., 1994). O embasamento 
Hadeano-Arqueano é coberto por sucessões vulcano-
sedimentares com pouca ou nenhuma deformação, com 
idades variando entre 1980 e 1400 Ma. A parte sudoeste 
deste núcleo Hadeano-Arqueano foi acrescida por arcos 
magmáticos juvenis relacionados a processos de sub-
ducção, os quais formaram as Províncias Ventuari-Ta-
pajós (1980-1810 Ma) e Rio Negro-Juruena (1780-1550 
Ma) (Tassinari & Macambira, 1999; Tassinari et al., 
2000; Pinho et al., 2003; Schobbenhaus & Brito-Neves, 
2003; Cordani & Teixeira, 2007). 
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Figura 1 - (a) O Cráton Amazônico e suas províncias geocronológicas (adaptado de Cordani & Teixeira, 2007 e Betten-
court et al., 2010); (b) Ilustração esquemática da parte sudoeste do Cráton Amazônico evidenciando os cinturões Sun-
sás, Aguapeí, Alto Guaporé e Nova Brasilândia e o Terreno Paraguá (modificado de D’Agrella-Filho et al., 2012).

Durante o Mesoproterozoico, arcos magmáticos 
relacionados a processos de subducção foram desenvol-
vidos entre 1600 Ma e 1300 Ma (e.g., Terreno Jauru no 
Estado do Mato Grosso), os quais originaram a Provín-
cia Rondoniano-San-Ignácio, até a colisão final do Ter-
reno Paraguá, há cerca de 1320 Ma atrás (Bettencourt et 
al., 2010). Este modelo colisional foi recentemente esten-
dido para o noroeste do estado de Rondônia, com o reco-
nhecimento do ofiolito Trincheira por Rizzotto & Hart-
mann (2012), que o interpretam como um fragmento de 
crosta oceânica alçado durante o Mesoproterozoico, na 
colisão do Terreno Paraguá com o proto-Cráton Amazô-
nico ao longo do Cinturão Alto Guaporé (Fig. 1b). Neste 
cenário, o Cinturão E-W Nova Brasilândia (CNB) (de 
idade 1100-1000 Ma) no norte do Terreno Paraguá (Fig. 
1b) muito provavelmente representa reativações intra-
cratônicas que ocorreram durante o desenvolvimento do 
Cinturão Sunsás (Província Sunsás - 1250-1000 Ma), lo-
calizado na borda sudoeste do Cráton Amazônico, já em 
domínio Boliviano (Litherland et al., 1989; Boger et al., 
2005; Santos et al., 2008; Teixeira et al., 2010; Cordani 
et al., 2010). Alguns autores haviam interpretado o CNB 
como decorrente da colisão entre o proto-Cráton Ama-
zônico e o Terreno Paraguá, que desse modo se estende-
ria para o Estado do Mato Grosso (Tohver et al., 2004a). 

O Cinturão Aguapeí, situado no SW do Estado do 
Mato Grosso representa um braço da orogênese Sunsás 
para o norte, o qual está separado da parte principal da 

orogênese pelo terreno Paraguá. Este cinturão tem sido 
interpretado como um rift continental abortado, cuja de-
posição iniciou-se por volta de 1,3 Ga, seguido por com-
pressão e empurrão em direção a leste há cerca de 1,0 Ga 
(Litherland et al., 1989; Sadowski & Bettencourt, 1996).

O PROTO-CRÁTON AMAZÔNICO  
NO PRÉ-COLUMBIA

A definição de uma paleogeografia crustal para 
épocas anteriores à formação do Columbia é ainda mui-
to complicada, visto que alguns blocos continentais da 
Terra ainda estavam em processo de formação nesse pe-
ríodo, como são os casos do Cráton Amazônico, da Lau-
rentia e da Báltica. O paleomagnetismo pode ser utili-
zado como ferramenta para estabelecer a paleogeografia 
de blocos cratônicos que formaram massas continentais 
maiores durante o Arqueano, entretanto, devido a es-
cassez de polos paleomagnéticos bem datados para esta 
época, podemos apenas especular sobre a presença de 
possíveis supercrátons arqueanos, como são os casos do 
Zingarn (Zimbabwe/Rodésia/Yilgarn) de Smirnov et al. 
(2013) e do Vaalbara (Kaapvaal/Pilbara) de de-Kock et 
al. (2009) (vide acima). De acordo com Bleeker (2003) 
durante a transição do Arqueano para o início do Pro-
terozoico, haveria um cenário favorável à presença de 
muitos ‘supercrátons’ independentes. Entre 2,5-2,0 Ga, 
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fragmentações diacrônicas teriam ocorrido nos maiores 
supercrátons gerando em torno de 35 crátons indepen-
dentes, que posteriormente se amalgamaram em blocos 
continentais (e.g., Laurentia) e no provável supercon-
tinente Paleo-Mesoproterozoico Columbia (Bleeker, 
2003). 

Do mesmo modo, alguns autores advogam a união 
do Escudo das Guianas com o Cráton Oeste África for-
mando um único e vasto bloco cratônico há cerca de 
2000 Ma atrás (Onstott & Hargraves, 1981; Nomade et 
al., 2003; Johansson, 2009; Evans & Mitchell, 2011). Ape-
sar da escassez de dados paleomagnéticos para o Cráton 
Amazônico durante todo o Pré-Cambriano, o intervalo 
entre 2050 e 1970 Ma é aquele melhor representado nos 
bancos de dados em decorrência de estudos realizados 
por dois grupos de pesquisadores em épocas diferentes. 
Estes estudos propiciaram a construção de uma curva de 
deriva polar aparente (CDPA) conjunta para o Cráton 
Amazônico (Escudo das Guianas) e para o Cráton Oeste 
África para o Orosiriano.

Na década de 80, o grupo de Princeton (liderado 
por Tullis C. Onstott) realizou uma série de estudos pa-
leomagnéticos e geocronológicos em rochas intrusivas 
da Venezuela e Guiana (Escudo das Guianas) (Onstott 
& Hargraves, 1981; Onstott et al., 1984a, b). Os dados 
obtidos, quando comparados com os do Cráton Oeste 
África, sugeriam que o Escudo das Guianas representava 
uma extensão do Cráton Oeste África, entretanto, deslo-
cados em relação a uma reconstrução do tipo Pangea, de 
tal forma que o lineamento Guri no Escudo das Guianas 
apresentaria continuidade com o lineamento Sassandra 
localizado no Cráton Oeste África (Onstott & Hargra-
ves, 1981).

No início deste século, pesquisadores do BRGM 
(Bureau de Recherches Géologiques et Minières, Fran-
ça) ampliaram os estudos do grupo de Princeton, utili-
zando granitos e rochas meta-vulcânicas pertencentes 
à Província Maroni-Itacaiúnas, localizadas na Guiana 
Francesa (Nomade et al., 2001, 2003). Este mesmo gru-
po obteve dados paleomagnéticos para o Cráton Oeste 
África e CDPAs foram construídas para o Cráton Oeste 
África e para o Cráton Amazônico (Escudo das Guianas) 
utilizando polos paleomagnéticos datados entre 2100 e 
1990 Ma (Nomade et al., 2003). Estes autores mostra-
ram que as duas CDPAs coincidem em cerca de 2020 Ma 
se a configuração paleogeográfica sugerida por Onstott 
& Hargraves (1981) for utilizada. Posteriormente, Thé-
veniaut et al. (2006), também do BRGM, apresentaram 
um amplo estudo paleomagnético e geocronológico no 
qual tentam reconstruir com maior precisão a idade de 

aquisição da magnetização de rochas plutônicas e meta-
mórficas do Escudo das Guianas baseando-se em data-
ções Ar-Ar de minerais com diferentes temperaturas de 
fechamento. Com base nesse novo grupo de polos e rein-
terpretando os polos paleomagnéticos anteriores, eles 
propuseram uma nova CDPA para o Cráton Amazônico 
(Escudo das Guianas), entre 2155 e 1970 Ma. Entretan-
to, estes autores não discutem a paleogeografia proposta 
por Onstott & Hargraves (1981), a qual foi corroborada 
por Nomade et al. (2003).

Recentemente, novos dados paleomagnéticos fo-
ram obtidos para rochas vulcânicas félsicas do Grupo 
Surumu (Escudo das Guianas), as quais são bem data-
das em 1,96-1,98 Ga pelo método U-Pb (Bispo-Santos et 
al., 2014a). Um polo paleomagnético robusto foi obtido 
para estas rochas, o qual ajuda a definir melhor a CDPA 
traçada por Théveniaut et al. (2006) entre 2070 e 1960 
Ma para o Escudo das Guianas (Fig. 2). Esta CDPA co-
meça a ser definida por uma série de paleopolos que se 
concentram sobre o norte da América do Sul os quais 
foram associados por Théveniaut et al. (2006) ao evento 
de deformação Orosiriana (2070-2050 Ma) que afetou 
a Guiana Francesa. Um paleopolo médio designado de 
GF1 (Fig. 2) foi determinado para este conjunto de polos 
(D’Agrella-Filho et al., 2011). Em direção ao leste, a cur-
va passa pelos polos ARMO (Théveniaut et al., 2006) e 
OYA (Nomade et al, 2001) determinados para granitos 
coletados ao longo dos rios Armontabo e Oyapok, res-
pectivamente, cujas iniciais forneceram as siglas dos res-
pectivos polos. A idade destes polos é definida por data-
ções em diferentes minerais (zircão, anfibólio e biotita) 
que representam temperaturas de fechamento dos di-
ferentes sistemas isotópicos. A idade Ar-Ar (anfibólio) 
de 2020±4 Ma obtida para um granito do Rio Oyapok 
foi interpretada por Théveniaut et al. (2006) como sen-
do a que melhor corresponde a época de bloqueio dos 
minerais magnéticos (magnetitas) responsáveis pelos 
registros do campo geomagnético na época de forma-
ção destas rochas, os quais forneceram o polo OYA. A 
parte mais jovem da curva é definida por dois conjuntos 
de polos: o primeiro corresponde aos polos determina-
dos para o Complexo Imataca (IM1, IM2 - Onstott & 
Hargraves, 1981) e para os Granitos La Encruzijada (EN1, 
EN2 - Onstott et al., 1984a), os quais foram incorpora-
dos em um único paleopolo médio chamado de CA1 (Fig. 
2); o segundo engloba quatro polos determinados para 
rochas graníticas do norte da Guiana Francesa (Théve-
viaut et al., 2006), cuja média é representada por GF2 
(Fig. 2; vide também D’Agrella-Filho et al., 2011). Uma 
idade aproximada de 1970 Ma foi sugerida por Théve-
niaut et al. (2006) para este trecho da curva, com base 



O Cráton Amazônico em supercontinentes – uma visão com base em dados paleomagnéticos

276
Contribuições à Geologia da Amazônia  - Volume 9

277
Contribuições à Geologia da Amazônia  - Volume 9

em datação 40Ar/39Ar em anfibólio do granito Encruzi-
jada que forneceu idade de 1972±4 Ma (Onstott et al., 
1984b). Uma idade similar (ca. de 1970 Ma) é também 
sugerida com base na história térmica do Complexo 
Imataca, determinada através de datações em hornblen-
da, biotita e feldspato (Onstott et al., 1989). 

Na extremidade da curva encontra-se o paleopolo 
SG determinado para as rochas vulcânicas do Grupo Su-
rumu, aflorantes no Estado de Roraima, parte norte do 
Escudo das Guianas (Bispo-Santos et al., 2014a). Uma 
idade de 1960 Ma foi atribuída ao polo SG de acordo com 
as datações geocronológicas U-Pb obtidas (idades entre 
1980 e 1960 Ma). Assim, o polo SG pode representar um 
prolongamento da CDPA traçada por Théveniaut et al. 
(2006) para a idade de 1960 Ma (Fig. 2). Esta mesma fi-
gura mostra a CDPA traçada por Nomade et al. (2003) 
para o Oeste África, referente ao intervalo de tempo en-
tre 2080-1940 Ma, após rotação do Cráton e polos pale-
omagnéticos correspondentes utilizando o polo de Eu-
ler localizado em 43,3°N; 330,5°E (ângulo de rotação de 
-71,5°). Esta paleogeografia assemelha-se à configuração 
proposta por Onstott & Hargraves (1981), onde as zonas 
de cisalhamento Guri (Escudo das Guianas) e Sassan-
dra (Oeste África) faziam parte do mesmo lineamento 
tectônico. A despeito da má qualidade dos polos usados 
para definir a CDPA do Cráton Oeste África (Nomade et 
al., 2003), as duas curvas são claramente distintas para 
idade anteriores a 2000 Ma, coincidindo para idades 
mais novas (1980-1960 Ma), sugerindo que a configura-
ção proposta por Onstott & Hargraves (1981) pode ser 
válida, com o proto-Cráton Amazônico representando 
uma extensão do Cráton Oeste África (Bispo-Santos et 
al., 2014a) (Fig. 2).

De modo geral, os polos paleomagnéticos obtidos 
para o Cráton Amazônico são comparados com os polos 
da Laurentia e da Báltica com o propósito de reconstruir 
paleogeografias supercontinentais. Entretanto, para 
tempos anteriores a 1850 Ma não é possível traçar uma 
curva de deriva polar aparente única para toda a Lauren-
tia, visto que esta unidade cratônica também não estava 
formada nessa época. Um grande oceano (Manikewan) 
de mais de 5.000 km de extensão separava as províncias 
Superior, Slave, Rae e Hearne que atualmente compõem 
a Laurentia (Halls & Hanes, 1999; Meert, 2002). Além 
disso, interpretações ambíguas têm sido propostas para a 
paleolatitude da Laurentia em tempos Paleoproterozoi-
cos e para a geodinâmica da sua formação ao longo do 
cinturão móvel Trans-Hudson entre 1900 e 1800 Ma (Pe-
sonen et al., 2003). Os polos paleomagnéticos entre 1880 
Ma e 1830 Ma determinados para a Província orogênica 
Trans-Hudson (THO) e para o Cráton Superior indicam 

paleolatitudes altas para a Laurentia (Symons & Harris, 
2005), enquanto que unidades geológicas sin-Hudso-
nianas (1880-1830 Ma) localizadas no Cráton Slave-Rae
-Hearne forneceram polos paleomagnéticos que indicam 
paleolatitudes moderadas para a Laurentia (Irving et al., 
2004). Ademais, verifica-se que muitos destes polos es-
tão afetados por rotações ao longo de eixos verticais lo-
cais (Irving et al., 2004) ou até mesmo afetados por uma 
deriva polar verdadeira (DPV) (Mitchell et al., 2010).

Da mesma forma, não é possível construir uma cur-
va de deriva polar para o continente Báltico como um 
todo para épocas anteriores a 1800 Ma, tendo em vista 
que o continente Báltico (Plataforma do Leste Europeu) 
é dividido em três escudos com histórias geológicas dis-
tintas: Fenoscândia, Volgo-Uralia e Sarmatia (Escudo 
Ucraniano) (Bogdanova et al., 2001). A idade precisa 
em que estes três blocos cratônicos colidiram para for-
mar o continente Báltico ainda não foi bem estabelecida 
(ver discussão em Bogdanova et al., 2013). Entretanto, 
dados paleomagnéticos Paleoproterozoicos obtidos re-
centemente mostram que há 1800 Ma atrás a Sarmatia 
não estava na posição em que se encontra atualmente 
em relação à Fenoscândia, mas sim rotacionada de 43º 
no sentido anti-horário em torno de um polo de Euler si-
tuado em 48°N; 42.2°E (Elming et al., 2010). Há dúvidas 
ainda se Volgo-Uralia fazia parte da Sarmatia. Embora 
não existam dados paleomagnéticos que testem esta hi-
pótese, Bogadnova et al. (2008) sugerem que Sarmátia e 
Volgo-Uralia colidiram em torno de 2050-2020 Ma atrás.

O CRÁTON AMAZÔNICO NO 
SUPERCONTINENTE COLUMBIA

Nos últimos anos, várias unidades Paleo- a Me-
soproterozoicas foram estudadas visando o estabeleci-
mento do papel do Cráton Amazônico no Superconti-
nente Columbia. O primeiro estudo paleomagnético foi 
realizado nas rochas vulcânicas félsicas da Suíte Colíder 
(Bispo-Santos et al., 2008). Esta unidade é atualmente 
denominada Grupo Colíder, de idade Paleoproterozoi-
ca (1780 Ma), e situa-se no norte do Mato Grosso, Es-
cudo do Brasil-Central ou Guaporé (Lacerda Filho et 
al., 2004). O resultado alcançado neste trabalho foi de 
grande importância para o entendimento da evolução do 
Cráton Amazônico neste intervalo de tempo geológico. 
A configuração paleogeográfica obtida para 1780 Ma, 
posiciona a Laurentia, Báltica, Cráton Norte da China 
e o Cráton Amazônico alinhados em um cinturão conti-
nental Norte-Sul formando o núcleo do Supercontinen-
te Columbia (Bispo-Santos et al., 2008) (Fig. 3a). Neste 
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referido trabalho foram discutidas evidências geológicas 
favoráveis à hipótese de que o Cráton Amazônico se dis-
punha lateralmente ao Cráton Norte da China há 1780 
Ma atrás. Processos de subducção ocorriam na parte 
oeste do Bloco Leste do Cráton Norte da China e ao lon-
go do sudoeste do Cráton Amazônico. Tal processo cul-
minou com a colisão do Bloco Oeste do Cráton Norte da 
China, ao longo do Cinturão Trans-Norte China, há 1,85 
Ga atrás, estabelecendo a configuração final do Cráton 
Norte da China. Concomitantemente, a Província Ven-
tuari-Tapajós se desenvolvia ao longo do Cráton Ama-
zônico. Tal interpretação foi reapresentada por Cordani 
et al. (2009), em uma discussão ampla sobre a evolução 
do Cráton Amazônico e seu papel na formação de super-
continentes.

Posteriormente, os estudos paleomagnéticos re-
alizados nos enxames de diques máficos Nova Guari-
ta (Bispo-Santos et al., 2012) e na Intrusiva Indiavaí 
(D’Agrella-Filho et al., 2012), também situados no Estado 
do Mato Grosso (Escudo Brasil-Central), corroboraram 
o modelo paleogeográfico proposto por Bispo-Santos e 
colaboradores (2008). Várias datações geocronológicas 
40Ar/39Ar obtidas em biotitas e plagioclásios dos diques 
Nova Guarita indicaram idades platôs entre 1407±8 Ma 
e 1430±8 Ma. Uma idade média de 1418±3 Ma foi calcu-
lada, a qual foi interpretada como sendo a época de in-
trusão dos diques. Um teste de contato cozido positivo 
obtido para um dos diques que corta granitos da Suíte 
Matupá demonstra o caráter primário da magnetização 
remanente isolada para estas rochas (vide Bispo-Santos 
et al., 2012). A Intrusiva Indiavaí pertence ao conjunto 
de corpos máficos que formam a Suíte Intrusiva Figuei-
ra Branca (Bettencourt et al., 2010). Datações U-Pb re-
alizadas em zircões extraídos das intrusivas Indiavaí e 
Figueira Branca (Teixeira et al., 2011) forneceram idades 
de 1425±8 Ma e 1415±6 Ma, respectivamente, as quais 
foram interpretadas como as idades de cristalização 
destes corpos. Embora um teste de estabilidade magné-
tica (contato cozido) realizado para a Intrusiva Indiavaí 
tenha se mostrado inconclusivo (D’Agrella-Filho et al., 
2012), a semelhança nas idades e nas direções da mag-
netização remanescente característica (MRC) destas 
rochas e dos diques de Nova Guarita sugere fortemente 
que elas também preservam uma magnetização termo
-remanente, adquirida durante sua cristalização há 1416 
Ma atrás.

Estes polos Mesoproterozoicos têm implicações 
importantes, quanto ao significado do Cinturão Nova 
Brasilândia (CNB). Com base em dados geofísicos e in-
ferências estruturais, Tohver et al. (2004a) interpreta-
ram o CNB como uma zona de sutura originada da coli-

são do proto-Cráton Amazônico com o Terreno Paraguá 
(o qual incluiria também a área do Mato Grosso ao sul 
do CNB). Este modelo baseia-se, principalmente, no for-
te contraste entre a história monocíclica do CNB, com-
posto por granulitos de alta (P-T) pressão e temperatura 
(1090-1060 Ma), e a história policíclica do embasamento 
ao norte, onde há evidência de deformação transcorrente 
sinistral há cerca de 1190-1130 Ma (zona de cisalhamento 
Ji-Paraná). Dados aeromagnéticos sugerem a continui-
dade do CNB para leste sob a cobertura sedimentar da 
Serra dos Parecis (Tohver et al., 2004a). Outros autores 
sugerem que o CNB decorre de reativações intracratô-
nicas durante a evolução do Cinturão Sunsás situado na 
borda do Cráton Amazônico (e.g., Cordani & Teixeira, 
2007). A similaridade dos polos Nova Guarita e India-
vaí obtidos para unidades geológicas situadas em lados 
opostos a esta sutura corroboram esta última interpre-
tação (D’Agrella-Filho et al., 2012). 

Do ponto de vista paleogeográfico, os dados pale-
omagnéticos obtidos para o Grupo Colíder (1780 Ma), 
diques Nova Guarita (1419 Ma) e Intrusiva Indiavaí 
(1416 Ma) apoiam o modelo inicialmente proposto por 
Bispo-Santos et al. (2008) (Fig. 3a), em que a Lauren-
tia, a Báltica, o Cráton Norte da China e o proto-Cráton 
Amazônico posicionavam-se lateralmente, formando o 
núcleo do Supercontinente Columbia (D’Agrella-Filho 
et al., 2012) (Fig. 3b). O Cráton Oeste África pode ser in-
cluído no modelo assumindo-se uma unidade entre este 
e o Cráton Amazônico, como supracitado (Onstott & 
Hargraves, 1981; Nomade et al., 2003; Johansson, 2009; 
Evans & Mitchell, 2011; Bispo-Santos et al., 2014a). Mas 
alguns ajustes podem ser efetuados de modo a acomodar 
informações geológicas dentro das incertezas dos polos 
paleomagnéticos disponíveis. 

Deste modo, no Supercontinente Columbia pro-
posto por D’Agrella-Filho et al. (2012) a Sarmatia apare-
ce rotacionada de 43º no sentido anti-horário (Fig. 3b). 
D’Agrella-Filho et al. (2012) especularam ainda sobre a 
presença de uma junção tríplice entre a Fenoscândia, a 
Sarmatia, o Norte da China e a Amazônia (vide Fig. 13 de 
D’Agrella-Filho et al., 2012). Segundo este modelo, logo 
após a formação do núcleo do supercontinente Colum-
bia, por volta de 1850 Ma atrás, teriam ocorrido movi-
mentos transcorrentes dextrais entre o Cráton Norte da 
China e a Fenoscândia e movimentos transcorrentes si-
nistrais entre o Cráton Norte da China e a unidade Ama-
zônia/Sarmatia (Fig. 3b). A ruptura do Norte da China 
deste núcleo seria consistente com a profusão de diques 
e soleiras máficas com idades de 1780-1790 Ma expostos 
no norte do Brasil, Venezuela e Guiana, conhecido como 
LIP (Large Igneous Province) Avanavero (Gibbs, 1987; San-
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tos et al., 2003; Reis et al., 2013), com os diques félsicos 
e máficos da Província Småland no sudoeste da Báltica 
(Pisarevsky & Bylund, 2010), com os gabros e doleritos 
de idades 1770-1780 Ma pertencentes à soleira Ropru-
chey no leste da Fenoscândia (Fedotova et al., 1999) e, 
ainda, com a profusão de diques de mesma idade, espa-
lhados por todo o Cráton Norte da China (Kusky et al., 
2007).

Embora os dados paleomagnéticos Paleo- a Meso-
proterozoicos obtidos para o sudeste do Cráton Ama-
zônico (Escudo Brasil-Central) apoiem um modelo de 
Columbia em que a Laurentia, a Báltica, o Cráton Norte 
da China, e o Cráton Amazônico/Oeste África estavam 
lateralmente dispostos formando o núcleo do Supercon-
tinente Columbia (D’Agrella-Filho et al., 2012), a maior 
parte dos modelos do Columbia apresentam o Cráton 
Amazônico diretamente unido à Báltica, em uma recons-
trução denominada de conexão SAMBA (South America
-BAltica) proposta formalmente por Johansson (2009).

Recentemente foi realizado o estudo paleomagné-
tico das soleiras e diques máficos pertencentes ao LIP 
Avanavero, situado no norte do Estado de Roraima (Es-
cudo das Guianas). Estas rochas foram muito bem da-
tadas pelo método U-Pb (sete determinações em zircão 
ou badeleíta), cuja média de 1788±2 Ma é interpretada 
como sendo a idade de cristalização das rochas (Reis et 
al., 2013; Bispo-Santos et al., 2014b). Um polo paleomag-
nético (27,9°E, 48,4°S, A

95
=9,6°), classificado com fator 

de qualidade Q=5 (de um máximo de 7, vide Van der Voo, 
1990), foi obtido para o evento Avanavero. Estudos da 
mineralogia magnética, petrográficas e de um teste de 
contato cozido evidenciam o caráter primário da mag-
netização remanente característica isolada para estas 
rochas (Bispo-Santos et al., 2014b). 

O polo Avanavero, quando comparado com polos 
de mesma idade obtidos para a Báltica e para a Lauren-
tia concorda com a reconstrução do tipo SAMBA para 
o Supercontinente Columbia sugerida com base em da-
dos geológicos e geocronológicos (Bispo-Santos et al., 
2014b) (Fig. 3c). Entretanto, o polo Avanavero é dis-
cordante do polo de mesma idade obtido para as rochas 
félsicas do Grupo Colíder e, portanto, confronta com os 
modelos do Columbia sugerido por Bispo-Santos et al. 
(2008) (Fig. 3a) e D’Agrella-Filho et al. (2012) (Fig. 3b). 
Duas hipóteses podem ser aventadas para a diferença na 
posição dos polos paleomagnéticos obtidos para a Suíte 
Colíder e para o evento Avanavero: (a) embora as rochas 
sejam de mesma idade, as suas magnetizações foram 
adquiridas em épocas diferentes; (b) as suas magneti-
zações foram adquiridas há 1780-1790 Ma, entretanto, 
houve movimento relativo entre as duas áreas depois da 
aquisição da magnetização.

No caso da primeira hipótese, três fatos permitem 
supor que o modelo SAMBA (Johansson, 2009) deve 
prevalecer sobre os modelos propostos por Bispo-San-
tos et al. (2008) e D’Agrella-Filho et al. (2012): (i) o polo 
Avanavero foi obtido para rochas anorogênicas coloca-
das em um ambiente intracratônico (Escudo das Guia-
nas), cujo embasamento Hadeano-Arqueano a Paleopro-
terozoico foi apenas afetado parcialmente em sua parte 
sul pelo evento K’Mudku há cerca de 1200 Ma (Cordani 
et al., 2010); (ii) as evidências magnéticas e petrográfi-
cas, além de um teste de contato cozido efetuado para 
as rochas Avanavero, sugerem que a magnetização re-
manente encontrada, muito provavelmente, representa 
uma magnetização termo-remanente adquirida durante 
o resfriamento das rochas há cerca de 1789 Ma atrás; (iii) 
o polo obtido para o Grupo Colíder não possúi nenhum 
teste de estabilidade; ele foi obtido para rochas félsicas 
com idade de 1780-1790 Ma do setor sul do Cráton Ama-
zônico, onde arcos magmáticos de direção NW-SE fo-
ram formados ao longo do Terreno Jauru até 1320 Ma, 
com a colisão final do Terreno Paraguá (Bettencourt et 
al., 2010). Isto nos faz supor que seria mais fácil admitir 
que o polo Colíder representa uma magnetização secun-
dária.

Caso ambos os registros magnéticos representem 
magnetizações primárias (hipótese (b) acima), uma 
possível explicação para a diferença nas posições dos 
polos Colíder e Avanavero seria a de que após a coloca-
ção destas rochas há 1780 Ga atrás houve movimentos 
transcorrentes dextrais de direção aproximadamente 
NW entre a parte norte do cráton em que afloram as 
soleiras e diques Avanavero e a parte ao sul do cráton, 
na qual as rochas vulcânicas ácidas do Grupo Colíder 
foram alojadas (Bispo-Santos et al., 2014b). 

Outro fato interessante surge quando comparamos 
os polos de ~1420 Ma obtidos para o enxame de diques 
Nova Guarita e para as intrusivas Indiavaí com polos de 
mesma idade pertencentes à Báltica e à Laurentia, após 
rotacioná-los para a configuração do tipo SAMBA (vide 
Figura 12 de Bispo-Santos et al., 2014b). Neste caso, 
também se observa uma diferença similar entre estes 
pólos, novamente sugerindo que houve um movimento 
transcorrente dextral, aproximadamente NW, entre a 
parte sul do Cráton Amazônico e as porções mais seten-
trionais do supercontinente Columbia. Este fato sugere 
que movimentos transcorrentes entre estas áreas, se re-
almente ocorreram, devem ter acontecido após 1420 Ma.

Também com base em dados paleomagnéticos, mo-
vimentos transcorrentes de grande escala, de até 2100 
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km, têm sido propostos entre os Crátons Zimbabwe e 
Kaapvaal, ao longo do cinturão Paleoproterozoico Lim-
popo, os quais teriam ocorrido após 1880 Ma (Hanson 
et al, 2011). Ainda, Li & Evans (2011) propõem que uma 
rotação intraplaca no sentido horário (de cerca de 40º) 
pode ter ocorrido durante o final do Neoproterozoico, 
entre os Crátons Gawler/Pilbara/Yilgarn (sul e oeste da 
Austrália) e o Cráton Norte da Austrália.

Neste cenário, a recente descoberta do ofiolito 
Trincheira na borda sudoeste do Cráton Amazônico 
sugere que a colisão entre o Terreno Paraguá e o proto-
Cráton Amazônico ao longo do cinturão Alto Guaporé 
ocorreu entre ~1470 e 1320 Ma (Bettencourt et al., 2010; 
Rizzotto & Hartmann, 2012) o qual originou lineamen-
tos NW-SE (Zona de Cisalhamento Buiuçu; Almei-
da et al., 2012), que são observados ao leste do ofiolito 
Trincheira, no qual, rochas miloníticas são datadas em 
1466±1 Ma (Ar-Ar em muscovita) e 1467±0 Ma (Ar-Ar 
em sericita). Interpreta-se que estas zonas de cisalha-
mento são resultantes da Orogenia Rondoniana-San Ig-
nácio (Cordani et al., 1979; Tassinari et al., 1996; Almei-
da et al., 2012) que culminaram com a colisão do bloco 
Paraguá. Diante destes fatos, Bispo-Santos et al. (2014b) 
especularam que, se ambos os polos paleomagnéticos re-
sultam de direções magnéticas primárias, as reativações 
dessas falhas podem ser, pelo menos em parte, responsá-
veis pelos movimentos dextrais NW-SE implícitos nos 
dados paleomagnéticos disponíveis.

Uma situação similar parece estar ocorrendo atu-
almente com a colisão entre a Índia e a Ásia. Medidas 
de GPS indicam movimentos transcorrentes dextrais, 
entre 2 e 8 mm/ano, ao longo de lineamentos N120°-140° 
que separam os blocos Ordos/Norte da China e o blo-
co Sul da China (Wang et al., 2001). Estes movimentos 
parecem estar associados a recentes reativações em de-
corrência da colisão Índia-Ásia, a qual ocorreu após a 
colisão entre os blocos Norte e Sul da China ao longo 
da orogênese Qinling-Dabie Shan, no final do Jurássico 
(Guo et al., 2012). De modo similar, o lineamento Buiuçu 
descrito por Almeida et al. (2012) pode ter sido reativa-
do após 1420 Ma como consequência da colisão do Ter-
reno Paraguá/proto-Cráton Amazônico há cerca de 1320 
Ma como sugerem os dados paleomagnéticos.

Eventos tectônicos mais jovens também afetaram o 
Cráton Amazônico, os quais podem ter produzido mo-
vimentos entre o Escudo das Guianas e o Escudo Bra-
sil-Central. Podemos citar os deslocamentos intraplaca 
do final do Mesoproterozoico, associados a colisão do 
Cráton Amazônico com a Laurentia ao longo dos cin-

turões Sunsás (Cráton Amazônico) e Grenville (Lauren-
tia); por exemplo, o cinturão móvel Aguapeí (1200-950 
Ma), o cinturão móvel Nova Brasilândia (CNB) (ca. 1100 
Ma) e as zonas de cisalhamentos associadas ao evento 
K’Mudku (ca. de 1200 Ma) que afetou a parte sul do 
evento Avanavero (Reis et al., 2003; Tohver et al., 2004a; 
Teixeira et al., 2010; Cordani et al., 2010). Zonas de cisa-
lhamento de direção ENE-WSW a NE-SW associadas 
a rochas do evento Rondoniano/San-Ignacio e datadas 
em 1300±1 Ma podem ter sido causadas pela atividade 
da orogênese Sunsás (Almeida et al., 2012). Também, o 
embasamento polimetamórfico ao norte do CNB é mar-
cado por importantes zonas de cisalhamento, datadas 
em aproximadamente 1150 Ma, embora, neste caso, as 
rochas miloníticas formadas no processo tectônico exi-
bam um sentido de cisalhamento sinistral (Tohver et al., 
2004a).

O CRÁTON AMAZÔNICO: O FILHO 
PRÓDIGO DE RODINIA

O Cráton Amazônico é o maior e mais completo 
fragmento da fissão de Rodinia e possivelmente o único 
de seus descendentes a tomar parte no Gondwana Oci-
dental. Na expectativa de ampliar o entendimento sobre 
a evolução paleogeográfica e os processos de interação 
entre a Laurentia e o Cráton Amazônico, outras inves-
tigações paleomagnéticas foram realizadas. Desta vez, 
as rochas sedimentares pertencentes ao Grupo Aguapeí 
e as soleiras máficas que cortam estas rochas foram os 
alvos dos estudos paleomagnéticos conduzidos na parte 
oeste do estado do Mato Grosso por D’Agrella-Filho et 
al. (2008) e Elming et al. (2009), respectivamente. Para 
o primeiro alvo foram coletados sedimentos vermelhos 
pertencentes à Formação Fortuna, a qual representa a 
unidade basal do Grupo Aguapeí (localizados próximo 
à divisa Brasil-Bolívia) e para o segundo alvo, sedimen-
tos pelíticos, de cor cinza, pertencentes à Formação 
Vale da Promissão, que representa a unidade intermedi-
ária do Grupo Aguapeí (localizados nas proximidades 
da cidade de Rio Branco, Mato Grosso, do outro lado da 
bacia). Uma idade máxima de 1165 Ma para a deposição 
da Formação Fortuna foi indicada por uma distribuição 
de datações que variam de 1453±10 Ma a 1165±27 Ma 
(n=89) fornecidas pelos zircões detríticos da unidade 
basal coletados em uma região diferente daquela amos-
trada para paleomagnetismo (Santos et al., 2001; Leite 
& Saes, 2003). 
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Figura 2 - (a) Configuração paleogeográfica mostrando a 
união entre o Cráton Amazônico e o Cráton Oeste África 
em torno de 1970 Ma atrás, período pré-Columbia. Pro-
víncias geotectônicas: Amazônia (CA – Amazônia Central, 
MI – Maroni-Itacaiúnas; VT – Ventuari-Tapajós; RNJ – Rio 
Negro-Juruena, GU – lineamento Guri); Oeste África (LS 
– Escudo Leo, KD – Domínio Kenemanan, RB – Escudo Re-
quibat, SSA – lineamento Sassandra). (b) Comparação das 
curvas de deriva polar aparente (CDPA) do Cráton Ama-
zônico e o do Cráton Oeste África entre 2070–1960 Ma. 
Sigla dos polos: na cor amarela (CAM - Cráton Amazôni-
co; GF1 – polo médio (D’Agrella et al., 2011) de Granitos 
(Théveniaut et al., 2006); ARMO – Granitos Armontabo 
(Théveniaut et al., 2006); OYA – Granitoides Oyapok (No-
made et al., 2001); CA1 – polo médio (Bispo-Santos et al., 
2014a)  do Complexo Imataca (Onstott & Hargraves, 1981) 
e dos Granitos La Encruzijada (Onsttot et al., 1984a); GF2 
- polo médio (D’Agrella et al., 2011) dos Granitos Costal 
Late – Pesa, Roco, Mati e Orga (Théveniaut et al., 2006); 
SG – Grupo Surumu (Bispo-Santos et al., 2014a), na cor 
verde (COA - Cráton Oeste África; IC1 – Granitos Ivory Co-
ast (Nomade et al., 2003); PL1 – Anfibolitos Abouasi (Piper 
& Lomax, 1973); PL2 – Doleritos Abouasi (Piper & Lomax, 
1973); OD – Granitos Libéria (Onsttot & Dobor, 1987); IC2 
– Granitos Ferke - Ivory Coast (Nomade et al., 2003); GAF 
– Granitos Aftout (Nomade et al., 2003); AH – Anfibolito 
Harper - Libéria (Onsttot et al., 1984a); SL – Gabros Aftout 
- Algéria (Nomade et al., 2003)). Cráton Amazônico na sua 
posição atual. Cráton Oeste África e polos paleomagné-
ticos correspondentes foram rotacionados utilizando o 
polo de Euler localizado em 43,3° N; 330,5° E (ângulo de 
rotação de -71,5°). Figura modificada de Bispo-Santos et 
al. (2014a).

Os resultados paleomagnéticos obtidos por 
D’Agrella-Filho et al. (2008) para as rochas da Forma-
ção Fortuna possibilitaram isolar a magnetização rema-
nente característica presente nestas rochas (D

m
=339,0°; 

I
m

=-56.7°; α
95

=7,3°; K=24), cujo portador magnético é a 
hematita, de origem diagenética. Uma idade de 1149±7 

Ma foi atribuída a Formação Fortuna a partir da datação 
U-Pb (SHRIMP) em sobrecrescimentos diagenéticos 
de Xenotima em grãos de zircão. O polo paleomagnéti-
co calculado para a Formação Fortuna (59,8°N; 155,9ºE: 
N=18; A

95
=9,5°; K=14), quando comparado com polos de 

mesma idade pertencentes à Laurentia (D’Agrella-Fi-
lho et al., 2008) parecem corroborar o modelo proposto 
por Tohver et al. (2004a, b), o qual sugere movimento 
transcorrente entre o Cráton Amazônico e a Laurentia 
(Fig.4a). Já os sedimentos pelíticos de cor cinza, cole-
tados na região de Rio Branco (Formação Vale da Pro-
missão), apresentaram direções de magnetização rema-
nente característica com polaridade ‘reversa’ (D

m
=210,2°; 

I
m

=64,0°; α
95

=7,3°; K=24), cujo portador magnético é, em 
geral, a magnetita. O polo paleomagnético correspon-
dente situa-se em 49,5ºN; 89,3° (N=6; A

95
=12,5°; K=30), 

mas a ausência de datações geocronológicas destas ro-
chas, na época, não permitia estabelecer a idade precisa 
deste polo.

Figura 3 - Reconstruções paleogeográficas propostas para 
o Supercontinente Columbia em ~1790 Ma com base em 
dados paleomagnéticos. Ilustações modificadas de: (a) 
Bispo-Santos et al. (2008), (b) D’Agrella-Filho et al. (2012) 
e (c) Bispo-Santos et al. (2014b). Cinturões orogênicos Pa-
leoproterozoicos e áreas Arqueanas (cor cinza): Lauren-
tia (S – Slave; C – Churchill; SU – Superior; N – Nain, NQ 
– New Quebec; T – Tornget; W – Wopmay; P – Penokean; 
K – Kefilidian; NA – Nagssugtoqidian; FR – Foxe-Rinklan), 
Báltica (KO – Kola; KA – Karelia, LK – Lapland-Kola; SD 
– Svecofennian Domain; G – Gothian Province), Amazô-
nia (CA – Amazônia Central, MI – Maroni-Itacaiunas; VT 
– Ventuari-Tapajos; RNJ – Rio Negro-Juruena, GU – line-
amento Guri) e Cráton Oeste África (LS – Leo Shield, KD 
– Domínio Kenemanan; RB – Requibat Shield, SSA – line-
amento Sassandra) e Cráton Norte da China (YB – bloco 
Yinshan; OB – bloco Ordos; WB – bloco West; EB – bloco 
East, NH – cinturão North Hebei/Khondolite; TNC – cintu-
rão Trans-North China; JLJ – cinturão Jiao-Liao-Ji). Deta-
lhes de cada reconstrução estão descritas no texto. 
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Estudos paleomagnéticos e geocronológicos foram 
também realizados para as soleiras máficas (região de 
Rio Branco-MT), que cortam estas rochas sedimentares 
(Elming et al., 2009). Em suma, os tratamentos de labora-
tório (campos alternados e térmico) revelaram uma dire-
ção noroeste (nordeste) com inclinação positiva (negati-
va) para 10 sítios investigados (D

m
=11,3; I

m
=-57,9; α

95
=8,1°; 

K=37), resultando em um polo paleomagnético (polo Rio 
Branco) localizado em 64,3°S; 271,0°E (A

95
=9,2º). Uma 

idade de 981±2 Ma foi determinada em uma das soleiras 
através do método 40Ar-39Ar em biotita. Considerando 
esta idade como sendo também a do polo obtido para 
estas rochas, Elming et al. (2009) propõem uma recons-
trução paleogeográfica que mostra a posição do Cráton 
Amazônico em relação à Laurentia há ~980 Ma atrás (El-
ming et al., 2009), a qual segue o modelo de transcorrên-
cia inicialmente proposto por Tohver et al (2004a,b) e 
corroborada por D’Agrella-Filho et al. (2008) (Fig. 4a).

Dois fatos devem ser evidenciados nesta reconstru-
ção: (i) os polos paleomagnéticos no intervalo de idades 
entre 1000 e 900 Ma, obtidos para a Laurentia advêm de 
rochas metamórficas de alto grau relacionadas ao even-
to Grenville. As idades destes polos foram obtidas, em 
geral, a partir de datações geocronológicas 40Ar-39Ar em 
monominerais (anfibólio, biotita e plagioclásio) e nem 
sempre é possível correlacionar a idade radiométrica 
com a idade de magnetização da rocha; (ii) a reconstru-
ção paleogeográfica proposta por Elming et al. (2009), 
com base no modelo de transcorrência de Tohver et al. 
(2004a, b), mostra que o Cráton Amazônico em 980 Ma 
(definida pelo polo Rio Branco) teria sofrido uma ro-
tação de aproximadamente 180° em relação à sua posi-
ção em 1200 Ma (definida pelo polo Nova Floresta de 
Tohver et al., 2002), durante um movimento sinistral de 
~3000 Km ao longo da margem Greenviliana (vide Fig. 
4a). Embora, rotações deste porte possam ocorrer, a po-
sição final do Cráton Amazônico em relação à Laurentia 
é muito diferente daquela que normalmente se adimite 
nas reconstruções do Rodinia (vide Weil et al., 1998; 
D’Agrella-Filho et al., 1998; Li et al., 2008).

Dissonante dos estudos precedentes, datações 
obtidas recentemente para as rochas da soleira Salto 
do Céu da região de Rio Branco forneceram uma idade 
U-Pb (em badeleíta) de 1439±4 Ma, obtida no intercep-
to superior do diagrama concórdia (Teixeira et al., 2013). 
Consequentemente, tal idade viabiliza uma interpreta-
ção alternativa, visto que o polo obtido por Elming et 
al. (2009) para as soleiras da região de Rio Branco pode 

não corresponder à idade de 980 Ma obtida pelo método 
40Ar-39Ar e sim, à idade de de 1439 Ma obtida pelo méto-
do U-Pb. É interessante mencionar que esta idade U-Pb 
atribuída às soleiras correlaciona-se bem com as idades 
de 1471±8 Ma e 1427±10 Ma determinadas para um gabro 
e um granófiro, respectivemente, pertencentes a Suíte 
máfica-félsica Rio Branco, datada pelo método U-Pb em 
zircões (Geraldes et al., 2001).

A hipótese de que o polo Rio Branco seja mais 
antigo, pode ser averiguida ao confrontá-lo com os po-
los de Nova Guarita (1419 Ma) e Indiavaí (1416 Ma), que 
possuem idades semelhantes à idade U-Pb recentemen-
te obtida. A Fig. 5 mostra as localizações dos polos ob-
tidos para as soleiras de Rio Branco, para o enxame de 
diques Nova Guarita (1419 Ma), para a Intrusiva India-
vaí (1416 Ma) e para os sedimentos da Formação Vale da 
Promissão (de idade indefinida). Uma mesma idade para 
aquisição da magnetização remanente nas quatro uni-
dades pode ser sugerida pela proximidade destes polos. 
Um estudo de proveniência em 100 zircões detríticos de 
sedimentos da Formação Vale da Promissão em Salto 
do Céu (amostra AG-1) mostrou quatro populações de 
idades: 1544 Ma, 1655 Ma, 1812 Ma e 2515 Ma (Mattos 
et al., 2008; Geraldes et al., 2014). A população mais 
nova apresenta mesma idade do evento Cachoeirinha 
(1,58-1,52 Ga), cujas rochas podem ter servido de fonte, 
e indica a idade máxima de deposição destes sedimen-
tos (Mattos et al., 2008; Geraldes et al., 2014). A iden-
tificação de clastos da Suíte Rio Branco nos sedimentos 
da Formação Vale da Promissão (Ruiz, 2005) na região 
de Rio Branco, onde foram coletadas as amostras para 
o estudo paleomagnético, sugere que estes sedimentos 
podem ser mais antigos do que aqueles estudados por 
Santos et al. (2001), estando associados ao desenvolvi-
mento da Bacia Dardanelos e não ao Grupo Aguapeí, 
mais jovem.

Figura 4 - Modelos paleogeográficos propondo cenários 
discordantes para a colisão entre a Laurentia, Báltica e 
Cráton Amazônico no supercontinente Rodinia: (a) El-
ming et al. (2009) e (b) Evans (2013). As ilustrações foram 

adaptadas de Evans (2013).
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Figura 5 - Polos paleomagnéticos do Mesoproterozoicos 
obtidos para o Cráton Amazônico e respectivos círculos 
de confiança (α95): NG – Nova Guarita; IND – Indiavaí; RB 
– Soleiras de Rio Branco; FVP – Formação Vale da Promis-
são. Cráton Amazônico na posição atual.

Neste caso, os polos das soleiras máficas e dos sedi-
mentos não representariam a posição do Cráton Amazô-
nico no contexto do Rodinia e as interpretações paleoge-
ográficas efetuadas por Elming et al. (2009) utilizando o 
polo das soleiras Rio Branco devem ser revistas.

Recentemente, Evans (2013) propôs um cenário ci-
nemático alternativo para a interação entre a Laurentia 
e o Cráton Amazônico, hipótese totalmente discordante 
daquela de Elming et al. (2009). Evans (2013), utilizan-
do as polaridades opostas do polos Mesoproterozoicos 
(Nova Floresta, Formação Fortuna) obtidos para o Crá-
ton Amazônico (tendo em vista a ambiguidade na po-
laridade quando estudamos rochas do Pré-Cambriano), 
sugere que esta unidade (inclusive a Báltica) apresentou 
movimento de rotação no sentido horário e colidiu com 
a Laurentia ao longo do cinturão Grenville, na região do 
Labrador (Fig. 4b). Acredita-se que essa cinemática é 
derivada da ruptura/dispersão da associação Paleo-Me-
soproterozoica supercontinental, na qual o Cráton Ama-
zônico e a Báltica correspondem a conexão SAMBA.

O CRÁTON AMAZÔNICO NO GONDWANA

As relações entre o Cráton Amazônico, a Laurentia 
e o proto-Gondwana entre 900 e 530 Ma tem sido forte-
mente debatidas. Tanto a época em que o Cráton Ama-
zônico se separa do Supercontinente Rodinia, quanto a 
época de colisão com o proto-Gondwana – composto, 
em sua porção oeste, pelo bloco Paranapanema, pela 

microplaca Central de Goiás, pelo bloco Parnaíba e por 
outros blocos menores subjacentes às Bacias do Paraná e 
do Parnaíba. – ainda estão em disputa (ver discussão em 
Cordani et al., 2013a, 2014; Tohver & Trindade, 2014).

Muitos autores advogam uma colisão final entre 
o Cráton Amazônico e o proto-Gondwana por volta 
de 650-600 Ma, após o fechamento de um grande oce-
ano (Goiás ou Brasiliano) que separava estas unidades 
cratônicas (e.g., Trompette, 1994, 1997; Cordani et al., 
2000; Cordani & Teixeira, 2007, Cordani et al., 2013a, 
b). Neste caso, o final do Neoproterozoico seria carac-
terizado pela presença do Pannotia (Dalziel, 1997), reu-
nindo todo o Gondwana mais Laurentia, cuja ruptura 
teria ocorrido durante o Ediacarano (570 Ma, Cawood 
et al., 2001). A formação do Pannotia, entretanto, foi 
contestada por Meert & van der Voo (1997) que argu-
mentam que a formação do Gondwana teria ocorrido 
em três épocas distintas: 800-650 Ma, com a formação 
do cinturão Moçambique, através da colisão de Índia, 
Madagascar e Sri Lanka com o leste da África; 600-530 
Ma, formando o cinturão Brasiliano através da colisão 
do núcleo da América do Sul com a África; e ~550 Ma 
com a formação do cinturão Kuunga, resultado da coli-
são da Austrália e Antártida com o resto do Gondwana. 
Ou seja, durante o Pannotia o leste do Gondwana não 
estaria completamente aglutinado.

Nos últimos anos diversos autores têm reafirmado 
a possibilidade de que o núcleo da América do Sul, for-
mado pelo Cráton Amazônico/Rio Apa, Cráton Congo-
São Francisco, Cráton Rio de la Plata e diversos blocos 
menores teria sido finalmente amalgamado somente 
durante o Cambriano, entre 550-520 Ma. O estudo pa-
leomagnético de rochas carbonáticas do Grupo Araras, 
efetuado por Trindade et al. (2003) forneceu um polo 
paleomagnético de referência para o Cráton Amazôni-
co, o qual apresenta uma idade de 627±30 Ma (isócrona 
Pb-Pb em rocha total obtida da base do Grupo Araras: 
Babinski et al., 2006). Quando comparado com os po-
los paleomagnéticos do proto-Gondwana (incluindo o 
Congo-São Francisco e parte dos blocos do Gondwana 
Oriental), este polo sugere que o Cráton Amazônico es-
tava afastado do restante do Gondwana no Ediacarano. 
Os dados paleomagnéticos do Cráton Amazônico/Rio 
Apa só coincidem com aqueles do proto-Gondwana há 
cerca de 525 Ma atrás, indicando que esta é a idade para 
a colisão entre esses blocos continentais e do conse-
quente fechamento do Oceano Clymene (Trindade et al., 
2006). No modelo proposto por Trindade et al. (2006) o 
Gondwana Ocidental teria se formado diacronicamente, 
de forma análoga ao Gondwana Oriental (Meert & van 
der Voo, 1997), com a amalgamação final tendo ocorrido 
há 525 Ma.

Novas evidências que fortalecem esta interpreta-
ção advém de estudos paleomagnéticos e gecronológi-
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cos de rochas carbonáticas remagnetizadas coletadas ao 
longo do cinturão Paraguai (Tohver et al., 2010). Esta 
colisão produziu dobramentos, empurrões e remagne-
tização destas rochas, datada em 528±36 Ma. Segundo 
os autores, a inflexão oroclinal do cinturão Paraguai 
teria ocorrido após 528 Ma, causando uma variação na 
declinação da magnetização remanente das rochas cole-
tadas nos domínios norte e sul da inflexão. Uma revisão 
da história geológica/geocronológica/geotectônica dos 
cinturões Araguaia, Paraguai e Pampeano foi realizada 
por Tohver et al. (2012). Estes autores mostram feições 
comuns para estes cinturões que refletem um ambiente 
geodinâmico compartilhado, relacionado ao fechamento 
do Oceano Clymene, em que há uma transição de uma 
margem passiva com acúmulo de sedimentos de origem 
cratônica para uma fase de magmatismo, metamorfismo 
e deformação que ocorreram entre 550 Ma e 500 Ma.

Recentemente, estudos de sedimentologia e de 
proveniência de duas formações geológicas do Grupo 
Alto Paraguai (cinturão Paraguai) demonstram que a 
evolução destas unidades está relacionada ao fechamen-
to do Oceano Clymene (Bandeira et al., 2012; McGee et 
al., 2012). De acordo com estes trabalhos, o topo do Gru-
po Alto Paraguai representa os últimos depósitos trans-
gressivos da bacia Paraguai decorrentes do último está-
gio de incursão marinha deste oceano. Já os depósitos de 
arenitos finos e pelitos da Formação Diamantino (For-
mação superior da Grupo Paraguai) estão associados à 
fase molássica. Determinações geocronológicas U-Pb de 
zircões detríticos coletados na parte basal desta forma-
ção indicam que a deposição da Formação Diamantino 
ocorreu após 541±7 Ma (Bandeira et al., 2012; McGee et 
al., 2012). Por outro lado, a idade de 518±4 Ma (U-Pb 
em zircões) do granito São Vicente (Almeida & Manto-
vani, 1975; McGee et al., 2012) de origem pós-tectônica, 
indica a idade mínima da deformação e metamorfismo 
na parte norte do cinturão Paraguai e, portanto, a época 
final de acresção da parte da América do Sul no conti-
nente Gondwana.

Infelizmente, dados paleomagnéticos entre 900 
e 600 Ma são raros para os blocos cratônicos do Gon-
dwana, o que torna ainda muito especulativo qualquer 
modelo que trate da fissão do Rodinia e da formação do 
Gondwana.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na última decada o Cráton Amazônico tem sido 
contemplado com um aumento significativo de dados 
paleomagnéticos que realçaram e/ou evidenciaram im-
portantes implicações quanto a geodinâmica do Cráton 
Amazônico e sua participação na amalgamação e fissão 
de supercontinentes, principamente, Paleo-Mesoprote-
zoicos.

Em síntese, das relevantes implicações que os po-
los paleomagnéticos revelaram, destaca-se o polo do 
Grupo Surumu que ressaltou a ideia de uma união do 
proto-Cráton Amazônico com o Cráton Oeste África 
em uma paleogeografia continental pré-Columbia, as-
segurada pelo alinhamento das zonas de cisalhamento 
Guri (Escudo das Guianas) e Sassandra (Oeste África). 
Da mesma forma, a participação do Cráton Amazônico 
no supercontinente Columbia é vislumbrada a partir do 
polo Avanavero, na qual a Amazônia estaria inserida via 
conexão SAMBA, modelo que é corroborado por evi-
dências geológicas e geocronológicas, conforme visto. A 
ocorrência de movimentos transcorrentes dextrais en-
tre o Escudo das Guianas e o Escudo Brasil-Central são 
sugeridos com base na comparação de dados paleomag-
néticos Paleo- a Mesoproterozoicos determinados em 
diferentes unidades geológicas localizadas nestes dois 
escudos (evento magmático Avanavero (Escudo das 
Guianas), Grupo Colíder, Diques Nova Guarita e Suíte 
Intrusiva Indiavaí (Escudo Brasil-Central)).

Salienta-se também, as implicações quanto a sig-
nificância do cinturão Nova Brasilândia, que apoiam 
uma origem resultante de reativações intracratônicas 
ocorridas durante a colisão do Cráton Amazônico com a 
Laurentia ao longo do Cinturão Sunsás/Grenville, sendo 
estes advindos das interpretações dos polos Nova Gua-
rita e Indiavaí. Ademais, os dados paleomagnéticos do 
final do Mesoproterozoico e início do Neoproterozoico 
possibilitam a visualização de dois cenários para a coli-
são do Cráton Amazônico com a Laurentia na formação 
do supercontinente Rodinia (Fig. 4). Por fim, dados ob-
tidos para o Grupo Araras sugerem que a colisão entre o 
Cráton Amazônico (+ Rio Apa) com o proto-Gondwa-
na, culminou com a formação do Gondwana no final do 
Ediacarano e início do Cambriano entre 550 e 520 Ma.
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O Greenstone Belt Sapucaia na região de 
Água Azul do Norte, Província Carajás: 

contexto geológico e caracterização 
petrográfica e geoquímica

The Sapucaia Greenstone Belt in the region of Água Azul 
do Norte, Carajás province: geological setting and 

petrographic and geochemical characterization

Soraya Damasceno Sousa1, Lena Virgínia Soares Monteiro1,  
Davis Carvalho de Oliveira2, Marco Antonio Delinardo Silva3, 

Carolina Penteado Natividade Moreto3, Caetano Juliani1

RESUMO: O Greenstone Belt Sapucaia localiza-se próximo ao 
limite entre os domínios Rio Maria e Carajás na Província Carajás, norte 
do Brasil. Na região de Água Azul do Norte, essa sequência compreende três 
unidades: (i) unidade metaultramáfica (antofilita-clorita-tremolita xisto, 
clorita-actinolita xisto e talco xisto); (ii) unidade metamáfica (anfibolitos); 
e (iii) unidade metassedimentar (biotita-muscovita xisto com almandina). 
As rochas do greenstone belt Sapucaia foram metamorfisadas na fácies 
xisto verde a anfibolito inferior. O antofilita-clorita-tremolita xisto 
menos metassomatisado mostra razões Al2O3/TiO2 (10,18 a 18,18), CaO/
Al2O3 (1,06 a 1,63) e GdN/YbN (1,67 a 3,46) semelhantes às de komatiítos 
do tipo Barberton formados a partir de magmas resultantes de fusão do 
manto peridotítico. As suas razões entre elementos HFS são semelhantes 
às de basaltos de ilha oceânica (OIB), que poderiam ser relacionadas a 
magmatismo influenciado por plumas mantélicas com contribuição de 
reciclagem da cunha do manto, como evidenciado por anomalias positivas de 
Nb. Serpentinitos com relíquias de olivina e clorita-magnésio-cummingtonita 
xisto podem representar rochas cumuláticas, possivelmente associadas 
a um complexo máfico-ultramáfico. No contato entre serpentinitos e 
granitoides, ao longo de zonas de cisalhamento regionais, zonas de alteração 
blackwall são caracterizadas pela presença de clorititos com magnetita, 
apatita, zircão e monazita. Adicionalmente, olivina-hercinita-clorita-Mg-
hornblenda xisto com olivina fortemente estirada registra condições de 
pico metamórfico próximas à transição para a fácies granulito, revelando 
evolução metamórfica distinta em relação às rochas do Greenstone Belt 
Sapucaia. Devido à associação espacial dessa rocha com o limite de domínios 
tectônicos, sugere-se uma possível relação com antiga zona de sutura. 

PALAVRAS-CHAVE: Greenstone Belt Sapucaia; Rochas 
metaultramáficas; Província Carajás; Norte do Brasil

ABSTRACT: The Sapucaia Greenstone Belt is located 
close to the tectonic limit of the Carajás and Rio Maria 
domains of the Carajás Province, northern Brazil. In the 
region of Água Azul do Norte, this sequence encompasses 
three units: metaultramafic unit (anthophyllite-chlorite-
tremolite schist, chlorite-actinolite schist and talc schist); 
(ii) metamafic unit (amphibolite); and (iii) metasedimentary 
unit (biotite-muscovite schist with almandine). The rocks 
of the greenstone belt record metamorphism in greenschist 
to lower amphibolite facies. The least-metasomatised 
anthophyllite-chlorite-tremolite schists have Al2O3/TiO2 
(10.18 to 18.18), CaO/Al2O3 (1.06 to 1.63) e GdN/YbN (1.67 
to 3.46) ratios similar to those of the Barberton-type 
komatiites, indicating formation of their protholiths from 
magmas generated by melting of metaperidotitic mantle. 
The ratios of HFS elements indicate similarity of these rocks 
with oceanic island basalts (OIB), which could be influenced 
by magmatism related to mantle plumes with contribution 
of recycled slab material, as evidenced by positive Nb 
anomalies. Serpentinites with olivine relicts and chlorite-
Mg-cummingtonite schist might represent cumulatic 
rocks, likely related to a mafic-ultramafic complex. In the 
contact between serpentine and granitoids within regional 
shear zones, blackwall alteration zones are represented by 
chloritite with magnetite, apatite, zircon, and monazite. 
Additionally, olivine-hercynite-chlorite-Mg-hornblende 
schist with streched olivine has undergone metamorphism 
in conditions close to the transition to the granulite facies, 
unraveling a distinct metamorphic evolution from those 
recorded by the Sapucaia Greenstone Belt. Due to the spatial 
association of these rocks with the limit of tectonic domains, 
its relationship with an ancient suture zone is suggested. 
KEYWORDS: Sapucaia Greenstone Belt; Metaultramafic Rocks; 
Carajás Province; Northern Brazil
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INTRODUÇÃO

A Província Carajás (Santos et al., 2000, 2006) 
compreende o núcleo crustal mais antigo do Cráton 
Amazônico, formado e estabilizado tectonicamente 
no Arqueano (Tassinari & Macambira, 2004). Essa 
província também se destaca por representar uma das 
mais importantes províncias minerais do planeta, na 
qual são conhecidos depósitos de ferro, cobre-ouro, 
ouro, cromo, níquel-(EGP), tungstênio, manganês e 
bauxita (Dardenne & Schobbenhaus, 2001; Villas & 
Santos, 2001; Ferreira Filho et al., 2007; Monteiro et al., 
2008). 

A especialização metalogenética da província refle-
te sua evolução, que pode ter sido distinta (Feio et al., 
2013) em seus dois domínios tectônicos (Fig. 01): Cara-
jás, ao norte, e Rio Maria, ao sul (Souza, 1994; Santos 
et al., 2006; Vasquez et al., 2008). Esses dois domínios 
apresentam significativas diferenças em suas associa-
ções litológicas. No Domínio Rio Maria, estabilizado 
tectonicamente no Mesoarqueano, há predominância de 
faixas de greenstone belts strictu sensu e magmatismo meso-
arqueano (suítes TTG, sanukitoides e granitos potássi-
cos), além de granitos do tipo A orosirianos (Oliveira et 
al., 2009; Oliveira et al., 2010; Almeida, 2010; Almeida et 
al., 2011). No Domínio Carajás, unidades metaultramáfi-
cas são raras nas sequências metavulcanossedimentares. 
Adicionalmente, importante evento de granitogênese 
(ca. 2,76 – 2,70 Ga; Huhn et al., 1999; Avelar et al, 1999; 
Feio et al., 2013) e desenvolvimento de zonas de cisalha-
mento durante o Neoarqueano são restritos a esse do-
mínio.

Próximo ao limite dos dois domínios, ao longo de 
uma descontinuidade regional de direção aproximada 
E-W, na região localizada entre os municípios de Sa-
pucaia e Água Azul do Norte, são reconhecidas, ocor-
rências de rochas metaultramáficas atribuídas ao Grupo 
Sapucaia (Oliveira & Leonardos, 1990; Araújo & Maia, 
1991; Oliveira, 1993). 

Embora a região de Carajás seja alvo de pesquisas 
devido à sua grande riqueza mineral, pouco ainda se 
conhece sobre a evolução magmática e metamórfica 
do Greenstone Belt Sapucaia, assim como o significado 
da sua localização próximo ao limite entre os dois 
domínios da Província Carajás. Assim, esta contribuição 
apresenta a caracterização petrográfica e geoquímica 
das rochas do Greenstone Belt Sapucaia, contribuindo 
para a reconstituição de parte da história evolutiva 
da Província Carajás no Mesoarqueano, a partir da 
identificação da natureza do magmatismo associado às 
sequências de greenstone belts, seu ambiente de formação, 
bem como os processos metassomáticos e metamórficos 
registrados no Grupo Sapucaia nas proximidades de 
Água Azul do Norte.

A PROVÍNCIA CARAJÁS

A Província Carajás (Fig. 01), localizada no 
sudeste do Cráton Amazônico (Almeida et al., 1981), 
é parte da Província Amazônia Central de acordo 
com a compartimentação de províncias tectônicas de 
Tassinari & Macambira (2004). Segundo Santos et 
al. (2006), a porção sudeste da Província Amazônia 
Central corresponderia à Província Carajás, formada 
durante o Arqueano. Modelos mais recentes 
restringem a Província Carajás até o sul do Domínio 
Bacajá, correspondente ao extremo sul das províncias 
Transamazonas (Santos et al., 2006) ou Maroni-
Itacaiunas (Tassinari & Macambira, 2004). Todavia, 
há consenso entre esses autores que a região de Carajás 
constitui o núcleo arqueano mais antigo do Cráton 
Amazônico.

Com base nas idades dos eventos magmáticos e 
deformacionais, bem como na natureza e idade das su-
pracrustais e seus ambientes tectônicos, a província foi 
dividida tectonicamente em: (1) Domínio Rio Maria, ao 
sul, estabilizado no Mesoarqueano; e (2) Domínio Ca-
rajás, ao norte, com expressivo magmatismo e retraba-
lhamento crustal neoarqueano (Docegeo, 1988; Macha-
do et al., 1991; Souza, 1994; Vasquez et al., 2008; Feio et 
al., 2013). A região entre esses dois domínios foi deno-
minada de Subdomínio de Transição (Dall’Agnol et al., 
2006) e, posteriormente, dividida por Dall’Agnol et al. 
(2013), em: Domínio Canaã, ao sul do Domínio Carajás, 
e Domínio Sapucaia, ao norte do Domínio Rio Maria. 

O Domínio Carajás é composto por embasamen-
to mesoarqueano (ca. 3,0 a 2,84 Ga; Feio et al., 2013; 
Moreto, 2013; Moreto et al., 2014a, 2014b; Delinardo da 
Silva et al., 2014) constituído por gnaisses, migmatitos 
(Complexo Xingu), granulitos máficos e granitoides 
mesoarqueanos diversos e por supracrustais neoar-
queanas representadas por sequências metavulcanos-
sedimentares e sedimentares, além de complexos má-
fico-ultramáficos coevos (DOCEGEO, 1988; Machado 
et al., 1991; Araújo & Maia, 1991; Vasquez et al., 2008). 
O magmatismo bimodal neoarqueano (ca. 2,76 a 2,70 
Ga; Huhn et al., 1999; Barros et al., 2004; Sardinha et al., 
2006; Feio et al., 2013) é representado por granitos al-
calinos a subalcalinos sintectônicos (Estrela, Planalto, 
Serra do Rabo) e por gabros e noritos. Granitos tipo A 
orosirianos (Dall’Agnol et al., 2006) também são reco-
nhecidos no domínio.
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Figura 1 - a) Localização da Província Carajás no Cráton Amazônico (Tassinari & Macambira, 2004); b) Mapa geológico 
da Província Carajás, modificado de Gabriel & Oliveira (2013), com a área de estudo representada pelo retângulo.

Localizado na porção sul da Província Carajás, o Do-
mínio Rio Maria constitui um terreno granito-greenstone 
arqueano, composto por associações mesoarqueanas de 
greenstone belts, complexos máfico-ultramáficos, granitoi-
des, incluindo sanukitoides e granitos de alto potássio 
(Souza et al., 1996, 2001; Oliveira et al., 2009; Oliveira et 
al., 2010; Almeida et al., 2011; Dall´Agnol et al., 2013). Neste 
domínio também ocorrem associações sedimentares pa-
leoproterozoicas, assim como granitos e diques félsicos 
e máficos relacionados ao magmatismo anorogênico do 
Orosiriano (Vasquez et al., 2008).

Os greenstone belts do Domínio Rio Maria são for-
mados por sequências vulcanossedimentares (Sapucaia, 
Identidade, Lagoa Seca, Babaçu, Seringa, Pedra Preta e 
Tucumã) metamorfisadas em condições de fácies xis-
to-verde a anfibolito (Souza et al., 1988, 1990; Souza & 
Dall´Agnol, 1995, 1996; Souza et al., 2001) e agrupadas no 
Supergrupo Andorinhas (Huhn et al., 1988; DOCEGEO, 
1988). Vasquez et al. (2008) não adotaram o termo Su-
pergrupo Andorinhas e dividiram as sequências greensto-
ne belts do Domínio Rio Maria em seis grupos: Gradaús, 
Serra do Inajá, Babaçu, Lagoa Seca, Sapucaia e Tucumã.
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Na região de Diadema, ao longo da Zona de Ci-
salhamento Diadema, de direção geral WNW-ESE, o 
greenstone belt Sapucaia é constituído por unidades me-
tavulcânicas máficas a intermediárias, representadas 
por basaltos andesíticos e andesitos, e ácidas, incluindo 
riolitos e dacitos com fenocristais de quartzo e plagio-
clásio euedrais, associadas a formações ferríferas. Essas 
unidades foram metamorfisadas na fácies xisto verde 
(Oliveira, 1993) e apresentam foliação milonítica a ultra-
milonítica. As rochas derivadas dos basaltos andesíticos 
e andesitos, em porções muito foliadas, são hidroter-
malizadas e constituídas por clorita, actinolita, albita, 
epidoto, quartzo, carbonato, titanita, ilmenita, rutilo, 
magnetita, pirita, pirrotita e calcopirita (Oliveira, 1993; 
Oliveira & Santos, 2003). As rochas metavulcânicas 
ácidas são representadas por quartzo-sericita-(albita-
clorita) milonitos. Hirata et al. (1982) e Araújo & Maia 
(1991) também descreveram textura spinifex em rochas 
metaultramáficas com afinidade komatiítica nas proxi-
midades do Igarapé Sapucaia, confirmando a presença 
dessas rochas no Grupo Sapucaia.

Ainda na região de Diadema, em contato com as 
rochas metavulcanossedimentares do Grupo Sapucaia 
ocorrem rochas cumuláticas metamorfisadas, associa-
das a complexo máfico-ultramáfico. Tais rochas incluem 
serpentina-magnetita xisto com relíquias de olivina (du-
nitos), clorita-talco-actinolita-serpentina xisto (perido-
titos), rochas ricas em actinolita e clorita (piroxenitos), 
além de gabros mais preservados (Oliveira & Leonardos, 
1990; Oliveira, 1993; Oliveira et al. 1995). 

MATERIAIS E MÉTODOS

Levantamentos de secções geológico-estrutu-
rais e coleta sistemática de amostras foram conduzidos 
na região de Água Azul do Norte, no Estado do Pará. 
Estudos petrográficos em luz transmitida e refletida 
em 65 secções delgadas e delgadas-polidas e análises 
de difração de raios X foram realizadas no Instituto de 
Geociências da Universidade de São Paulo (IGc-USP) e 
acompanhados por estudos de microscopia eletrônica de 
varredura (MEV) com detectores de elétrons retro-es-
palhados, secundários e catodoluminescência acoplados 
a Espectrômetro de Energia Dispersiva (EDS) realizados 
no Instituto de Geociências da UNICAMP. Amostras 
de rocha total foram analisadas no Laboratório Acme, 
em Vancouver, Canadá, com uso de ICP-ES (elementos 
maiores e menores com limites de detecção de 0,01%) e 
ICP-MS (elementos traço e terras raras), após fusão com 
metaborato/tetraborato de lítio e digestão com ácido ní-
trico. Voláteis foram determinados por perda ao fogo por 

sinterização a 1000 °C e o total de carbono e enxofre pela 
técnica LECO. Com base em análises de padrões, o erro 
analítico relativo foi estimado como < 2% para elementos 
maiores e < 12% para elementos traços. O tratamento dos 
dados foi efetuado com uso do software livre GCDkit 3.0 
(Janousek et al., 2006). 

RESULTADOS

Geologia do Greenstone Belt Sapucaia e rochas 
associadas 

Nas proximidades de Água Azul do Norte, a 
sequência metavulcanossedimentar aflora em faixas 
descontínuas orientadas preferencialmente segundo a 
direção NW-SE (Fig. 2). Os contatos entre as rochas 
metavulcanossedimentares e os gnaisses migmatíticos e 
granitoides variavelmente deformados são predominan-
temente tectônicos e marcados por intensa milonitiza-
ção das rochas e alojamento de espessos veios de quart-
zo (> 10 m).

A sequência metavulcanossedimentar inclui ro-
chas metaultramáficas, comumente representadas por 
(antofilita)-tremolita-clorita xistos, metabasitos (anfi-
bolitos e metatufitos máficos subordinados) e muscovi-
ta-biotita xisto com granada que representa a unidade 
metapelítica. 

Nessas rochas a xistosidade (S
n
) apresenta ati-

tude variável (32/70; 160/65; 115/70; 22/45) uma vez que 
se apresenta crenulada. A foliação S

n+1
, correspondente à 

clivagem de crenulação, apresenta atitude geral 230/40 
e suaves inflexões para NE-SW e NW-SE. Evidências de 
relíquias de uma foliação prévia, S

n-1
, fortemente trans-

posta pela S
n
, podem ser observadas apenas a partir de 

estudos microestruturais. As foliações S
n
 e S

n+1 
são trun-

cadas pela foliação milonítica anastomosada com dire-
ção geral E-W e caimento de 65° para sul, associada a pa-
res S-C, porfiroclastos rotacionados e ribbons de quartzo, 
vinculada a zonas de cisalhamento regionais associadas 
a empurrões com transporte tectônico para norte.

Também foram reconhecidas na área rochas 
com relíquias de textura cumuláticas (serpentinitos), 
que se apresentam variavelmente metassomatisadas 
(clorita-magnésio-cummingtonita xisto e cloritito). 
Adicionalmente, anfibolitos bandados associados a oli-
vina-hercinita-clorita-(Mg) hornblenda xisto, intensa-
mente milonitizados, foram identificados na área (Fig. 
2). Diques máficos, constituídos por diabásio e gabros, 
cortam todas as unidades. 
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Figura 2 - Mapa geológico simplificado da área de estudo em Água Azul do Norte, Província Carajás.

Caracterização petrográfica
Estudos petrográficos permitiram a distinção de 

rochas da unidade metaultramáfica do Greenstone Belt Sa-
pucaia, que inclui rochas ricas em Mg-clorita + clinoan-
fibólio + ortoanfibólios e talco xistos.

Antofilita-clorita-tremolita xisto é predominan-
te nessa unidade e se caracterizam por sua coloração ver-
de, granulação fina e textura porfiroblástica (Fig. 3-1). 
São compostos por tremolita (40 - 45%), Mg-clorita (20 
- 25%), antofilita (10 - 20%), talco (1 - 5%) e carbonato 
(1 - 5%), além de magnetita, ilmenita e pirrotita (< 5%). 
A tremolita ocorre em finos cristais orientados segundo 
a S

n
 e, principalmente, como porfiroblastos com som-

bras de pressão preenchidas com clorita magnesiana, 
indicando sua blastese pré-cinemática em relação à fo-
liação S

n
. A antofilita apresenta hábito prismático e tex-

tura porfiroblástica (Fig. 3-2) e, comumente, ocorre nas 
bordas dos porfiroblastos de tremolita, indicando sua 

substituição (Fig. 3-3). A caracterização da antofilita 
foi possível apenas com o uso conjugado de petrografia, 
EDS acoplado a MEV e análises de difração de raios-X, 
uma vez que a antofilita, um ortoanfibólio levemente 
pleocróico (incolor a verde claro), não apresenta cálcio 
ou alumínio em sua estrutura.

O clorita-actinolita xisto apresenta coloração 
verde-acinzentada, granulação fina a média, com foliação 
S

n
 muito bem desenvolvida (Figs. 3-4 e 3-5). É composto 

por clorita (25 – 40%), actinolita (60 – 70%), magnetita 
(1 – 4%) e talco (tr – 1%). A actinolita ocorre como: 
(i) porfiroblastos, nem sempre alinhados no plano da 
foliação Sn ou com a foliação os contornando (Fig. 3-5) 
e (ii) cristais finos, alongados e orientados no plano da 
foliação S

n
. Em alguns porfiroblastos é possível observar 

suas bordas substituídas por clorita. Magnetita ocorre 
estirada e raramente apresenta o hábito euedral. Talco 
retrometamórfico, ocorre nas bordas dos porfiroblastos 
de tremolita e em sombras de pressão.
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Figura 3 - (1) Antofilita-clorita-tremolita xisto fino com foliação Sn bem desenvolvida; (2) porfiroblasto de antofilita 
em matriz constituída por clorita e tremolita em antofilita-clorita-tremolita xisto (fotomicrografia em luz transmitida; 
polarizadores cruzados; LT-PC); (3) porfiroblasto de tremolita substituído nas bordas por antofilita e opacos (LT-PC); 
(4) clivagem de crenulação (Sn+1) m clorita-actinolita xisto; (5) porfiroblastos de actinolita envoltos por clorita e finos 
prismas de actinolita (LT-PC); (6) talco associado à magnetita em clorita-fluoroedenita xisto (LT-PC); (7) cristais de flu-
oroedenita com bordas alteradas, possivelmente substituídas por antofilita (LT-PC); (8) edenita e clorita magnesiana 
orientadas ao longo do plano de foliação Sn (LT-PC); (9) talco xisto com clivagem de crenulação (Sn+1); (10) talco xisto 
crenulado com foliação Sn localmente transposta pela foliação Sn+1, ao longo da qual orienta-se magnetita (LT-PC); 
(11) porfiroblastos de hornblenda com finas inclusões de quartzo orientadas, indicando geração sin a pós-cinemática 
em relação à Sn-1, transposta pela Sn nos Mg-hornblenda anfibolito foliado (LT-PC); (12) turmalina em Mg-horblenda 
anfibolito foliado (fotomicrografia em luz transmitida; polarizadores descruzados; LT-PD). Abreviações: Act = actinolita; 
Ath = antofilita; Chl = clorita; Clc = clinocloro; Ed = edenita; Fle = fluoroedenita; Hb = hornblenda; Ilm = ilmenita; Mag 
= magnetita; Srp = serpentina; Tlc = talco; Tur = turmalina.

O edenita-clorita xisto é verde escuro e fino e 
apresenta edenita (35%), clorita (60%) magnetita (4%) 
e serpentina (1%). A edenita caracteriza-se por baixa 
birrefringência (Fig. 3-8) e é envolvida pelos cristais de 
clorita magnesiana, definindo a foliação S

n
. A magnetita 

euédrica e orientada no plano da foliação S
n
, apresenta-

se parcialmente corroída, tanto no centro como nas bor-
das dos cristais, enquanto a serpentina substitui o anfi-
bólio, geralmente nas suas bordas e planos de fraqueza. 
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O clorita-fluoroedenita xisto difere da rocha an-
terior devido à predominância de anfibólio (65%) asso-
ciado com clorita niquelífera (30%), magnetita euédrica 
(4%) e talco (1%). O anfibólio, segundo análise de difra-
ção de raios-X, apresenta composição de fluoroedenita 
e antofilita, embora petrograficamente não tenha sido 
possível reconhecer a antofilita. Entretanto, as bordas 
dos cristais de fluoroedenita encontram-se alteradas 
(Fig. 3-7), de modo análogo ao verificado em outras 
rochas metaultramáficas, sugerindo também sua subs-
tituição por antofilita. Talco é observado apenas local-
mente, substituindo a fluoroedenita (Fig. 3-6).

O talco xisto apresenta coloração verde-acinzen-
tada, granulação fina e xistosidade (S

n
) bem desenvol-

vida (Fig. 3-9). Apresenta clivagem de crenulação (S
n+1

) 
com dobras do tipo kink bands associadas, que localmen-
te transpõem a S

n
. São compostas por talco (70 - 80%), 

Mg-clorita (10 - 20%) e magnetita (10 -15%). O talco 
se orienta segundo o plano das foliações S

n
 e S

n+1
. Co-

mumente, a clorita apresenta cor de interferência ver-
de acinzentada, típica do clinocloro, e granulação fina 
(< 0,2 mm), orientando-se juntamente aos cristais de 
talco ao longo da S

n
. Os cristais hipidiomórficos e finos 

de magnetita alinham-se preferencialmente no plano da 
clivagem de crenulação (S

n+1
; Fig. 3-10), embora também 

possam ser observados em associação com talco na fo-
liação S

n
. 

A unidade máfica do Greenstone Belt Sapucaia é re-
presentada por anfibolito foliado, verde-escuro, com 
granulação fina a média, composto por Mg-hornblenda 
(60 - 80%), quartzo (5 - 20%), plagioclásio (5 - 20%) 
e minerais subordinados, tais como opacos, titanita, 
apatita, turmalina e allanita (tr - 2%). Em geral, apre-
senta textura granoblástica, com duas gerações de Mg
-hornblenda. A primeira (Mg-hornblenda I; 40 - 50%) é 
caracterizada pelos porfiroblastos e registra a partir de 
foliação interna definida pela orientação das inclusões 
de quartzo sua geração sin a pós-cinemática em relação 
à S

n-1
, que foi transposta pela S

n
 em grande parte da ro-

cha (Fig. 3-11). A segunda (Mg-hornblenda II; 20 - 35%), 
é definida por cristais finos orientados segundo a S

n
. 

Nas rochas sem foliação preferencial, o plagioclásio às 
vezes ocorre como cristais zonados, nos quais a gemina-
ção polissintética é mais preservada no centro e ausente 
nas bordas, indicando uma fase de transição, na qual o 
cristal de composição labradorítica passa para andesina. 
Turmalina com zoneamento típico é também reconheci-
da no anfibolito (Fig. 3-12).

Entre as rochas com relíquias de textura cumuláti-
ca, os serpentinitos são expressivos na área. Esses cor-
respondem a rochas intensamente intemperizadas, de 
cor ocre (Fig. 4-1), constituídas por serpentina (> 50%) e 
quantidades variáveis de olivina, clorita niquelífera (ni-

mita) e magnetita. A serpentina, submilimétrica (dimen-
sões inferiores a 0,6 mm), preenche os canais de textura 
em rede, envolvendo pseudomorfos de olivina (Fig. 4-2 
e 4-3). Análises por difratometria de raios X de algumas 
amostras de serpentinitos mostram a predominância de 
lizardita nessas rochas. Apesar do metamorfismo, é pos-
sível reconhecer nos serpentinitos vestígios de texturas 
pré-existentes, tal como texturas cumuláticas da rocha 
original. Cristais de olivina (forsterita) e/ou pseudo-
morfos de olivina de dimensões milimétricas até 4 mm 
foram intensamente intemperizados e substituídos por 
limonita. Calcedônia também substitui parcialmente as 
rochas menos preservadas (Fig. 4-2). 

Cummingtonita-(magnetita)-clorita-tremoli-
ta xisto e clorita-(Mg)cummingtonita xisto ocorrem 
associado espacialmente aos serpentinitos nos mesmos 
afloramentos. O primeiro possui coloração verde escura 
e granulação fina. Apresenta foliação (S

n
) contínua, cli-

vagem de crenulação bem desenvolvida (S
n+1

) e foliação 
milonítica (Fig. 4-4) subparalela à S

n
. É composto por 

clorita (30-50%), cummingtonita (5 - 10%), tremolita 
(40 - 50%) e magnetita (<5 - 10%), com talco, serpentina 
e limonita subordinados. A tremolita, identificada por 
suas propriedades ópticas (anfibólio monoclínico, inco-
lor) e com uso de EDS (apresenta cálcio em sua compo-
sição), ocorre como porfiroblastos da primeira geração, 
submilimétricos. Nesses porfiroblastos é possível reco-
nhecer uma foliação interna definida pelo alinhamento 
de inclusões de opacos, discordante da foliação S

n
, in-

dicando sua blastese anterior ao desenvolvimento dessa 
foliação (pré-S

n
). A xistosidade S

n
 é definida pela orien-

tação de uma segunda geração de tremolita que ocorre 
como finos cristais prismáticos ou com arranjo fibro-ra-
diado. A cummingtonita, um clinoanfibólio pleocróico, 
sem cálcio na estrutura, ocorre intercrescida à tremolita 
ou nas suas bordas (Fig. 4-6).

O clorita-(Mg)cummingtonita xisto apresenta 
coloração verde-clara e granulação fina e apresentam 
foliação bem desenvolvida, definida pela orientação pre-
ferencial dos cristais de anfibólio. São compostos pre-
dominantemente por (Mg) cummingtonita (70 - 85%), 
com clorita (5-10%), talco (1 – 5%), tremolita (1-5%), 
magnetita (1 - 3%) e limonita subordinados. Os cristais 
de anfibólio são representados por duas variedades: os 
incolores (tremolita) e os pleocróicos (Mg-cumming-
tonita). A tremolita é substituída pela Mg-cummingto-
nita em grande parte da rocha e ocorre em raros cris-
tais. Porfiroblastos de tremolita também se apresentam 
substituídos e envolvidos por magnetita, que mostra 
localmente exsoluções de ilmenita. O talco substitui a 
Mg-cummingtonita, enquanto a clorita ocorre como 
cristais hipidiomórficos, com maclas bem definidas (Fig 
4-5). 
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Figura 4 - (1) Serpentinito com pseudomorfos de olivina e calcedônia em planos de foliação e fraturas; (2) e (3) textura 
em rede no serpentinito (LT-PC); (4) clivagem de crenulação Sn+1 em cummingtonita-magnetita-clorita-tremolita xisto; 
(5) clorita-(Mg)cummingtonita xistos com cristais hipidiomórficos de clorita (LT-PC); (6) Imagem de elétrons retro-espa-
lhados obtida por MEV mostrando Mg-cummingtonita nas bordas dos cristais de tremolita; (7) cloritito com apatita com 
baixa birrefringência (LT-PC); (8) imagem de elétrons retro-espalhados obtida por MEV de cromomagnetita; (9) imagem 
de elétrons retro-espalhados obtida por microscopia eletrônica de varredura (MEV) onde observa-se a serpentina nas 
bordas da olivina, ripas de clorita discordante da foliação Sn, além de cristais de cromomagnetita e magnetita; (10) oli-
vina-hercinita-clorita-(Mg) hornblenda xisto, mostrando cristais de olivina estirados e intemperizados; (11) olivina-her-
cinita-clorita-(Mg) hornblenda xisto, mostrando a relação de contato entre os cristais Mg-hornblenda, geralmente com 
textura decussada (LT-PC); (12) hercinita (verde) associada ao cristais de olivina (LT, polarizadores descruzados - PD); 
Abreviações: Ap = apatita; Cld = calcedônia; Chl = clorita; Clc = clinocloro; Chmag = cromomagnetita Hb = hornblenda; 
Hc = hercinita; Mag = magnetita; Ol = olivina.
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O cloritito ocorre no contato tectônico entre os 

serpentinitos e os granitoides. O cloritito é aproximada-

mente monominerálico, com foliação milonítica anasto-

mosada bem desenvolvida e clivagem de crenulação, na 

qual os minerais opacos se alinham preferencialmente. É 

composta predominantemente por clorita (90 – 95%) e 

porfiroblastos euédricos de magnetita (5 – 10%). Apre-

senta subordinadamente, apatita, zircão, rutilo, mona-

zita (traços – 1%; Fig. 4-7), além de crisotila, dolomita 

e quartzo. Mais raramente foi observado anfibólio, pro-

vavelmente antofilita, além de resquício de biotita subs-

tituída por clinocloro. A magnetita apresenta exsolução 

de ilmenita, principalmente em suas bordas e em planos 

de clivagem. Cristais de cromomagnetita com bordas 

mais ricas em cromo que seus núcleos também foram 

identificados (Fig. 4-8).

O olivina-hercinita-clorita-(Mg) hornblenda 

xisto apresenta forte foliação milonítica (Fig. 4-9), co-

loração cinza-esverdeada e granulação fina. É constituí-

da por olivina (10%), hercinita (8 %), clorita (20%), Mg

-hornblenda (60%), serpentina (1%) e cromomagnetita 

(0 – 1%; Fig. 4-10). A olivina apresenta-se fortemente 

estirada ao longo da foliação milonítica, além de serpen-

tinizada e bastante intemperizada (Figs. 4-9 e 4-11). O 

espinélio hercinita ocorre no plano da foliação e se asso-

cia aos cristais de olivina (Fig. 4-12). Clorita apresenta 

baixa birrefringência, indicando sua composição mag-

nesiana, enquanto os cristais de hornblenda são predo-

minantemente magnesianos.

Geoquímica

As rochas do Greenstone Belt Sapucaia analisadas 

(Tabela 1) incluem rochas metaultramáficas (antofilita-

clorita-tremolita xisto com talco e carbonatos; n = 5, e 

clorita-actinolita xisto; n =3) e metabasitos (anfibolito; 

n = 3). As rochas possivelmente de origem cumuláticas 

correspondem ao clorita-Mg-cummingtonita xisto com 

quantidades variáveis de tremolita, talco e magnetita (n 

= 2) e ao cloritito (n = 1). Serpentinitos não foram analisa-

dos devido à sua intensa alteração intempérica.

O conteúdo de SiO
2 

nos antofilita-clorita-tremo-

lita xisto (45,93% a 49,75%) e clorita-actinolita xisto 

(43,06% a 49,30%) é mais elevado. Os conteúdos de 

MgO (18,98% a 22,55%), #Mg (0,73 a 0,80), CaO (6,50% 

a 9,81%) e Al
2
O

3
 (4,58 a 9,71%) são semelhantes nessas 

rochas.

Em relação aos elementos maiores e traços, os clo-

rita-(Mg) cummingtonita xisto diferenciam-se das de-

mais rochas metaultramáficas do Greenstone Belt Sapucaia 

devido aos seus conteúdos de SiO
2
 (39,28% a 41,44%), 

em geral, menores e de MgO (34,13% a 35,77%) e #Mg 

(0,88 a 0,89) mais elevados. Apresentam ainda os mais 

baixos conteúdos de CaO (0,01% e 0,65%), TiO
2
 (0,02 

a 0,08%) e de Al
2
O

3
 (0,56% a 1,99). O cloritito também 

se distingue de todas as demais rochas metaultramáfi-

cas devido a seus valores mais baixos de SiO
2
 (27,66%) 

e mais elevados de TiO
2
 (2,76%), Al

2
O

3
 (17,14%), Fe

2
O

3t
 

(12,93%) e P
2
O

5
 (0,86%).

Segundo o diagrama para rochas ultrabásicas a in-

termediárias de Le Maitre et al. (1989), todas as rochas 

metaultramáficas são classificadas como komatiítos 

(Fig. 5) devido aos seus valores de MgO > 18% e os de 

TiO
2
 < 1 % (entre 0,02 e 0,53%). No entanto, para essa 

classificação são necessárias evidências texturais que 

comprovem sua origem vulcânica, o que parece ser mais 

improvável para os clorita-(Mg) cummingtonita xisto e 

cloritito.

No diagrama de Jensen (1976; Fig. 6), todas as 

amostras plotaram no campo dos komatiítos peridotíti-

cos, exceto o cloritito e uma amostra de clorita-actino-

lita xisto (MCS 10) que plotaram no campo dos koma-

tiítos basálticos. Essa diferença reflete o maior conteúdo 

de alumínio dessas amostras, que é notável no cloritito 

(17,14%), mas também é mais elevado na amostra MCS 

10 (Al
2
O

3
 = 9,71%), em relação às demais (4,58 – 8,21% 

de Al
2
O

3
). 

Adicionalmente, o diagrama de Jensen (1976) tam-

bém ilustra claramente diferenças composicionais entre 

os clorita-Mg-cummingtonita xisto e o conjunto de ro-

chas metaultramáficas do Greenstone Belt Sapucaia, tais 

como o antofilita-clorita-tremolita xisto e o clorita-ac-

tinolita xisto, que apresentam conteúdos mais elevados 

de Fe
T
 + Ti. 
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Greenstone Belt Sapucaia Rochas cumuladas

Chl-act xisto Anto-chl-tr xisto Anfibolitos Cloritito Chl-Mg-cum xisto

n = 3 n = 5 n = 3 n = 1 n = 2

Média Desvio 
Padrão

Média Desvio 
Padrão

Média Desvio 
Padrão

Média Desvio 
Padrão

SiO2 (%) 45,18 2,91 47,72 1,43 50,14 1,94 27,66 40,36 1,08

TiO2 0,40 0,14 0,43 0,05 0,53 0,26 2,76 0,05 0,03

Al2O3 6,70 2,15 6,00 1,21 12,55 5,33 17,14 1,28 0,72

Fe2O3 12,75 1,11 11,73 0,62 10,28 2,27 12,93 8,91 0,03

MnO 0,18 0,02 0,19 0,03 0,19 0,05 0,08 0,11 0,05

MgO 20,27 1,61 20,88 0,88 11,03 3,67 25,82 34,95 0,82

CaO 7,49 1,30 8,14 1,05 12,09 1,37 1,12 0,33 0,32

Na2O 0,15 0,08 0,19 0,11 1,52 0,49 0,01 0,01 0,00

K2O 0,01 0,00 0,01 0,00 0,21 0,04 0,01 0,01 0,00

P2O5 0,03 0,01 0,02 0,01 0,05 0,02 0,86 0,02 0,01

LOI 6,03 2,09 3,90 0,85 0,97 0,05 10,9 12,60 1,10

Total 99,20 0,05 99,20 0,05 99,56 0,14 99,29 98,62 0,28

Mg# 0,76 0,02 0,78 0,02 0,67 0,09 0,8 0,89 0,01

CaO/Al2O3 1,24 0,41 1,39 0,19 1,25 0,71 0,07 0,17 0,15

Al2O3/TiO2 18,42 6,50 13,90 2,30 26,78 14,15 6,21 26,44 1,56

CaO/TiO2 23,69 14,65 19,17 3,54 29,10 12,63 0,41 4,31 3,81

Cr (ppm) 2586,67 368,09 0,25 0,03 0,13 0,07 500 4960 2680

V 144,33 35,83 144,80 9,41 213,67 69,56 390 43,00 7,00

Ba 7,67 5,91 15,80 9,74 57,33 30,29 101 17,50 7,50

Co 78,20 11,56 82,24 9,87 57,77 7,34 123,4 98,95 1,85

Nb 2,67 1,76 8,96 6,23 4,47 3,56 9,2 1,05 0,95

Ni 1045 420,02 971,20 193,60 161,33 24,61 581 2888,5 273,50

Rb 0,77 0,49 0,94 0,62 4,17 1,83 0,1 0,40 0,10

Sr 23,53 26,14 19,50 22,05 187,13 54,88 25,9 2,00 1,50

Y 45,37 28,44 39,54 29,26 12,63 5,24 50 0,80 0,40

Zr 24,67 11,19 24,70 2,66 34,17 12,46 246 3,50 1,40

Y/Zr 3,08 3,21 1,60 1,09 0,37 0,04 0,20 0,22 0,03

La (ppm) 21,60 15,69 51,26 41,14 3,87 2,28 41,8 0,40 0,10

Ce 3,73 1,18 9,22 4,01 7,63 3,68 85,1 0,25 0,15

Pr 4,87 3,56 9,77 7,44 1,17 0,57 10,53 0,03 0,01

Nd 20,80 14,04 37,28 28,86 4,93 1,80 42,8 0,30 0,00

Sm 4,64 3,26 6,52 4,45 1,49 0,48 9,49 0,05 0,00

Eu 1,65 1,29 1,91 1,29 0,56 0,14 0,93 0,02 0,00

Gd 6,70 4,70 7,29 5,30 2,06 0,59 10,05 0,09 0,04

Sc 23,00 4,97 21,80 1,33 45,67 11,47 65 9,00 0,00

Ga 7,57 2,36 7,52 0,80 12,97 3,07 10,3 2,15 0,85

ΣREE 94,55 41,89 152,57 92,67 80,35 18,82 276 12,29 1,15

Sc/Zr 1,12 0,48 0,89 0,12 1,44 0,41 0,3 3,06 1,22

LaN/YbN 5,08 1,04 13,25 8,43 2,20 1,73 7,52 2,79 1,26

GdN/YbN 1,97 0,49 2,50 0,61 1,27 0,31 2,16 0,64 0,16

LaN/SmN 2,90 0,08 3,95 1,75 1,54 0,62 2,77 5,03 1,26

Tabela 1 - Composição química média de rochas do Greenstone Belt Sapucaia e rochas cumuladas da área de Água 
Azul do Norte. LOI = Loss on ignition.
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Figura 6 - Diagrama catiônico de Jensen (1976) para clas-
sificação de rochas máficas e ultramáficas mostrando a 
concentração das rochas metaultramáficas no campo dos 
komatiítos peridotíticos e dos komatiítos basálticos.

Amostras de clorita-(Mg) cummingtonita xisto 
apresentam conteúdos de MgO semelhantes aos de ro-
chas cumuláticas associadas a komatiítos, porém dife-
rem dessas devido a seus valores mais baixos de Al

2
O

3
 

e TiO
2 

(Fig.7). O cloritito, por sua vez, diferencia-se
 
de 

todas as demais, devido ao seu conteúdo mais elevado 
de Al

2
O

3
 e TiO

2, 
embora seu valor de (Gd

N
/Yb)

N 
seja pró-

ximo aos das outras rochas do
 
Greenstone Belt Sapucaia.

O anfibolito apresenta conteúdos de SiO
2
 (47,95% 

a 52,67%), MgO (7,69 a 16,14%) e Na
2
O+K

2
O (1,06 a 

2,20%) semelhantes à de basaltos (Fig. 5), de acordo 
com Le Maitre et al. (1989). No diagrama catiônico de 
Jensen (1976; Fig. 6), as rochas metabásicas mostram 
dispersão (Al

2
O

3
 = 5,41 a 18,23%), coincidindo com os 

campos de komatiítos peridotíticos, basaltos tholeiíti-
cos de alto magnésio e basaltos cálcio-alcalinos. 

As rochas metaultramáficas definem em diagrama 
AFM (Irvine & Baragar, 1971) a tendência komatiítica 
clássica, enquanto os metabasitos mostram tendência 
tholeiítica.

O conjunto de rochas metaultramáficas apresenta 
tendência de correlação negativa entre #Mg e CaO, e al-
gumas entre #Mg e Na

2
O e FeOt (Fig. 8). Em relação aos 

metabasitos, apenas duas amostras de anfibolitos apre-
sentam tendência similar à das rochas metaultramáficas.

O conteúdo mais elevado de P
2
O

5
 do cloritito 

(0,86%) mascara a leve tendência de correlação negativa 
com #Mg das demais rochas (Fig. 8). Considerando-se 
os valores de #Mg como um índice de diferenciação, as 
tendências observadas são compatíveis com a evolu-
ção magmática a partir do fracionamento de olivina e 
ortopiroxênio, que causa progressiva diminuição dos 
conteúdos de MgO e relativo aumento dos conteúdos de 
Al

2
O

3
, FeOt, CaO e Na

2
O. Contudo, certa dispersão das 

amostras de clorita-actinolita xisto, em relação às amos-
tras de antofilita-clorita-tremolita xisto, mais alinhadas, 
aponta para significativas mudanças pós-magmáticas 
no clorita-actinolita xisto, atribuídas a processos me-
tassomáticos.

As variações de elementos traços em relação ao 
#Mg revelam grande espalhamento das amostras de me-
tabasitos e rochas metaultramáficas, sobretudo quan-
do consideramos conteúdos de Sr (Fig. 10) e de outros 
elementos relativamente móveis (Ba, Rb, Zn, Pb), o que 
também é atribuído a processos pós-magmáticos.  Cor-
relação positiva entre #Mg e Cr

2
O

3
 é observada para o 

conjunto de metabasitos e rochas com afinidade koma-
tiítica (antofilita-clorita-tremolita xisto e clorita-acti-

Figura 5 - Diagrama de Le Maitre et al. (1989) para classificação de rochas vulcânicas ultrabásicas a intermediárias, 
mostrando a composição das rochas metaultramáficas e metamáficas do Greenstone Belt Sapucaia e de rochas 
metaultramáficas cumuladas em relação a seus conteúdos de SiO2 e Na2O+K2O.
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Figura 7- Diagramas que ilustram a composição dos principais tipos de komatiítos (tipos Barbenton, Munro e Gorgona), 
de acordo com Arndt et al. (2008), e a comparação desses com as rochas do Greenstone Belt Sapucaia e de rochas ultra-
máficas cumuladas. O limite de 18% MgO separa basaltos komatiítos de komatiítos e o limite em 30% MgO indica o teor 
máximo provável de líquidos komatiíticos. Rochas com mais de 30% de MgO representam cumulados de olivina. Notar 
que no diagrama TiO2 vs MgO, o cloritito não foi plotado, devido a seu conteúdo muito mais elevado de TiO2 (2,76%).

nolita xisto), como esperado  durante evolução magmá-
tica controlada pelo fracionamento de olivina e cromita. 
Em relação ao Ni, também compatível, essa relação ape-
nas é sugerida para os metabasitos. Adicionalmente, a 
figura 10 mostra que os clorita-(Mg) cummingtonita 
xisto apresentam os mais elevados conteúdos de Ni (até 
3162 ppm) e Cr

2
O

3
 (até 0,76%). 

A figura 09 apresenta comparação entre rochas 
metaultramáficas e máficas do Greenstone Belt Sapucaia 
com aquelas reportadas previamente para os greens-
tone belts do Domínio Rio Maria por Souza et al. (1997; 
2001). Os metabasitos mostram maior espalhamento 
nos gráficos em relação ao campo dos basaltos tholeiíti-
cos definido por esses autores, possivelmente devido ao 
metassomatismo. Os antofilita-clorita-tremolita xisto, 
que aparentemente representam os litotipos metaul-

tramáficos menos metassomatisados, apresentam se-
melhanças em termos de seus conteúdos de CaO, FeOt 
e #Mg com aqueles dos greenstone belts do Domínio Rio 
Maria, contudo, seus conteúdos de Al

2
O

3
 são, em geral, 

menores (Fig. 09). No entanto, as rochas metaultramá-
ficas cumuláticas diferenciam-se significativamente das 
rochas komatiíticas dos greenstone belts do Domínio Rio 
Maria (Souza et al., 1997; 2001).

O antofilita-clorita-tremolita xisto pode ser 
dividido em dois grupos (1a e 1b) que se diferenciam por 
apresentar distintos conteúdos de Y e Nd (Fig. 10). 

A correlação negativa entre Zr e #Mg é claramente 
definida para o conjunto de amostras, exceto para o 
cloritito (Fig. 10). Isso pode refletir que o Zr, exceto 
no caso do cloritito, permaneceu relativamente imóvel, 
sendo sua distribuição controlada por processos ígneos. 
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Figura 8 - Diagramas binários mostrando variações dos conteúdos de #Mg vs. CaO, Na2O, P2O5 e FeOt nos metabasitos e 
rochas metaultramáficas do Greenstone Belt Sapucaia e de rochas metaultramáficas cumuladas.

Figura 9 - Diagramas de Harker, mostrando a relação entre conteúdo de SiO2 vs. óxidos de metabasitos e rochas me-
taultramáficas do Greenstone Belt Sapucaia e de rochas metaultramáficas cumuladas e sua comparação com os campos 
dos basaltos tholeiíticos e komatiítos dos greenstone belts do Domínio Rio Maria, de acordo com Souza et al. (1997; 2001).
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Figura 10 - Diagramas de #Mg vs. elementos traços para as rochas metabásicas e metaultramáfi-
cas do greenstone belt Sapucaia e de rochas metaultramáficas associadas à possível intrusão má-
fico-ultramáfica.

Figura 11 - Distribuição de elementos terras raras normalizados em relação ao condrito (Boynton 
1984) das rochas do greenstone belt Sapucaia e de rochas metaultramáficas cumuladas.
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Elementos Traços e Terras raras
As rochas metaultramáficas exibem grande 

variação em relação aos conteúdos de ETR, mostrando 
padrões de distribuição e anomalias diferentes. 

No antofilita-clorita-tremolita xisto, o conteúdo 
de ETR total varia de 48,9 a 268,61 ppm, mas a diferença 
entre os grupos 1a (Σ

ETR
 = 48,9 a 51,06 ppm) e 1b (Σ

ETR
 

= 148,08 a 268,61 ppm) é notável. A distribuição dos 
ETR normalizados em relação ao condrito indica 
fracionamento dos ETRL em relação aos ETRP mais 
intenso no grupo 1b (La

N
/Yb

N
 = 14,92 a 26,00; Gd

N
/Yb

N
 = 

2,35 a 3,46) em relação ao grupo 1a (La
N

/Yb
N

 = 3,01 a 4,98; 
Gd

N
/Yb

N 
= 1,67 a 2,19), assim como anomalias negativas 

de Ce muito mais pronunciadas no grupo 1b (Ce/Ce* = 
0,06 a 0,10). Anomalias negativas de Eu (Eu/Eu* = 0,81 a 
0,99) são sutis ou ausentes nessas rochas (Fig. 11). 

Embora as amostras de clorita-actinolita xisto 
apresentem valores de Σ

ETR, 
em geral, menores (46,03 

a 148,04 ppm) em relação ao grupo 1b do antofilita-
clorita-tremolita xisto, mostram enriquecimento em 
ETRL (La

N
/Yb

N
 = 3,61 a 5,83; Gd

N
/Yb

N
 = 1,31 a 2,49) e 

intensas anomalias negativas de Ce (Ce/Ce* = 0,04 a 
0,18) semelhantes às desse grupo (Fig. 11).

O clorita-(Mg) cummingtonita xisto difere de 
todas as demais rochas metaultramáficas devido aos 
valores muito mais baixos de Σ

ETR
 (11,1 a 13,4 ppm), e 

fracionamento variável dos ETRL em relação aos ETRP 
(La

N
/Yb

N
 = 1,53 a 4,05).  O cloritito possui elevado 

valor de Σ
ETR

 (276 ppm), revela forte enriquecimento 
dos ETRL (La

N
/Yb

N
 = 7,52), ausência de anomalia 

significativa de Ce (Ce/Ce* = 0,98) e anomalia negativa 
de Eu pronunciada (Eu/Eu* = 0,29). 

Nos metabasitos a variação dos valores de Σ
ETR 

variou entre 55 a 99,5 ppm e o padrão de distribuição dos 
ETR é horizontalizada, sem fracionamento significativo 
de elementos terras raras leves em relação aos pesados 
(La

N
/Yb

N
 = 1,00), exceto em uma amostra de anfibolito 

que exibe valores de La
N

/Yb
N

 de 4,65 (Fig. 11).

Nos diagramas multi-elementares normalizados 
em relação ao manto primitivo (Sun & McDonough 
1989), o antofilita-clorita-tremolita xisto pertencente ao 
grupo 1a exibe anomalias negativas de K e Sr e positivas 
de Nb e La. As rochas do grupo 1b possuem anomalias 
negativas de K, Ba, Sr, P, Zr e Ti e positivas de Nb, ETR 
e Y. Os clorita-actinolita xisto apresentam distribuição 
de elementos traços semelhante ao grupo 1b, entretanto 
apresentam anomalias variáveis de Nb e anomalias de P 
não são reconhecidas (Fig. 12).

Os clorita-(Mg) cummingtonita xisto apresentam 
anomalias negativas de Sr e Nb em duas amostras e 
positivas de U e Pb.  Anomalias positivas de U (e Th) 
também são notáveis no cloritito, assim como em uma 
amostra de anfibolito, que também apresenta maiores 
conteúdos de U, Pb e Sr (Fig. 12).

Razões entre ETR e HFS (High field strength) 
separam claramente os diferentes grupos de amostras. 
Em relação ao antofilita-clorita-tremolita xisto, o 
grupo 1b se distingue por apresentar os maiores valores 
de (La/Sm)

N
 e La/Nb e menores de Sr/Y, refletindo 

o maior enriquecimento em ETRL e Y desse grupo. 
Adicionalmente, as razões (La/Sm)

N
, Zr/Y e La/Nb do 

grupo 1a são semelhantes às dos basaltos tholeiíticos 
menos metassomatisados, o que pode sugerir razões 
mais preservadas dos processos metassomáticos para 
esse grupo de rochas metaultramáficas e derivação de 
fontes mantélicas comuns aos metabasitos. Os valores 
de Nb/Th são significativamente menores nas amostras 
com fortes evidências de metassomatismo (cloritito 
= 0,94; clorita-(Mg) cummingtonita xisto = 0,50 a 
10; clorita-actinolita xisto = 1,50 a 16) em relação aos 
antofilita-clorita-tremolita xisto do grupo 1a (Nb/Th = 
44 a 96) e 1b (Nb/Th = 17 a 24). Assim, considera-se os 
antofilita-clorita-tremolita xisto relativamente menos 
metassomatisados. Entre esses, aqueles do grupo 1a 
seriam os mais preservados. 

Ambiente geotectônico de formação

A classificação do ambiente geotectônico de 
rochas vulcânicas básicas e ultrabásicas foi realizada a 
partir do uso dos diagramas de Agrawal et al. (2008), que 
utilizam exclusivamente razões de elementos HFS (La, 
Sm, Yb, Nb e Th). Embora, alguma mobilidade relativa 
desses elementos seja sugerida, tanto as amostras do 
grupo 1a como as do grupo 1b dos antofilita-clorita-tre-
molita xisto (Fig. 12) apresentam características compa-
ráveis a de basaltos de ilha oceânica (OIB). As amostras 
de clorita-actinolita xisto, no entanto, mostram maior 
dispersão devido aos efeitos mais intensos dos proces-
sos metassomáticos, embora composição intermediária 
entre OIB e basaltos de dorsal meso-oceânica (MORB) 
possa ser sugerida. As amostras de metabasitos plotam 
no campo dos MORB (Fig. 13). Por sua vez, as amostras 
de cloritito e clorita-(Mg) cumingtonita xisto apresen-
tam algumas semelhanças com rochas formadas em am-
biente de arco de ilhas e MORB. Contudo, essas rochas 
revelam grande dispersão atribuída ao intenso metasso-
matismo registrado e suas composições podem não re-
fletir necessariamente o ambiente de formação de seus 
protólitos. 

Discussões

As rochas atribuídas ao Grupo Sapucaia caracteri-
zadas nesse estudo podem ser agrupadas em três uni-
dades: (i) unidade metaultramáfica (antofilita-clorita-
tremolita xisto, clorita-actinolita xisto, talco xisto); (ii) 
unidade máfica (anfibolitos); e (iii) unidade metassedi-
mentar (biotita-muscovita xisto com almandina). 
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Figura 12 - Padrões de distribuição de elementos traços incompatíveis normalizados em relação ao manto primitivo, 
segundo Sun & McDonough (1989) para as rochas metaultramáficas e máficas do greenstone belt Sapucaia e de rochas 
metaultramáficas cumuladas.

Essas unidades foram atribuídas em estudos pré-
vios a uma sequência metavulcanossedimentar do tipo 
greenstone belt (Araújo & Maia, 1991), embora na área es-
tudada não tenham sido reconhecidos formações ferrífe-
ras do tipo Algoma, chert, metaexalitos, ou estruturas do 
tipo pillow lavas, característicos dessas sequências. Nesse 
estudo também não foram identificadas rochas metavul-
cânicas intermediárias e ácidas, associadas a formações 
ferríferas, descritas previamente por Oliveira & Leonar-
dos, (1990), Oliveira (1993), Oliveira et al. (1995) e Oli-
veira & Santos (2003). 

A unidade metaultramáfica inclui rochas nas quais 
relíquias de estruturas ígneas foram apenas raramente 
reconhecidas. Os estudos petrográficos permitiram a 
caracterização de antofilita-clorita-tremolita xisto (+ 
magnetita ± antofilita ± talco ± carbonato ± ilmenita ± 
pirrotita), (flúor) edenita-clorita xisto (± antofilita ± 
magnetita ± serpentina ± talco) e clorita-actinolita xisto 
(± magnetita ± talco).

A paragênese típica dos antofilita-clorita-tremolita 
xisto é análoga à descrita como resultante do metamor-

fismo de protólitos komatiíticos (Jolly, 1982; Gole et al., 
1987). Adicionalmente, os antofilita-clorita-tremolita 
xisto e clorita-actinolita xisto apresentam semelhanças 
químicas com rochas komatiíticas. Entretanto, a defini-
ção de komatiíto recomendada por Arndt et al. (2008) 
estabelece que “komatiíto é uma rocha vulcânica ultra-
máfica com textura spinifex ou relacionada a derrames de 
lavas contendo essa textura”.  Embora textura spinifex 
não tenha sido caracterizada neste estudo, estudos pré-
vios como os de Araújo & Maia (1991) descreveram tex-
tura spinifex em rochas metaultramáficas com afinidade 
komatiítica nas proximidades do Igarapé Sapucaia, con-
firmando a presença dessas rochas no Grupo Sapucaia. 
Ainda assim, a ausência de texturas preservadas nas ro-
chas estudadas ou a associação clara delas com outras 
do Greenstone Belt Sapucaia nos quais a textura spinifex 
já foi descrita, dificulta sua classificação definitiva. Os 
antofilita-clorita-tremolita xisto apresentam gradações 
para clorita-actinolita xisto e talco xisto (talco + clino-
cloro + magnetita) que apresentam evidências de metas-
somatismo mais intenso.
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Adicionalmente, corpos de serpentinitos (lizardi-
ta + nimita + magnetita ± calcedônia com relíquias de 
olivina) foram reconhecidos nos mesmos afloramentos 
nos quais clorita-Mg-cummingtonita xisto (± tremolita 
± magnetita ± talco ± serpentina) são observados. Tais 
rochas foram interpretadas como formadas a partir de 
protólitos cumulados ricos em olivina que podem repre-
sentar os condutos a partir dos quais as lavas extravasa-
ram (Lesher et al., 1984; Lesher 1989; Hill et al., 1995) ou 
complexos máfico-ultramáficos intrusivos.

Embora análises químicas dos serpentinitos não 
tenham sido realizadas, diferenças geoquímicas marcan-
tes foram observadas em relação aos clorita-Mg-cum-
mingtonita xisto quando comparados com as rochas 
metaultramáficas atribuídas ao Greenstone Belt Sapucaia, 
tais como seus conteúdos mais elevados de MgO e #Mg. 
De acordo com Arndt et al. (2008), líquidos komatiíticos 
apresentam um limite máximo de 30% de MgO e rochas 
com conteúdos superiores de MgO, semelhantes a duas 
das amostras de clorita-Mg-cummingtonita xisto, po-
dem representar rochas cumuladas (olivine cumulates).

No contato entre os serpentinitos e os granitoides, 
foram caracterizados clorititos (clorita + magnetita + 
cromomagnetita ± apatita ± zircão ± ilmenita ± rutilo ± 
monazita ± serpentina ± dolomita ± quartzo ± biotita). 
Essas rochas são semelhantes às resultantes de proces-
sos metassomáticos sin-metamórficos decorrentes do 
gradiente de potencial químico entre as rochas metaul-
tramáficas e granitoides, caracterizando zonas com al-

teração blackwall (Winter, 2010; Bucher & Grape, 2011). 
O termo blackwall é usado para denominar o produto de 
reações metamórficas que envolvem fluxo de fluidos e 
transferência de massas, preferencialmente entre rochas 
contrastantes, tais como granitos e ultramáficas (Harlov 
& Austrheim, 2013). 

A composição mineralógica do cloritito, assim 
como os seus conteúdos elevados de TiO

2
 (2,76%), Al

2
O

3
 

(17,14%), P
2
O

5
 (0,86%), Zr (246 ppm) e Th (9,8 ppm), 

reflete intenso metassomatismo. Semelhanças minera-
lógicas e químicas entre o cloritito caracterizado nesse 
estudo e clorititos com apatita, zircão, magnetita, ilme-
nita, monazita e rutilo de zonas de alteração blackwall 
identificados no contato entre esteatitos ou serpentini-
tos e xistos pelíticos na área de Waterbury-Waitsfield, 
Vermont, EUA (Chidester, 1962) e de Harford County, 
Maryland (Southwick, 1968) são notáveis.

Adicionalmente, entre as rochas metaultramáficas 
foi caracterizado olivina-hercinita-clorita-(Mg) hor-
nblenda xisto (Mg-hornblenda/Mg-ferri-hornblenda 
+ Mg-clorita + forsterita + hercinita + cromomagnetita 
± magnetita ± serpentina) associado a anfibolitos ban-
dados. As relações de campo não indicam proximidade 
dessa rocha a corpos graníticos cuja colocação possa ser 
associada a metamorfismo termal. Adicionalmente, essa 
rocha apresenta deformação dúctil de alta temperatura 
revelada pelo forte estiramento da olivina, semelhante à 

Figura 13 - Diagramas para discriminação de ambiente geotectônico de rochas ultrabásicas e básicas, proposto por Agrawal et al. 
(2008), baseado nas razões log-transformadas ln(La/Th), ln(Sm/Th), ln(Yb/Th) e ln(Nb/Th).
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característica de corpos de peridotitos do manto supe-
rior (Zhao et al., 1993; Kusky & Li, 2010). Dessa forma, 
essa rocha pode refletir evolução tectônica distinta da-
quela registrada nas rochas metaultramáficas do Greens-
tone Belt Sapucaia reconhecidas na área de Água Azul do 
Norte.

Considerações sobre o metamorfismo

Nas rochas metaultramáficas atribuídas ao Greens-
tone Belt Sapucaia a paragênese clorita-tremolita é se-
melhante à comumente formada a partir de protólitos 
lherzolíticos e/ou komatiíticos. Em protólitos dessa na-
tureza, sua formação pode ser inferida a partir da mine-
ralogia ígnea original, representada por clinopiroxênio e 
olivina, em condições que persistem nas fácies xisto ver-
de a anfibolito. A presença de magnetita fina em planos 
cristalográficos da tremolita também pode indicar que a 
substituição do piroxênio ígneo pela tremolita, durante 
ou após o desenvolvimento da S

n-1
, resultou em sobra de 

Fe, possibilitando a formação de magnetita associada a 
esse mineral.

Nos antofilita-clorita-tremolita xisto, a substitui-
ção dos porfiroblastos de tremolita ao longo de suas bor-
das por antofilita evidencia a progressão do metamorfis-
mo pós S

n-1 
e durante o desenvolvimento da S

n
. Ainda que 

a formação de antofilita a partir da quebra de talco seja 
indicativa de condições de fácies anfibolito, a associação 
de antofilita e minerais carbonáticos nessa rocha sugere 
sua formação a partir da reação (1) que, de acordo com 
Ford & Skippen (1997), é dependente da X

CO2
 e pode 

ocorrer a partir da fácies xisto verde superior: 

Ca
2
Mg

5
Si

8
O

22
(OH)

2
 + 4Mg(CO

3
) = 2CaMg(CO

3
)

2
 + Mg-

7
Si

8
O

22
(OH)

2            
(1)

      tremolita            magnesita      dolomita         antofilita

Nessas rochas metaultramáficas, associações mine-
rais com serpentina, talco, carbonatos e clorita retrome-
tamórficos formaram-se a partir das paragêneses asso-
ciadas ao desenvolvimento da foliação S

n
. 

Nos metabasitos do Greenstone Belt Sapucaia, a pa-
ragênese Mg-hornblenda I – quartzo – plagioclásio–
opacos, sin a pós-cinemática em relação à S

n-1
, e a paragê-

nese Mg-hornblenda II – quartzo – oligoclásio-andesina 
– titanita - apatita – allanita desenvolvida durante a S

n
, 

sugerem condições próximas de metamorfismo em fá-
cies anfibolito de baixa temperatura. 

Nessas condições, clorita e epidoto são consumi-
dos na reação que resulta na formação de hornblenda e 
anortita, segundo a reação (4), descrita por Bucher & 
Frey (1994):

Clorita + Zoisita + Quartzo = Hornblenda + Anortita + 
H

2
O (4)

4Chl + 18Zo + 21Qtzo = 5 Ts-Hbl + 26An + 20H
2
0 

Ts = componente tchermakítico do anfibólio

Por sua vez, a titanita associada à paragênese rela-
cionada ao desenvolvimento da S

n
 pode ser considerada 

um mineral índice da fácies anfibolito inferior (Spear 
1993), uma vez que em condições de fácies anfibolito 
superior a titanita é consumida, originando hornblenda 
com maior conteúdo de Ti associada à ilmenita.

Entre as rochas atribuídas à possível intrusão máfi-
co-ultramáfica, os serpentinitos apresentam relíquias de 
texturas ígneas sugestivas de protólitos cumulados. Os 
pseudomorfos de olivina são constituídos predominan-
temente por lizardita, que pode ter sido formado pela 
reação (2), proposta por Evans (2004), resultando em 
sua comum associação com a magnetita.

MgFe-olivina + H
2
O = MgFe-serpentina +

 MgFe-brucita + magnetita + H
2
(aq)        (2)

 

A formação de lizardita com textura em rede por 
essa reação é controlada pela razão fluido/rocha, ativida-
de de sílica, fugacidade de oxigênio e pH (Evans, 2004) 
e, comumente, resulta de hidrotermalismo de fundo 
oceânico ou retrometamorfismo ao longo de zonas de 
cisalhamento com influxo de fluidos. Adicionalmente, 
em baixo grau metamórfico (fácies xisto verde inferior, 
P < 4 kbar; T ~ 200–300 °C), lizardita é a fase dominante, 
enquanto antigorita é ausente (Evans, 2004). Assim, a 
lizardita pode ser resultante do reequilíbrio na trajetória 
retrometamórfica, na qual a antigorita torna-se instável. 
Dessa forma, a paragênese com lizardita possivelmente 
revela condições em fácies xisto verde inferior que pre-
valeceram durante o metamorfismo retrógrado, asso-
ciado à condições que possibilitaram hidratação dessas 
rochas.

As rochas com magnésio-cummingtonita em asso-
ciação com tremolita e antofilita podem refletir processo 
metassomático envolvendo adição de Mg e perda de Fe 
e Ca (Deer et al. 1997) em condições compatíveis com as 
da fácies anfibolito. Essas rochas assemelham-se às ro-
chas metaultramáficas em fácies anfibolito formadas a 
partir de protólitos duníticos e peridotíticos de Spruce 
Pine Mining District, Carolina do Norte, EUA (Swan-
son, 2008). 

O olivina-hercinita-clorita-(Mg)hornblenda xis-
to, por sua vez, apresenta forte estiramento da olivina, 
indicando deformação dúctil em elevadas condições de 
temperatura, distintas das típicas do metamorfismo re-
gistrado nas demais rochas derivadas de protólitos ul-
tramáficos. A associação de olivina e hercinita aponta 
para a reação (3), desenvolvida em condições de pico 
metamórfico na fácies anfibolito superior, transicional 
para fácies granulito, prévia a concomitante com o de-
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senvolvimento da foliação milonítica, que resultou em 
forte estiramento da olivina: 

Clorita (Chl) = Forsterita (Fo) + Enstatita (En) + Es-
pinélio (Spl) + H

2
O (3)

O limite superior de estabilidade da clorita em ro-
chas metaultramáficas naturais, contudo, pode ocorrer 
em temperaturas menores que as esperadas para o siste-
ma MASH puro, porque componentes adicionais (Fe, Cr 
e Ni) são fortemente particionados no espinélio. Assim, 
a coexistência de espinélio hercinítico e Mg-clorita pode 
ocorrer já em condições de fácies anfibolito a temperatu-
ras próximas de 700 oC (Bucher & Grapes, 2011). Nes-
sas condições, o anfibólio torna-se mais enriquecido em 
alumínio, adquirindo composição de Mg-hornblenda, 
que compõe a paragênese dessa rocha. Adicionalmente, 
durante o retrometamorfismo, Mg-clorita e serpentina 
formaram-se devido às reações retrógadas. 

Considerações sobre os processos metassomáticos 
A avaliação das características químicas das rochas 

metaultramáficas requer avaliação cuidadosa da mobi-
lidade dos elementos químicos devido a processos me-
tassomáticos decorrentes do vulcanismo subaquoso e 
metamorfismo de fundo oceânico, à colocação de corpos 
intrusivos e à circulação de fluidos durante o metamor-
fismo regional e ao longo de zonas de cisalhamento. 

Os estudos geoquímicos de Arndt (1994), Condie 
(1994) e Menuge & Brewer (1996) em rochas vulcânicas 
máficas e ultramáficas pré-cambrianas sugeriram que os 
elementos HFS (High Field Strength, tais como Nb, Ta, Zr, 
Hf, Ti), assim como Y, V, Al e Sc são menos susceptíveis 
a alteração durante o metamorfismo de fácies xisto ver-
de e podem ser úteis na caracterização da composição da 
fonte magmática dessas rochas. Entretanto, no conjunto 
de amostras metaultramáficas analisado neste estudo, 
mobilidade relativa de alguns desses elementos foi veri-
ficada em amostras com evidências de metassomatismo, 
especialmente nos clorita-actinolita xisto e metabasitos 
na sequência greenstone belt e no cloritito e no clorita-Mg-
cummingtonita xisto, associados à possível intrusão 
máfico-ultramáfica.

Assim, no conjunto de rochas metaultramáficas e 
máficas os elementos maiores e traços podem ser divi-
didos em três grupos: (i) TiO

2
, Al

2
O

3
, P

2
O

5
, Ga, V, Hf - 

comportamento relativamente pouco móvel, exceto nos 
metabasitos; (ii) MgO, CaO, FeOt, Ni, Cr

2
O

3
, Cu, ETRP, 

Y, Nb - processos magmáticos exerceram controle im-
portante nas suas variações, mas mobilidade relativa é 
verificada nas amostras de metabasitos e clorita-actino-
lita xisto; (iii) SiO

2
, Na

2
O, K

2
O, Rb, Ba, Sr, Zn, Pb, Ta, 

ETRL – componentes altamente móveis.

Mesmo as rochas metaultramáficas consideradas 
menos metassomatisadas (antofilita-clorita-tremolita 
xisto) apresentam anomalias negativas de Ce (Ce/Ce* 

= 0,06 a 0,86), embora menos pronunciadas nas rochas 
do grupo 1a, possivelmente mais preservadas. Essas ano-
malias podem ser atribuídas à remoção de Ce por flui-
dos relativamente oxidantes associados a metamorfismo 
de fundo oceânico ou regional (Kerrich et al., 2013), que 
pode ter sido responsável por extensivas modificações 
químicas.

Ainda que as amostras de rochas atribuídas à in-
trusão máfico-ultramáfica (cloritito e os clorita-Mg-
cummingtonita xisto) apresentem-se intensamente me-
tassomatisadas, anomalia de Ce não foi verificada nesse 
conjunto de amostras. Isso pode indicar que tais rochas 
não foram submetidas aos mesmos processos de meta-
morfismo de fundo oceânico que os observados nas ro-
chas metaultramáficas do Greenstone Belt Sapucaia.

O antofilita-clorita-tremolita xisto dos grupos 
1a (Nb/Th = 44 a 96) e 1b (Nb/Th = 16 a 24) apresen-
tam valores da razão Nb/Th mais elevados que os clo-
rita-actinolita xisto (Nb/Th = 1,50 a 16). Como o Th é 
também altamente móvel em meios oxidantes, razões 
Nb/Th baixas são comumente atribuídas à contribuição 
de componente crustal ou metassomatismo, refletindo 
metassomatismo mais intenso nos clorita-actinolita xis-
to. Por sua vez, as razões Zr/Th elevadas (94 a 138) dos 
antofilita-clorita-tremolita xisto, semelhantes às manté-
licas, não são condizentes com significativa contamina-
ção crustal relacionada aos processos metassomáticos. 
Adicionalmente, tanto as amostras de antofilita-clorita-
tremolita xisto do grupo 1a (Nb/Th = 44 a 96) como do 
grupo 1b (Nb/Th = 16 a 24) apresentam valores elevados 
da razão Nb/Th, o que também não evidencia compo-
nentes crustais significativos. 

Por sua vez, o clorita-Mg-cummingtonita xisto 
(Nb/Th = 0,50 a 10) e o cloritito (Nb/Th = 0,94), associa-
dos à intrusão máfico-ultramáfica, apresentam razões 
Nb/Th significativamente menores em relação às rochas 
metaultramáficas do Greenstone Belt Sapucaia, indicando 
também metassomatismo relacionado ao cisalhamento 
e justaposição com os granitoides, que seriam mais enri-
quecidos em Th em relação às rochas metaultramáficas. 

Natureza do magmatismo ultramáfico
Embora todas as rochas apresentem evidências de 

metassomatismo em algum grau, os antofilita-clorita-
tremolita xisto, especialmente os do grupo 1a, parecem 
não ter sido afetado por processos tão intensos como as 
demais rochas metaultramáficas. Assim, essas rochas 
podem fornecer informações a respeito da natureza do 
magma a partir do qual seus protólitos foram forma-
dos. Os seus conteúdos de MgO (19,57% a 25,5%) e de 
TiO

2
 (0,18% a 0,52%) são semelhantes a de komatiítos 

e, subordinadamente, basaltos komatiíticos. Possuem 
também semelhanças geoquímicas com komatiítos do 
tipo Barberton, tais como, em geral, razões CaO/Al

2
O

3 
> 1 
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(1,06 a 1,63), de Al
2
O

3
/TiO

2
 menores que 20 (entre 10,18 e 

18,32), de Sc/Zr < 1,4 (entre 0,7 e 1,1) e de (Gd/Yb)
N

 > 1. En-
tretanto, os valores da razão (Gd/Yb)

N
 entre 1,67 e 3,46 

são ainda mais elevados que os reportados para koma-
tiítos desse tipo, além de evidenciarem maior dispersão.

Suas razões (La
N

/Sm
N

) e (La
N

/Yb
N

) possivelmente 
indicam fonte enriquecida em elementos incompatíveis 
(ETRL), análoga à de magmas resultantes de elevadas 
taxas de fusão do manto peridotítico com granada no 
resíduo. As anomalias negativas de Zr dessas rochas e 
as razões Sc/Zr menores que as do condrito (0,7 a 1,1) 
seriam também indicativas de segregação de magma em 
presença de majorita residual (Nesbitt et al., 1979; Polat 
et al., 1999).

Adicionalmente, as anomalias positivas de Nb dos 
antofilita-clorita-tremolita xisto evidenciam derivação 
de plumas mantélicas com contribuição de material do 
slab reciclado em grandes profundidades (Jayananda, 
2013). Por sua vez, as razões entre elementos HFS, tais 
como Nb/Th, Zr/Nb, Zr/Y e Nb/Y, indicam semelhança 
das rochas metaultramáficas com basaltos de ilha oce-
ânica (OIB), enquanto os metabasitos representariam 
tholeiítos formados em ambiente MORB. 

As rochas metaultramáficas do Greenstone Belt Iden-
tidade, do Domínio Rio Maria, Província Carajás, apre-
sentam, segundo Souza et al. (1997), conteúdos médios 
de SiO

2
 (46,56% ), MgO (25,58%), Al

2
O

3
 (7,77%), Fe

2
O

3
 

(11,1%), CaO (5,45%) e TiO
2
 (0,23%) semelhantes aos 

das rochas metaultramáficas menos metassomatisa-
das do Greenstone Belt Sapucaia. No entanto, enquanto 
as rochas metaultramáficas do Greenstone Belt Sapucaia 
apresentam características análogas às de komatiitos do 
tipo Barberton, empobrecidos em alumínio, as rochas do 
Greenstone Belt Identidade não são tão empobrecidas em 
Al

2
O

3
, implicando em profundidades menores para a ge-

ração dos magmas parentais.
De acordo com Souza et al. (1997, 2001), o magma 

parental para as rochas metaultramáficas do Greenstone 
Belt Identidade pode ter sido gerado a partir de altas ta-
xas de fusão parcial do manto peridotíticos com peque-
na quantidade de granada a profundidades menores que 
450 km. Entretanto, as elevadas razões Gd

N
/Yb

N
 (1,67 

– 3,46) das rochas metaultramáficas do Greenstone Belt 
Sapucaia, indicam a formação de seus protólitos a partir 
de magmas resultantes de fusão do manto peridotítico 
com granada no resíduo, possivelmente em maiores pro-
fundidades. Adicionalmente, as rochas metaultramáfi-
cas do Greenstone Belt Identidade não mostram anomalias 
positivas de Nb e seu ambiente tectônico de formação 
foi interpretado como análogo ao de arcos de ilhas intra-
oceânicos (Souza et al., 2001). Dessa forma, significativa 
diversidade química e possivelmente tectônica resultou 
no magmatismo ultramáfico das sequências greenstone 
belt da Província Carajás, de modo análogo ao reporta-
do para outras províncias arqueanas, como no Greenstone 
Belt Abitibi (ca. 2,7 Ga; Fan & Kerrich, 1997). 

O conjunto de características geoquímicas dos an-
tofilita-clorita-tremolita xisto do Greenstone Belt Sapu-
caia assemelham-se aos reportados por Polat et al. (1999) 
para os komatiítos empobrecidos em alumínio do tipo 
Barberton do greenstone belt da Subprovíncia Wawa, 
Ontario, Canadá, com idade de 2,75 Ga. Tais rochas 
mostram, assim como as rochas do Grupo Sapucaia, as-
sinatura pouco comum devido ao enriquecimento em 
elementos incompatíveis (La

N
/Sm

N
 = 1,1-2,3, Gd

N
/Yb

N
 = 

2,2-2,9), anomalias negativas de Zr e positivas de Nb. 
Essas características foram interpretadas como deri-
vadas de uma pluma mantélica heterogênea, incluindo 
fontes mantélicas a partir de componentes derivados do 
manto empobrecido e de crosta oceânica subductada e 
reciclada no manto profundo.

Embora o clorita-Mg-cummingtonita xisto apre-
sente evidências de processos metassomáticos intensos, 
sua assinatura geoquímica caracterizada por conteúdo 
mais elevado de MgO (34,13 a 35,77%) e menor de CaO 
(0,01 a 0,65%), TiO

2
 (0,02 a 0,08%) e Al

2
O

3 
(0,56% a 

1,99%), associado aos conteúdos muito baixos de ETR 
(111, a 13,4 ppm) e Y (0,40 a 1,20%), razões (Gd/Yb)

N
 mais 

baixas (0,5 a 0,8) e às anomalias negativas de Nb, não po-
dem ser atribuídos apenas a processos pós-magmáticos. 
Assim, as características químicas significativamente 
distintas dessas rochas pode refletir a natureza também 
distinta dos magmas que originaram seus protólitos. 

CONCLUSÕES

O Grupo Sapucaia na área de Água Azul do Norte 
representa uma sequência greenstone belt aflorante pró-
ximo ao limite entre domínios tectônicos da Província 
Carajás e inclui rochas agrupadas em três unidades: (i) 
unidade metaultramáfica (antofilita-clorita-tremolita 
xisto, clorita-actinolita xisto e talco xisto,); (ii) unida-
de máfica (anfibolitos); e (iii) unidade metassedimentar 
(biotita-muscovita xisto com almandina).

A unidade metaultramáfica é representada por ro-
chas derivadas de protólitos com composição de koma-
tiítos e basaltos komatiíticos (antofilita-clorita-tremolita 
xisto). Essas rochas foram metamorfisadas, assim como 
os metabasitos, na fácies xisto verde a anfibolito inferior. 
Adicionalmente, foram variavelmente metassomatisadas 
devido ao metamorfismo de fundo oceânico, como evi-
denciam as significativas anomalias negativas de Ce. 

As rochas metaultramáficas menos metassomatisa-
das (antofilita-clorita-tremolita xisto) possuem seme-
lhanças geoquímicas com komatiítos do tipo Barberton 
com elevadas razões de Gd

N
/Yb

N
 (1,67 e 3,46) indicativas 

de formação a partir de magmas resultantes de elevadas 
taxas de fusão do manto peridotítico e segregação de 
magma em presença de majorita residual. As significa-
tivas anomalias positivas de Nb evidenciam derivação 
de plumas mantélicas com contribuição de material da 
cunha do manto reciclado em grandes profundidades. 
Por sua vez, as razões entre elementos HFS indicam se-
melhança dessas rochas com basaltos de ilha oceânica 
(OIB). 
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Serpentinitos com relíquias de olivina e clori-
ta-magnésio-cummingtonita xistos com conteúdos de 
MgO (> 30%) assemelham-se a rochas cumuláticas, in-
terpretadas como parte de um complexo máfico-ultra-
máfico variavelmente tectonizado. No contato tectônico 
entre os serpentinitos e granitoides, ao longo de zonas 
de cisalhamento regionais, zonas de alteração blackwall 
são caracterizadas pela presença de clorititos com mag-
netita, apatita, zircão, monazita, ilmenita e rutilo. A as-
sinatura química distinta dos clorita-Mg-cummingtoni-
ta xisto (baixo conteúdo de ETR, razões Gd

N
/Yb

N
 mais 

baixa e anomalias negativas de Nb) não pode ser atribu-
ída apenas à contaminação crustal ou metassomatismo e 
é sugestiva de fonte mantélica distinta em relação àquela 
associada às rochas do Greenstone Belt Sapucaia.

Adicionalmente, olivina-hercinita-clorita-(Mg) 
hornblenda xisto com olivina fortemente estirada, reve-
la deformação dúctil de alta temperatura em condições 

de fácies anfibolito superior a granulito. Essa rocha pos-
sivelmente reflete trajetória metamórfica distinta das 
rochas atribuídas ao Greenstone Belt Sapucaia. A seme-
lhança dessas rochas com peridotitos do manto superior 
e a sua associação espacial com limite de domínios tec-
tônicos, podem sugerir associação com antiga zona de 
sutura. 
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O metamorfismo arqueano da região de Vila 
Tancredo Neves, NE de São Félix do Xingu (PA), 

Província Mineral de Carajás

Archean metamorphism of the Vila Tancredo Neves region,  
NE of São Félix do Xingu (PA), Carajás Mineral Province

Aguinaldo José Corrêa de Jesus1, Carlos Marcello Dias Fernandes2, 
Caetano Juliani3, Lena Virgínia Soares Monteiro3, Raquel Souza da Cruz2, 

Tatiane de Souza Nascimento1, Carlos Mário Echeverri-Misas3, 
Bruno Lagler3, Saulo da Silva Nunes2, Douglas Ferreira Pereira2

RESUMO: Nas últimas décadas, o núcleo arqueano do Cráton 
Amazônico, historicamente representado pela Província Mineral 
de Carajás, foi estudado com diferentes enfoques, mas poucas 
pesquisas caracterizaram e discutiram a evolução das suas rochas 
metamórficas. Na região da Vila Tancredo Neves, ao norte da 
cidade de São Félix do Xingu, no Estado do Pará, essa província 
é representada por embasamento (ortognaisses e migmatitos 
derivados de protólitos semelhantes a TTG) e rochas supracrustais 
metavulcanossedimentares (micaxistos, talco xistos, rochas 
metamáficas e formações ferríferas bandadas) arqueanas. Essas 
rochas registram, ao menos, dois importantes e distintos eventos 
tectono–metamórficos: (i) de caráter regional em condições 
de fácies xisto verde a anfibolito médio a alto e (ii) dinâmico, 
vinculado a importantes zonas de cisalhamento dúcteis de direções 
predominantes NW–SE a aproximadamente E-W, responsáveis 
pela formação dos milonitos a ultramilonitos. Estes resultados 
mostram que grande parte das rochas que ocorrem na região 
de Carajás e adjacências foi reequilibrada metamorficamente, 
evidenciando que a sua evolução geológica foi polifásica e vinculada 
a complexos ígneo-metamórficos. Esses aspectos fornecem subsídios 
para elaboração de novos modelos prospectivos para a região, em 
especial para depósitos de ouro orogênico associado a zonas de 
cisalhamento em terrenos metamórficos e a depósitos de metais base 
e ouro associado a metamorfismo de fundo oceânico nas sequências 
vulcanossedimentares, remobilizados posteriormente devido ao 
metamorfismo regional e dinâmico.

PALAVRAS-CHAVE: Geologia; Petrografia; TTG; São Félix 
do Xingu; Cráton Amazônico.

ABSTRACT: In the last decades, the Archean nucleus of 
the Amazonian Craton, historically represented by the 
Carajás Mineral Province, has been studied with different 
approaches. However, few studies have characterized and 
discussed the evolution of their metamorphic rocks. In 
the region of Vila Tancredo Neves, north of São Félix do 
Xingu, in the Pará State, this province encompass Archaen 
basement units, such as orthogneisses and migmatites 
derived from TTG-like protholiths, and metavolcanic-
sedimentary sequence (micaschist, talc schist, metamafic 
rocks and iron formation). Such rocks record, at least, two 
importante and distinct tectono-metamorphic events: 
(i) regional metamorphism under greenschist to middle-
upper amphibolite facies and (ii) dynamic metamorphism 
associated with regional-scale NW–SE and E–W ductile 
shear zones. The latter are responsible by milonites and 
ultramilonites observed in the area.  The Archean rocks 
have been re-equilibrated due to metamorphism and 
their evolution was polyphasic and linked to igneous-
metamorphic complexes. That evolution may explain part 
of mineral endowment of this region and provide subsidies 
for developing of new prospective models for the region, 
especially to orogenic gold deposits associated with shear 
zones within metamorphic terrenes, and and volcanic-
hosted base metal and gold deposits related to ocean floor 
metamorphism, which possibly have been remobilized 
due to later regional and dynamic metamorphism.

KEYWORDS: Geology; Petrography; TTG; São Félix do 
Xingu; Amazonian Craton.
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INTRODUÇÃO

A Província Mineral de Carajás (DOCEGEO 1988) 
representa a área melhor conhecida geologicamente do 
Cráton Amazônico (Almeida et al. 1981) em função dos 
seus importantes depósitos de ferro, cobre, ouro e me-
tais de base, que atraem e motivam pesquisadores do 

País e do exterior para o desenvolvimento de estudos 
na região. Isso tem possibilitado a elucidação de parte 
dos processos metalogenéticos responsáveis pela forma-
ção desses depósitos, bem como o entendimento de sua 
evolução crustal. No entanto, mesmo nessa província, 
algumas áreas permanecem pouco estudadas, como na 
região de Vila Tancredo Neves.

Figura 1 - Mapa geológico de parte da Província Mineral de Carajás e adjacências (modificado de Vasquez 
et al. 2008), destacando as principais unidades litoestratigráficas. O retângulo tracejado indica a área de 
trabalho, apresentada em maior detalhe na Fig. 2.
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Na localidade de Tancredo Neves e adjacências, NE 
da cidade de São Félix do Xingu (Fig. 1), centro-sul do 
Estado do Pará, a Província Mineral de Carajás é repre-
sentada por extensa cobertura metavulcanossedimentar 
associada a granitoides pouco estudados, que foram agru-
pados genericamente em unidades arqueanas denomina-
das de Grupo São Félix, Complexo Xingu e Granodiorito 
Rio Maria (Macambira & Vale 1997, Avelar et al. 1999).

Apesar da evolução do conhecimento nos últimos 
anos, com o desenvolvimento de pesquisas com vários 
enfoques em diversas porções da Província Mineral de 
Carajás (Avelar et al. 1999, Dall’Agnol et al. 2006, Montei-
ro et al. 2008, Costa e Silva et al. 2012, Feio et al. 2013), são 
escassos estudos sistemáticos sobre o metamorfismo re-
gional que afetou os seus litotipos arqueanos, bem como 
sobre o metamorfismo dinâmico associado às zonas de 
cisalhamento superpostas, de direções variando entre 
NW–SE e E–W, que definem grande parte do Sistema 
Transcorrente Carajás (Pinheiro & Holsdsworth 1997).

Diante desse quadro, o objetivo deste trabalho é 
aprofundar o conhecimento geológico da região de Tan-
credo Neves, especialmente em relação à estratigrafia, 
identificação e classificação litológica, metamorfismo e 
caracterização de elementos estruturais registrados nas 
unidades arqueanas, contribuindo assim para um me-
lhor entendimento da evolução geológica e para a ela-
boração de modelos prospectivos de mineralizações as-
sociadas à evolução magmática e metamórfica do núcleo 
arqueano do Cráton Amazônico nessa região.

CONTEXTO GEOLÓGICO E TECTÔNICO

A área de Vila Tancredo Neves está inserida no 
contexto do Cráton Amazônico, abrangendo domínios 
arqueanos da Província Mineral de Carajás represen-
tados pelo Terreno Granito–Greenstone do Sul do Pará 
e pelo Cinturão de Cisalhamento Itacaiúnas (Araújo et 
al. 1988, Macambira & Vale 1997), denominados, mais 
recentemente, como Domínio Rio Maria e Domínio Ca-
rajás, respectivamente (Vasquez et al. 2008).

A individualização desses dois domínios tectônicos 
principais (Gibbs et al. 1986, Santos et al. 2000, Tassinari 
& Macambira 2004, Vasquez et al. 2008, Feio et al. 2013) 
foi possível a partir da identificação de anomalias mag-
netométricas não coincidentes com os contatos geoló-
gicos mapeados. O Domínio Rio Maria (3,04 a 2,86 Ga) 
é constituído por greenstone belts, suítes TTG (tonalito–
trondhjemito–granodiorito) e leucogranitos potássicos 
cálcio-alcalinos do Mesoarqueano tardio. O Domínio 
Carajás (3,00 a 2,55 Ga) é representado principalmente 
pela Bacia de Carajás, composta por formações ferríferas 
bandadas e suítes vulcânicas bimodais metamorfisadas 

na fácies xisto verde; por sequências metassedimentares 
e granitos subalcalinos a potássicos do Neoarqueano. O 
limite entre os dois domínios é interpretado como sen-
do uma zona de transição, uma vez que os greenstone belts 
mesoarqueanos pertencentes ao Domínio Rio Maria 
também ocorrem no Domínio Carajás (Dall’Agnol et al. 
2006). Plútons graníticos do tipo A do Paleoproterozoi-
co (ca. 1,88 Ga) são reconhecidos em toda a província.

Historicamente, embora a região de Vila Tancredo 
Neves seja considerada como a continuidade da Provín-
cia Mineral de Carajás, em função de semelhanças ge-
ológicas e estruturais (Fig. 1), grande parte dos mape-
amentos na região e adjacências foram feitos em escala 
regional (1:250.000), possibilitando, em relação às ro-
chas arqueanas, a individualização do Grupo São Félix, 
que compreende sequências tipo greenstone belt, do Com-
plexo Xingu e do Granodiorito Rio Maria (Macambira 
& Vale 1997). Apenas as unidades paleoproterozoicas 
do vulcano–plutonismo Uatumã, incluindo as forma-
ções Sobreiro e Santa Rosa (Juliani & Fernandes 2010, 
Fernandes et al. 2011, Lagler 2011); os granitoides da Suí-
te Intrusiva Velho Guilherme (Teixeira et al. 2002) e as 
intrusões máfica–ultramáficas da Suíte Intrusiva Cateté 
(Macambira & Ferreira Filho 2002) mereceram estudos 
mais detalhados na região. Coberturas sedimentares 
plataformais do Mesoproterozoico e Cenozoico com-
pletam a litoestratigrafia conhecida nessa região (Ma-
cambira & Vale 1997).

MATERIAIS E MÉTODOS

Nesse trabalho foi desenvolvido mapeamento 
geológico em escala de semidetalhe, acompanhado de 
coleta sistemática de amostras para estudos petrográ-
ficos. Na etapa de campo foram descritos os aspectos 
litológicos e estruturais dos afloramentos, assim como 
as relações de contato entre os litotipos. Paralelamente, 
foram analisadas e interpretadas imagens de radar R99, 
satélite LANDSAT TM8 e cartas aerogeofísicas radio-
métricas e magnetométricas. Análises petrográficas nas 
escalas meso- e microscópicas detalhadas foram feitas 
em 29 amostras representativas das unidades mapeadas, 
objetivando-se a identificação dos minerais, a descrição 
sistemática das texturas e das microestruturas, segun-
do o preconizado por Mackenzie & Guilford (1982) e 
Passchier & Trouw (1996), e a classificação segundo 
os critérios propostos pela IUGS (Streckeisen 1976, Le 
Maitre 2002, Fettes & Desmons 2007), e composição 
modal com base na contagem manual em microscópio 
petrográfico de 1500 pontos por amostra, seguindo os 
procedimentos de Chayes (1956).
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RESULTADOS

Geologia e relações estratigráficas
Apesar da expressiva cobertura vegetal e da des-

continuidade lateral e vertical das unidades litológicas, 
ocorrem excelentes afloramentos em forma de lajedos e 
matacões com acesso facilitado pelas estradas vicinais 
para fazendas na região. Embora haja necessidade de 
mapeamentos ainda mais sistemáticos e detalhados, os 
dados agora apresentados possibilitam estabelecer a 
coluna litoestratigráfica da área estudada, permitindo 
correlacionar com as unidades que ocorrem nas outras 
porções da Província Mineral de Carajás.

O embasamento arqueano da região de Vila Tancre-

do Neves é formado por rochas ígneas deformadas e me-
tamorfisadas regionalmente em diferentes intensidades 
e com a superimposição de deformação e metamorfismo 
ao longo de zonas de cisalhamento dúcteis, refletindo 
uma complexa história evolutiva. Na região estudada 
ocorrem ainda plútons granitoides com diques félsicos 
associados, plútons e diques máfico–ultramáficos com 
zonas sulfetadas, além de micaxistos, talco xistos e for-
mações ferríferas bandadas (Fig. 2). Veios e bolsões de 
quartzo com centímetros a metros de espessura ocorrem 
de forma generalizada, sugerindo forte remobilização de 
sílica durante o metamorfismo regional e o desenvolvi-
mento das zonas de cisalhamento. São também comuns 
coberturas ferruginosas sobre parte dessas unidades, 
que formam típicos platôs lateríticos.

Figura 2 - Mapa geológico da região de Vila Tancredo Neves, combinado com imagem de radar R99B. Unidades vulcâni-
cas paleoproterozoicas segundo Lagler (2008).

Os granitoides representam a unidade basal e cor-
respondem composicionalmente a tonalitos, trondh-
jemitos e granodioritos, comuns em suíte do tipo TTG 
(Jahn et al. 1981, Sylvester 1994, Martin et al. 2005). Estas 
rochas se distribuem por toda a região mapeada e ocu-
pam tanto baixos topográficos quanto morros. Em geral 
são rochas usualmente deformadas e metamorfisadas, 
representadas por ortognaisses, embora ocorram ainda 
granitoides isotrópicos ou com estruturas magmáticas 
preservadas (Fig. 3A–D). Registra-se um aumento gra-
dual da deformação em direção a porção norte da área, 
onde a foliação milonítica está bem desenvolvida com 

transposição do bandamento gnáissico que possui di-
reção variável entre NW–SE e E–W (Fig. 3E). Adicio-
nalmente, identificaram-se dobras vinculadas a implan-
tação das zonas de cisalhamento dúctil dextrógiras. 
Localmente, foram registrados diques e veios de monzo-
granitos leucocráticos levemente foliados seccionando 
os granitoides TTG, os quais podem representar pulsos 
magmáticos sin-tardi-tectônicos de magmas mais evolu-
ídos e bolsões quartzo–feldspáticos isotrópicos intima-
mente associados com concentrações de biotita e anfi-
bólio interpretados como leucossomas, melanossomas e 
restitos de possivelmente relacionados à anatexia in situ.
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Os micaxistos são constituídos essencialmente por 
cristais de muscovita, biotita, quartzo e granada, e os 
talco xistos associados afloram de modo mais restrito. 
Ocorrem como faixas em áreas de relevo mais arrasa-
do, geralmente apresentando contato abrupto com as 

rochas máficas e granitoides e comumente apresentam 
uma cobertura laterítica. Essas rochas representam, 
respectivamente, protólitos sedimentares pelíticos e ul-
tramáficos que compõem parte da sequência metavulca-
nossedimentar.

Figura 3 - Aspectos texturais e estruturais dos granitoides estudados: A) Forma de ocorrência dos granitoides na área de 
Vila Tancredo Neves; B) Bandamento em gnaisse trondhjemítico; C) Textura porfirítica em trondhjemito, com fenocris-
tais de plagioclásio orientados preferencialmente, revelando estrutura de fluxo magmático; D) Gnaisse monzogranítico 
destacando marcante foliação definida por orientação de feldspatos; E) Gnaisse milonítico destacando porfiroclastos 
sigmoidais de feldspato contornados por fitas de quartzo e agregados planares de biotita definindo a foliação milonítica 
anastomosada; F) Anfibolito foliado com níveis sulfetados.
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Associados às formações ferríferas bandadas que 
ocorrem intercaladas nos micaxistos, há corpos de an-
fibolito e de anfibólio xisto com zonas enriquecidas em 
pirita e calcopirita disseminadas (Fig. 3F), concordantes 
com a foliação metamórfica, e remobilizados em fratu-
ras e vênulas. Apesar de não terem sido observadas suas 
relações de contato com os micaxistos, os anfibolitos 
podem representar protólitos vulcânicos máficos da se-
quência vulcanossedimentar. Adicionalmente, a presen-
ça de sulfetos deformados podem ser sin-deposicionais, 
sugerindo potencial metalogenético para depósitos de 
sulfeto maciço do tipo VHMS (volcanic-hosted sulfide de-
posits).

Diques de diabásio e metadiabásio e stocks de ga-
bro isotrópicos foram registrados tanto em associação 
com os corpos granitoides quanto com a sequência 
vulcanossedimentar. Usualmente, os metadiabásio es-

tão deformados (Fig. 4) e podem representar parte dos 
componentes vulcânicos e subvulcânicos mais antigos. 
Aqueles associados aos granitoides, mais provavelmen-
te foram diques alojados antes do metamorfismo. Até o 
presente não se tem registros de datações nessas rochas, 
assim ainda é incerto seu posicionamento litoestratigrá-
fico. A presença de rochas máfica–ultramáficas da Suíte 
Intrusiva Cateté na região sugere a presença, ao menos, 
de três eventos intrusivos de natureza máfica-(ultramá-
fica) de idades distintas na região. Assim, a apresenta-
ção de dados sobre as rochas máficas que ocorrem na 
região é muito limitada neste trabalho, necessitando de 
mapeamentos mais abrangentes e detalhados que per-
mitam melhores caracterizações geológica, petrográfica 
e estrutural, bem como discutam a sua importância no 
quadro geodinâmico regional e metalogenético.

Figura 4 - Bloco de metadiabásio com foliação metamórfica subvertical associado às formações ferríferas bandadas (A), 
e metadiabásio com foliação metamórfica realçada pela linha tracejada (B).

A cobertura laterítica, comumente presente na 
região forma predominantemente platôs estabelecidos 
sobre as rochas máficas, metamáficas e formações ferrí-
feras. Depósitos coluviais de tálus se associam às cros-
tas lateríticas, se dispondo discordantemente sobre os 
micaxistos. Contudo, vários afloramentos de blocos 
isolados de crosta laterítica são identificados em todas 
as unidades geológicas, sugerindo terem sido também 
produzidas pelo intemperismo de vários litotipos, indi-
cando desmantelamento de uma crosta laterítica mais 
extensa.

Geologia estrutural

A análise dos lineamentos foi realizada por fotoin-
terpretação de imagens de radar SRTM (Shuttle Radar 
Topography Mission), onde foram definidos os trends NW–
SE a aproximadamente E–W, que representam zonas de 

cisalhamento dúctil, que truncam e transpõem as folia-
ções metamorficas regionais desenvolvidas em regime 
dúctil. Outros lineamentos de regime rúptil com trend 
NE–SW são de geração posterior. As relações entre os 
dois regimes são mais claras na porção NW da área de 
estudo, onde são evidentes as superposições de estrutu-
ras tectônicas nas formações ferríferas e nos granitoides. 
Essa porção da área foi afetada por falhas transcorrentes 
sinistrógiras com mais de 30 km de extensão, de dire-
ção NE–SW, que também deformaram as rochas vulca-
no–plutônicas da Formação Santa Rosa que afloram no 
extremo SW da área mapeada, mas não contemplada na 
Fig. 2.

Em campo observa-se que as zonas de cisalhamen-
to dúctil que seccionam quase todas as unidades lito-
lógicas, afetando-as em intensidade variável, chegando 
a formar milonitos e ultramilonitos, muitas vezes com 
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bandamento diferenciado. A direção principal da folia-
ção é NW–SE, aproximando-se de E–W na porção leste 
da área de estudo, e as lineações de estiramento são de 
médio a alto ângulo, caracterizando o movimento como 
transpressivo a oblíquo. Essas orientações são compa-
tíveis com as descritas em grande parte da Província 
Mineral de Carajás e do Domínio de Transição e, muito 
provavelmente, essas zonas de cisalhamento devem re-
presentar a sua continuidade a oeste (Pinheiro & Hol-
sdsworth 1997, Costa e Silva et al. 2012).

As falhas são de caráter normal e tem alguns quilô-
metros de comprimento, seguindo preferencialmente a 
direção NW–SE. Nota-se que algumas dessas estruturas 
podem ter servido como canais para a acomodação de 
corpos granitoides tardios, tanto arqueanos (origina-
dos a partir de migmatização e pulsos petrologicamente 
mais evoluídos) como proterozoicos anorogênicos, que 
estão também algo deformados, sugerindo a existência 
de fases de reativação tectônica.

Comumente, as rochas da área estão fraturadas em 
espaçamentos que variam de centímetros a metros, por 
vezes com preenchimentos de precipitados de quartzo, 
carbonatos e clorita. Essas fraturas apresentam direções 
principais NE–SW e NW–SE e, por vezes formam pares 
conjugados resultantes de esforços compressivos de N 
para S. Parte dessas fraturas são truncadas por outras 
fraturas e pequenas falhas de direção N–S, evidenciando 
ao menos uma nova fase compressiva após sua formação.

Foram também identificadas estruturas circulares 
e sub-circulares relacionadas a intrusão de granitoides 
e granitos pórfiros do evento vulcano–plutônico paleo-
proterozoico Uatumã (Juliani & Fernandes 2010, Lagler 
2011) onde a cobertura vulcânica foi erodida, o que su-
gere que os granitos pórfiros podem ser parte dos con-
dutos subjacentes às unidades vulcânicas. Estruturas 
circulares maiores associadas às unidades vulcânicas, 
semelhantes àquelas descritas na Província Aurífera do 
Tapajós (Juliani et al. 2005), podem representar caldeiras 
e/ou cauldrons, face à distribuição e estratigrafia das vul-
cânicas intermediárias, félsicas, ignimbritos e tufos de 
queda (Lagler 2008).

Petrografia

Os estudos petrográficos realizados nas escalas 
meso- e microscópicas envolveram primeiramente a 
seleção de amostras representativas das unidades lito-
estratigráficas, em especial distinguindo-se as rochas 
metamorfisadas e/ou deformadas daquelas sem defor-
mação.

A classificação composicional dos granitoides, in-
cluindo os gnaisses, é apresentada nos diagramas Q–A-
–P e Q–(A+P)–M (Fig. 5A) e a das rochas máficas no 
diagrama Pl–Opx–Cpx (Fig. 5B). Os resultados das aná-
lises modais e dos cálculos utilizados nos diagramas são 
apresentados na Tabela 1. Os granitoides, com índices 
de cor (M) raramente atingindo 10, se distribuem nos 
campos dos tonalitos, granodioritos e monzogranitos. 
Dessa forma, com base na recomendação de Streckeisen 
(1976), as rochas tonalíticas que apresentam valores de 
M abaixo ou igual a esse valor foram classificadas como 
leucotonalitos ou trondhjemitos. Embora a composição 
modal quando analisada em conjunto defina o trend cál-
cio-alcalino normal de Lameyre & Bowden (1982), a dis-
tribuição aponta para bimodalidade, onde granodioritos 
e monzogranitos compõem um grupo petrológico dis-
tinto e, neste caso, o termo “TTG”, como redefinido por 
Moyen & Martin (2012), deve ser aplicado com cautela. 
Por sua vez, as rochas máficas são classificadas como 
gabros, com composições próximas do limite do campo 
dos leucogabros.

Figura 5 - Diagramas de classificação composicional mo-
dal de Streckeisen (1976): A) Diagramas Q–A–P e Q–(A+P)-
–M para os granitoides, B) Diagrama Pl–Opx–Cpx para as 
rochas máficas.
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Tabela 1 - Composições modais dos granitoides e rochas máficas caracterizadas na petrografia.

Variedades Gnaisses trondhjemíticos Gnaisses granodioríticos miloníticos Gnaisses monzograníticos miloníticos

Amostra
MARC-

10
MARC-

11
MARC-

12
MARC-

13A
MARC-

13B
MARC-

14
MARC-

36
MARC-

37
MARC-

38
MARC-

42
MARC-

50
MARC-

52
MARC-

53
MARC-

54
MARC-

60

Mineral (%)

Quartzo 1 24,0 40,5 28,0 24,5 28,0 29,5 29,3 28,4 27,0 28,5 32,2 30,0 32,0 25,5 24,4

Quartzo 2 4,9 13,0 4,0 - - 6,0 - - - - - - - - -

Feldspato 
potássico

2,6 3,3 2,5 10,2 9,0 3,5 15,0 12,2 15,0 14,5 23,8 25,0 23,0 30,2 32,2

Plagioclásio 1 43,0 17,0 42,5 38,1 37,0 35,0 39,0 43,2 42,0 37,0 24,8 25,5 26,0 21,5 20,0

Plagioclásio 2 18,0 19,0 15,0 17,0 18,0 16,0 7,0 9,0 8,0 14,5 10,5 13,5 15,0 16,0 16,8

Biotita - - - - - - 6,0 5,3 6,0 3,8 5,9 5,5 3,6 3,5 2,2

Anfibólio - - - 0,5 - - - - - 1,0 2,5 - - - -

Minerais 
opacos

0,8 0,7 0,5 0,9 0,7 0,8 0,1 0,5 0,5 - 0,1 0,4 - - -

Titanita - - - - - - - - - - 0,2 - - - -

Allanita - 0,2 - - - - - - - - - - - - -

Clorita 3,2 1,3 2,5 2,8 1,5 3,0 0,5 0,1 0,5 0,2 - 0,1 0,1 0,3 0,1

Muscovita 1 0,5 2,2 2,0 2,0 1,5 2,8 0,2 1,2 1,0 - - - - - -

Muscovita 2 3,0 1,3 1,5 2,0 2,5 2,2 - - - 0,3 - - 0,3 2,5 3,0

Epidoto - 1,3 1,5 2,0 1,8 1,2 0,2 0,1 - 0,2 - - - 0,5 0,3

Sericita - - - - - 1,7 - - - - - - - 1,0

Acessórios 
(Ap+Zr)

- 0,2 - - - - - - - - - - -

Félsicos 92,5 92,8 92,0 89,8 92,0 90,0 91,3 92,8 92,0 94,5 91,3 94,0 96,0 93,2 93,4

Máficos 7,5 7,2 8,0 10,2 8,0 10,0 8,7 7,2 8,0 5,5 8,7 6,0 4,0 6,8 6,6

Feldspato 
potássico 
+ Pl.

63,6 39,3 60,0 65,3 64,0 54,5 64,6 64,4 65,0 66,0 59,1 64,0 64,0 63,0 69,0

Qtz. + 
Feldspato 
potássico

31,5 56,8 34,5 34,7 37,0 39,0 44,3 40,6 42,0 43,0 56,0 55,0 55,0 55,7 56,6

Biotita + 
Clorita

3,2 1,3 2,5 2,8 1,5 3,0 6,5 5,4 6,5 4,0 5,9 5,6 3,6 3,8 79,0

Anfibólio/
Biotita

- - - - - - - - - 0,2 0,4 - - - -

Q 31,2 57,6 34,7 27,2 30,4 39,4 32,0 30,6 29,3 30,1 35,2 31,9 33,3 27,3 26,1

A 2,8 3,5 2,7 11,3 9,7 3,8 16,4 13,1 16,3 15,3 26,0 26,5 23,9 32,4 34,4

P 65,9 38,7 62,5 61,3 59,7 56,6 50,3 56,2 54,3 54,4 38,6 41,4 42,7 40,2 50,1

Pl./Feldspato 
potássico

23,5 11,0 23,1 5,4 6,1 14,8 3,0 4,2 3,3 3,5 1,4 1,5 1,7 1,2 1,4

       (Tabela 1 - Continuação.)

Variedades Rochas máficas (diabásios e gabros)

Amostra MARC-35 MARC-39 MARC-40 MARC-47 MARC-56

Mineral (%)

Quartzo 1 0,8 0,6 0,7 0,7 0,5

Plagioclásio 1 39,0 40,0 38,5 41,0 39,5

Plagioclásio 2 15,0 14,5 19,0 16,0 16,0

Biotita 3,5 2,8 3,0 2,5 3,0

Anfibólio 0,5 0,6 0,7 0,6 0,5

Clinopiroxênio 37,7 37,8 36,0 37,2 37,5

Minerais opacos 3,5 3,7 2,1 2,0 3,0

Félsicos 54,8 55,1 58,2 57,7 56,0

Máficos 45,2 44,9 41,8 42,3 44,0

Feldspato potássico + Pl. 54,0 54,5 57,1 57,0 55,5
Qtz. + Feldspato 
potássico

0,8 0,6 0,7 0,7 0,5

Biotita + Clorita 3,5 2,8 3,0 2,5 3,0

Anfibólio/Biotita 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1

Q 1,4 1,0 1,2 1,2 0,8

P 98,5 98,9 98,7 98,7 99,1

Ap = apatita; Zr = zircão; Pl = plagioclásio; Qtz = quartzo; e Q, A e P = valores  
recalculados e lançados nos diagramas.
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Gnaisses trondhjemíticos
Os gnaisses trondjemíticos tem granulação média, 

cor cinza-clara, comumente com estrutura bandada re-
velada pela alternância de leitos ricos em plagioclásio, 
quartzo e cristais de feldspato potássico; e bandas ricas 
em minerais máficos, representados pela biotita primá-
ria e por raros cristais de anfibólio (Fig. 6A). Além disso, 
identifica-se uma biotita metamórfica, recristalizada a 
partir da biotita primária e do anfibólio. As bandas mais 
félsicas possuem textura granoblástica interlobada e 
granulação média, ao passo que as bandas mais enrique-
cidas em minerais máficos mostram textura granoblásti-
ca de granulação fina ou média, em parte devida à recris-
talização metamórfica. Relíquias de plagioclásio ígneo 
(Pl1) ocorrem como cristais subédricos ou anédricos, 
por vezes tabulares, variando de 2,0 a 3,0 mm de com-
primento. Localmente, esses cristais formam porfiro-
clastos amendoados, devido à deformação superimposta 
e, comumente, exibem contatos retos ou poligonais, por 
vezes interlobados, entre si e com quartzo, indicando 
recristalização e migração de bordas de grãos. Sericita, 
epídoto, muscovita e clorita ocorrem como fases secun-
dárias em volumes moderados, em especial onde a folia-
ção é mais intensa, chegando a obliterar as geminações 
em parte dos cristais. O plagioclásio de origem meta-
mórfica (Pl2), constitui a matriz nas bandas félsicas e 
é comumente fino (0,25 mm) e tem formas granulares, 
definindo a textura granoblástica. Diante do estágio 
avançado de deformação nessas rochas, bem como do 
retrometamorfismo materilizado, a estimativa óptica do 
teor de anortita nos cristais de plagioclásio foi impossi-
bilitada em função da ausência de geminação. O mesmo 
é válido para todos os granitoides descritos abaixo.

O quartzo é identificado como porfiroclastos ané-
dricos (Qz1) variando de 0,2 a 8,0 mm, com contatos 
irregulares entre si, definindo típicas texturas de dis-
solução sob pressão e migração de bordas de grãos, e 
interlobado com as demais fases. A segunda geração de 
quartzo (Qz2) recristalizado dos grãos reliqueares ígne-
os ocorre na matriz, associado com o Pl2. Esses cristais 
comumente formam trilhas de agregados finos e fitas 
com texturas de recuperação e recristalização. Ambas 
as gerações revelam grãos com marcante extinção ondu-
lante e bordas recristalizadas em grãos mais finos (Qz2 
e Pl2), devido à deformação.

O feldspato potássico é representado pelo micro-
clínio, produto da recristalização intensa de feldspato 
ígneo primário. Esses cristais se encontram recristaliza-
dos em grãos mais finos, com substituição em propor-
ções variadas por sericita e, tipicamente, se concentram 
nas bandas félsicas, o que parece indicar segregação tec-
tono–metamórfica. Morfologicamente são ainda obser-
vados cristais de álcali-feldspato com seções tabulares e 
quadráticas, mas predominam formas poligonais irregu-
lares, com granulação variando de 0,5 a 10 mm.

A biotita, de pleocroísmo marrom-avermelhado 
(XY) a castanho claro (Z), constitui cristais lamelares 
variando aproximadamente de 0,1 a 1,0 mm nas bandas 
mais concentradas em minerais máficos, comumente em 
contatos irregulares com os demais minerais.

A muscovita está presente em cristais lamelares de 
até 1,0 mm de comprimento, orientados preferencial-
mente, paralelamente ao bandamento gnáissico, apre-
sentando contatos irregulares com o plagioclásio e o 
feldspato potássico.

Os cristais de clorita são alongados e se mostram 
orientados ou formando aglomerados com muscovita e 
minerais opacos ou, localmente, formando bolsões, pro-
vavelmente oriundos de fluídos hidrotermais tardios as-
sociados ao cisalhamento.

Os minerais opacos ocorrem em cristais com for-
ma euédrica e associados a cristais poligonais de pirita 
primários. Finos cristais de anfibólio verde-claro tem 
comumente clorita associada.

Ocorrem ainda zircão, epídoto e titanita como mi-
nerais acessórios primários. Muscovita e epídoto substi-
tuem as gerações de plagioclásio, ao passo que minerais 
opacos e clorita desenvolvem-se a partir da biotita.

As características texturais desses minerais, bem 
como as feições de campo, indicam metamorfismo na fá-
cies anfibolito, evidenciada pela deformação dúctil dos 
feldspatos, e retrometamorfismo na facies xisto verde, 
com cristalização de clorita, epídoto e sericita.

Esses gnaisses gradam para protomilonitos e milo-
nitos nas zonas de cisalhamento dúctil transcorrentes, 
como evidenciado pela formação de porfiroclastos sig-
moidais de feldspatos e quartzo e pela orientação planar 
e recristalização dos feldspatos.

Gnaisses granodioríticos miloníticos
Os gnaisses granodioríticos miloníticos possuem 

cor cinza-claro a cinza-rosado e apresentam caracterís-
ticas texturais e proporção de matriz em mais de 50 % 
que permitem classificá-los predominantemente como 
milonitos, segundo a definição de Sibson (1977). Sua 
origem está vinculada às zonas de cisalhamento dúctil 
que afetam gnaisses granodioríticos. Comumente há 
forte redução da granulação de feldspatos e quartzo, es-
pecialmente na matriz milonítica (Fig. 6B). As texturas 
são granoblásticas e a associação mineral é constituída 
por plagioclásio, quartzo, feldspato potássico, biotita e 
anfibólio. Os minerais acessórios primários  são opacos 
e titanita, ao passo que a clorita ocorre como secundá-
rio. A biotita e o anfibólio definem a foliação juntamente 
com os cristais de quartzo estirados.

A primeira geração de plagioclásio (Pl1) ocorre 
como porfiroclastos subédricos de 3 a 12 mm, bem como 
cristais finos com 1 a 3 mm de comprimento que com-
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põe a matriz. Esse tipo de plagioclásio comumente tem 
formas anédricas e, mais raramente, constituem porfiro-
blastos alongados. Os grãos apresentam quase sempre 
bordas corroídas e, localmente, contatos suturados e lo-
bados. O plagioclásio 2 ocorre como grãos finos a muito 
finos (< 1,0 mm) distribuídos na matriz quartzo–felds-
pática e concentrados nos planos onde a foliação milo-
nítica é mais evidente. Esses cristais tipicamente apre-
sentam contatos serrilhados, interlobados, suturado ou 
irregulares entre si e com os demais minerais. Saussuri-
tização incipiente é comum nessa geração de plagioclá-
sio, indicando importante conteúdo de anortita. Estes 
cristais formam-se em temperaturas normalmente su-
periores àquelas compatíveis com a formação da fácies 
xisto verde.

O quartzo forma porfiroclastos anédricos com 
bordas irregulares, de tamanho variando entre 0,5 e 3,0 
mm. Quando em contato com o plagioclásio 1 apresen-
tam contatos lobados, curvos ou irregulares. Observa-se 
também uma segunda geração de quartzo, com granula-
ção variando de 0,01 a 1,0 mm, com contatos suturados 
e retos, formando pequenas trilhas, fitas e agregados de 
múltiplos grãos poligonais, devido à recristalização me-
tamórfica tardia. Estes grãos apresentam extinção on-
dulante e acomodam-se entre os grãos maiores forman-
do uma massa fina, comumente com migração de borda, 
evidenciada pelo deslocamento da superfície de contato 
entre dois cristais e crescimento do cristal menos defor-
mado à custa do mais deformado, indicando ser resulta-
do de recristalização dinâmica.

O feldspato potássico é representado pelo microclí-
nio e constitui porfiroclastos de 2 a 3,5 mm e modalmen-
te pouco representativo, associados aos outros porfiro-
clastos anteriormente descritos. Também se concentra 
na matriz, onde mostram características texturais e de 
contato semelhantes às do plagioclásio tipo 2.

A biotita de pleocroísmo marrom (XY) a castanho-
claro (Y) ocorre como cristais placóides de até 15 mm de 
comprimento, fortemente orientados na foliação miloní-
tica. Localmente, observam-se mica fish, em texturas aná-
logas àquelas caracterizadas por (Passchier & Trouw 
1996) em milonitos. Localmente, a biotita ocorre inclusa 
no plagioclásio, sugerindo representar remanescentes 
de cristais magmáticos da cristalização precoce. Uma 
segunda geração de biotita de cor marrom, de granula-
ção mais fina que a anterior, ocorre nos interstícios dos 
cristais maiores, com propriedades ópticas semelhantes 
às da primeira geração. Os cristais de biotita de ambas 
as gerações, mas em especial primeiro tipo, mostra-se 
comumente alterada para clorita e minerais opacos.

O anfibólio é representado por hornblenda com 
pleocroísmo variando de verde-amarronzado (Z) a ver-
de-oliva (XY) em cristais de tamanho variável entre 0,5 e 
2,0 mm de comprimento definindo a foliação milonítica, 

indicando que a deformação deu-se em condições meta-
mórficas compatíveis com a fácies anfibolito. Localmen-
te a hornblenda contém inclusões de titanita euédrica. 
Minerais opacos muito finos e zircão representam os 
minerais acessórios.

Gnaisses monzograníticos miloníticos
Esses gnaisses apresentam cores variando do cin-

za-esbranquiçado a cinza-rosado e forte foliação mi-
lonítica superimposta ao bandamento gnáissico, mais 
evidente em áreas mais próximas das zonas de cisalha-
mento dúctil. As feições gerais deste bandamento são 
semelhantes àquelas descritas anteriormente nos gnais-
ses granodioríticos. Nas bandas félsicas estão presentes 
porfiroclastos amendoados e/ou arredondados de felds-
patos e quartzo, muito embora cristais tabulares ainda 
ocorram localmente (Fig. 6C). As bandas mais ricas em 
minerais máficos têm poucos milímetros de espessura e 
são formadas exclusivamente por cristais orientados de 
biotita e raros cristais de actinolita e muscovita.

Os porfiroclastos de plagioclásio do tipo 1 (Pl1) 
representam relíquias de origem magmática. Esse tem 
hábitos subédricos e aproximadamente 6 mm de com-
primento (Fig. 6E), usualmente com bordas irregulares, 
localmente em contatos interlobados com a biotita. Se-
ricita e epídoto substituem parcialmente os feldspatos. 
O plagioclásio do tipo 2 ocorre como cristais anédricos 
comumente confinados no bandamento gnáissico, com 
tamanho variando entre 0,3 a 1,5 mm. Esses cristais apre-
sentam bordas irregulares e/ou interlobadas e acompa-
nham os planos de foliação.

O quartzo forma cristais subédricos de 0,3 a 0,8 
mm, apresenta-se com marcante extinção ondulante nos 
cristais maiores, mas pode estar intensamente recrista-
lizado, resultando em agregados de cristais mais finos, 
com bordas irregulares e comumente agrupando-se em 
trilhas (Fig. 6D, F) ao longo da foliação milonítica e, 
mais raramente, bandamente gnáissico.

O feldspato potássico é representando pelo micro-
clínio, com tamanho variando de 0,8 a 1,5 mm. Os cris-
tais se apresentam fortemente recristalizados nas ban-
das félsicas, onde localmente formam texturas em fita ou 
agrupam-se em trilhas.

A biotita tem hábito lamelar, está fortemente de-
formada e concentrada em filmes definindo a foliação 
milonítica, e normalmente está parcialmente alterada 
para clorita. 

Cristais de anfibólio representados por hor-
nblenda de cor verde-oliva (XY) encontram-se comu-
mente associados à biotita.

A muscovita é rara e forma cristais subédricos 
lamelares finos, comumente com bordas irregulares.
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Figura 6 - Feições microestruturais dos gnaisses. A) Lamelas de muscovita (Ms) orientadas segundo a foliação milo-
nítica, com porfiroclasto de plagioclásio (Pl1) e cristais mais finos de microclínio em gnaisse trondhjemítico. Notar 
agregados de quartzo fortemente estirados e recristalizados; B) Porfiroclasto de microclínio (Mc) e subgrãos de quartzo 
(Qtz) em gnaisse granodiorítico milonítico com biotita e muscovita. Notar os agregados de biotita, além de fitas recris-
talizadas e bandas intensamente recristalizadas de granulação muito fina; C) Cristal de hornblenda (Amp) associado 
às fitas de quartzo em gnaisse monzogranítico; D) Agregado de quartzo com extinção ondulante e subgrãos, indicativo 
de processos de recuperação e migração de bordas de grãos em gnaisse monzogranítico; E) Porfiroclasto de plagioclásio 
rotacionado com sombras de pressão com muscovita e quartzo em monzogranito milonítico. Notar a formação de se-
ricita substituindo as bordas do plagioclásio; F) Feições de subgrãos de quartzo  com extinção ondulante, em trilhas e 
fitas relacionado a processos de dissolução e recuperação em monzogranito milonítico. Notar muscovita concentrada 
em filmes acompanhando a foliação. Todas as fotomicrografias com analisador cruzado.
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Xistos
O conjunto de xistos faz parte da sequência meta-

vulcanossedimentar do Grupo São Félix, representado 
por mica xistos e talco xistos. Os Micaxistos incluem 
rochas finas de cor verde, com xistosidade bem desen-
volvida (S1) e marcante clivagem de crenulação (S2). Lo-
calmente estão milonitizados, com foliação milonítica 
orientada preferencialmente segundo NW–SE a E–W 
com ângulos de mergulho forte entre 60 e 65º para SE. 
Os micaxistos são formados predominantemente por 
muscovita, clorita e quartzo, além de raros cristais de 
biotita e granada, indicando a atuação de metamorfismo 
regional em condições da fácies xisto verde.

Lentes de talco xisto ocorrem intercalados aos mi-
caxistos, e são formados pelo metamorfismo de rochas 
ultramáficas, supostamente de protólitos vulcânicos. 
Comumente essas rochas estão fraturadas e apresentam 
estruturas tipo stockworks de veios quartzo–feldspáticos 
com marcante textura comb, formada pelo crescimento 
de cristais em espaços vazios, indicativo de remobiliza-
ção de fluidos durante a fase de metamorfismo dinâmico.

Rochas máficas
As rochas máficas compreendem gabros, diabásio 

e seus produtos metamórficos (metagabros e metadia-
básios) e são de cor verde-escura e negra, de granulação 
fina ou média ou, isotrópicas ou levemente foliadas. As 
descrições miscroscópicas abaixo foram concentradas 
somente nas rochas isotrópicas.

São constituídas essencialmente por plagioclásio 
e clinopiroxênio. Oxidos de Fe e Ti (magnetita) e, por 
vezes sulfetos, figuram como minerais acessórios primá-
rios. Carbonato, epídoto e clorita são as principais fases 
secundárias. Os tipos isotrópicos apresentam dominan-
temente textura ofítica e, localmente, glomeroporfiríti-
ca. Os tipos deformados e metamorfizados apresentam 
texturas granoblásticas e nematoblásticas, esta última 
quando a foliação é mais intensa.

Os cristais de plagioclásio nos gabros são euédri-
cos, comumente tabulares, tem tamanho variando entre 
0,5 e 3,0 mm e contatos retos, por vezes fraturados nas 
bordas. Estimativas ópticas apontam para composição 
transicional entre andesina cálcica e labradorita (An

48-

55
) que se encontram parcialmente substituído por car-

bonato e epídoto. O clinopiroxênio é representado pela 
augita, que forma cristais subédricos de 0,2 a 1,2 mm, 
que englobam o plagioclásio, caracterizando a textura 
subofítica. Epídoto, carbonato e clorita ocorrem como 
fases secundárias substituindo esse mineral. As mesmas 
feições petrográficas são identificadas nos diabásios, po-
rém mais finas e, localmente, de difícil reconhecimento 
em função de hidrotermalismo.

DISCUSSÃO

Metamorfismo
As suítes TTG são constituintes principais de ter-

renos arqueanos de vários continentes. Na revisão de 
Moyen & Martin (2012) essas suítes são defininidas 
como associações de rochas plutônicas isótropas ou le-
vemente foliadas, metamorfisadas em diferentes inten-
sidades, com ortognaisses e complexos gnáissico–mig-
matíticos invadidos por diques máficos e/ou félsicos. 
Apesar de ter uma conotação mais ampla, englobando 
granitoides ricos em potássio, leucossomas e restitos, 
anfibolitos e metapelitos. O termo “complexo de gnais-
ses cinza”, que formam a base rochosa dos crátons ar-
queanos, tem sido aplicado em muitos casos como si-
nônimo de suíte TTG. Porém, os autores supracitados 
restringem o termo TTG para os granitoides e/ou me-
ta-granitoides ricos em sódio, e criticam a aplicação do 
termo “suíte”, sugerindo que se trata de três tipos de 
rochas que compartilham semelhançcas petrográficas e 
petrológicas em ambientes tectônicos mistos. De fato, a 
base de dados de Moyen (2011) mostra que somente 50 
% das amostras de gnaisses arqueanos são TTG e a outra 
parte é produto de reciclagem crustal importante que já 
ocorria no Arqueano.

De acordo com Condie (1981), os terrenos arque-
anos podem ser divididos em três associações: (1) ter-
renos granito-greenstone metamorfisados na fácies xisto 
verde a anfibolito superior, (2) terrenos de alto grau, 
metamorfisados nas fácies anfibolito médio a granulito, 
e (3) bacias sedimentares cratônicas afetadas por meta-
morfismo de grau muito baixo. A relação da tectônica 
de placas com aquela que vigorou no Arqueano ainda é 
uma incógnita e tem sido constantemente debatida (de 
Wit 1998, Hamilton 1998). A sua existência no Arquea-
no é controversa, pois as associações minerais metamór-
ficas de ambiente tipicamente orogênico que indicam 
gradiente geotérmico da ordem de 15 ºCkm-1 ou menor, 
ainda não foram registradas sistematicamente em terre-
nos arqueanos. Porém, Moyen et al. (2006) mostraram 
que no terreno granito-greenstone de Barberton, no leste 
do Cráton Kaapval, África, os anfibolitos supracrustais 
com paragênese granada e albita se formaram sob pres-
são entre 12 e 15 kbar e temperatura entre 600 e 650 ºC, 
condições essas que indicam gradiente geotérmico entre 
12 e 15 ºCkm-1, semelhante àqueles encontrados em zo-
nas de subducção recentes. Diante desse quadro, a exis-
tência de granitoides, rochas gabróicas e supracrustais 
arqueanas na região de Carajás (Feio et al. 2012, Feio et 
al. 2013, Santos et al. 2013) afetadas por eventos tectono–
metamórficos sugere que esses terrenos podem repre-
sentar porções relativamente mais profundas de oróge-
nos do Cráton Amazônico, posteriormente deformadas 
em zonas de cisalhamento dúcteis.
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As características das rochas descritas neste tra-
balho indicam que o embasamento arqueano na região 
de Vila Tancredo Neves foi afetado por, ao menos, dois 
importantes e distintos eventos tectono–metamórficos. 
O primeiro deles foi um metamorfismo regional repre-
sentado por: a) rochas metavulcanossedimentares e gra-
nitoides foliados e metamorfisados na fácies xisto verde, 
na zona da granada; b) gnaisses e metabasitos metamor-
fisados na fácies anfibolito médio, e c) gnaisses mais ou 
menos migmatizados na fácies anfibolito médio a alto. 
Esse conjunto parece indicar a exposição de rochas de 
níveis crustais variados na região. Após esse evento hou-
ve o desenvolvimento de importantes zonas de cisalha-
mento dúcteis de direções predominantes NWW–SEE, 
responsáveis pela formação dos milonitos a ultramiloni-
tos descritos. Este quadro geológico é comum em vários 
terrenos arqueanos do mundo e reforçam a necessidade 
de reavaliação dos trabalhos desenvolvidos nos últimos 
anos, sem uma abordagem estrutural, tectônica e meta-
mórfica.

Interpreta-se que o(s) evento(s) metamórfico(s) 
regional(is) deu(ram)-se  no Arqueano, uma vez que os 
gnaisses foram afetadas, após o metamorfismo regional, 
pela continuidade do Sistema Transcorrente Carajás 
(Pinheiro & Holsdsworth 1997), desenvolvidas no Me-
soarqueno com reativações no Neoarqueano. Adicio-
nalmente, há pouco efeito de deformação na cobertura 
vulcânica Uatumã (ca 1,88 Ga), o que permite posicionar 
esses eventos metamórficos como anteriores ao Paleo-
proterozoico.

As relações de contato das rochas vulcânicas e 
vulcanoclásticas Uatumã com rochas metamórficas da 
fácies xisto verde a anfibolito permitem também inferir 
um importante evento de exumação posterior ao meta-
morfismo regional, com as rochas da facies anfibolito 
tendo alcançado níveis crustais superiores quando do 
evento vulcânico Uatumã. As descontinuidades crus-
tais representadas pelas zonas de cisalhamento podem 
também ter servido de conduto para o magmatismo Ua-
tumã, de acordo com as interpretações de Juliani & Fer-
nandes (2010), o que também permite posicionar este 
evento deformacional como pré-Proterozoico. Mais re-
centemente, dados isotópicos de 207Pb/204Pb e 206Pb/204Pb 
obtidos em três amostras de granitoides milonitizados, 
mostraram que o cronômetro Pb–Pb foi aberto em apro-
ximadamente 2,5 Ga, possivelmente registrando a idade 
do metamorfismo dinâmico nessas rochas (Pereira 2013). 
Esses resultados indicam também que o metamorfismo 
regional, prévio ao dinâmico, foi mais antigo que 2,5 Ga.

A partir dos resultados do presente trabalho é reco-
mendável o desenvolvimento de mais estudos sistemáti-
cos e com outros enfoques na região, tanto estruturais e 
metamórficos (incluindo geotermobarométricos) como 
geocronológicos, para discriminação dos metagranitoi-

des e dos granitoides gerados em eventos magmáticos 
posteriores ao metamorfismo regional, ou até mesmo 
vinculados aos complexos migmatíticos, evitando assim 
a aglutinação de rochas de origem distinta em unidades 
híbridas, em função de análises geocronológicas pontu-
ais e com pouco controle estratigráfico. Estes estudos 
permitirão ainda a definição de fases de compressão e 
descompressão em eventual ambiente orogênico, con-
tribuindo com o quadro geodinâmico regional e inferên-
cias a respeito de potenciais metalogenéticos (Hopgood 
1984).

Potencial metalogenético
O estudo das características geológicas, incluindo 

análises estruturais e estudos metamórficos nas uni-
dades aflorantes na região de Tancredo Neves fornece 
importantes subsídios para o estabelecimento do poten-
cial para ocorrência de depósitos minerais, sobretudo 
do tipo ouro orogênico. Depósitos de ouro em cinturões 
orogênicos fanerozoicos e crátons pré-cambrianos po-
dem ser agrupados em dois grupos: a) depósitos de ouro 
orogênico, que são predominantes e caracterizados por 
serem contemporâneos à deformação, ao metamorfismo 
regional e ao magmatismo durante processos orogênicos 
de margem continental ativa; e b) depósitos de ouro re-
lacionados a intrusões de granitoides com estado de oxi-
dação relativamente reduzido (Goldfarb et al. 2005). Os 
primeiros são definidos como depósitos epigenéticos em 
veios e estruturalmente hospedados em zonas de cisa-
lhamento em terrenos metamórficos da fácies xisto ver-
de a anfibolito, em especial na transição de ambas e nas 
proximidades de intrusões de granitos (Berger 1986).

Segundo Goldfarb et al. (2005), a maioria das pro-
víncias produtivas de ouro em cinturões metamórficos 
se associa a grandes estruturas na crosta terrestre. Mui-
tas das estruturas mineralizadas não são falhas simples, 
compondo estruturas segmentadas que evoluíram em 
vários eventos de deformação. Falhas regionais de pri-
meira ordem, como aquelas presentes na região estuda-
da, apesar de constituírem excelentes condutos para cir-
culação do enorme volume de fluidos necessários para 
formar depósitos de ouro filoneanos de classe mundial, 
raramente hospedam os minérios. As estruturas de se-
gunda e terceira ordem seriam os locais mais apropria-
dos de deposição do minério. Essas estruturas são repre-
sentadas geralmente por fraturas e falhas menores com 
mobilidade hidrotermal de material silicático e carboná-
tico, comuns na área de estudo e na Província Mineral 
de Carajás (Macambira & Vale 1997, Costa e Silva et al. 
2012, Jesus et al. 2013).

Falhas subverticais também representam impor-
tantes condutos crustais para percolação de fluidos 
(Kerrich 1986) e, normalmente, se trata de um sistema 
de falhas que tem uma história estrutural complexa e 
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de longa duração, que comumente começa com estágio 
compressional que geram falhas inversas que, em alguns 
casos, evoluem para sistemas transcorrentes (Robert & 
Poulsen 2001). Essas mudanças nos campos de tensões 
regionais podem ser fundamentais para a migração de 
fluidos, propiciando a formação de depósitos minerais.

O evento metamórfico regional, as estruturas tec-
tônicas, notadamente as zonas de cisalhamento e as 
condições metamórficas de sua formação descritas nes-
te trabalho são muito semelhantes àquelas descritas em 
terrenos vulcanossedimentares arquenos com impor-
tantes depósitos de ouro orogênico (Groves et al. 1998, 
Hagemann & Cassidy 2000, Dubé & Gosselin 2007) e 
há várias ocorrências de ouro secundário na região. Es-
sas condições metamórficas correspondem a profundi-
dades médias na crosta, nas quais o ouro é preferencial-
mente precipitado (Bierlein & Crowe 2000). As razões 
específicas para a associação de ouro na fácies xisto 
verde permanecem pouco definidas, porém Goldfarb et 
al. (2005) enumera algumas possibilidades: (1) o fato de 
que um grande volume de fluidos é gerado a partir de re-
ações de devolatização e desidratação na transição entre 
as fácies anfibolito e xisto verde e liberado na segunda; 
(2) a zona rúptil–dúctil, que é estruturalmente favorável 
à formação desse tipo de depósito, situa-se pouco acima 
desta transição; (3) o foco do fluido e a separação de fa-
ses são mais prováveis de ocorrer em regime de pressão 
e temperatura da fácies xisto verde; e (4) a solubilidade 
dos complexos de ouro mostram uma queda acentuada 
em temperaturas da fácies xisto verde, favorecendo sua 
deposição.

CONCLUSÕES

Os resultados apresentados nesse estudo mostram 
que o núcleo Arqueano da Província Mineral de Carajás, 
que se estende até a região de Vila Tancredo Neves, é 
formado por um complexo de rochas ígneas deforma-
das e metamorfisadas regionalmente e em zonas de ci-
salhamento em diferentes intensidades, bem como por 
rochas supracrustais do greenstone belt do Grupo São Fé-
lix. Assim, diante das correspondências geológicas e pe-
trográficas das rochas aqui estudadas com as de outras 

partes da Província Mineral de Carajás, como na região 
de Tucumã, Água Azul do Norte, Xinguara e Canaã dos 
Carajás (DOCEGEO 1988, Machado et al. 1991, Feio et 
al. 2013), sugere-se que deva haver continuidade nesse 
padrão tectono–metamórfico, tanto lateral quanto ver-
tical, em direção à porção mais a leste de São Félix do 
Xingu, na região denominada Domínio de Transição. 
Essa continuidade justifica a proposta de reavaliação 
e separação cartográfica e litoestratigráfica das rochas 
ígneas e metamórficas e a caracterização dos processos 
deformacionais, contribuindo dessa forma para evolu-
ção geológica da região.

O conjunto de rochas metamórficas regionais da 
fácies xisto verde e, localmente, anfibolito, juntamente 
com o padrão estrutural definido para a região, constitu-
ído por zonas de cisalhamento dúcteis, fraturas e veios, 
associado às condições metamórficas que as rochas fo-
ram submetidas, podem ser importantes indicadores 
de que a área apresenta potencialidades para depósitos 
auríferos orogênicos. Nesse contexto, as áreas em que 
ocorrem as interseções entre os regimes dúcteis e rúp-
teis, região mais a norte de Vila Tancredo Neves, seriam 
as mais favoráveis para a deposição de metais.

Adicionalmente, a presença de metapelitos, forma-
ções ferríferas bandadas e rochas metamáficas e metaul-
tramáficas com sulfetos sugere potencial para depósitos 
de sulfetos maciços hospedados em rochas vulcânicas 
em ambiente de fundo oceânico (volcanic-hosted sulphide 
deposits ou VHMS).

AGRADECIMENTOS

Os autores deste trabalho agradecem: à CAPES 
(Processo 0096/05-9) e CNPq (Processos 555066/2006-
1, 306130/2007-6, 475164/2011-3 e 550342/2011-7) pelo 
apoio financeiro; à UFPA pela concessão de bolsa de 
Iniciação Científica para o primeiro autor. Nós agrade-
çemos também aos dois revisores pelos comentários e 
críticas úteis e construtivas, o que melhorou significa-
tivamente o texto. Este trabalho é uma contribuição ao 
projeto INCT  de Geociências da Amazônia (Processo 
CNPq/MCT/FAPESPA no 573733/2008-2).

REFERÊNCIAS

Almeida F.F.M., Hasui Y., Brito Neves B.B., Fuck R.A. 1981. 
Brazilian structural provinces: An introduction. Earth 
Science Reviews, 17(1-2):1-29.

Araújo O.J.B., Maia R.G.N., Jorge João X.S., Costa J.B.S. 1988. 
A megaestruturação arqueana da folha Serra dos Ca-
rajás. In: 7º Congresso Latinoamericano de Geologia. 
Belém, Anais, v. 1, p. 324-333.

Avelar V.G., Lafon J.M., Correia Júnior F.C., Macambira 
E.M.B. 1999. O Magmatismo arqueano da região de 
Tucumã-Província Mineral de Carajás: novos resul-
tados geocronológicos. Revista Brasileira de Geociências, 
29(2):454-460.

Berger B.R. 1986. Descriptive Model of Low-sulphide Au-quartz 
veins. In: Cox D.P. and Singer D.A. (Editores), Mineral 
Deposit Models. U.S. Geological Survey, p. 239-243.



Aguinaldo José Corrêa de Jesus | Carlos Marcello Dias Fernandes | Caetano Juliani | Lena Virgínia Soares Monteiro | Raquel Souza da Cruz | 
Tatiane de Souza Nascimento | Carlos Mário Echeverri-Misas | Bruno Lagler | Saulo da Silva Nunes | Douglas Ferreira Pereira

326
Contribuições à Geologia da Amazônia  - Volume 9

327
Contribuições à Geologia da Amazônia  - Volume 9

Bierlein F.P., Crowe D.E. 2000. Phanerozoic orogenic lode 
gold deposits. Reviews in Economic Geology, 13:103-139.

Chayes F. 1956. Petrographic Modal Analysis: New York, John 
Wiley & Sons, 113 p.

Condie K.C. 1981. Archaean Greenstone Belts: Amsterdam, Else-
vier, 434 p.

Costa e Silva E., Silva A.M., Bemfica Toledo C.L., Mol A.G., 
Otterman D.W., de Souza S.R.C. 2012. Mineral Poten-
tial Mapping for Orogenic Gold Deposits in the Rio 
Maria Granite Greenstone Terrane, Southeastern Pará 
State, Brazil. Economic Geology, 107(7):1387-1402.

Dall’Agnol R., Oliveira M.A., Almeida J.A.C., Althoff F.J., Lei-
te A.A.S., Oliveira D.C., Barros C.E.M. 2006. Arquean 
and Paleoproterozoic granitoids of the Carajás Metal-
logenic Province, eastern Amazonian Craton. In: Sym-
posium on magmatism, crustal evolution, and matallo-
genesis of the Amazonian Craton. Belém, v. p. 97-150.

De Wit M.J. 1998. On Archean granites, greenstones, cratons 
and tectonics: does the evidence demand a verdict? 
Precambrian Research, 91(1-2):181-226.

DOCEGEO. 1988. Revisão litoestratigráfica da Província Mi-
neral de Carajás, Pará. In: 35º Congresso Brasileiro de 
Geologia. Belém, Anexos, v. Província Mineral de Ca-
rajás-Litoestratigrafia e Principais Depósitos Mine-
rais, p. 11-54.

Dubé B., Gosselin P. 2007. Greenstone-hosted quartz-car-
bonate vein deposits. In: Goodfellow W.D. (Editor), 
Mineral deposits of Canada: a synthesis of major depo-
sit-types, district metallogeny, the evolution of geolo-
gical provinces, and exploration methods. Geological 
Association of Canada, Mineral Deposits Division, St. 
John’s, p. 49-73.

Feio G.R.L., Dall’Agnol R., Dantas E.L., Macambira M.J.B., 
Gomes A.C.B., Sardinha A.S., Oliveira D.C., Santos 
R.D., Santos P.A. 2012. Geochemistry, geochronology, 
and origin of the Neoarchean Planalto Granite suite, 
Carajás, Amazonian craton: A-type or hydrated char-
nockitic granites? Lithos, 151:57-73.

Feio G.R.L., Dall’Agnol R., Dantas E.L., Macambira M.J.B., 
Santos J.O.S., Althoff F.J., Soares J.E.B. 2013. Archean 
granitoid magmatism in the Canaã dos Carajás area: 
Implications for crustal evolution of the Carajás pro-
vince, Amazonian craton, Brazil. Precambrian Research, 
227:157-185.

Fernandes C.M.D., Juliani C., Monteiro L.V.S., Lagler B., 
Echeverri Misas C.M. 2011. High-K calc-alkaline to A-
type fissure-controlled volcano-plutonism of the São 
Félix do Xingu region, Amazonian craton, Brazil: Ex-
clusively crustal sources or only mixed Nd model ages? 
Journal of South American Earth Sciences, 32(4):351-368.

Fettes D.J., Desmons J. 2007. Metamorphic rocks: a classification 
and glossary of terms: recommendations of the International 
Union of Geological Sciences Subcommission on the Systematics 
of Metamorphic Rocks: Cambridge, Cambridge Universi-
ty Press, 244 p.

Gibbs A.K., Wirth K.R., Hirata W.K., Olszewski Júnior. W.J. 
1986. Age and composition of the Grão Pará Group vol-
canics, Serra dos Carajás. Revista Brasileira de Geociências, 
16(2):201-211.

Goldfarb R.J., Baker T., Dube B., Groves D.I., Hart C.J.R., Gos-
selin P. 2005. Distribution, character and genesis of 
gold deposits in metamorphic terranes. 100th Anni-
versary Volume of Economic Geology:407-450.

Groves D.I., Goldfarb R.J., Gebre-Mariam M., Hagemann S.G., 
Robert F. 1998. Orogenic gold deposits: A proposed 
classification in the context of their crustal distribu-
tion and relationship to other gold deposit types. Ore 
Geology Reviews, 13(1-5):7–27.

Hagemann S.G., Cassidy K.F. 2000. Archean orogenic lode 
gold deposits. In: Hagemann S.G. and Brown P.E. (Edi-
tores), Gold in 2000. Society of Economic Geologists, 
p. 9-68.

Hamilton W.B. 1998. Archean magmatism and deformation 
were not products of plate tectonics. Precambrian Rese-
arch, 91(1-2):143-179.

Hopgood A.M. 1984. Structural evolution of Svecokarelian 
migmatites, Southern Finland: a study of Proterozoic 
crustal development. Transactions of Royal Society of 
Edinburg Earth sciences, 74:229-264.

Jahn B.-M., Glikson A.Y., Peucat J.J., Hickman A.H. 1981. REE 
geochemistry and isotopic data of Archean silicic vol-
canics and granitoids from the Pilbara Block, Western 
Australia: implications for the early crustal evolution. 
Geochimica et Cosmochimica Acta, 45(9):1633-1652.

Jesus A.J.C., Fernandes C.M.D., Cruz R.S., Nascimento T.S., 
Juliani C., Misas C.M.E., Lagler B. 2013. Geologia e po-
tencial metalogenético das rochas Arqueanas da região 
de Vila Tancredo, norte de São Félix do Xingu (PA), 
Província Mineral de Carajás. In: 3º Simpósio Brasileiro 
de Metalogenia. Gramado, v. p. CD-ROM.

Juliani C., Fernandes C.M.D. 2010. Well-preserved Late Pale-
oproterozoic volcanic centers in the São Félix do Xin-
gu region, Amazonian Craton, Brazil. Journal of Volcano-
logy and Geothermal Research, 191(3-4):167-179.

Juliani C., Rye R.O., Nunes C.M.D., Snee L.W., Correa Silva 
R.H., Monteiro L.V.S., Bettencourt J.S., Neumann R., 
Neto A.A. 2005. Paleoproterozoic high-sulfidation mi-
neralization in the Tapajós gold province, Amazonian 
Craton, Brazil: geology, mineralogy, alunite argon age, 
and stable-isotope constraints. Chemical Geology, 215(1-
4):95-125.

Kerrich R. 1986. Fluid transport in lineaments. Philosophical 
Transactions of the Royal Society of London, 317:219-251.

Lagler B. 2008. Geologia e petrografia do sistema vulcano-plutônico 
na região de Vila Tancredo, NE de São Félix do Xingu (PA), 
Província Mineral de Carajás. Trabalho de Formatura, 
Instituto de Geociências, USP, São Paulo, 63 p.



O metamorfismo arqueano da região de Vila Tancredo Neves, NE de São Félix do Xingu (PA), Província Mineral de Carajás

328
Contribuições à Geologia da Amazônia  - Volume 9

329
Contribuições à Geologia da Amazônia  - Volume 9

Lagler B. 2011. Estudo do vulcano-plutonismo paleoproterozóico e da 
metalogênese na região de São Félix do Xingu, porção sul do 
Cráton Amazônico. Disssertação de Mestrado, Instituto 
de Geociências, USP, São Paulo.

Lameyre J., Bowden P. 1982. Plutonic rock type series: discri-
mination of various granitoids series and related rocks. 
Journal of Volcanology and Geothermal Research, 14:169-186.

Le Maitre R.W. 2002. A classification of igneous rocks and glossary 
of terms: London, 193 p.

Macambira E.M.B., Ferreira Filho C.F. 2002. Fracionamento 
magmático dos corpos máficos-ultramáficos da Suíte 
Intrusiva Cateté. In: Klein E.L., Vasquez M.L. and Ro-
sa-Costa L.T. (Editores), Contribuições à Geologia da 
Amazônia. SBG, Belém, p. 318.

Macambira E.M.B., Vale A.G., 1997. Programa Levantamentos 
Geológicos Básicos do Brasil. São Félix do Xingu. Fo-
lha SB-22-Y-B. Estado do Pará, CPRM, Brasília.

Machado N., Lindenmayer Z., Krogh T.E., Lindenmayer D. 
1991. U-Pb geochronology of Archean magmatism and 
basement reactivation in the Carajas area, Amazon 
shield, Brazil. Precambrian Research, 49(3-4):329–354.

Mackenzie W., Guilford C. 1982. Atlas of Igneous Rocks and Their 
Textures, Halsted, 148 p.

Martin H., Smithies R.H., Rapp R., Moyen J.F., Champion D. 
2005. An overview of adakite, tonalite–trondhjemite–
granodiorite (TTG), and sanukitoid: relationships and 
some implications for crustal evolution. Lithos, 79(1-
2):1-24.

Monteiro L.V.S., Xavier R.P., Carvalho E.R., Hitzman M.W., 
Johnson C.A., Souza Filho C.R., Torresi I. 2008. Spatial 
and temporal zoning of hydrothermal alteration and 
mineralization in the Sossego iron oxide–copper–gold 
deposit, Carajás Mineral Province, Brazil: paragene-
sis and stable isotope constraints. Mineralium Deposita, 
43:129-159.

Moyen J.-F. 2011. The composite Archaean grey gneisses: Pe-
trological significance, and evidence for a non-unique 
tectonic setting for Archaean crustal growth. Lithos, 
123(1-4):21-36.

Moyen J.F., Martin H. 2012. Forty years of TTG research. Li-
thos, 148:312-336.

Moyen J.F., Stevens G., Kisters A. 2006. Record of mid-Ar-
chaean subduction from metamorphism in the Barber-
ton terrain, South Africa. Nature, 442(7102):559-562.

Passchier C.W., Trouw R.A.J. 1996. Microtectonics: Berlin, 
Springer-Verlag, 289 p.

Pereira D.F. 2013. Contribuição à granitogênese arqueana da região 
de Vila Tancredo, N de São Félix do Xingu, Província Mineral 
de Carajás, Instituto de Geociências, Universidade Fe-
deral do Pará, Belém, 73 p.

Pinheiro R.V., Holsdsworth R.E. 1997. Reactivation of Ar-
chaean strike-slip fault systems, Amazon region, Bra-
zil. Journal of the Geological Society, 154:99-103.

Robert F., Poulsen K.H. 2001. Vein formation and deforma-
tion in greenstone gold deposits. Reviews in Economic 
Geology, 14:111-155.

Santos J.O.S., Hartmann L.A., Gaudette H.E., Groves D.I., 
McNaughton N.J., Fletcher I.R. 2000. A New Unders-
tanding of the Provinces of the Amazon Craton Based 
on Integration of Field Mapping and U-Pb and Sm-Nd 
Geochronology. Gondwana Research, 3(4):453-488.

Santos M.J.P., Lamarão C.N., Lima P.H.A., Galarza M.A., Mes-
quita J.C.L. 2013. Granitóides arqueanos da região de 
Água Azul do Norte, Província Carajás, sudeste do es-
tado do Pará: petrografia, geoquímica e geocronologia. 
Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Naturais, 
8(3):325-354.

Sibson R.H. 1977. Fault rocks and fault mechanisms. J. Geol. 
Soc. London, 133(3):191-213.

Streckeisen A. 1976. To each plutonic rocks its proper name. 
Earth-Science Reviews, 12:1-33.

Sylvester P.J. 1994. Archaean granite plutons. In: Condie K.C. 
(Editor), The Archean Crustal Evolution, Develop-
ments in Precambrian Geology. Elsevier, Amsterdam, 
p. 261-314.

Tassinari C.C.G., Macambira M.J.B. 2004. A evolução tectô-
nica do Craton Amazônico. In: Mantesso-Neto V., Bar-
torelli A., Carneiro C.D.R. and Brito Neves B.B. (Edito-
res), Geologia do Continente Sul Americano: Evolução 
da obra de Fernando Flávio Marques Almeida. BECA, 
São Paulo, p. 471-486.

Teixeira N.P., Fernandes C.M.D., Moura C.A.V., Pinho S.C.C., 
Bettencourt J.S. 2002. Geologia, Geoquímica, Geo-
cronologia e isótopos de Sm-Nd de rochas vulcânicas 
paleoproterozóicas do Grupo Uatumã ocorrentes na 
região de São Félix do Xingu, Província Mineral de 
Carajás, Cráton Amazônico, Brasil. In: 2º Simpósio de 
Vulcanismo e Ambientes Associados. Belém, Boletim 
de Resumos e Roteiro da Excursão, v. p. 28.

Vasquez M.L., Rosa-Costa L.T., Silva C.G., Ricci P.F., Barbosa 
J.O., Klein E.L., Lopes E.S., Macambira E.M.B., Cha-
ves C.L., Carvalho J.M., Oliveira J.G., Anjos G.C., Silva 
H.R. 2008. Geologia e Recursos Minerais do Estado do Pará: 
Sistema de Informações Geográficas – SIG: texto explicativo 
dos mapas Geológico e Tectônico e de Recursos Minerais do Es-
tado do Pará: Belém, CPRM.



Aguinaldo José Corrêa de Jesus | Carlos Marcello Dias Fernandes | Caetano Juliani | Lena Virgínia Soares Monteiro | Raquel Souza da Cruz | 
Tatiane de Souza Nascimento | Carlos Mário Echeverri-Misas | Bruno Lagler | Saulo da Silva Nunes | Douglas Ferreira Pereira

328
Contribuições à Geologia da Amazônia  - Volume 9

329
Contribuições à Geologia da Amazônia  - Volume 9

O Sistema Aquífero Grande Amazônia - 
SAGA: Caracterização e reservas - 

dados preliminares

The Great Amazon Aquifer System – GAAS: geometrical 
characterization and initial calculations of aquifer reserves

Francisco de Assis Matos de Abreu1, Itabaraci Nazareno Cavalcante2, 
André Montenegro Duarte3, Mário Vicente Caputo1, 

Milton Antônio da Silva Matta1

RESUMO: Na literatura geológica brasileira, Alter do Chão 
remete, entre outros, ao que vem sendo caracterizado por vários 
autores como um dos maiores sistemas aquíferos do mundo, em 
termos de reservas. As revisões litoestratigráficas introduzidas 
sobre as bacias que compõem a Província Estrutural Amazônia 
permitiram um novo olhar sobre a caracterização e redefinição 
dos sistemas aquíferos da Província, no que comporta as suas 
várias divisões geotectônicas. Nesse sentido, propõe-se a definição, 
no âmbito da Região Hidrográfica Amazônica, do que vimos 
denominar Sistema Aquífero Grande Amazônia – SAGA, o qual 
compreende unidades litoestratigráficas posicionadas do Eocretáceo 
ao Cenozóico, que ocorrem nas bacias do Marajó, Amazonas e 
Solimões, Acre e, talvez, até mesmo nas bacias sub-andinas. Desse 
intervalo temporal estão descritos quase duas dezenas de Grupos e 
Formações que compreendem denominações locais para esse extenso 
conjunto litoestratigráfico. A caracterização geométrica do SAGA, 
em cada uma das bacias, é apresentada ainda de forma preliminar, 
bem como são preliminares os cálculos sobre reservas aquíferas, os 
quais indicam que o SAGA possui volume hídrico que ultrapassa a 
160.000 km³, situando-o, assim, entre os maiores sistemas aquíferos 
do mundo.

PALAVRAS-CHAVE: SAGA; Amazônia; Aquífero; Água 
Subterrânea; Reservas.

ABSTRACT: In Brazilian geological literature, Alter 
do Chão refers, among others, to what has been 
characterized by several authors as a major aquifer system 
in the world in terms of reserves. The lithostratigraphic 
revisions introduced on the basins that comprise the 
Amazon Structural Province allowed a new look at the 
characterization of the aquifer systems and redefinition 
of the province, in which holds its various geotectonic 
divisions. Accordingly, it is proposed the definition, 
within the Amazon Hydrographic Region, of the Great 
Amazon Aquifer System - GAAS, which comprises the 
lithostratigraphic units positioned from  Early Cretaceous 
to Cenozoic time, occurring in the Marajó, Amazon, 
Solimões and Acre basins, and perhaps even in the sub-
Andean basins. In this time interval it has been described 
nearly two dozen groups and formations comprising 
local names for this extensive lithostratigraphic set. The 
geometric characterization of GAAS, in each of the basins, 
is shown still in a preliminary way, and are also preliminary 
the calculations on aquifer reserves, which indicate that 
GAAS has a water volume that exceeds 160,000 km³, 
placing it well, among the largest aquifers in the world.

KEYWORDS: GAAS; Amazon; Aquifer; Groundwater; 
Reserves.
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INTRODUÇÃO

Em 2007, em seu Boletim de Geociências, volume 
15, nº 2, a PETROBRAS apresentou uma publicação es-
pecial com uma extensa revisão sobre estratigrafia das 
bacias sedimentares brasileiras. Muitas contribuições 
foram acrescentadas a partir desse marco referencial, o 
que permite extrapolar, com razoável segurança, corre-

lações litoestratigráficas que sustentam a apresentação 
desta proposta de configuração, do que se está denomi-
nando Sistema Aquífero Grande Amazônia - SAGA.

Neste contexto destacam-se as bacias sedimenta-
res do Acre, Solimões, Amazonas e Marajó, (Figura 1), 
as quais, no intervalo de tempo compreendido entre o 
Eo-Neo Cretáceo e o Cenozóico, encerram unidades li-
toestratigráficas do interesse deste trabalho, conforme 
mostrado na Tabela 1.

Tabela 1 - Unidades litoestratigráficas das bacias sedimentares do vale amazônico e suas correlações.

BACIA ACRE SOLIMÕES AMAZONAS MARAJÓ IDADE

UNIDADE LITO-
ESTRATIGRÁFICA

Içá Içá Içá
Gr Pará

(Tucunaré)
Quaternária

Solimões Solimões Alter do 
Chão

Marajó

Limoeiro
Cenozoica 

Ramon, Divisor, 
Rio Azul, Moa, 

Capanáua
Javari Jazida da 

Fazendinha

Anajás, 
Breves, 

Jacarezinho
Cretácica

Embasamento pré-cretácico

Esse pacote sedimentar, em suas diversas denomi-
nações, recobre unidades litoestratigráficas de idades 
variadas, do Precambriano, bem como sequências sedi-
mentares que se estendem do Paleozoico ao Jurássico, 
onde se alojam importantes corpos ígneos máficos, sob 
a forma de sills e diques denominados, conjuntamente, 
nesse trabalho, de Embasamento Pré-cretácico. A Figura 
2 apresenta, de forma esquemática, o que seria o SAGA 
na consideração das bacias em análise. Pode-se obser-
var a continuidade lateral dos pacotes sedimentares do 
Cenozoico e do Cretáceo Superior que recebem denomi-
nações estratigráficas diversas nas bacias consideradas.

SISTEMA AQUÍFERO

A definição clássica de aquífero designa como um 
corpo geológico capaz de armazenar e ceder água sub-
terrânea, sendo atualmente classificado em função di-
reta dos parâmetros permeabilidade (propriedade que 
caracteriza o corpo em relação à capacidade de se deixar 
percolar por um fluido, neste caso específico a água) e 
porosidade (espaço poroso com capacidade do corpo ro-
choso de armazenar água).

O domínio hidrogeológico abrange unidades sedi-
mentares ou cristalinas (ígneas e metamórficas) ou um 
conjunto de formações rochosas com características 
geológicas similares, mesmo encerrando características 
hidrogeológicas que levem a diferentes classificações, 
em relação ao armazenamento e liberação de água sub-
terrânea.

A classificação hidrogeológica por domínios é fun-
ção direta e explícita da ausência de dados hidrogeoló-
gicos seguros e perfis técnico-construtivos e litológicos 

dos poços. A designação de Domínios Hidrogeológicos 
Poroso (porosidade primária), Cárstico (porosidade se-
cundária) e Fraturado (porosidade secundária, designa-
do genericamente, também, como Fissural ou Cristali-
no) é admissível por apresentar a configuração geral das 
águas subterrâneas e obras de captação, permitindo ao 
gestor o conhecimento maior da situação deste recurso, 
no âmbito da província hidrogeológica. A abordagem 
hidrogeológica individualizada por Domínios Hidroge-
ológicos Poroso, Cárstico e Fraturado gera dados e in-
formações para o entendimento da gestão dos recursos 
hídricos de forma integrada.

Até o final da primeira década do século passado, 
os estudos hidrogeológicos tinham como objetivo básico 
a determinação da vocação aquífera por meio da análi-
se da produtividade dos poços que captavam água em 
uma determinada camada litoestratigráfica ou domínio 
geológico. Baseado no desenvolvimento analítico ocor-
rente na segunda metade daquele século, a avaliação 
hidrogeológica ganhou consistência. Então pôde ser 
desenvolvida de modo sistêmico, passando o aquífero 
a ser considerado como um sistema aquífero, formado por 
uma ou mais unidades litoestratigráficas. Estas unida-
des apresentariam continuidade hidráulica, característi-
cas hidrodinâmicas com particularidades distributivas, 
condições de recarga, de circulação e descarga e de qua-
lidade das águas, relativamente semelhantes.

Cavalcante (1998), em relação às águas subterrâne-
as, ressalta que em razão do reconhecimento maior de 
suas propriedades físicas, hidrodinâmicas e qualitativas, 
posicionamento estratégico perante o local da demanda 
e o baixo custo de implementação das obras de capta-
ção, comparativamente as águas superficiais e associada, 
ainda, a rápida e crescente deterioração qualitativa das 
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Figura 1 - As bacias da Região Hidrográfica Amazônica com indicações de espessura (Isópacas) dos preenchimentos e 
seus limites estruturais. Baseado em Wanderley Filho et al, (2011) e modificado por Caputo (no prelo).

Figura 2 - O SAGA constitui um sistema hidrogeológico, representado pelas unidades depositadas do Eocretáceo ao 
Cenozoico. Essas unidades mostram contato direto ao longo das bacias referidas, conforme apresentado na Tabela 1. 
Baseado em Wanderley Filho e Travassos (2011).

águas superficiais, tornou-se mister uma abordagem atu-
alizada para tratar os aquíferos. Esta incorporaria uma 
visão de planejamento e gestão integrados com o meio 
ambiente e assim, adotando a classificação de sistema 
aquífero definiu o que denominou “funções aquíferas”: 
produção, estocagem, filtro e regularização, estratégica 

e hidro-ambiental, exemplificadas para a Região Metro-
politana de Fortaleza, Ceará, nordeste do Brasil.

Comportamento semelhante observa-se em Matta 
(2002) que, também caracterizando os diferentes siste-
mas aquíferos na Região Metropolitana de Belém, Pará 
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– região amazônica brasileira pode sistematizar as águas 
subterrâneas sob o foco de gestão dos recursos hídricos 
subterrâneos.

A designação de sistemas hidrogeológicos, apesar 
de também ser ampla, envolve o conhecimento de entra-
da (recarga) e saída (exutório) do sistema hídrico, além 
de exigir dados hidrogeológicos característicos para as 
diferentes classificações (aquíferos, aquitardes, aquífu-
gos).

Na proposta ora apresentada o SAGA compreende, 
então, conjuntamente, um grande sistema hidrogeológi-
co que agruparia unidades permo-porosas que ocorrem 
no intervalo de tempo aludido e que apresentam conti-
nuidade física lateral e/ou vertical ao longo das bacias 
mencionadas.

A DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DO SAGA 
NAS SUB-BACIAS AMAZÔNICAS

A Província Estrutural Amazônia, comporta de 
oeste para leste, respectivamente, as bacias do Acre, So-
limões, Amazonas e Marajó. Partindo dessa contextua-
lização, busca-se, a seguir, uma definição geométrica do 
que representa o SAGA em cada uma dessas bacias.

Bacia do Acre
A seção mesozoica-cenozoica da Bacia do Acre 

possui, uma área de aproximadamente, 150.000 km², 
sendo, entre as bacias brasileiras, a mais fortemente 
tectonizada, pela sua proximidade com tectonismo que 
formou a Cordilheira dos Andes. Os ciclos deposicionais 
e tectônicos referidos na bacia, do Cretáceo Inferior–
Eoceno, Eoceno–Plioceno e Pleistoceno, perfazem, res-
pectivamente, 1.000 e 2.200 m de espessura sedimentar 
máxima, onde no primeiro caso ocorrem as Formações 
Capanáua e Ramon e, no segundo, a formação Solimões. 
(Tabela 1). O Grupo Jaquirana por conter muitas discor-
dâncias entre as suas formações constituintes não é mais 
reconhecido como enfeixando as formações cretáceas. A 
Formação Içá, de idade neomiocênica-pliocênica se so-
mada a este conjunto, representaria uma espessura sedi-
mentar de mais algumas dezenas de metros.

A bacia apresenta duas calhas profundas: Calha 
Jaquirana e Calha Sul ou Central (Figura 3), separadas 
por um arco denominado Paraguá (Barros e Carneiro, 
1991). Muitas falhas são bastante ativas até a atualidade 
(Cunha, 2006). O arranjo estrutural dos pacotes sedi-
mentares pode ser visualizado na Figura 4.

O ciclo deposicional Cretáceo Inferior–Eoceno é 
marcado em sua base pela presença de rochas sedimen-

tares clásticas grossas a conglomeráticas da Formação 
Capanáua, sobrepostos pela Formação Moa, constituída 
essencialmente de arenitos finos a médios que mudam 
para arenitos finos e folhelhos e em menor proporção 
folhelhos. A Formação Rio Azul, por sua vez, é compos-
ta em proporções equivalentes por folhelhos e arenitos 
finos e é sobreposta por arenitos da Formação Divisor, 
onde também ocorrem arenitos, e folhelhos mais ou me-
nos abundantes. Encerrando o ciclo, teve lugar a Forma-
ção Ramon representada principalmente por folhelhos 
e carbonatos e de forma subordinada, arenitos. A idade 
desta unidade não é bem determinada, sendo colocada 
no Neocretáceo ou Paleoceno-Eoceno.

Figura 3 - A Bacia do Acre e suas divisões estruturais: a 
Calha Jaquirana e Calha Sul ou Central, separadas pelo 
arco Paraguá formado no Neojurássico. Os falhamentos 
foram produzidos pela Orogenia Andina no Neógeno. Mo-
dificado de Cunha, (2006).

A seção paleocênica e eocênica, composta por ca-
madas vermelhas não tem denominação no Brasil. A For-
mação Solimões, representada por sedimentos clásticos 
finos, é a expressão do ciclo deposicional Eoceno -Mio-
ceno – Plioceno. Ela tem ampla distribuição por toda a 
bacia e, segundo alguns autores, é recoberta pela Forma-
ção Içá, de idade neomiocênica-pliocênica.

Conforme se depreende das cartas litoestratigráfica 
e cronoestratigráfica da bacia, respectivamente, Figura 
5, pode-se dizer que o pacote sedimentar Cretáceo a 
Quaternário é marcado fundamentalmente pela ocor-
rência de camadas arenosas, se constituindo em um im-
portante sistema hidrogeológico.
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3.2 Bacia do Solimões

Esta é a bacia que possui a maior quantidade de 
informações de subsuperfície, em razão da exploração 
de óleo, gás e condensado, nas províncias petrolíferas 
do Juruá e do Urucum. Tem área de 600.000 km2, com 
orientação aproximadamente E-W e é inteiramente re-
coberta por sedimentos cenozoicos e quaternários( For-
mação Coari e Aluviões). A Formação Solimões é com-
posta básicamente de folhelhos e linhitos. É separada 
da Bacia do Acre pelo Arco Envira (Caputo, 2012) e da 
Bacia do Amazonas pelo Arco de Purus (Figura 6).

Figura 5 - Cartas cronoestratigráfica e litoestratigráfica da 
porção superior da Bacia do Acre. Modificado de Cunha et 
al. (2007) e Caputo (no prelo).

Figura 6 - Bacias do Acre e Solimões; arcos, altos e limites 
do subafloramento das sequências estratigráficas do Or-
doviciano ao Cenozoico. (Caputo, no prelo).

Compreende as sub-bacias: Jandiatuba, com pro-
fundidade em torno de 3.800m, e Juruá (profundidade 
de 3.100m), separadas pelo Alto de Carauari. Na Bacia 
do Solimões, para a composição do SAGA, foi conside-
rada a Formação Javari de idade cretácea, proposta por 
Caputo (no prelo). A Formação Javari substitui a For-
mação Alter do Chão na Bacia do Solimões. A proposição 

Figura 4 - Seção geológica esquemática da Bacia do Acre, segundo a linha A-Á da Figura 3. Modificado de Cunha (2006).
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se justifica por não ocorrer a Formação Alter do Chão, 
com suposta idade cretácea nesta bacia. A Formação Al-
ter do Chão é cenozoica na Bacia do Amazonas (Capu-
to, 2011). A seção-tipo da Formação Javari se encontra 
no poço 1-RJ-1-AM (rio Javari, pioneiro no 1, estado do 
Amazonas) no intervalo 765-1261m de profundidade. 
Ela é constituída predominantemente por arenitos finos 
a grossos e até conglomeráticos, cinza esbranquiçados 
com intercalações delgadas de folhelho castanho e ver-
melho e, subordinadamente, folhelhos cinza. Camadas 
de conglomerados com seixos de quartzo, quartzito e 
arenito, em diferentes cotas, indicam um ambiente flu-
vial anastomosado (Figura 7a e b). As espessuras da For-
mação Javari alcançam 496 m no poço 2-RJ-1-AM, 360 
m no poço 1-BV-1-AM e 344 m no poço 1-JR-1-AM.

Figura 7a - Carta cronoestratigráfica Mesozoica-Cenozoi-
ca da Bacia do Solimões, (Caputo, inédito).

Figura 7b - Carta litoestratigráfica da porção superior da 
Bacia do Amazonas. Modificado de Caputo (inédito).

Bacia do Amazonas

Com 500.000 km2 de área e 1.300 km de compri-
mento, na direção WSW - ENE e 380 km de largura mé-
dia, separa-se da Bacia do Marajó pelo Arco de Gurupá, 
ao leste, e da Bacia do Solimões pelo Arco de Purus, ao 
oeste. O preenchimento sedimentar e ígneo da bacia é 
de cerca de 6.000 m de espessura, consistindo principal-
mente de rochas paleozóicas, do Ordoviciano ao Permia-
no, intrudidas por diques e sills de diabásio, resultante 
do tecto-magmatismo Penatecaua, do final do Triássico. 
Esse pacote é recoberto por rochas triássicas e cenozoi-
cas.

Apresenta afloramentos paleozoicos, respectiva-
mente ao norte e ao sul da bacia em duas faixas em con-
tato com as rochas do embasamento pré-siluriano e na 
região do Domo Monte Alegre. Ocorrem duas platafor-
mas rasas, Manaus ao norte e Mamuru ao sul nos flancos 
da bacia, limitadas por charneiras. As camadas cenozoi-
cas da Formação Alter do Chão encobrem toda a bacia, 
com as exceções mencionadas (Figura 8).

A coluna sedimentar foi subdividida em cinco se-
quências, separadas por discordâncias notáveis (Cunha 
et al., 1994, 2007). As seções geológicas longitudinal e 
transversal (Figuras 9 e 10) mostram a distribuição das 
unidades estratigráficas na Bacia do Amazonas, das 
quais tem interesse direto aos objetivos desta propos-
ta as formações Jazida da Fazendinha e Alter do Chão. 
As cartas litoestratigráficas e cronoestratigráficas com-
pletam a caracterização das unidades litoestratigráficas 
desta bacia (Figura 11). Foram reconhecidas 14 discor-
dâncias em toda a coluna sedimentar. Aqui será anali-
sada apenas a seção cretácea-cenozoica, composta pelas 
formações Jazida da Fazendinha,  Alter do Chão e Içá.

A Formação Jazida da Fazendinha, proposta por 
Caputo (2011) não aflora, sendo restrita à parte central 
e profunda da bacia. A sua seção-tipo se encontra no 
poço 9-FZ-28-AM, (Fazendinha especial no 28, estado 
do Amazonas) próximo à margem direita do Rio Madei-
ra, no intervalo de 475 e 295 m de profundidade. Para 
a seção de referência foi designado o poço 1-NO-1-AM 
(Nova Olinda pioneiro no 1, estado do Amazonas), na 
elevação de 39 m, no intervalo entre 550 e cerca de 180 
m de profundidade. A seção consiste de duas sequên-
cias compostas por arenitos, arenitos conglomeráticos, 
conglomerados e folhelhos cinza na sequência inferior, 
seguida por folhelhos cinza esverdeados e vermelhos, e 
espessos pacotes de arenito branco na superior (Dino 
et al. 2000). O paleorelevo onde se assenta a Formação 
Jazida da Fazendinha é irregular e bastante colinoso. 
As espessuras conhecidas estão em torno de 100-300m. 
A formação diminui de espessura e desaparece para as 
margens (plataformas) e flancos da bacia e em direção 
aos arcos de Gurupá e do Purus.

A seção-tipo da Formação Alter do Chão se en-
contra no poço 1-AC-1-PA (Alter do Chão pioneiro no 
1, estado do Pará) perfurado na cota de 18 m. A unidade 
estende-se desde o topo da Serra Piroca, nas imediações 
do poço a 130 m de altitude até a profundidade de 425 m 
no citado poço, com espessura total de cerca de 537 m 
(130 -18 + 425 = 537 m). Para seção de referência, embora 
incompleta, é considerada a seção aflorante nos barran-
cos da cidade de Aveiro, no Rio Tapajós, Pará (Caputo, 
2011).
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Figura 8 - Arcabouço estrutural da Bacia do Amazonas com as áreas de afloramentos, plataformas, charneiras, estrutu-
ras e eixo central segmentado em forma de dogleg (segmentos com direções diferentes em ziguezague). (Caputo, 2011).

Figura 9 - Seção geológica longitudinal da Bacia do Amazonas (Modificado de Caputo, 1984).

A Formação Alter do Chão é composta por inter-
calações de arenitos, argilitos, siltitos e, subordinada-
mente conglomerados, predominantemente vermelhos. 
As camadas de granulação grossa mostram composição 
ortoquartzítica a arcósica, com feldspatos frequente-
mente alterados para caulinita. Ocorrem frequentemen-
te arenitos brancos e caulínicos. A espessura máxima 
perfurada da unidade foi de 1266 m, no poço 1-AL-1-PA 
(pioneiro no 1, estado do Pará). Espessuras entre 200 e 
400 m são comuns.

A natureza dos sedimentos, a cor vermelha e a pre-
sença de palinomorfos fósseis continentais e restos fo-
liares indicam que a Formação Alter do Chão foi depo-
sitada em leques aluviais, planícies aluviais e em deltas 
fluviais relacionados aos ambientes flúvio-lacustres, em 
clima tropical. A Formação Içá tem pouca expressão na 
Bacia do Amazonas. 
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Figura 10. Seção geológica transversal da Bacia do Amazonas (Modificado de Caputo, 1984).

Figura 11 - Cartas cronoestratigráfica e litoestratigráfica 
da parte superior da Bacia do Amazonas (Caputo, 2011).

3.4. Bacia do Marajó

Na Bacia do Marajó com uma área de 55.000 km2 o 
SAGA compreende um pacote sedimentar bastante es-
pesso, distribuído em um sistema de quatro sub-bacias 
com dimensões e aspectos distintos, mas geneticamente 
relacionados, que em planta mostram uma forma apro-
ximada de bumerangue (Figura 12). A espessura máxi-

ma estimada de sedimentos, através de dados sísmicos, 
alcança 11.000 m (Figura 13), depositados em diferen-
tes depocentros (Galvão, 1991, 2004). Considerando o 
empilhamento estratigráfico por idades e depocentros 
diferentes, a espessura total alcança 16.000m, segundo 
Zalán e Matsuda (2007).

Figura 12 - Principais feições tectônicas do sistema de ba-
cias do Marajó (Modificado de Costa et al., 2002).
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As camadas inferiores clásticas são de idade barre-
miana (Eocretáceo) tendo sido denominadas por Zalán 
e Matsuda (2007) de Formação Breves: depósitos sili-
ciclásticos e tufos vulcânicos básicos com 6.000 m de 
espessura. A seção superior é constituída por arenitos 
grossos a médios, depositados em ambiente continental 
a transicional (estuarino) com incursões marinhas com 
cerca de 4.000 m de espessura. Lateralmente ocorre a 
Formação Jacarezinho (Schaller et al, 1971): depósitos gra-
vitacionais de talude, formados de fluxos de detritos ao 
longo das falhas formadoras da bacia (Castro e Vascon-
celos, 1970). Apresenta-se como intercalações lenticu-
lares de diamictitos, conglomerados, argilitos e arenitos 
líticos, de coloração verde a vermelho-castanho e branco. 
Acima da Formação Breves repousa a Formação Itapecu-
ru, predominantemente composta por arenitos e secun-
dariamente folhelhos, siltitos, argilitos e carbonatos, da-
tados como neo-aptianos a albianos. Os ambientes depo-
sicionais são continentais a transicionais (Galvão, 2004).

A Formação Anajás com cerca de 1200 m de espes-
sura (Zalán e Matsuda, 2007), é composta de clásticos 
finos: arenitos finos, siltitos e folhelhos. Correlaciona-
se, mas não mostra continuidade lateral, com a Forma-
ção Jazida da Fazendinha, que ocorre nas partes centrais 
da Bacia do Amazonas (Caputo, 2011).

Figura 13 - Interpretação geológica do sistema de bacia do 
Marajó a partir de seções sísmicas das Sub-bacias Mexia-
na, Limoeiro, Cametá e Mocajuba (Villegas, 1994; Costa et 
al., 2002).

A sequência litoestratigráfica seguinte é a Forma-
ção Limoeiro (Schaller et al, 1971) composta de arenitos 
friáveis, finos a grossos com intercalações de conglome-
rados e argilitos cinza-escuros, com espessura de cerca 
de 3.000 m (Zalán e Matsuda, 2007). Rochas vulcano-
clásticas e vulcânicas ácidas a intermediárias da base da 
seção apresentam idade em cerca de 88 Ma.

Acima ocorre a Formação Marajó (Schaller et al., 
1971): arenitos, argilitos, folhelhos e calcários subordi-
nados, com espessura máxima em torno de 2.000m. Ela 
se correlaciona com os clásticos basais da Formação 
Alter do Chão. Sua idade deve variar do Eoceno ao Eo-
mioceno. A seguir ocorre a Formação Barreiras de idade 
eomiocênica-mesomiocênica  que também existe na Pla-
taforma Bragantina. Ela consiste de arenitos e argilitos 
bioturbados (Galvão, 2004) e se correlaciona com a par-
te superior da Formação Alter do Chão. Sobre a Forma-
ção Barreiras segue o Grupo Pará (Schaller et al., 1971), 
formado pela Formação Tucunaré (arenitos), cuja idade 
é atribuída ao final do Plioceno e Pleistoceno, com mais 
de 1000m de espessura. Os arenitos Tucunaré de idade 
quaternária passam, parcial e lateralmente, aos argilitos 
Pirarucu da Bacia da Foz do Amazonas. Os arranjos li-
toestruturais e estratigráficos da Bacia do Marajó são 
apresentados na Figura 14.

ESTIMATIVAS DE RESERVAS  
HÍDRICAS SUBTERRÂNEAS

Os dados e informações coligidos permitem avançar 
sobre as considerações iniciais apresentadas por Duarte 
(2006), de forma específica sobre a Formação Alter do 
Chão, quando sinalizou reservas de 134.182 km³, esten-
dendo esses cálculos para o conjunto das formações que 
compõem o SAGA. Mesmo considerando as limitações 
ainda existentes, em termos de dados e informações sobre 
o conhecimento hidrogeológico dos sistemas aquíferos 
na Amazônia para se ter cálculos precisos sobre valores e 
categorias de reservas, os números apresentados servem, 
inicialmente, para mostrar a importância e grandeza des-
se reservatório. Estes números sinalizam para a necessi-
dade de esforços com vistas a direcionar estudos de de-
talhe para uma avaliação mais precisa da expressão física 
e estratégica desse importante manancial de água doce.

A Tabela 2 sintetiza dados gerais sobre as forma-
ções ou sequências estratigráficas, as quais permitiram 
estabelecer valores preliminares para as reservas do 
SAGA. Em função da relevância do tema, necessário se 
faz apresentar considerações sobre os parâmetros uti-
lizados para o cálculo de reservas. As áreas atribuídas 
às diferentes bacias provém de dados já largamente es-
tabelecidos na literatura especializada e resultam em 
1.305.000 km². As espessuras máximas das unidades 
foram obtidas de cartas cronoestratigráficas e das des-
crições de seções tipo e/ou seções de referência, além de 
poços estratigráficos da Petrobras.
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A Tabela 2 reúne dados e informações que possibi-
litaram o cálculo estimativo inicial das reservas de águas 
subterrâneas. Constam as espessuras dos pacotes sedi-
mentares das sequências e aquelas oriundas de seções-
tipo obtidas de diversas cartas cronoestratigráficas. A 
espessura arenosa estimada foi estabelecida a partir das 
descrições das formações geológicas, realizadas pelos 
autores referenciados, bem como obtido de cartas lito-
estratigráficas das bacias.

Para a definição do volume arenoso, potencialmente 
aquífero, os parâmetros utilizados foram a área de ocor-
rência de cada formação (A) multiplicada pela espessura 
arenosa estimada (H). Como não se tem medidas de po-
rosidade efetiva das várias formações, foram utilizados 
para os cálculos as médias de porosidade pertinentes aos 

sedimentos e rochas sedimentares aplicadas comumente 
a estes cálculos. Os valores de porosidade total e porosi-
dade específica em arenitos e arenitos silto-argilosos, a 
grande maioria dos pacotes sedimentares nas formações 
consideradas, variam entre 50% a 10%. Nesse sentido, e 
de forma conservadora, utilizou-se o valor de 20% para 
a porosidade nos cálculos apresentados, o que permite 
obter o volume do pacote arenoso. O volume, assim ob-
tido não representa necessariamente o volume hídrico 
total da formação, posto que este pode não estar comple-
tamente saturado. Assim, aplicou-se um redutor de 10% 
sobre os volumes encontrados (Coluna 11 da Tabela 2) 
resultando na composição da Coluna 12, com os números 
relativos às reservas de águas subterrâneas do SAGA, so-
bre os quais são feitas as considerações a seguir.

Figura 14 - Cartas cronoestratigráfica e litoestratigráfica da parte superior da Bacia do Marajó, modificada de Zalán e 
Matsuda (2007).
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As diferenças entre os valores constantes na colu-
na 12, em cerca de 35%, podem ser entendidas, levando-
se em consideração que os números da esquerda foram 
construídos com as espessuras máximas das sequências 
e os da direita com as seções encontradas nos poços que 
atravessaram as formações. Mesmo no caso de se utili-
zar o valor menor (162.520 km³), chega-se a um número 
muito elevado para o total das reservas.

Sobre as reservas apontadas podem ser feitas diver-
sas considerações. Inicialmente pode-se dizer que elas 
são reservas potenciais, tomadas no sentido global, sem 
qualquer distinção de categorias. Também não se leva 
em consideração a qualidade das águas presentes, as 
quais podem ter vários tipos de problemas. Outro ponto 
muito importante a considerar, diz respeito à disponi-
bilidade exploratória dessas reservas. Efetivamente, em 
termos de explotação, as reservas mais importantes se-
riam aquelas situadas em profundidades de até 500-600 
m. Aquíferos situados abaixo desse valor representam 
reservas estratégicas e nas condições atuais de explo-
tação de água subterrânea na região deverão ser pouco 
consideradas.

FORMALIZAÇÃO DA DENOMINAÇÃO 
“SISTEMA AQUÍFERO GRANDE  

AMAZÔNIA – SAGA”

O estado da arte sobre o conhecimento lito-estra-
tigráfico-estrutural-hidrogelógico da Província Estrutu-
ral Amazônia comporta elementos que permitem esta-
belecer, entre outros, os seguintes aspectos:

a) O intervalo crono-estratigráfico Eo-Neo Cretá-
ceo-Cenozóico encerra unidades litológicas, nas 
diversas bacias nela existentes que configuram, 
certamente, um grande sistema hidrogeológico;

b) tal sistema apresenta continuidade lateral e/ou 
vertical entre unidades permo-porosas o que per-
mite considerá-lo uma macro unidade hidrogeo-
lógica (Figura 2);

c) as características litoestratigráficas dessas unida-
des litológicas, embora possam existir desconti-
nuidades físicas entre corpos permo-porosos, ne-
las contidas, eles são parte de um mesmo contex-
to geológico e, dessa forma, podem ser tratadas 
como componentes desta macro unidade;

d) tendo em vista os condicionantes deposicionais 
espaço-temporalmente, ao longo das bacias con-
sideradas, terem sido semelhantes, no intervalo 
de tempo em análise, agrega-se mais um parâ-
metro no sentido de considerar as formações em 
apreciação como passíveis de serem reunidas em 
um sistema hidrogeológico único;

e) com base nesses argumentos preliminares é que 
se propõe formalizar a denominação de SISTE-
MA AQUIFERO GRANDE AMAZÔNIA e a sigla 
SAGA para esse conjunto lito-estratigráfico-es-
trutural-hidrogeológico, da Província Estrutural 
Amazônia.

CONCLUSÕES

A Província Hidrogeológica Amazônica comporta 
um sistema ecológico diferenciado no mundo. Apesar 
de possuir a maior área coberta por água doce no Bra-
sil, possui uma população que representa menos de 5% 
em termos nacionais, existindo, consequentemente, um 
grande descompasso entre volume hídrico disponível e 
índice demográfico.

É fato a importância que a Amazônia possui no ce-
nário mundial relativo ao ambiente natural, enquanto 
pulmão verde e região destacada em águas superficiais. 
Até o presente, porém, se tem pouco conhecimento 
acerca de suas águas subterrâneas, em termos de distri-
buição, qualidade e reservas, em razão de serem poucos 
os trabalhos geológicos que permitam avançar na com-
preensão dos condicionantes que a geologia impõe aos 
sistemas aquíferos, principalmente nos aspectos de ge-
ometria e cinemática.

A geologia amazônica analisada hidrogeologica-
mente, sob o foco de integração de unidades permo-po-
rosas no âmbito das diferentes bacias (Acre, Amazonas, 
Marajó e Solimões) que recobrem uma área de 1.305.000 
km², sustenta a proposição de que essas unidades, situ-
adas estratigraficamente do Cretáceo ao Quaternário, 
podem ser agrupadas sob a denominação de “Sistema 
Aquífero Grande Amazônia – SAGA”, para o qual são 
indicadas reservas hídricas estimadas preliminarmente 
em 162.520 km³, certamente um dos maiores sistemas 
hidrogeológicos do mundo.
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Tabela 2 - Dados gerais acerca das sequências/formações que compõem o SAGA nas diversas bacias na Amazônia - Brasil.

BACIA
ERA/

PERÍODO
FORMAÇÃO

ÁREA

(km²)

SEQUÊNCIA/ 
ESPESSURA

MÁXIMA (m)

FORMAÇÃO/
ESPESSURA 
TOTAL(m)

SEÇÃO-TIPO/SEÇÃO DE 
REFERÊNCIA LOCALIZAÇÃO

A
C

R
E

Quaternário Iça

150.000

140 140

Rio Içá, da localidade Boa União 
(poço 1AS-39-AM) até a sua 

foz no Rio Solimões. Seção de 
referência: poço 1AS-41-AM

2º 46´ S

e 67º 37´W

Cenozoico Solimões 2.200

570;

No rio Jaquirana, 
fronteira 

com o Peru, até 
3.000m;

329 (?)

Rios Solimões e Javari. Seção 
de referência:  Poço 2-RC-1-AM 

(Rio Curuçá estratigráfico no 
1), Poço 1As-4a-AM (CPRM), da 

superfície até 570 m.

4º 26´ 18´´S

e 70º 38´21´´W

Cretáceo

Ramon

1.000

61 Poço 1-RM-1-AC, no intervalo 
entre 1876 e 1815 m;

8º 02´ 33´´ S

e 73º 13´ 09´´ W.

Rio Azul

800

(talvez 
repetida por 

falhamentos).

Rio Azul, afluente do Rio Moa, 
afluente do Rio Juruá no Estado 
do Acre.Referência: poço 1-RM-

1-AC, intervalo entre 2076 e 
1998m.

8º 02´ 33´´ S

e 73º 13´ 09´´ W.

Divisor 150

Serra do Divisor, fronteira 
Brasil-Peru. Seção de referência: 

poço

1-RM-1-AM, intervalo entre 
1998 e 1876m.

8º 10´ 44´´ S

e 73º 22´34´´ W

Moa 300 Seção-tipo: Rio Moa, Estado do 
Acre.

8º 10´ 44´´ S

e 73º 22´34´´ W

Capanáua 100 Igarapé Capanáua, afluente do 
Rio Moa ------

Quaternário Içá 500.000 140 140

Rio Içá,da localidade Boa União 
(poço 1AS-39-AM) até a sua 

foz no Rio Solimões. Seção de 
referência: poço 1AS-41-AM

2º 46´ S

e 67º 37´W

SO
LI

M
Õ

ES

Cenozoico Solimões

600.000

1.800 700

Ao longo dos rios Solimões e 
Javari. Seção de referência: da 

superfície até 570m; poço 2-RC-
1-AM (Rio Curuçá estratigráfico 

no 1),Poço 1As-4a-AM (CPRM)

4º 26´ 18´´S

e 70º 38´21´´W

Cretáceo Javari 1.000 350

poço 2-RJ-1-AM (Rio Javari 
estratigráfico no 1), Intervalo 

765-1261 m. Seções de 
referência: poço 1-BV-1-AM (Boa 

Vista pioneiro no 1)  intervalo 
305-665m e poço 1-JR-1-AM  no 

intervalo 401-745m.

4º 45´ 49´´S

e 72º 11´ 49´´W

4º 11´ 32´´S

e 65º 25´ 08’’

AM
AZ

O
N

AS

Cenozoico Alter do Chão

500.000

537

537

Espessura máxima: 
1266 m, no poço 

1-AL-1-PA.

Seção-tipo: poço 1-AC-1-PA (Alter do 
Chão pioneiro no 1), Estado do Pará.

2º 31’ 15”S e 54º 
58’30´´W

Cretáceo Jazida da 
Fazendinha -----

180

370

Seção-tipo: poço Fazendinha número 
28 (9-FZ-28-AM), margem direita do 
Rio Madeira, no Amazonas. Seção de 
referência: poço 1-NO-1-AM (Nova 

Olinda pioneiro no 1, estado do 
Amazonas), intervalo 550 – 180m.

3º 39´ 59´´S

e 58º 56´ 57´´W,

3º 52´ 52´´ S

e 59º 05´ 05´´W

M
AR

AJ
Ó

Quaternário Tucunaré

55.000

----- Mais de 1000 m -------- ------

Cenozoico

Marajó ------
  Espessura máxima 

em torno de 
2.000m

------- ------

Limoeiro ------ Cerca de 3.000 m

Seção de referência: intervalo 2560-
3498m do poço 1-CR-1-PA; 1-LM~1PA 

Limoeiro Pioneiro nº 1) intervalo 
2.619 – 4.027 m

1º 55´36´´ S

e 49º 26´ 20´´ W

Cretáceo

Anajás ------ Com cerca de 
1200 m

Seção tipo  poço 1-AN-1-PA (Anajás 
pioneiro número 1)

0o 56´19´´S

e 49º 49´ 16´´W

Breves ------ Seção com cerca de 
6.000 m

Poço 1-BV-1-PA (Breves, pioneiro no 
1, Estado do Pará

2º 43´ 49´´ S

e 49º 44´48´´ W

Jacarezinho ------ 1000
Poço 1-JO-1-PA (Jacarezinho Pioneiro 

no 1º , Estado do Pará)  intervalo 
1665-2675 m.

1º 0´37,01´´

e 50º 42´20,20´´
TOTAL 305.000 ------ ------ ------ ------

Referências: Cunha (2007); Schaller et al. (1971); Zalán e Matsuda (2007); Caputo (no prelo). Média ponderada da arenosidade e das 
espessuras das formações da sequência; ** Utilizando as médias de espessuras encontradas em poços.
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Orosirian magmatism and 
metamorphism in Suriname: 

new geochronological constraints

Magmatismo e metamorfismo orosirianos no 
Suriname: novas evidências geocronológicas

Emond W.F. de Roever1, Jean Michel Lafon2, 
Claude Delor3, Alain Cocherie3, Catherine Guerrot3

ABSTRACT: Felsic metavolcanic rocks and associated 
hypabyssal granites and biotite granites form a large 
Paleoproterozoic belt from Venezuela and central Guyana 
across the Bakhuis belt to southwestern Surinam and 
Northern Brazil. A metarhyolite and a coarse hypabyssal 
leucogranite from the Sipaliwini region, SW Surinam, 
near the Brazilian border furnished zircon Pb-evaporation 
ages of 1987 ± 4 Ma and 1980 ± 4 Ma, respectively. A 
biotite granite from NW Surinam yielded zircon Pb-
evaporation age of 1949 ± 12 Ma. These ages constrain 
the age of the magmatic belt in western Surinam, in 
agreement with 1.99–1.97 Ga ages of metavolcanic rocks 
from Brazil (Roraima State), Venezuela and Guyana. 
TDM model ages of 2.43-2.44 Ga (–2.41< ƐNd(t) <-1.54) 
show that the volcanism was derived from reworking of a 
Paleoproterozoic crust with minor Archean contribution. 
South of the magmatic belt, the Cauarane-Coeroeni belt 
is represented in Surinam by the Coeroeni gneiss. U-Th-
Pb dating of a monazite from a cordierite tonalite from 
the Coeroeni River gave an age of 2009 ± 14 Ma for the 
migmatization and high-grade metamorphism of the 
Coeroeni gneiss. Pb-evaporation ages of 2.72 and 2.89 
Ga for two zircons from the cordierite tonalite point to 
the presence of Archean inherited components in the 
protolith. In the border zone of the Coeroeni gneiss, zircon 
Pb-evaporation and titanite Pb-Pb ages of, respectively, 
1976 ± 5 Ma and 1961 ± 17 Ma were obtained for a tonalitic 
gneiss, probably indicating gneiss emplacement during a 
second phase of high-grade metamorphism. The Orosirian 
metamorphism is substantially younger than the late 
Rhyacian UHT metamorphism in the Bakhuis belt (2.07-
2.05 Ga). This indicates that the Bakhuis belt cannot be 
grouped together with the Cauarane-Coeroeni belt.
KEYWORDS: Guiana shield; Surinam; Orosirian 
magmatism and metamorphism; Cauarane-Coeroeni belt. 

RESUMO: Rochas metavulcânicas félsicas e granitos hipoabissais 
associados com biotita granitos formam uma extensa faixa 
paleoproterozoica da Venezuela e Guiana até o sudoeste do Suriname 
e norte do Brasil. Idades Pb-Pb em zircão de 1987 ± 4 Ma e 1980 ± 4 Ma 
foram obtidas, respectivamente, para um metarriolito e um granito 
da região de Sipaliwini, sudoeste do Suriname, próximo à fronteira 
com Brasil. Para um biotita granito do noroeste do Suriname, a 
idade de 1949 ± 12 Ma foi determinada utilizando a sistemática 
Pb-Pb em zircão. Esses dados fornecem a idade de formação de um 
cinturão magmático na porção oeste do Suriname e estão de acordo 
com as idades de 1,99-1,97 Ga de rochas metavulcânicas do Brasil 
(Roraima), Venezuela e Guiana. Idades modelo TDM de 2,43-2,44 
Ga (–2,41< ƐNd(t) <-1,54) indicam fontes paleoproterozoicas com 
incipiente componente arqueano para este magmatismo. Ao sul do 
cinturão magmático, o Cinturão Cauarane-Coeroene é representado 
no Suriname pelo Gnaisse Coeroene. Uma datação U-Th-Pb de 
monazita de um cordierita tonalito do rio Coeroene forneceu uma 
idade 2009 ± 14 Ma para a migmatização e metamorfismo de alto 
grau do Gnaisse Coeroene. Idades Pb-Pb de 2,72 e 2,89 Ga de dois 
cristais de zircão do cordierita tonalito indicam a presença de um 
componente arqueano no protólito. Na região de borda do Gnaisse 
Coeroene, um gnaisse tonalítico forneceu idades Pb-Pb em zircão e 
titanita de, respectivamente, 1976 ± 5 Ma e 1961 ± 17 Ma, indicando 
provavelmente a formação do gnaisse durante ume segunda fase de 
metamorfismo de alto grau. O episódio metamórfico orosiriano é 
mais novo que o episódio de metamorfismo ultra alta temperatura 
da Faixa Bakhuis (2,07-2,05 Ga), indicando que essa última não faz 
parte do Cinturão Cauarane-Coeroene.

PALAVRAS-CHAVE: Escudo das Guianas; Suriname; 
Magmatismo e Metamorfismo Orosirianos; Cinturão Cauarane-
Coeroene.
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INTRODUCTION

A prominent feature of the Guiana Shield is the 
very large Transamazonian granite-greenstone belt 
along its north side (Figure 1A). However, the belt is 
discontinuous, with a northwestern Venezuela-Guyana 
belt and an eastern Surinam-French Guiana-Brazil belt 
separated by the Bakhuis horst in western Surinam, wi-
thout clear continuation in between (Delor et al. 2003a; 
Kroonenberg & de Roever, 2009). The northwestern 
belt consists of three wide greenstone branches separa-
ted by large tonalitic bodies, which converge towards 
the east. The eastern belt encompasses two branches 
in French Guiana around a large central tonalitic com-
plex, which merge westward into a single belt in east 
Surinam. The small number of age determinations for 
the north-western belt (Day et al, 1995; Norcross et al., 
2000) correspond rather well with the detailed Rhya-
cian time frame from French Guiana, of 2.26–2.08 Ga 
(Vanderhaeghe et al. 1998; Delor et al, 2003b), and Ama-
pá state, Brazil (Avelar, 2002, Lafon et al. 2003, Rosa-
Costa et al. 2006, Barreto et al. 2013). The northwestern 
and eastern greenstone belts display a large lithological 
similarity, but only the eastern belt has an upper detrital 
unit, deposited in pull-apart basins formed by transcur-
rent tectonics during the Neorhyacian (Vanderhaeghe 
et al. 1998, Delor et al. 2003a).

The northwestern and eastern part of the Guiana 
Shield show more differences. A striking feature of the 
eastern part is the presence of a large Archean basement 
in the south, the Amapá Block, which was reactiva-
ted by the Rhyacian orogeny (Rosa-Costa et al., 2006, 
2008). Cooling path studies in French Guiana and nor-
thern Brazil (Nomade et al., 2002; Théveniaut & Delor, 
2003; Rosa-Costa et al., 2009) showed that most of the 
eastern part started cooling around the end of the Rhya-
cian (2.05 Ga). In the north-western part of the Guiana 
Shield orogeny continued up to the deposition of an ex-
tensive, thick cover of subhorizontal continental sands-
tones starting at 1.87 Ga, with detrital zircons as young 
as 1.96 Ga (Roraima Supergroup; Santos et al., 2003a), 
or starting even earlier, at 1.90 Ga (Minter, 2006). The 
Archean Imataca complex, intensively deformed and 
metamorphosed during the Transamazonian orogeny, 
is situated NW of the western granite-greenstone belt, 
separated from it by the prominent Guri fault (Tassinari 
et al., 2004). Only rare traces of Archean basement south 
of this granite-greenstone belt have been found, instead 
the granite-greenstone belt is bordered to the south by 
two sinuous, more or less parallel belts of younger (i.e. 
Orosirian) age, a magmatic belt of felsic metavolcanics 
and associated granites, and a belt of high-grade meta-
morphic rocks.

Surinam constitutes a key area to unravel the ge-
odynamical evolution of the central part of the Guia-
na Shield during the Paleoproterozoic. However, ro-
bust radiometric ages are dramatically lacking and the 
available ones are roughly concentrated in the Bakhuis 

Mountains area. The aim of this study is to present new 
geochronological results on magmatic and metamorphic 
units from selected areas, in Surinam, to provide new 
geochronological constraints on the evolution of the 
central Guiana Shield after the Rhyacian.

GEOLOGICAL CONTEXT IN SURINAM
 

The large eastern granite-greenstone belt in the 
NE part of Surinam continues into French Guiana. An 
extensive Rhyacian granite area, in part with deep le-
vel orthopyroxene-bearing granites, occurs south of the 
belt in the central and SE part of the country. The NW 
part shows small occurrences of the northwestern gra-
nite-greenstone belt which continues into Guyana and, 
in between the two granite-greenstone belts, the SW-
NE running Bakhuis UHT belt. The high-grade Coero-
eni belt covers large part of SW Surinam and continues 
into Guyana. A magmatic belt of felsic metavolcanics 
and associated granites runs from the Guyana border 
in northwest Surinam across the Bakhuis belt and then 
along the eastern side of the Coeroeni Belt to the sou-
thern border with Brazil. In the centre, the Tafelberg 
(“Table Mountain”) consists of subhorizontal Roraima 
Supergroup sandstones.

Felsic metavolcanic belt and associated gra-
nites

Felsic metavolcanic rocks and associated subvol-
canic granites and less shallow granites form a nearly 
uninterrupted belt of 1400 km long, across Venezuela, 
Guyana, west Surinam and northern Brazil. The sinuous 
belt bends off sharply from roughly W-E in northern 
Roraima State in Brazil and Guyana to S-SE in west 
Surinam. The volcanics are called Surumu in northern 
Roraima State, Cuchivero and Caicara in Venezuela, 
Iwokrama in Guyana and Dalbana in Surinam. Detai-
led descriptions of Surinam and Guyana metavolcanic 
units can be found in Verhofstad (1970), Maas and van 
der Lingen (1975) and Berrangé (1977). The felsic meta-
volcanic rocks are closely associated with hypabyssal 
granites such as leucogranites, feldspar porphyries and 
granophyric granites (e.g., Verhofstad, 1970; Berrangé, 
1977). In West Surinam, the areas with felsic metavol-
canic rocks and hypabyssal granites are surrounded by 
large zones of coarse-grained biotite granites with many 
K-feldspar megacrysts (Bosma et al., 1978; 1984). The 
biotite granites are intrusive into the metavolcanics and 
commonly contain xenoliths of these rocks, indicating 
that they are younger than the felsic metavolcanic units. 
Mature sandstones and monomict conglomerates form 
the base of the volcanics (Muruwa Formation in Guya-
na, Ston Formation in Surinam and Los Caribes Forma-
tion in Venezuela). The mature sediments and confor-
mably overlying metavolcanics rest unconformably on 
folded and metamorphosed rocks of the greenstone belt 
and show large open folds themselves.
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Schobbenhaus et al. (1994) determined an U-Pb 
zircon age of 1966 ± 9 Ma for a Surumu rhyodacite from 
northern Roraima. Two other Surumu rhyodacites were 
dated by ion probe at 1977 ± 8 and 1984 ± 9 Ma (Santos in 
Reis et al., 2000; Santos et al., 2003) and ash flow sam-
ples from the Cuchivero Group in Venezuela at 1.98 Ga 

(Brooks et al., 1995). Recently, Nadeau et al. (2013) de-
termined the age of six felsic volcanics and subvolcanic 
granites of the Iwokrama Formation in central Guyana 
by LA-ICP-MS. The crystallization age of 1980 – 1991 
Ma for the youngest zircon populations would repre-
sent the age of the volcanics and granites. An age of 1.96 

Figure 1 - Geological sketchmap of the Guiana Shield, after Delor et al. (2003a). The map shows the western and eastern 
part of the Guiana Shield, the Bakhuis belt (red) and the position of the magmatic belt of felsic metavolcanics and as-
sociated granitoids (light brown) and of the Cauarane-Coeroeni belt (dark brown).
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Ga was found for biotite granites intruding the Surumu 
metavolcanics (Reis et al., 2003). The metavolcanics and 
biotite granites have been associated to the so-called 
Orocaima episode (Reis et al. 2000).

Widespread occurrences of felsic volcanic rocks 
have been recognized to the south in Brazil, in a large 
zone from eastern Amazonas and southern Roraima to 
northern Pará. However these volcanics were found to 
have a 100 Ma younger age, about 1.89-1.87 Ga (Costi 
et al., 2000; Macambira et al., 2002; Valerio et al., 2009; 
Ferron et al., 2010, Barreto et al. 2012, 2013). Therefore, 
they correspond to a distinct magmatic episode called 
Iricoumé volcanism, unrelated to the Orocaima episode. 
In addition, large occurrences of felsic volcanics south 
of the Amazon (in Tapajos Gold province and near São 
Felix do Xingu) were found to have such an age (La-
marão et al., 2002; Pinho et al. 2006; Fernandes et al. 
2011). However, volcanic rocks with an age of 1.99 Ga 
have been identified locally along the Trombetas river 
in northern Pará (Barreto et al. 2012, 2013) and south 
of the Amazon river, in the Tapajos gold Province, (Vila 
Riozinho formation; dated at 2.00 Ga, Lamarão et al., 
2002). The older and younger volcanics are difficult to 
distinguish from each other in the field and under the 
microscope. Therefore, Lamarão et al. (2005) and Fer-
ron et al. (2010) argue that the older metavolcanics may 
have a larger occurrence than previously thought.

Medium- and high-grade metamorphic belt
The Central Guiana Granulite (CGG) belt is su-

pposed to be a 1000 km long SW-NE belt of mainly gra-
nulitic rocks stretching from western Surinam across 
southern Guyana into north-western Brazil, State of 
Roraima (Kroonenberg, 1976). The belt would have 
two branches in Surinam, the Bakhuis belt in the Nor-
th-West and the Coeroeni Group in the South-West. 
However, Gibbs and Barron (1993) left the Coeroeni 
Group out of the CCG belt. Delor et al. (2003a) pointed 
out that aeromagnetic evidence and lack of relief east 
of the Kanuku horst as well as geochronological data 
did not support a continuation of the belt towards the 
Bakhuis horst in North-West Surinam. These authors 
proposed instead an arcuate continuation of the CCG 
belt to the Coeroeni belt in SW Surinam, which they 
called the Roraima – Kanuku – Coeroeni belt. Mapping 
in Roraima State during the last decade emphasized the 
importance of this belt as a key tectonic feature of the 
western part of the Guiana Shield (Fraga et al., 2008, 
2009). As Roraima refers to the Mesoproterozoic Ro-
raima Supergroup, the belt was renamed as the Caua-
rane–Coeroeni belt (Reis et al., 2003, Fraga et al., 2008, 
2009). Kroonenberg (1976) and Berrangé (1977) provide 
detailed descriptions of the lithology of the Coeroeni 
and Kanuku Groups.

In the Coeroeni area, a first phase of medium- to 
high-grade synkinematic metamorphism was accom-

panied by extensive migmatization (Kroonenberg, 
1976). A second phase of medium to high-grade meta-
morphism was considered to be static and to represent 
emplacement of the Coeroeni gneiss as a dome. Fraga 
et al. (2008, 2009) identified a similar two-phase me-
tamorphic evolution in the Cauarane Group, but they 
considered that the second phase represents the effects 
of nearby granite emplacement.

The metamorphic age of the Kanuku Complex 
was determined by zircon LA-ICP-MS dating of parag-
neiss, migmatite, granulite and S-type granite as ran-
ging from 1956 ± 12 Ma to 1979 ± 14 Ma (Nadeau et al., 
2013). SHRIMP U-Pb zircon dating established an age 
of 2.04 Ga for detrital zircon in Cauarane paragneiss, 
giving a minimum age for, at least, part of its sedimen-
tation (Santos, 2003). Xenoliths of folded supracrustals 
in granitoids from Roraima State with an age of 1.98 Ga 
would constrain the minimum age of folding and me-
tamorphism. A SHRIMP U-Pb monazite age of 1995 ± 
4 Ma for an S-type granitic body related to migmatitic 
paragneisses might represent the peak of the synkine-
matic metamorphism (Fraga et al., 2008, 2009). Finally, 
a SHRIMP U-Pb age of 1969 ± 4 Ma for zircon from a 
migmatitic paragneiss of the Cauarane Group was ten-
tatively interpreted as reflecting a younger phase of sta-
tic metamorphism (Fraga et al., 2008, 2009).

ANALYTICAL PROCEDURES

Six samples have been dated by the Pb-evapo-
ration method on zircon (Kober, 1986, 1987), four of 
them (hypabyssal granite - 00SUR48, metarhyolite 
- 00SUR40, biotite-granite - SU1 and biotite-gneiss - 
SU28b) at the geochronological laboratory Pará-Iso of 
the UFPA (Belem, Brazil) and two samples (tonalitic 
gneiss - VLK-1 and cordierite tonalite SU23a) at the ge-
ochronological laboratory of the BRGM (Orleans, Fran-
ce). In both laboratories, isotopic determinations were 
performed on a Finnigan MAT262 Thermal ionization 
mass spectrometer – TIMS, in dynamic mode and using 
an ion-counting system. Detailed description of the 
procedure is given in Cocherie et al. (1992), Delor et al. 
(2003b) and Barreto et al. (2013).

One sample of titanite of the tonalitic gneiss (sam-
ple VLK-1) was also dated by Pb-Pb method at the 
UFPA´s laboratory according to the experimental pro-
cedure described in Krymsky et al. (1987).

U-Th-Pb (EPMA) dating of monazite was carried 
out on the sample of cordierite tonalite (sample SU23a), 
with an electron probe microanalyzer at the BRGM, 
following the procedures for monazite after Cocherie et 
al. (1998, 2005).

Sm-Nd isotopic analyses of four whole-rock sam-
ples, two of them also dated by Pb-Pb method (samples 
00SUR40 and 00SUR48) and two other metarhyolites 
(samples 00SUR44 and 00SUR46) were carried out at 
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UFPA´s laboratory following the analytical procedu-
res of Oliveira et al. (2008). The 143Nd/144Nd ratio was 
normalized using a 146Nd/144Nd value of 0.7219 and the 
decay constant used was the value revised by Lugmair 
and Marti (1978) of 6.54 x 10-12.y-1. The Nd T

DM
 ages were 

calculated using the DePaolo (1981) model and the Nd 
epsilon values were calculated using a presumed or de-
termined crystallization age of 1.99 Ga.

For all the isotopic results, age calculations were 
done using the ISOPLOT program version 3.1 (Ludwig, 
2004). The results are given at a two sigma level.

The sample locations are displayed on figure 2A, B 
and C and the list of samples with corresponding map 
coordinates and description are presented in the appen-
dix.

Figure 2 - Regional geological maps with sample locations. (A) Magmatic belt - Sipaliwini river area, far south of Suri-
nam near the Brazilian border; (B) Cauarane-Coeroeni belt - Coeroeni river area; (C) Magmatic belt - Nickerie river area 
north west of the Bakhuis Granulite belt.

GEOCHRONOLOGICAL RESULTS

The Pb-Pb zircon, Sm-Nd whole rock, U-Th-Pb 
monazite and Pb-Pb titanite results are presented in ta-
bles 1, 2, 3 and 4, respectively.

Magmatic belt: far south part (Sipaliwini river 
area) and northwestern part (Nickerie river area)

For the metarhyolite (sample 00SUR40) collected 
along the Sipaliwini River in the far south, near the Bra-
zilian border, eight zircons were dated successfully, at 
1987 ± 4 Ma. This age is considered as the crystalliza-
tion age of the volcanic rocks. Two grains displayed an 
age slightly older at high temperature steps around 2.0 

Ga and may represent some inherited component in the 
grains (Figure 3a).

Only a few zircon grains could be separated from 
the leucogranite taken just north of the Sipaliwini River 
(00SUR48). Six grains were dated, and the four older 
ones gave a mean value of 1980 ± 4 Ma (Figure 3b), whi-
ch is interpreted as the age of crystallization of the gra-
nite, contemporaneously with the metavolcanic rocks.

More zircons could be separated from a sample of 
biotite granite from NW Surinam, from a quarry NW 
of the Bakhuis belt (SU1). However, only a few grains 
could be dated successfully. Four grains furnished ages 
between 1.94 and 1.96 Ga, one grain an age of 1.98 Ga 
and another grain an age of 3.12 Ga. The mean value of 
1949 ± 12 Ma, even poorly constrained, probably corres-
ponds to the age of crystallization of the biotite granite 
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Table 1 - Pb-Pb isotopic results and age calculation on zircons of metarhyolites (sample 00SUR40) and hypabyssal gran-
ite (sample 00SUR48) from Sipaliwini river; biotite granite (sample SU1) from Nickerie river; cordierite tonalite (sample 
SU23a) and tonalitic gneiss (sample VLK-1) from Coeroeni river.

Zircon
Temp.

oC

Number

of ratios

206Pb/

204Pb                                              

208Pb/

206Pb
2σ

207Pb*/

206Pb*
2σ Age step 

(Ma) 2s Age Grain 
(Ma) 2σ

METARHYOLITE (Sample 00SUR40)

SUR40/1 1480 36 20000 0.23567 56 0.12225 22 1990 3 1990 3
SUR40/3 1500 30 12821 0.14710 127 0.12206 45 1987 7 1987 7
SUR40/4 1500 36 37037 0.11819 29 0.12254 35 1994 5

1530 4 25641 0.13247 152 0.12193 95 1985 14 1993 6
SUR40/5 1500 34 43478 0.12254 28 0.12188 19 1984 3 1984 3
SUR40/6 1500 38 7937 0.10408 195 0.12177 28 1983 4 1983 4
SUR40/7 1500 30 40000 0.11487 120 0.12233 23 1991 3  

1530 8 > 1000000 0.15912 82 0.12288 30 1999 4 1994 8
SUR40/8 1500 32 18868 0.15790 43 0.12179 36 1983 5 1983 5
SUR40/9 1450 8 3067 0.11385 96 0.12147 60 1978 9

1500 8 21739 0.09117 51 0.12298 109 2000 16
Mean age (MSWD = 3,2  - grains 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 1987 4

HYPABYSSAL GRANITE (Sample 00SUR48)

SUR48/1 1500 36 11364 0.23104 53 0.12167 36 1981 5 1981  5
SUR48/2 1450 6 7813 0.21248 1931 0.11949 132 1949 20

1500 16 9174 0.23147 91 0.12211 51 1988 7 1988 7
SUR48/4 1450 28 3717 0.23208 445 0.12039 34 1962 5

1500 36 14925 0.24865 95 0.12154 16 1979 2 1979 2
SUR48/5 1500 38 5747 0.21268 135 0.12019 47 1959 7
SUR48/8 1500 32 6667 0.28253 190 0.12080 30 1968 4
SUR48/13 1500 8 4762 0.17975 132 0.12130 96 1976 14 1976 14

Mean age (MSWD = 2,2 - grains 1, 2, 4, 13) 1980 4

BIOTITE GRANITE (Sample SU1)

SU1/03 1500 6 3344 0.19620 558 0.11876 221 1938 33 1938 33
SU1/05 1500 34 4115 0.11488 297 0.11913 73 1944 11 1944 11
SU1/07 1450 8 8130 0.09159 322 0.12167 263 1981 38

1500 8 18182 0.19610 928 0.12163 833 1980 122 1981 37
SU1/11 1500 22 2941 0.26223 1196 0.11540 104 1886 16
SU1/16 1450 16 3984 0.20177 642 0.11910 126 1943 19 1943 19
SU1/19 1500 14 2463 0.14792 315 0.11996 91 1956 13 1956 13
SU1/21 1450 14 2475 0.13283 356 0.23938 145 3116 10

Mean age (MSWD = 1.5 - grains 3, 5, 7, 16, 19) 1949 12

MIGMATITIC MOBILISATE (Sample SU28b)

SU28B/03 1500 8 43478 0.11059 150 0.12316 70 2003 10 2003 10
SU28B/05 1500 22 4219 0.15629 91 0.12145 75 1978 11 1978 25

Mean age (Grains 1 and 2) 1991 25

CORDIERITE TONALITE (Sample SU23a)

ZrA 1420 60 12050 0.0590 - 0.12622 43 2046 6
1440 57 30490 0.1056 - 0.12978 37 2095 5

ZrB 1440 52 42970 0.0120 - 0.12898 95 2084 13
1460 63 134130 0.0460 - 0.15374 188 2388 21
1480 64 159830 0.1310 - 0.20831 101 2892 8

ZrC 1400 21 6700 0.0660 - 0.12298 45 2000 6
1440 27 8380 0.1850 - 0.12612 97 2045 14
1460 63 13400 0.2320 - 0.12766 74 2066 10

ZrD 1400 54 14860 0.0200 - 0.15112 98 2359 11
1420 56 20060 0.0240 - 0.16722 55 2530 6
1440 63 21410 0.0340 - 0.18018 70 2655 6
1460 47 10280 0.0690 - 0.18588 167 2706 15
1500 62 47920 0.1210 - 0.18792 45 2724 4

TONALITIC GNEISS (Sample VLK-1)

ZrA 1420 8 10190 0.18800 - 0.12134 150 1976 44
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(figure 3c). The 1.98 Ga grain has been included in the 
calculation because its large error of 37 Ma overlaps the 
ages of the younger crystals. However, the biotite grani-
te contains many dark xenoliths (probably of felsic me-
tavolcanic rocks), so the zircon grain might be a xeno-
cryst from such xenoliths. The age of 3.12 Ga, evidently, 
points to a rare Archean zircon.

The Sm-Nd results of the three samples of metavol-
canic rocks provided very similar Nd T

DM
 model ages of 

2.43-2.44 Ga and negative Ɛ
Nd(t) 

values between - 1.54 and 
- 2.41. The sample of hypabyssal granite displayed a you-
nger Nd T

DM
 model age of 2.15 Ga and positive Ɛ

Nd(t) 
value 

of + 1.34. Therefore, the volcanic and granite magmatisms 
were derived from reworking of Siderian and Rhyacian 
crust, respectively, without any significant contribution 
of Archean components. However, the Siderian Nd T

DM
 

model ages may be alternatively interpreted as a mixing 
between juvenile Rhyacian crust slightly contaminated 
by some Archean crustal component (Figure 4).

Cauarane-Coeroeni belt (Coeroeni and Lucie 
river areas)

Pb-Pb ages of two zircons from a migmatitic neo-
some in the biotite gneiss from the Coeroeni River (sam-
ple SU28b) showed substantial scatter, suggesting an 
age around 1.99 Ga (1.98-2.0 Ga) for the migmatization 
and high-grade metamorphism. This substantial scatter 
and the small number of grains preclude constrain con-
fidently the age of metamorphism.

Table 2 - Sm-Nd isotopic results on whole rock for metarhyolites (samples 00SUR40, 00SUR44, 00SUR46) and hypabys-
sal granite (sample 00SUR48) from Sipaliwini river.

Table 3 - U-Th-Pb results on monazites from the cor-
dierite tonalite (sample SU23a) from Coeroeni river by 
electron microprobe

Table 4 - Pb-Pb isotopic results on titanites from the to-
nalitic gneiss (sample VLK-1) from Coeroeni river.

1460 23 34900 0.20600 - 0.12111 98 1973 28
1480 56 27280 0.21700 - 0.12193 59 1985 18
1500 63 28050 0.22900 - 0.12163 70 1980 20
1520 24 10120 0.23300 - 0.12193 66 1985 20 1981 22

ZrB 1380 20 2810 0.21600 - 0.11880 108 1938 32
1400 65 16340 0.20400 - 0.11910 66 1943 20
1420 62 22360 0.19700 - 0.11962 68 1951 20
1460 49 19780 0.18500 - 0.12141 83 1977 24 1977 24

ZrD 1400 17 9070 0.18900 - 0.12115 91 1973 26
1420 46 8090 0.21200 - 0.12098 104 1971 30 1971 30

ZrE 1380 48 1680 0.27300 - 0.11980 113 1953 34
1400 19 12390 0.24300 - 0.12081 75 1968 22
1420 58 20700 0.24800 - 0.12079 80 1968 24
1460 44 13070 0.24700 - 0.12078 45 1968 14
1480 15 7820 0.24900 - 0.12139 130 1977 38 1969 24

ZrF 1380 16 1730 0.13100 - 0.11835 281 1931 86
1400 22 9700 0.14400 - 0.12133 54 1976 16
1500 70 20500 0.20400 - 0.12172 56 1982 16
1520 21 13120 0.20300 - 0.12137 76 1977 22 1979 18

Mean age (MSWD = 0.40 - grains A, B, D, E, F) 1976 5
Italic: step not included in the age calculation of the grain

*  Radiogenic lead

Zircons with 206Pb/204Pb lower than 2500 or with Pb signal too low at the mass spectrometer are not presented in the table

(Cont. Table 1 )

Sample Sm 
(ppm)

Nd 
(ppm)

147Sm/144Nd 2σ 143Nd/144Nd 2σ f (Sm/Nd) ƐNd(0)

TCHUR

(Ga)

TDM

(Ga)
ƐNd(1.99Ga)

00SUR40 12.88 65.17 0.1195 0.0001 0.511548 0.000005 -0.39 -21.26 2.14 2.43 -1.54

00SUR44 11.51 61.19 0.1137 0.0004 0.511451 0.000030 -0.42 -23.15 2.17 2.44 -1.96

00SUR46 8.08 46.33 0.1054 0.0002 0.511319 0.000023 -0.46 -25.73 2.19 2.44 -2.41

00SUR48 11.54 71.98 0.0969 0.0002 0.511399 0.000016 -0.51 -24.17 1.89 2.15 1.34

Pb (ppm) U (ppm) Th 
(ppm) 

Th* 
(ppm)

Weighted 
mean age

± σ ± σ ± σ ± σ ± 2σ 

3 grains (40 
points)

6278 ± 1026 7616 ± 
3684

38232 
± 7260

67247 ± 
11221

2009 ± 14 Ma

6 grains (22 
points)

5838 ± 841 5192 ± 
2285

39041 
± 5181

59087 ± 
8491

2119 ± 21 Ma

Titanite 206Pb/ σ 207Pb/ σ 208Pb/ σ Rho

204Pb (%) 204Pb (%) 204Pb (%)

VLK1-0 630.44 0.17 89.01 0.18 160.10 0.18 0.99

VLK1-1 701.87 0.09 97.77 0.11 245.19 0.12 0.92

VLK1-2 536.34 0.12 77.61 0.13 143.17 0.14 0.97

VLK1-3 109.89 0.13 26.44 0.16 62.71 0.16 0.87
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Figure 3 - Pb evaporation ages for zircons from felsic rocks 
from W Surinam; (a) metarhyolite from Sipaliwini river 
(sample 00SUR40); (b) hypabyssal granite from Sipaliwini 
river (sample 00SUR48); (c) biotite granite from magmatic 
belt, NW of the Bakhuis belt (sample SU1).

Figure 4 - Diagram εNd vs. time for metarhyolites (samples 
00SUR40, 00SUR44 and 00SUR46) and hypabyssal granite 
(sample 00SUR48) from Sipaliwini river. Archean crust do-
main from Avelar et al. (2003) and Rosa-Costa et al. (2006).

A more reliable result was obtained for monazite 
from a cordierite tonalite also from the Coeroeni River 
(sample SU23a). The tonalite contains abundant encla-
ves and xenoliths of folded Coeroeni gneiss, such as gar-
net-biotite gneiss and amphibolite and may be considered 
as an advanced stage of melting amidst the surrounding 
migmatized Coeroeni gneiss. Dating of the monazite by 
EPMA indicated two distinct populations. A first one of 
three grains indicates an age of 2009 ± 14 Ma (Figure 5a). 
The monazite age, which overlaps the poorly constrained 
zircon age of the migmatitic neosome, represents the age 
of synkinematic metamorphism and migmatization of 
the Coeroeni gneiss. The second population of monazite, 
composed by six grains, furnished an age of 2119 ± 21 Ma 
(Figure 5b) and is considered as an inherited component, 
not reset by migmatization, as commonly found in meta-
morphic monazites (Cocherie et al. 1998, 2005; Delor et 
al. 2003b; Rosa costa et al. 2008).

Figure 5 - U-Th-Pb monazite ages for cordierite tonalite 
(sample SU23a) from Coeroeni river; (a) younger popula-
tion; (b) older inherited population.
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Pb-evaporation ages as old as 2.72 and 2.89 Ga 
were found for two zircon grains from the same sam-
ple of cordierite tonalite. These older ages point to the 
presence of Neo- to Mesoarchean inherited components 
(Figure 6a). The younger values, around 2.0-2.09 Ga 
may represent an upper limit, poorly constrained, for 
the crystallization of the tonalite.

A tonalitic orthogneiss from the Lucie River (sam-
ple VLK-1), near the northern border of the Coeroeni 
area yielded a zircon Pb-evaporation age of 1976 ± 5 Ma 
(Figure 6b). The age is thought to represent the age of 
formation of the orthogneiss. Pb-Pb dating of titanite 
from the same sample gave a similar age, within the er-
ror, of 1961 ± 17 Ma (Figure 6c).

A compilation of the geochronological results ob-
tained in this paper is presented in Table 5.

Figure 6 - Pb-Pb zircon and titanite ages for rocks from the 
Coeroeni river: (a) Pb-Pb zircon ages for cordierite tonalite 
(sample SU23a); (b) Pb-Pb zircon age for tonalitic gneiss 
(sample VLK-1); (c) Pb-Pb titanite age for tonalitic gneiss 
(sample VLK-1).

DISCUSSION

Age of the volcanic-granite association
Felsic metavolcanic rocks and associated granites 

form a long magmatic belt north of the Cauarane-Co-
eroeni belt, from Venezuela, northern Roraima, central 
Guyana and NW Surinam across the Bakhuis belt to 
SW Surinam and into NW Para state. The sinuous belt 
runs roughly W-E from Venezuela to NW Surinam, but 
bends off sharply to the SSE in W Surinam, along the 
boundary with the eastern part of the Guiana Shield.

The zircon Pb-evaporation ages of 1987 ± 4 Ma and 
1980 ± 4 Ma respectively obtained for a felsic metavol-
canic rock and a hypabyssal granite from SW Surinam 
well agree with the 1.99–1.97 Ga ages of Guyana, Rorai-
ma and Venezuela felsic metavolcanics (Schobbenhaus 
et al., 1994; Brooks et al, 1995; Santos et al, 2003; Nade-
au et al, 2013). At the greenstone belt / metavolcanics 
contact, the felsic metavolcanics rest unconformably on 
folded and metamorphosed rocks of the greenstone belt 
and show only large open folds themselves. The open 
folds are also in contrast with the intense folding and 
migmatization of the Cauarane-Coeroeni belt, formed 
just before, around 2.01-1.99 Ga (and probably still at 
considerable depth in the crust at 1.99-1.97 Ga). Fraga et 
al. (2008, 2009) consider the Cauarane–Coeroeni belt as 
the main tectonic feature of the central Guyana Shield. 
The metavolcanic belt north of the Cauarane-Coeroe-
ni belt is just as prominent and considerably longer. It 
might be more appropriate to consider the joint occur-
rence of the early Orosirian magmatic belt and meta-

Sample Lithology
Pb-Pb 
zircon 

age

U-Pb 
titanite 

age

U-Pb 
monazite 

age

Nd 
TDM

Ɛ(t)

Magmatic belt: far south part (Sipaliwini river area) and 
northwestern part (Nickerie river area)

00SUR40 Metarhyolite 1987  ± 
4 Ma

- - 2.43 
Ga

-1.54

00SUR44 Metarhyolite - - - 2.44 
Ga

-1.96

00SUR46 Metarhyolite - - - 2.44 
Ga

-2.41

00SUR48 Hypabyssal 
granite

1980 ± 
4 Ma

- - 2.15 
Ga

1.34

SU1 Biotite 
granite

1949  ± 
12 Ma

- - - -

Cauarane-Coeroeni belt (Coeroeni and 
Lucie river areas)

SU28b Biotite 
gneiss

≈ 1.99 
Ga

- - - -

SU23a Cordierite 
tonalite

2.06 
– 2.89 

Ga

- 2009 ± 
14 Ma 

(2119  ± 
21 Ma)

- -

VLK-1 Tonalitic 
gneiss

1976 ± 
5 Ma

1961 ± 
17 Ma

- - -

Table 5 - Compilation of the geochronological results ob-
tained in this paper.
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morphic belt as main tectonic feature of this part of the 
Guiana Shield. According to Fraga et al. (2009) a new, 
active continental margin, with northward subduction, 
was formed here, along the Cauarane-Coeroeni basin, 
at around 2.03 Ga. This new convergent margin would 
also provide an explanation for the presence of the mag-
matic belt.

The volcanic-sedimentary sequence started with 
deposition of generally mature sandstones and mo-
nomict conglomerates, most probably in a terrestrial, 
shallow-water environment (Maas & van der Lingen, 
1975; Gibbs and Barron, 1993). The volcanism occurred 
along the southern margin of the (western) greenstone 
crustal block. The metavolcanics have a high-K, calc
-alkaline composition (Verhofstad, 1970; Berrangé, 1977; 
Reis et al., 2000). Composition, geographical position 
and occurrence along the southern margin of the gre-
enstone block, are suggestive of an Andean-type mag-
matic arc. Such arc volcanism was mentioned by CPRM 
(2003) and Santos et al. (2004) but Fraga et al. (2009) 
prefer a post-collisional setting. Trace element data, 
which allow for tectonic discrimination, yielded incon-
clusive results: trace element data of Surumu metavol-
canic rocks (Fraga et al., 1999) are consistent with both 
volcanic arc and post-collisional magmatism. Fraga et 
al. (2009) consider the magmatism as post-collisional 
with respect to the 2.00–1.99 Ga collision of the Cauara-
ne-Coeroeni belt with the greenstone block, based on a 
1.98–1.96 Ga age for granites with volcanics. For a 1.99–
1.98 Ga age of the metavolcanic rocks (this study; Santos 
et al, 2003; Nadeau et al., 2013) the time difference of 
collision and volcanism is less significant. In addition, 
the open folding of the metavolcanics does not suggest a 
post-collisional nature. More study of the nature of the 
metavolcanics appears to be required.

Age of the metamorphic events
An Orosirian age around 2.01-1.99 Ga was determi-

ned for the medium- to high-grade metamorphism and 
migmatization in the Coeroeni Gneiss, the eastern end 
of the Cauarane-Coeroeni belt. The age is in agreement 
with the 2.00-1.99 Ga age of metamorphism proposed 
for the Cauarane Gneiss at the western end of the belt 
(Fraga et al., 2008, 2009). This similarity in age stron-
gly supports the allocation of Cauarane and Coeroeni 
Gneiss into a same metamorphic belt. The 2.01-1.99 Ga 
age is clearly younger than the Neorhyacian age (2.07–
2.05 Ga) of the UHT metamorphism and migmatization 
in the Bakhuis Granulite belt (de Roever et al., 2003; 
Klaver et al., 2013). This provides essential evidence that 
the Bakhuis Granulite belt is not part of the Cauarane–
Coeroeni belt, nor of the Central Guiana Granulite belt, 
but had a separate, earlier evolution. Furthermore, the 
presence of detrital zircon of 2.04 Ga in Cauarane gneiss 
(Santos, 2003) indicates sedimentation in the Cauara-
ne-Coeroeni basin at a time that UHT metamorphism 
had already taken place in the Bakhuis belt.

The Guiana Shield shows three metamorphic belts, 
of different size, type, direction and age. In the model of 
Delor et al. (2003a), the extensive Rhyacian greenstone 
belt along the Atlantic coast developed by convergence 
and southward subduction from 2.18 Ga to 2.13 Ga of a 
West-African Archean plate towards a North-Amazo-
nian Archean plate, of which the Amapá Block is a rem-
nant. During the period 2.11–2.08 Ga N-S plate conver-
gence changed into sinistral shearing, which led to the 
formation of pull-apart basins in the eastern greenstone 
belt, filled rapidly with erosion products of the belt. The 
SW-NE oriented Bakhuis Granulite belt runs across the 
direction of the greenstone belt and is composed of su-
pracrustal rocks with subordinate mafic intercalations. 
The formation of the Bakhuis belt and its UHT meta-
morphism at 2.07–2.05 Ga was the result of continental
-scale boudinage at the border between the western and 
eastern greenstone belt, enhanced by sinistral shearing. 
Plate convergence then stopped in the eastern part of 
the Guiana Shield, which started cooling at the end of 
the Rhyacian, around 2.05 Ga.

The younger, Orosirian, Cauarane-Coeroeni belt 
has a considerable length of, at least, 400 km. In Suri-
nam, it is composed of metasedimentary units (feldspa-
thic gneiss and metapelite) with minor mafic intercala-
tions, metamorphosed in the amphibolite and granulite 
facies (Kroonenberg, 1976). The belt runs roughly pa-
rallel to the northwestern greenstone belt in Roraima 
State and Guyana, but then bends to the southeast in 
W Surinam, where the belt ends, west of the Rhyacian 
continental block forming the eastern part of the Guia-
na Shield. This indicates that the Cauarane-Coeroeni 
basin formed independently of the Rhyacian granite-
greenstone belts. This is in agreement with Fraga et 
al. (2009), who connect the evolution of the basin to a 
new, Orosirian active continental margin, formed south 
of the granite-greenstone belt.

The zircon Pb-evaporation and Pb-Pb titanite ages 
of, respectively, 1976 ± 5 Ma and 1961 ± 17 Ma obtained 
for a tonalitic orthogneiss from the border zone of the 
Coeroeni Gneiss with surrounding metavolcanic rocks 
are younger than the age of metamorphism and migma-
tization of the Coeroeni Gneiss. The ages correspond 
with the SHRIMP U-Pb age of 1969 ± 4 Ma yielded by 
zircons from a migmatitic paragneiss of the Cauarane 
Group, which is interpreted to reflect a second phase 
of metamorphism (Fraga et al., 2008, 2009). According 
to Kroonenberg (1976), the second phase of metamor-
phism would coincide with doming, while Fraga et al. 
(2009) related the phase to extensive granite plutonism. 
The border position in the Coeroeni Gneiss, along felsic 
metavolcanic rocks, and its nature, suggest that the or-
thogneiss formed during emplacement of the Coeroeni 
Gneiss rather than during granite plutonism. Younger 
granites in W Surinam were formed later, around 1.95 
Ga, such as the dated biotite granite (1949 ± 12 Ma).
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Archean fingerprint
Neo- to Mesoarchean inherited zircons were found 

in a sample of cordierite tonalite from the Coeroeni area. 
The presence of some Archean material is also suggested 
by Nd T

DM
 model ages as old as 2.64 Ga for Cauarane 

gneiss (Almeida et al., 2008), and 2.50 Ga for Parima 
paragneiss (Santos et al., 2003b). Conversely, the low 
initial 87Sr/86Sr (0.7027) of drill cores of Coeroeni gneiss 
would indicate the absence of a significant Archean 
contribution (Priem et al., 1977).

One Archean zircon (≈ 3.12 Ga) was also found in 
the dated biotite granite from NW Surinam. Its Nd T

DM
 

model age was not determined, but a leucogranite from 
SW Surinam had a model age of 2.15 Ga. The analysed 
samples of metarhyolites showed Nd T

DM
 model ages of 

2.43-2.44 Ga. This might point to reworking of a Side-
rian crust. However, in the Guiana Shield Siderian crust 
has not been yet recognized, as the granite-greenstone 
belts represent a Rhyacian crust. Therefore, the crust 
from which the felsic magmatism was derived, presu-
mably was mainly Rhyacian, with a minor contribution 
of Archean components.

The Archean zircons in Coeroeni gneiss and bio-
tite granite, the rare Archean model age of Cauarane 
gneiss, as well as local model ages of 2.67 and 2.53 Ga 
for Roraima State granites dated at 1.97 and 1.96 Ga (Al-
meida et al., 2008), were, until recently, the only traces 
of Archean material in this part of the Shield, south of 
the greenstone belt. LA-ICP-MS dating showed the pre-
sence of Archean – Hadean (2.52 – 4.22 Ga) zircons in 
four samples of felsic volcanic rocks and granites of the 
Iwokrama Formation in central Guyana, taken at con-
siderable distance of each other, suggesting the presen-
ce of an Archean crustal block (Nadeau et al., 2013). In 
Kanuku paragneiss samples taken 50 km south of the 
Iwokrama samples, detrital zircons with ages of 2.45–
2.52 Ga and 2.63–2.72 Ga were found, which might have 
originated from an Archean crustal block to the north 
(Nadeau et al., 2013). The presence of an Archean base-
ment block, south of the western greenstone belt, thou-
gh comparatively small, is comparable to the presence 
of a (large, reworked) Archean Block, the Amapá Block, 
south of the eastern greenstone belt. The small size of 
Archean basement remnants south of the western gre-
enstone belt is difficult to explain. The basement may 
have been reworked intensely (e.g., Fraga et al., 2008).  
Intense reworking of Archean crustal parts with juve-
nile Rhyacian crust might account for Siderian model 
ages, which have been found more often than the rare 
Archean model ages. Another explanation is implied by 
Fraga et al. (2008, 2009), who relate the evolution of the 
Cauarane-Coeroeni basin to an active continental mar-
gin formed south of the greenstone belt, during the early 
Orosirian. This may have resulted in considerable frag-
mentation of the Archean basement (as also postulated 
by Lamarão et al., 2005).

CONCLUSIONS

The Pb-evaporation zircon ages of a felsic metavol-
canic rock and an associated coarse hypabyssal leuco-
granite evidence a magmatic episode at 1.99-1.98 Ga in 
the Sipaliwini region, SW Surinam, near the Brazilian 
border. These magmatic ages agree with 1.99–1.97 Ga 
ages of metavolcanic rocks from Guyana, Brazil (Rorai-
ma State) and Venezuela and constitute further eviden-
ce of the existence of a very large Orosirian belt from 
Venezuela and central Guyana to southwestern Suri-
nam and Northern Brazil (Para State). A slightly youn-
ger magmatic event occurs at 1.95 Ga in NW Surinam, 
forming biotite granite.

T
DM

 model ages between 2.43 and 2.44 Ga, with 
ε

Nd(t) 
between -1.54 and –2.41, show that the 1.99-1.98 

Ga volcanism was probably derived from reworking of 
Rhyacian crust, with minor Archean contribution, al-
though derivation from Siderian crust cannot be ruled 
out.

An Orosirian age of 2.01-1.99 Ga was determined 
for the medium- to high-grade metamorphism and mig-
matization in the Coeroeni Gneiss, at the eastern end of 
the Cauarane-Coeroeni belt in Surinam, by U-Th-Pb da-
ting of monazite from cordierite tonalite and Pb-evapo-
ration dating of zircon from a migmatitic neosome, res-
pectively. Pb-evaporation ages as old as 2.72 and 2.89 Ga 
of two zircon grains from the cordierite tonalite point to 
the presence of some Archean inherited components in 
the protolith.

A second phase of high-grade metamorphism, pro-
bably during gneiss emplacement, is evidenced at 1.98-
1.96 Ga by Pb-evaporation and titanite Pb-Pb dating of a 
tonalitic hornblende-biotite gneiss from the Lucie River, 
in the border zone of the Coeroeni Gneiss. The ages cor-
respond with 2.00–1.97 Ga ages from Cauarane gneiss 
in the western part of the belt. The Orosirian metamor-
phism is substantially younger than the Rhyacian meta-
morphism in the greenstone belts and the late Rhyacian 
UHT metamorphism in the Bakhuis belt (2.07-2.05 Ga). 
This indicates that the Bakhuis belt cannot be grouped 
with the Cauarane-Coeroeni belt nor forms part of the 
Central Guiana Granulite belt.
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Appendix - Location and petrography of sam-
ples dated in this study

Sample SU1 - Coarse-grained biotite granite with 
K-feldspar megacrysts and with small dark, fine-grai-
ned xenoliths (unit 23 on Geological Map of Surinam, 
Bosma et al. 1978). Location N4°52’.15 and W56°55’.29, 
quarry NW of Bakhuis horst.

Sample SU23a - Cordierite tonalite with absence 
of preferred orientation. Tonalite contains abundant 
small xenoliths of folded, layered supracrustal rocks and 
larger enclaves of such rocks. Corresponds with sample 
KG 340 of Kroonenberg (1976). Location N3°21’.19 and 
W57°17’.63, along Coeroeni River.

Sample SU28b - Biotite gneiss with thin (½-1 
cm) quartz-feldspar layers (corresponds with sample 
RE 33 of Kroonenberg, 1976). Location N3°22’.06 and 
W57°22’.00, along Coeroeni River.

Sample 00SUR40 - Light-grey ignimbritic me-
tarhyolite with some flattened pumice lapilli (unit 29 on 
Geological map of Surinam, 1978). Location N2°00’.90 

and W56°06’.63, along Sipaliwini River, near confluence 
of Left and Right Sipaliwini Rivers.

Sample 00SUR44. Pinkish ignimbritic metarhyo-
lite with many grey flattened pumice lapilli (unit 29, 
idem). Location N2°01’.14 and W56°07’.20, along Sipa-
liwini River, south of Sipaliwini airstrip.

Sample 00SUR46 - Dark-grey metarhyolite lava 
with many euhedral phenocrysts (unit 29, idem). Loca-
tion N2°01’.20 and W56°08’.50, along Sipaliwini River, 
SW of Sipaliwini airstrip.

Sample 00SUR48 - Homogeneous, rather coarse-
grained, leucocratic granite with a small amount of bioti-
te (unit 20 on Geological map of Surinam, 1978). Location 
N2°02’.83 and W56°08’.54, hill N of Sipaliwini airstrip.

Sample VLK-1 - Drill core. Tonalitic hornblende-
biotite gneiss. Location N3°35’.56 and W57°38’.10, along 
Lucie river, right bank, intended site of dam across Lu-
cie river.
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Petrografia, geologia estrutural e 
geoquímica do Granito Taquaral, sul do Cráton 

Amazônico-Corumbá/MS

Petrography, structural geology and geochemistry of the 
Taquaral Granite, southern Amazonian Craton-Corumbá/MS

Letícia Alexandre Redes1, 4,5, Maria Zélia Aguiar de Sousa1, 2,4,5, Amarildo Salina 
Ruiz1, 3,4,5, Lorena Cristina Dias Martins6, Gabrielle Aparecida de Lima4, 5,7 

RESUMO: O Granito Taquaral situa-se no sul do Cráton 
Amazônico, na região de Corumbá, extremo ocidente do estado 
de Mato Grosso do Sul, próximo ao limite Brasil-Bolívia. Tem 
dimensões batolíticas e seu contato com as formações Tamengo 
e Bocaina é de natureza tectônica e, em parte, por discordância, 
Encontrando-se parcialmente recoberta pelos sedimentos da 
Formação pantanal. Suas rochas classificam-se como quartzo 
monzodioritos, granodioritos, quartzo-monzonitos, monzogranitos 
e sienogranitos, tendo hornblenda e/ou biotita como minerais 
máficos essenciais. Foram individualizadas três fácies petrográficas 
principais: a primeira dominante de granulação média a grossa e cor 
cinza; a segunda grossa, rosa e a última, fina e rosa, representada 
por diques aplíticos. Na área de estudo são encontrados, também 
diques de diabásio sempre em contatos abruptos com o granito. 
Foram identificadas duas fases deformacionais, uma de natureza 
dúctil (F1) e outra rúptil/rúptil-dúctil (F2). Os dados geoquímicos 
classificam o Granito Taquaral como de composição intermediária 
a ácida, formado por um magmatismo cálcio-alcalino de médio a 
alto-K, metaluminoso a peraluminoso, gerado em ambiente de arco 
magmático. 

PALAVRAS-CHAVE: Granito Taquaral; Cráton Amazônico; 
Fronteira Brasil-Bolívia; Petrografia, Geoquímica; Geologia 
Estrutural.

ABSTRACT: The Taquaral Granite is situated in the 
Southern of Amazonian Craton in the Corumbá region, 
far west of Mato Grosso do Sul state, near to Brazil-
Bolívia border. This granite has batholitic dimensions 
and form tectonic contact with Tamengo and Bocaina 
Formations being partially covered by sediments of 
Pantanal Formation. Its rocks are classified as  quartz 
monzodiorites, granodiorites, quartz monzonites, monzo 
and syenogranites having hornblende and/or biotite as 
essencial primary mafic minerals. Were individualized 
three principal petrographycal facies: the first, dominant of 
medium to coarse grain, gray color and the second, coarse, 
pink and the last fine grain, represented by aplitic dykes. 
In the study area, diabase dikes are also found, always in 
direct contact with the granite. Two deformation phases 
are identified, one of ductile behaviour (F1) and another 
of brittle / ductile brittle behaviour (F2). The geochemical 
data classify the Taquaral Granite as of intermediate to 
acid composition formed by calk-alcaline of medium 
to high potassium, metaluminous to peraluminous, 
generated in magmatic arc environment.

KEYWORDS: Taquaral Granite; Amazonian Craton; 
Brazil-Bolivia border; Petrography, Geochemistry; 
Structural Geology.
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INTRODUÇÃO

A porção sul do Cráton Amazônico no estado do 
Mato Grosso do Sul, na região de Corumbá tem sido 
descrita como pertencente ao Complexo Rio Apa. Estu-
dos recentes (Redes et al. 2013, Santos et al. 2013) indicam 
que nessa região o embasamento das coberturas neopro-
terozoicas, Grupos Corumbá e Jacadigo é representado 
pelo Gnaisse Sant’Ana e Granitos Taquaral e Coimbra.

O Terreno Rio Apa compreende um segmento 
crustal de evolução tectônica paleoproterozoica a me-
soproterozoica composto por unidades litoestratigráfi-
cas que registram segmentos infra e supracrustais. Essa 
unidade, no Brasil, aflora no oeste-sudoeste de Mato 
Grosso do Sul se estende ao sul em território paraguaio. 
Alguns autores como Correia Filho et al. (1981), Araújo 
et al. (1982) e Godoi et al. (2001) reconheceram intenso 
magmatismo de natureza ácida na parte ocidental do 
Terreno Rio Apa como pertencentes à Suíte Intrusiva 
Alumiador e Lacerda Filho et al. (2006) as posicionaram 
como parte do Arco Magmático Amoguijá. Lacerda Fi-
lho et al. (2006), Cordani et al. (2010) e Plens et al. (2013) 
apresentam resultados U-Pb (SHRIMP) em zircão in-
dicando um intervalo entre 1750 Ma a 1867 Ma para a 
geração desta suíte intrusiva.

Devido à proximidade física e a similaridade com-
posicional com as rochas graníticas do Terreno San 
Pablo (Saes et al. 1992),  se discute a possibilidade do 
Granito Taquaral pertencer a este terreno. No Terreno 
San Pablo o embasamento gnáissico paleoproterozoico 
é afetado por intrusões graníticas de natureza cálcio 
alcalina. Vargas-Mattos (2010) apresenta resultados Pb
-Pb em zircão para o Granito Correreca, cujos valores 
variam entre 1920 e 1895 Ma, demonstrando a existência 
de magmatismo ácido no Paleoproterozoico no Terreno 
San Pablo, cuja idade é similar aos da Suíte Intrusiva 
Alumiador.

No embasamento gnáissico-granítico na região de 
Corumbá são escassas as informações geológicas, es-
truturais e geocronológicas. O Granito Taquaral, objeto 
de investigação desta contribuição, representa uma das 
raras exposições deste embasamento, sendo que este 
trabalho busca contribuir para a compreensão da evo-
lução geológica e magmática dos terrenos graníticos que 
servem de substrato às coberturas neoproterozoicas dos 
Grupos Corumbá e Jacadigo.

CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL 

O Cráton Amazônico representa uma das princi-
pais entidades geotectônicas pré-cambrianas da Amé-
rica do Sul, localizado na parte norte desse continente. 
Encontra-se dividido pela Bacia do Amazonas em dois 

escudos: Brasil Central e das Guianas. Optou-se por 
utilizar neste trabalho a proposta de Ruiz (2005), que 
acrescenta o Terreno Rio Apa (1,8 a 1,3 Ga) à comparti-
mentação sugerida por Tassinari & Macambira (2004), 
no qual o Cráton Amazônico foi compartimentado em 
províncias geocronológicas, onde são indicadas sucessi-
vas acresções de crostas juvenis em cinturões orogênicos 
proterozoicos (Províncias Maroni-Itacaíunas – 2,2 a 1,9 
Ga, Ventuari-Tapajós 1,9 a 1,8 Ga, Rio Negro-Juruena 1,8 
a 1,55 Ga, Rondoniano-San Ignácio 1,55 a 1,3 e Sunsás
-Aguapeí 1,25 a 1,0 Ga), situados ao redor de um núcleo 
protocratônico arqueano (Província Amazônia Central  
> 2,5 Ga).

Existem duas propostas para a contextualização 
geotectônica do Terreno Rio Apa, na primeira delas 
autores como Barros et al. (1982), Del’Arco et al. (1982), 
Litherland et al. (1986), Alvarenga & Saes (1992), Brito 
Neves et al. (1995), Trompette et al. (1998), Tassinari & 
Macambira (1999 e 2004), Santos et al. (2000 e 2008) e 
Delgado et al. (2003), propõe que esta província/terreno 
seja um fragmento crustal alóctone do Cráton Amazôni-
co, separado pela Faixa Tucavaca de idade neoprotero-
zoica. A segunda retoma a proposição de Almeida (1967) 
e Amaral (1974), onde Ruiz (2005), posteriormente Ruiz 
et al. (2005) e Cordani et al. (2010) sugerem que o Bloco 
Rio Apa seja um prolongamento do Cráton Amazônico 
e embasamento dos cinturões móveis neoproterozoicos. 
Neste trabalho adota-se a segunda proposta, conside-
rando-se o Terreno Rio Apa como a porção meridional 
do Cráton Amazônico (Fig. 1).

Baseado em dados geológicos e geocronológicos 
Lacerda Filho et al. (2006) indicam que as rochas do 
Terreno Rio Apa, foram geradas entre 1,95 e 1,75 Ga, e 
a subdividiram em três compartimentos geotectônicos 
distintos assim denominados: Remanescente da Crosta 
Oceânica (2,2 a 1,95 Ga.), Arco Magmático Rio Apa (1,95 
a 1,87 Ga) e Arco Magmático Amoguijá (1,87 a 1,75 Ga). 
Além das unidades descritas e empilhadas cronologica-
mente neste trabalho, estes autores, descrevem o Mag-
matismo Máfico Continental (1,78 e 1,79 Ga) e o Enxame 
de Diques Máficos Rio Perdido (914± 9 Ma).

O Arco Magmático Amoguijá é composto pela 
Suíte Intrusiva Alumiador e pelas Vulcânicas Serra da 
Bocaina. O termo Suíte Intrusiva Alumiador, de acor-
do com Lacerda Filho et al. (2006), Godoy et al. (2010) e 
Manzano et al. (2012) corresponde a um batólito alonga-
do segundo a direção N-S de composição sienogranítica 
e monzogranítica, constituído por rochas leucocráticas 
de coloração cinza e rosa, isotrópicas ou anisotrópicas. 
Plens et al. (2013) e Nogueira et al. (neste volume) agru-
param as diversas intrusões graníticas constituintes do 
Arco Magmático Amoguijá como participantes da Suíte 
Intrusiva Alumiador.
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Lacerda Filho et al. (2006) obtiveram em amostra 
de monzogranito porfirítico idade de cristalização de 
1867 Ma , através do método U-Pb SHRIMP em zircão, e 
dados isotópicos Sm-Nd mostraram valores T

DM
 de 2,17 

Ga e ε
Nd

 em torno de -0,68, considerando que os valores 

negativos apontam para um arco juvenil de margem con-
tinental com pouca contaminação crustal. Cordani et al. 
(2010) apresentam dados Ar-Ar e K-Ar para as rochas 
vulcânicas da Serra da Bocaina e plutônicas da Suíte 
Alumiador que indicam idade em torno de  1.300 Ma.

Figura 1 - Compartimentação geocronológica e tectônica do Cráton Amazônico, em um contexto da América do Sul, 
considerando o Terreno Rio Apa como seu extremo meridional (Ruiz 2005).
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O Terreno San Pablo (Fig. 2) está localizado em 
território Boliviano e foi denominando inicialmente 
como Bloco Cristal por Litherland & Klink (1982) e pos-
teriormente como San Pablo por Saes et al. (1992), Saes 
& Fragoso Cesar (1994 e 1996) e Saes (1999). Conforme 
Saes (1999) a ausência de registros do Grupo Sunsás no 
interior do terreno, justificaria a sua individualização. 
O Terreno San Pablo é limitado por descontinuidade 
tectônica representada pelo San Diablo Front segundo 
Litherland et al. (1986) ou San Diablo Straightening Zone de 
acordo com Pitfield et al. 1979,  apud Saes (1999). Consiste 
em uma zona com mais de 5 km de rochas deformadas 
de largura caracterizada por marcante lineamento cur-
vilíneo.  De acordo com Litherland et al. (1986) na porção 
oeste e leste  este lineamento possui orientação ENE e 
WNW, com cinemática direcional sinistral. Na porção 
central separa unidade de paragnaisses ao sul, do Com-
plexo Granulítico ao norte (Terreno Paraguá).

Vargas-Mattos (2010) apresenta resultados geo-

cronológicos Pb-Pb em zircão para o Granito Correreca, 
cujos valores variam entre 1920 a 1895 Ma, com T

DM
 de 

2,8 a 2,9 Ga e valores εNd(t) -8,5 e -9,4, demonstrando 
a existência de magmatismo ácido paleoproterozoico no 
Terreno San Pablo. Estes resultados reforçam a propos-
ta inicial de Saes et al. (1992) da existência de um bloco 
crustal ao sul do Terreno Paraguá, limitado pela Zona 
de Cisalhamento San Diablo. O Granito Correreca loca-
liza-se na região de Rincón del Tigre e Santo Corazón 
na Bolívia, e é representado por um plúton que está so-
breposto ao norte por rochas sedimentares do Grupo 
Sunsás, a oeste pelo Grupo Boqui e ao sul pelo Grupo 
Murciélago. No leste faz contato tectônico por meio de 
uma falha com o Complexo Granitoide Santo Corazón.

De acordo com Redes et  al. (2013) o Granito 
Taquaral está localizado em regiões de relevo arrasado 
no município de Corumbá e juntamente com o Gnaisse 
Sant’Ana representa o embasamento das coberturas ne-
oproterozoicas.

Figura 2 - Mapa tectônico do sul/sudoeste do Cráton Amazônico, com indicação das principais unidades da região (Mo-
dificado de Ruiz et al. 2010).
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MATERIAIS E MÉTODOS

Foram realizadas duas etapas de campo totalizando 
17 dias quando se descreveu sessenta e oito afloramentos, 
dos quais apenas catorze correspondem ao Granito Ta-
quaral. Buscou-se delimitar as diferentes fácies petrográ-
ficas, coletar dados estruturais e amostras para os estu-
dos geoquímicos, petrológicos e geocronológicos, sendo 
coletadas vinte e quatro amostras do Granito Taquaral, 
quatro de enclaves e oito de dique de diabásio. Esta 
amostragem, principalmente da parte sul do corpo, refle-
te tanto a escassez de afloramentos do Granito Taquaral, 
que está parcialmente recoberto pela Formação Pantanal 
e Depósitos quaternários, como também ao difícil acesso 
devido às áreas alagadas do Pantanal sul-matogrossense.

Para as análises petrográficas foram selecionadas 
as amostras mais representativas do Granito Taquaral 
e estudadas trinta e seis seções delgadas. Esses estu-
dos envolveram a descrição de amostras em escala da 
amostra de mão e microscópica, visando caracterizar a 
composição mineralógica, feições texturais e microes-
truturais. Para análise modal de amostras de mão, oito 
amostras de granulação média ou grossa foram previa-
mente submetidas à coloração seletiva dos feldspatos, 
segundo metodologia descrita por Hutchinson (1974); 
enquanto a análise modal ao microscópio foi realizada 
em três amostras de granulação fina com auxílio de um 
charriot. Os critérios adotados quanto à classificação da 
granulação foram os sugeridos pela IUGS: muito fina 
(Ø≤0,1 mm); fina (0,1<Ø≤1,0 mm); média (1,0<Ø≤5,0 mm) 
e grossa (>5,0 mm). A descrição das lâminas delgadas foi 
desenvolvida em microscópio petrográfico binocular no 
Laboratório de Microscopia do DRM-UFMT. Para am-
bas as escalas foram realizadas a contagem de em média 
1000 pontos por amostra dos minerais (quartzo, felds-
pato alcalino, plagioclásio e máficos), que permitiu a 
classificação composicional das rochas do Granito Ta-
quaral (tabela 1).

No tratamento dos dados estruturais foi utilizado 
o software Open Stereo (Grohmann et al. 2011) e as rochas 
das zonas de cisalhamento foram classificadas segundo 
os critérios definidos em Sibson (1977).

O estudo geoquímico foi realizado em nove amos-
tras mais representativas dessa unidade, consideran-
do sua distribuição areal e diversidade mineralógica e 
textural. Selecionou-se quatro exemplares da Fácies 
Média a Grossa Cinza (FMGC), três da Fácies Grossa 
Rosa (FGR) e duas da Fácies Fina Rosa (FFR), confor-
me classificação no item seguinte. Elas foram britadas e 
pulverizadas no Laboratório Intermediário de Prepara-
ção de Amostras da Rede Geocronos do Departamento 
de Recursos Minerais da Universidade Federal de Mato 
Grosso, e posteriormente enviadas para o Laboratório 
ACMELAB Acme Analytical Laboratories - Vancouver/Ca-
nadá para análises de elementos maiores, menores e tra-

ços (Tabela 2), através dos métodos ICP-ES (Inductively 
Couple Plasma Emission Spectrometry) e ICP-MS (Inductively 
Couple Plasma Mass Spectrometry).

ASPECTOS DE CAMPO E PETROGRÁFICOS

O Granito Taquaral ocorre em lajedos, blocos e em 
leitos de açudes; apresenta-se maciço ou com foliação 
discreta e, por vezes, está milonitizado. Também são 
registrados o seccionamento por faixas cataclásticas, 
diques de aplito e de diabásio e bolsões pegmatíticos. 
São identificados, ainda, enclaves microgranulares arre-
dondados ou elipsoidais, centimétricos a decamétricos. 
O contato deste granito com as formações Tamengo e 
Bocaina é de natureza tectônica e em parte por discor-
dância erosional e tectônica com a formação Urucum, 
além de se também se encontrar parcialmente recoberto 
pelos sedimentos da Formação Pantanal.

O estudo petrográfico das rochas do Granito Ta-
quaral e o mapeamento geológico de semidetalhe, em 
escala 1:50.000 (Fig. 3) permitiu a identificação de três 
fácies petrográficas, embora não tenham se distinguido 
cartograficamente, devido a escala do mapeamento e a 
representatividade da amostragem. As fácies são: Gra-
nito médio a grosso cinza (FMGC), grossa rosa (FGR) 
e fina rosa (FFR), todas apresentam características 
maciças ou com foliação incipiente, contendo biotita 
e anfibólio. Classificam-se, mineralogicamente como 
hornblenda-biotita granito e de acordo com o diagrama 
QAP de Streckeisen (1976); como quartzo monzodiori-
tos, granodioritos, quartzo-monzonitos, monzonitos e 
sienogranitos (Fig. 4 e Tabela 1).

A FMGC é dominante no corpo mapeado; carac-
teriza-se por rochas leucocráticas, de cor cinza, textu-
ra inequi a equigranular, média ou grossa, classificadas 
como quartzo-monzodiorito, granodiorito e monzogra-
nito (Figs. 4 e 5 A e B). Nela se observam bolsões peg-
matíticos com dimensões de até 4 m de espessura. As 
rochas desta fácies quando milonitizadas apresentam 
porfiroclastos de feldspatos alcalinos estirados e rota-
cionados, imersos em uma matriz fina ou média de com-
posição quartzo-feldspática, classificadas como granito 
milonítico (Sibson 1977). A FGR é composta por rochas 
leucocráticas de cor rosa inequigranulares, grossas, 
classificadas como quartzo-monzonito e monzogranito 
(Fig. 4). Essa fácies distingue-se das outras por apresen-
tar cristais de feldspato alcalino subédrico de cor rosa
-escuro a avermelhado de até 3 cm (Fig. 5 C e D).

A FFR é representada por diques aplíticos com es-
pessuras de até 15 cm, que seccionam as fácies FMGC e 
a FGR em contatos abruptos e reativos, claramente mos-
trando gerações mais novas que estas (Fig.5 E e F). Ela é 
caracterizada por rochas de granulação fina ou média, ho-
loleucocráticas de cor rosa-claro, equi a inequigranulares 
de composição monzogranítica e sienogranítica (Fig. 4). 
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Tabela 1 - Contagem modal para as rochas das fácies (FMGC, FGR e FFR) do Granito Taquaral.

Fácies amostras quartzo fedspato 
alcalino plagioclásio minerais 

máficos Q A P composição

Fácies Média 
a Grossa Cinza 

(FMGC)

RM-78 A 15,8 21,6 43,5 19,1 19,5 26,7 53,8 quartzo-monzodiorito

RM-89 14,1 23,5 44,1 18,3 17,4 28,7 53,9 quartzo-monzodiorito

RM-78 27,6 20,0 50,6 1,8 28,1 20,4 51,5 granodiorito

RM-09 29,5 16,0 40,3 14,2 34,4 18,6 47,0 monzogranito

RM-07 34,0 23,5 32,0 10,5 38,2 26,0 35,8 monzogranito

RM-12 18,3 29,8 36,6 15,3 21,6 35,1 43,3 monzogranito

Fácies Grossa 
Rosa  (FGR)

RM-90 18,0 35,4 36,1 10,5 20,1 40,4 39,5 quartzo-monzonito

RM-11 31,1 34,6 28,9 5,4 32,9 36,5 30,6 monzogranito

Fácies Fina Rosa 
(FFR)

RM-09 A 47,8 30,1 19,6 2,5 49,0 30,9 20,1 monzogranito

RM-89 A 36,5 35,2 26,5 1,8 37,2 35,8 27,0 sienogranito

RM-92 A 42,7 42,9 11,8 2,6 43,9 44,0 12,1 sienogranito

Figura 3 - Mapa geológico da área de estudo com destaque ao Granito Taquaral e coberturas neoproterozoicas e quaternárias.

Sob observação microscópica as rochas da FMGC 
apresentam textura granular hipidiomórfica ou xe-
nomórfica, e localmente gráfica, constituídas essen-
cialmente por plagioclásio (32 -50,6 %), quartzo (14,1 
– 34%), feldspato alcalino (16- 29,8%), e até 19,1% de 
minerais máficos representados pela biotita e hornblen-
da, enquanto a fase acessória é representada por titanita, 
apatita, allanita, opacos e zircão (Fig. 6 A).

Os litotipos milonitizados mostram textura por-

firoclástica a granoblástica, com matriz que varia de 
muito fina a média e orientação preferencial dos mine-
rais félsicos e máficos e que por vezes desviam de sua 
orientação principal e se amoldam aos porfiroclastos de 
feldspatos alcalinos, caracterizando sombra de pressão. 
Esta fácies exibe-se intensamente alterada, sendo evi-
denciada pelo hidrotermalismo responsável pelos pro-
cessos de sericitização, argilização e saussuritização dos 
feldspatos e cloritização da biotita e do anfibólio. 
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Figura 4 - Diagrama QAP de Streckeisen (1976) com plota-
gem das rochas do Granito Taquaral.

O plagioclásio (oligoclásio) apresenta-se em grãos 
anédricos a subédricos, com geminações albita, pericli-
na e combinada albita + Carlsbad. Por vezes, constitui 
fase hóspede de pertitas em cristais subédricos tabula-
res com marcante zonação normal (Fig.6 B). Ocorre in-
tensamente saussuritizado, sericitizado e argilizado. No 
milonito, exibe-se em pequenos grãos recristalizados 
na matriz. O quartzo ocorre em grãos anédricos, comu-
mente fraturados, com extinção ondulante e raramente 
recristalizado. Às vezes, constitui textura micrográfi-
ca onde se dispõe com formas lobulares a vermiculares 
no feldspato alcalino (Fig. 6 C). Nos milonitos, pode se 
apresentar com extinção ondulante e lamelas e bandas 
de deformação, em ribbons, com aspecto sigmoidal ou 
compondo mosaico policristalino com contatos de 120º, 
caracterizando recristalização dinâmica e deforma-
ção dúctil.  O feldspato alcalino está representado 
por poucos cristais de microclina, subédricos tabulares 
a anédricos, com geminação em grade (combinada albi-
ta + periclina). Ocorre também com intercrescimento de 
plagioclásio e quartzo com formas irregulares, caracteri-
zando texturas, respectivamente, pertítica do tipo drops 
e gráfica (Fig.6 D). Apresenta ainda inclusão de apatita 
e exibe-se turvo, devido à forte argilização. No milonito, 
ocorre como porfiroclastos rotacionados e com extinção 
ondulante, de hábito tabular. A biotita é o mineral má-
fico mais comum, ocorrendo em palhetas, parcial a to-
talmente cloritizadas, às vezes com lamelas deformadas 
em kink band e apresenta, comumente, inclusões de rutilo 
formando textura sagenítica. O anfibólio, identifica-
do como hornblenda, é raro e ocorre em grãos anédricos 
a subédricos prismáticos com pleocroísmo verde-escu-
ro a verde-azulado exibindo, esporadicamente, textura 
drop like quartz. Por vezes forma agregados, mostra-se in-
tercrescido com opacos e exibe-se cloritizado. 

Microscopicamente, as rochas da FGR exibem 
textura granular hipidiomórfica ou xenomórfica, e rara-
mente gráfica, primordialmente formada por feldspato 
alcalino (34,6– 35,4%), plagioclásio (29-35%), quartzo 
(18-31%), biotita e hornblenda (10,5-5,4%), tendo como 
minerais acessórios titanita, apatita e opacos. Mostra-se 
intensamente alterada, com feldspatos argilizados, seri-
citizados ou saussuritizados, bem como biotita e anfibó-
lio cloritizados.

O feldspato alcalino (microclina) exibe-se em 
grãos anédricos, com geminação em grade (albita + pe-
riclina). Por vezes é pertítico, onde o plagioclásio, como 
hóspede, se dispõe em stringer e drops (Fig. 7 A). O pla-
gioclásio (oligoclásio) ocorre em cristais euédricos a 
subédricos, tabulares, às vezes dispostos imbricados ou 
em grãos anédricos. Exibe-se zonado e com geminações 
polissintéticas do tipo albita, periclina e combinadas 
(albita + Carlsbad), (albita + periclina) e ainda (albita + 
periclina + Carlsbad). Apresenta-se intensamente seri-
citizado, argilizado e saussuritizado formando epidoto, 
clinozoisita, sericita e calcita. O quartzo mostra-se em 
grãos anédricos intersticiais, com extinção ondulante 
(Fig. 7 B). A biotita ocorre em palhetas intersticiais e 
às vezes aglomeradas, com lamelas deformadas em kink 
band. Geralmente exibe-se parcial a totalmente clori-
tizada e ainda substituída por muscovita. O anfibólio, 
identificado como hornblenda, exibe-se subédrico pris-
mático com pleocroísmo verde-escuro a marrom-escuro, 
parcialmente alterado para clorita.

Ao microscópio as rochas da FFR apresentam tex-
turas predominantemente equigranulares xenomórficas 
(Fig. 8 A), compostas por feldspato alcalino (30-43%), 
quartzo (36,5-47,8%), plagioclásio (11,8-26,5%) e menos 
de 5 % de minerais máficos (biotita, hornblenda, titani-
ta, apatita e opacos).

O feldspato alcalino (microclina) apresenta-se su-
bédrico a anédrico com geminação em grade (albita+ pe-
riclina) e, por vezes, Carlsbad, exibindo intercrescimen-
to pertítico do tipo stringer e drops, bem como, alteração 
para sericita e argilominerais. O quartzo ocorre em grãos 
anédricos com extinção ondulante (Fig. 8 B). O plagio-
clásio, identificado como oligoclásio, exibe-se subédrico 
a anédrico, com geminação albita ou combinada (albita 
+ periclina) e, às vezes, zonação sugerida pela distribui-
ção de alteração. Ocorre parcialmente saussuritizado 
com formação de epidoto granular e sericita.  A biotita 
ocorre intersticial e por vezes em agregados, mostra-se 
parcial a totalmente cloritizada e com dimensões de até 
1 mm.
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Figura 5 - Aspectos macroscópicos do Granito Taquaral: (A) granodiorito de granulação média e foliação discreta da 
FMGC; (B) granodiorito inequigranular, médio a grosso de cor cinza da FMGC; (C) monzogranito foliado de granulação 
grossa da FGR; (D) rocha da FGR de cor rosa avermelhada, inequigranular com faixas cataclásticas; (E) diques aplíticos 
de cor rosa com espessura de até 15 cm em contato abrupto e reativo com monzogranito e com inclusão de fragmentos 
angulosos do hospedeiro monzogranítico; (F) aplito de granulação fina e composição sienogranítica da FFR.
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Figura 6 - Fotomicrografias da FMGC ilustrando: (A) textura equigranular grossa; (B) plagioclásio intensamente saus-
suritizado no núcleo evidenciando zonação normal, com epidoto e calcita como principais produtos de alteração; (C) 
quartzo e feldspato alcalino compondo textura micrográfica; (D) graus diferentes de alteração do feldspato alcalino 
pertítico bem mais límpido em contato com plagioclásio intensamente saussuritizado. Polarizadores cruzados. 

Figura 7 - Fotomicrografias da FGR ilustrando: (A) textura inequigranular grossa; (B) cristal de microclina com dimensão 
de 8 mm em contato com biotita, plagioclásio intensamente saussuritizado e quartzo com extinção ondulante.  Polari-
zadores cruzados.
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Os diques máficos alojados no Granito Taquaral 
apresentam contatos abruptos com largura centi-
métrica a métrica (Fig. 9 A e B) e correspondem a 
rochas de composição máfica, classificados como 
diabásio. Macroscopicamente são tipos maciços, de 

cor cinza-escura a preta, afaníticos ou faneríticos, 
inequigranulares de granulação muito fina até mé-
dia, melanocráticos constituídos por proporções va-
riáveis de plagioclásio, piroxênio, biotita e anfibólio 
(Fig. 9 C e D).

Figura 8 - Fotomicrografias da Fácies Fina Rosa: (A) aspecto geral com textura predominantemente equigranular xeno-
mórfica e plagioclásio saussuritizado; (B) detalhe da textura xenomórfica, composta por grãos de quartzo, microclina e 
plagioclásio saussuritizado. Polarizadores cruzados.

Figura 9 - Aspectos mesoscópios e macroscópicos dos diques de diabásio ilustrando: (A) e (B) Diques de largura 
centimétrica, subverticais ou com inclinação média, com contatos abruptos cortando o Granito Taquaral; (C) Deta-
lhe do diabásio fino, afanítico de cor cinza; (D) Detalhe de diabásio com textura inequigranular média destacando 
ripas de plagioclásio associados aos minerais máficos.
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Geologia Estrutural
Com base nos dados de campo e na análise nas 

escalas macro e microscópica do Granito Taquaral, foi 
possível reconhecer um acervo de estruturas tectônicas 
com a definição de duas fases de deformação distintas, 
F

1
 e F

2. 

Para a análise estrutural adotou-se o conceito de 
fases de deformação segundo as concepções de Jardim 
de Sá & Hackspacher (1980) enquanto a descrição e de-
nominações das estruturas tectônicas como foliações e 
lineações, seguiu-se a proposição de Passchier & Trouw 
(2005). 

O Granito Taquaral não exibe uma intensa defor-
mação penetrativa e as rochas são normalmente isotró-
picas a levemente foliadas. Em zonas de alta deformação 
dúctil desenvolve-se a foliação milonítica típica e, em 
vários afloramentos, são observados cataclasitos em zo-
nas de falhas, que também afetam a cobertura sedimen-
tar dos Grupos Corumbá e Jacadigo.

A primeira fase de deformação (F
1
) é responsável 

pelo desenvolvimento de foliação penetrativa (S
1
) tênue, 

e heterogênea em intensidade e orientação. (Fig. 10A). 
É notável o desenvolvimento de faixas miloníticas com 
formação de protomilonitos a milonitos indicando fei-
xes de alta deformação dúctil associados à fase F

1
. A fo-

liação milonítica é paralela à foliação penetrativa regio-
nal (S

1
), ambas orientadas preferencialmente segundo a 

direção N20-30E, com mergulhos elevados, entre 75° e 
85° principalmente para NW.

Nos granitos miloníticos os porfiroclastos de felds-
pato alcalino mostram-se rotacionados, imersos em uma 
matriz milonítica fina a média, cominuída e recristali-
zada. A matriz possui orientação preferencial dos mi-
nerais em geral, os quais se amoldam aos porfiroclastos, 
em alguns casos destacando a textura augen (Fig. 10 B). 

Microscopicamente, observam-se feições típicas de de-
formação dúctil, dentre elas destacam-se quartzo fitado 
(ribbon quartz), agregados de grãos recristalizados quart-
zo feldspáticos (Fig. 11 A), biotita com estrutura em kink 
band (Fig. 11 B), plagioclásio com lamelas de deformação 
e porfiroclastos rotacionados (Fig. 11 C e D).

As medidas da foliação S
1
 têm suas atitudes com 

pequenas variações ilustradas no estereograma da Figu-
ra 12. As observações de campo atestam que a orientação 
preferencial da foliação S

1
, exibe máxima concentração 

em N10-20 E /80 a 90 NW. 

A segunda fase de deformação (F
2
) aconteceu em 

regime rúptil, que na região afetou tanto as rochas gra-
níticas do embasamento quanto as rochas da cobertura 
sedimentar, representada pelos grupos Corumbá e Ja-
cadigo. Foram identificadas duas famílias de falhas re-
gionais: as de direção N10-30 E e as falhas com direção  
N20-50W, ambas exibindo mergulhos subverticais. 
No entanto, não foi possível definir a ordem cronoló-
gica da formação destas estruturas. É notável tanto no 
embasamento granítico, como nas coberturas sedimen-
tares o desenvolvimento de faixas largas de rochas ca-
taclásticas.

Os cataclasitos no Granito Taquaral e no Grupo 
Corumbá, são produtos do regime rúptil da F

2
, que re-

sulta na formação de zonas falhas que afetaram a porção 
central e noroeste da área, com direções NW.  As rochas 
desse domínio são classificadas como cataclasitos (Si-
bson 1977) do tipo protocataclasito caracterizado pela 
presença de fragmentos de granito, calcário dolomítico e 
diabásio (de acordo com as rochas seccionadas) imersos 
em uma matriz de granulação média a grossa, envolvida 
por fragmentos angulosos a arredondados com dimen-
sões variando entre 1-50 cm, de composição granítica 
cimentada por carbonato. Em geral, os contatos entre os 

Figura 10 - Aspectos deformacionais do Granito Taquaral ilustrando os produtos da deformação F1 com o desenvol-
vimento da foliação S1: (A) em monzogranito com orientação preferencial dos minerais; (B) granito milonitizado com 
porfiroclastos de feldspato alcalino estirados em matriz fina, destacando a foliação milonítica.



Petrografia, geologia estrutural e geoquímica do Granito Taquaral, sul do Cráton Amazônico-Corumbá/MS

368
Contribuições à Geologia da Amazônia  - Volume 9

369
Contribuições à Geologia da Amazônia  - Volume 9

Figura 11 - Fotomicrografias ilustrando os produtos da deformação F1: (A) leito com aspecto sigmoidal formados por 
agregados de pequenos cristais de quartzo e feldspatos recristalizados, com cristais de epidoto associados; (B) biotita 
em kink band; (C) e (D) porfiroclasto de feldspato alcalino rotacionado imerso em uma matriz quartzo-feldspática. 
Polarizadores paralelos em B e C e cruzados em A e D. 

Figura 12 - Estereograma de pólos e isofrequência para a foliação S1 do Granito Taquaral, máximas concentrações em 
287/82.
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clastos e a matriz são nítidos (Fig. 13 A). As zonas ca-
taclásticas ocorrem cortando aleatoriamente o Granito 
Taquaral, com espessuras de até 10 cm, e são compos-
tas por grãos angulosos a arredondados com dimensões 
desde milimétricas até cerca de 2 cm de quartzo, felds-

pato alcalino e plagioclásio, dispersos em uma matriz 
mais fina de cor cinza a rosada. Acompanhando as zonas 
cataclásticas os registos da mobilidade de soluções hi-
drotermais são a silicificação, epidotização, cloritização 
e sericitização (Fig. 13 B).

Figura 13 - Aspectos macroscópicos: (A) protocataclasito composto por fragmentos angulosos a arredondados com 
dimensões variando entre 1-50 cm de granito, calcário dolomítico e diabásio imersos em uma matriz de granulação 
média a grossa (B) faixa cataclástica com 10 cm de espessura composta por cristais angulosos a arredondados, mili-
métricos a centimétricos de quartzo, feldspato alcalino e plagioclásio em uma matriz mais fina de cor cinza a rosada.

Geoquímica
O estudo geoquímico do Granito Taquaral revela 

que suas rochas apresentam uma ampla variação com-
posicional de intermediária a ácida, conforme dados da 
Tabela 2, com teores de sílica aproximadamente entre 
60 e 76%; com valores entre 60 e 62% para as amos-
tras da FMGC, 65a 68% para as da FGR e 75 a 76% 

para as FFR. Os diagramas de Harker (Fig. 14) indicam 
correlações lineares negativas entre SiO

2
 e os óxidos de 

TiO
2
, Al

2
O

3
, (Fe

2
O

3
)

t,
 MgO, CaO e P

2
O

5
 que podem re-

fletir o empobrecimento em plagioclásio e em minerais 
máficos primários, tais como, biotita, titanita, ilmeni-
ta/magnetita/hematita e apatita durante a diferencia-
ção magmática.

Tabela 2 - Resultados de análises químicas das rochas do Granito Taquaral. (Óxidos em % em peso e traços em ppm).

Amostras RM78 RM12 RM92 RM78A RM11 RM90 RM40 RM09 A RM92 A

Fácies FMGC FMGC FMGC FMGC FGR FGR FGR FFR FFR

SiO2 60,34 61,03 61,36 61,55 65,47 66,75 68,64 75,19 75,76

TiO2 0,91 0,89 0,95 0,79 0,63 0,60 0,56 0,23 0,16

Al2O3 16,17 16,17 15,85 15,92 16,13 14,57 14,99 12,22 12,01

Fe2O3 (t) 7,66 7,01 7,26 6,81 4,48 4,94 4,14 1,45 1,70

MnO 0,11 0,12 0,13 0,10 0,08 0,08 0,05 0,02 0,03

MgO 2,41 2,15 2,38 2,21 1,69 1,37 1,68 0,10 0,39

CaO 4,81 5,11 4,65 4,83 2,81 2,84 1,76 1,21 1,00

Na2O 3,18 3,08 3,44 3,29 3,60 2,94 3,41 1,81 1,58

K2O 2,09 2,37 2,02 2,25 2,94 4,02 2,75 7,05 6,48

P2O5 0,32 0,28 0,31 0,29 0,23 0,21 0,18 0,04 0,04

PF 1,80 1,50 1,40 1,70 1,60 1,30 1,60 0,40 0,50

Total 99,74 99,76 99,77 99,75 99,65 99,66 99,75 99,75 99,63

Ba 807 769 450 712 1840 1857 1332 1458 2715
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Be 0,00 2,00 2,00 0,00 3,00 2,00 1,00 0,00 1,00

Co 17,80 15,10 15,90 16,00 7,90 10,10 7,50 1,30 2,80

Cs 1,20 1,40 1,90 1,00 1,10 0,90 1,80 1,10 0,80

Ga 18,50 18,40 19,70 17,70 17,40 15,50 15,20 8,30 8,50

Hf 9,10 6,40 9,50 8,00 5,80 6,20 6,40 5,00 1,40

Nb 8,50 8,50 7,50 6,10 8,00 6,20 8,30 9,80 2,10

Rb 61,30 75,60 76,30 62,50 85,70 99,00 101,10 135,90 97,00

Sr 466,50 414,20 413,30 451,10 423,20 388,90 321,70 246,80 411,50

Ta 0,60 0,60 0,60 0,30 0,60 0,40 0,40 1,10 0,10

Th 5,10 7,30 8,70 6,00 6,90 13,80 9,60 20,80 10,30

U 0,80 1,10 3,40 1,20 1,20 1,60 1,30 1,50 0,60

W 0,70 0,5 0,50 0,90 0,50 0,60 0,50 0,50 0,50

Zr 315,30 269,20 347,80 278,60 208,00 241,10 241,40 165,20 41,80

Y 26,10 29,50 30,00 17,20 27,30 21,40 22,30 33,10 6,90

Pb 5,30 4,70 5,60 5,00 3,40 6,20 3,50 2,50 6,90

La 34,50 37,30 45,90 40,80 43,20 69,50 38,00 78,30 57,90

Ce 77,10 79,10 101,40 78,50 88,20 130,50 78,10 157,90 101,10

Pr 9,30 10,39 12,81 8,71 10,94 14,15 9,66 16,89 9,77

Nd 33,30 42,20 53,80 33,50 46,80 46,00 38,30 61,10 33,00

Sm 5,67 8,65 9,23 4,71 7,94 7,69 6,71 9,87 3,91

Eu 1,36 1,98 2,30 1,56 2,03 1,68 1,69 1,16 0,71

Gd 4,58 7,78 8,07 3,98 6,67 6,12 5,50 7,83 2,97

Tb 0,77 1,09 1,09 0,53 0,88 0,84 0,80 1,17 0,30

Dy 4,41 5,90 5,91 2,62 5,27 4,14 4,43 6,56 1,35

Ho 0,87 1,13 1,04 0,55 1,04 0,86 0,85 1,30 0,31

Er 2,92 2,92 3,35 1,72 2,99 2,25 2,32 3,64 0,66

Tm 0,36 0,45 0,54 0,26 0,37 0,31 0,37 0,50 0,14

Yb 2,66 2,86 3,57 1,59 2,51 1,89 2,19 3,17 0,83

Lu 0,44 0,39 0,46 0,27 0,35 0,29 0,35 0,42 0,11

Eu/Eu* 0,82 0,74 0,81 1,10 0,85 0,75 0,85 0,40 0,64

(La/Yb)n 8,76 8,81 8,69 17,34 11,63 24,85 11,73 16,69 47,14

(La/Sm)n 3,74 2,65 3,06 5,33 3,35 5,56 3,48 4,88 9,11

(Gd/Yb)n 1,37 2,16 1,73 1,99 2,11 2,28 2,00 1,96 2,85

(Continuação Tabela 2)

Amostras RM78 RM12 RM92 RM78A RM11 RM90 RM40 RM09 A RM92 A

Fácies FMGC FMGC FMGC FMGC FGR FGR FGR FFR FFR



Letícia Alexandre Redes | Maria Zélia Aguiar de Sousa | Amarildo Salina Ruiz | Lorena Cristina Dias Martins | Gabrielle Aparecida de Lima

370
Contribuições à Geologia da Amazônia  - Volume 9

371
Contribuições à Geologia da Amazônia  - Volume 9

As rochas do Granito Taquaral são classificadas, 
geoquimicamente, como tonalitos, granodioritos e sie-
nogranitos no diagrama R1-R2 e como granodioritos a 
granitos no Q-P propostos, respectivamente, por La Ro-
che (1980; Fig. 15 A) e Debon & Le Fort (1983; Fig. 15 B).

Os diagramas Na
2
O+K

2
O versus SiO

2
 (Irvine & 

Baragar 1971) e Na
2
O+K

2
O-CaO versus SiO

2  
(Frost et al. 

2001) ilustrados, respectivamente,  nas figuras  16 A e  
B indicam que o magmatismo que originou o Granito 
Taquaral caracteriza-se como sub-alcalino do tipo cál-
cio-alcalino. Observa-se no diagrama K

2
O versus SiO

2
 

(Le Maitre 2002); (Fig. 16 C) que elas são de médio a 

Figura 14 - Diagramas de variação de Harker para elementos maiores expressos em óxidos (% em peso) de rochas do 
Granito Taquaral.
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alto potássio e no gráfico FeOt/(FeOt+MgO) versus SiO
2
 

(Frost et al. 2001); (Fig. 16 D) que têm assinatura prin-
cipalmente magnesiana; bem como classifica-se como 

metaluminoso a peraluminoso a partir dos índices de 
Shand, utilizados no diagrama A/CNK versus A/NK de 
Maniar & Piccoli (1989; Fig. 16 E).

Figura 15 - Distribuição dos pontos representativos das rochas do Granito Taquaral nos diagramas: (A) 
R1-R2 (La Roche 1980); (B) Q-P (Debon & Le Fort 1983). Símbolos como na Figura 14. 

Figura 16 - Distribuição dos pontos representativos das rochas do Granito Taquaral nos dia-
gramas: (A) Na2O+K2O versus SiO2 (Irvine & Baragar 1971); (B) Na2O+K2O-CaO versus SiO2 
(Frost et al. 2001); (C) K2O versus SiO2 (Le Maitre 2002); (D) FeOtot/(FeOtot+MgO) versus SiO2 
(Frost et al. 2001); (E) A/NK versus A/CNK (Maniar & Piccoli 1989). Símbolos como na Figura 
14.
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A distribuição dos pontos representativos das ro-
chas do Granito Taquaral coincidente com os domínios 
de Arco Magmático nos diagramas Rb versus Y+Nb (Fig. 

17 A) e Hf–Rb–Ta (Fig. 17 B) propostos, respectivamen-
te, por Pearce et al. (1984) e Harris et al. (1986) sugere este 
ambiente geotectônico para sua colocação.

O padrão de elementos traços associados aos dados 
de K

2
O das rochas estudadas, normalizados pelos valo-

res de granitos de Cordilheira Meso-Oceânica de Pearce 
et al. (1984; Fig. 18 A), mostra um enriquecimento dos 
elementos litófilos de raios iônicos grandes (LILE) em 
relação aos de alto potencial iônico (HFSE) com ano-
malias negativas de Nb e Ta, comportamento típico de 
contribuição crustal (Hugh 1993).

Os teores dos Elementos Terras Raras (ETR) das 
rochas do Granito Taquaral, quando normalizados pe-
los valores condritos C1 de Sun & Mac Donough (1989; 
Fig. 18 B), mostram configuração semelhante ao das sé-
ries cálcio-alcalinas, com um geral empobrecimento de 
ETR Pesados em relação aos ETR Leves e disposição 
sub-horizontalizada dos primeiros e alto fracionamento 
dos ETR Leves. Para as rochas da FMGC observa-se um 
padrão mais homogêneo com as razões La/Yb variando 

principalmente entre 8,76 e 17,34 nas amostras da FGR 
percebem-se variações para a razão La/Yb entre 11,63 e 
28,85; enquanto as duas amostras da FFR apresentam 
razões La/Yb distintas (16,69 e 47,14).

Entre os ETR Leves nota-se um fracionamento in-
terno alto, expresso pela razão (La/Sm)

N
, cujos valores 

variam de 2,65 a 9,11.   Em relação ao fracionamento in-
terno dos ETRP, os valores são moderados com razões 
(Gd/Yb)

N
, que variam 1,37 e 2,85.

 A razão Eu/Eu* varia entre 0,40 e 1,10, as rochas 
da FMGC apresentam razão Eu/Eu* entre 0,74 e 1,10, 
enquanto que as da FGR 0,75 e 0,85 e as da FFR 0,40 a 
0,64. As amostras da FGR apesenta uma maior anoma-
lia negativa de Eu, mas o mesmo traçado da maioria das 
amostras, e a FFR um deslocamento vertical, em decor-
rência de menores teores dos ETR pesados indicando o 
seu alto grau de diferenciação.

Figura 17 - Distribuição dos pontos representativos das rochas do Granito Taquaral nos diagramas: (A) Rb versus Y+Nb 
(Pearce et al. 1984); (B) Hf-Rb/30-Ta*3 (Harris et al. 1986). Símbolos como na Figura 14.

Figura 18 - Padrões de distribuição das rochas do Granito Taquaral nos diagramas: (A) Elementos traço e K2O normaliza-
dos pelos valores dos granitos CMO de Pearce et al. (1984); (B) ETR normalizados pelo condrito C1 (Sun & Mac Donough 
1989).  Símbolos como na Figura 14.
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DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

Três fácies petrográficas foram identificadas no 
Granito Taquaral, das quais a Fácies média a grossa cin-
za predomina. Uma fase tardia é representada tanto pela 
Fácies fina rosa em diques aplíticos como por bolsões 
pegmatíticos. Encontram-se também diques de diabásio 
sempre em contatos abruptos, que intrudiram o Granito 
Taquaral durante o regime extensional da deformação F

2
.

As rochas do Granito Taquaral correspondem a 
hornblenda-biotita granitos classificados, ao estudo 
petrográfico, como quartzo-monzodioritos, quartzo-
mozonitos, granodioritos e monzo a sienogranitos. 
Apresentam composição intermediária a ácida, sendo 
caracterizadas, geoquimicamente, como granodioritos, 
monzogranitos e granitos, geradas em ambiente de arco 
magmático a partir de um magmatismo granítico cálcio
-alcalino de médio a alto-K, metaluminoso a peralumi-
noso de natureza magnesiana.

Identificou-se duas fases deformacionais, uma de 
natureza dúctil (F

1
) e outra rúptil (F

2
). A fase de defor-

mação F
1
¸ pode ser interpretada como resultante de 

uma tectônica compressiva, cujo eixo principal de 
esforço compressivo σ1 com direção de tensão apro-
ximadamente norte-sul gera foliações penetrativas 
de direção NE-SW, praticamente ortogonal ao trend 
tectônico regional superimposto, de direção NW-SE. A 
segunda fase (F

2
) afetou tanto as rochas graníticas do 

embasamento quanto as rochas dos grupos Corumbá 
e Jacadigo, resultando em um conjunto de falhas com 
formação de cataclasitos, protocataclasitos e brechas 
tectônicas. A fase de deformação (F

2
) reflete em duas 

direções das falhas regionais dominantes provavelmente 
correlacionadas aos regimes distensivos e deformações 
rúpteis marcadas por um sistema de falhas que propicia-
ram o alçamento do embasamento. 

As fases de deformação F
1 
e F

2
 descrevem dois está-

gios deformacionais separados no tempo e que indicam 
dois níveis crustais muito diferentes, a primeira fase em 
níveis crustais compatíveis com as condições descritas 
na fácies xisto verde e a segunda com feições de nível 
crustal raso, possivelmente relacionada à evolução da 
Faixa Paraguai e Aulacógeno Tucavaca, ou, à implanta-
ção da Bacia do Pantanal. Em termos cinemáticos, a fase 
F

1
 é responsável por um discreto encurtamento crustal, 

resultante de um esforço compressivo de NWW para 
SEE que provocou vergência tectônica para leste a su-
deste. A segunda fase (F

2
) afetou tanto as rochas graníti-

cas do embasamento quanto as rochas da cobertura sedi-
mentar representada pelos grupos Corumbá e Jacadigo, 
resultando em um conjunto de falhas com formação de 
cataclasitos, no Grupo Corumbá e Granito Taquaral. 

Existem duas hipóteses quanto à posição tectônica 
e estratigráfica do pluton granítico estudado, a primei-
ra admite que as rochas do Granito Taquaral estejam 
relacionadas à evolução do Arco Magmático Amoguijá, 
fundamentando-se nos aspectos de campo, petrológi-
cos, padrão estrutural e proximidade física, e neste caso 
o Granito Taquaral deveria ser agrupado à Suíte In-
trusiva Alumiador (Terreno Rio Apa), uma vez que as 
rochas graníticas dessa suíte foram classificadas como 
sienogranitos e monzogranitos, leucocráticos de colora-
ção cinza a rosa, isotrópicas ou anisotrópicas, origina-
das de um magma de composição cálcio-alcalina de alto 
potássio a shoshonítica, metaluminoso a peraluminoso 
(Lacerda Filho et al. 2006). A segunda hipótese discute 
a possibilidade dos litotipos do Granito Taquaral per-
tencerem ao Terreno San Pablo, com base não somen-
te na proximidade física, mas também devido seu em-
basamento ter sido afetado por intrusões graníticas de 
natureza cálcio alcalina de composição granodiorítica e 
granítica, possivelmente, gerados num arco magmático.

As análises geocronológicas U-Pb em zircão, iso-
tópicas Sm-Nd em rocha total, os dados geoquímicos e 
o padrão estrutural comparativos são informações ne-
cessárias para responder a incerteza existente, quanto 
ao posicionamento tectônico e temporal do Granito Ta-
quaral.
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Petrologia magnética dos diques máficos 
e anfibolitos da área de Nova Canadá (PA) -  

Província Carajás

Magnetic petrology of mafic dikes and amphibolites 
of the Nova Canadá (PA) – Carajás Province

Bhrenno Marangoanha, Davis Carvalho de Oliveira, Eleilson Oliveira Gabriel

RESUMO: Os eventos magmáticos de caráter máfico que atuaram 
na área de Nova Canadá são marcados pela ocorrência expressiva 
de diques máficos e extensos corpos de anfibolitos. O predomínio de 
anfibólio e as texturas metamórficas dos anfibolitos contrastam com 
a mineralogia e texturas ígneas das outras rochas máficas, bem como 
a ausência de deformação destes últimos. Os diques são constituídos 
por três variedades petrográficas: hornblenda gabronorito, 
gabronorito e norito. Apresentam titanomagnetita, magnetita e 
ilmenita como os principais óxidos de Fe-Ti. A análise textural desses 
óxidos permitiu reconhecer cinco formas distintas de ilmenita nessas 
rochas: em treliça, sanduíche, composta (interna e externa), tipo 
manchas e individual. Feições texturais e composicionais sugerem 
que titanomagnetita e a ilmenita composta externa e individual 
foram originados durante o estágio precoce de cristalização. Durante 
o estágio subsolidus a titanomagnetita foi afetada pelo processo de 
oxi-exsolução, dando origem a intercrescimentos de magnetita 
pobre em titânio com a ilmenita dos tipos treliça, em mancha, 
sanduíche e composta interna. Os anfibolitos contem ilmenita como 
único mineral óxido de Fe e Ti ocorrendo, portanto, sob a forma de 
ilmenita individual, que se encontra sempre associada ao anfibólio e à 
titanita. Os valores mais elevados de suscetibilidade magnética estão 
relacionados aos gabronoritos e noritos, os quais exibem maiores 
conteúdos modais de minerais opacos e apresentam titanomagnetita 
magmática em sua paragênese. A variedade hornblenda gabronorito 
define as amostras com valores intermediários de suscetibilidade 
magnética. Os menores valores de suscetibilidade magnética são 
atribuídos aos anfibolitos. Dados geotermobarométricos obtidos a 
partir do par titanomagnetita-ilmenita nos noritos e gabronoritos 
indicam que estes se formaram em condições de temperatura de 
1112°C e fO2 (-8,85) próximas daquelas do tampão NNO.

PALAVRAS-CHAVE: Diques Máficos; Anfibolito; 
Suscetibilidade Magnética; Titanomagnetita; Província Carajás.

ABSTRACT: The basic magmatism of the Nova 

Canadá area, Carajás Domain, is represented by bodies 
of amphibolites and mafic dikes. The high content of 
amphibole and the evident metamorphic textures of 
the amphibolites contrast with the igneous textures of 
diabases, as well as the absence of deformation in the 
last ones. Mafic dikes are divided into three varieties, 
namely hornblende-gabbronorite, gabbronorite and 
norite. They have titanomagntite, magnetite and ilmenite 
as main Fe-Ti oxides. Textural analyses of these oxides 
allowed identifying five distinct forms of ilmenite in the 
mafic dikes: trellis ilmenite, sandwich ilmenite, patch 
ilmenite, individual ilmenite, internal and external 
composite ilmenite. Texture features suggest that 
titanomagnetite and individual and external composite 
ilmenite crystallized in early magmatic stage. During 
the subsolidus stage, titanomagnetite was transformed 
by oxidation-exsolution in intergrowths of almost pure 
magnetite and ilmenite (sandwich, patch, trellis and 
internal composite ilmenite). Amphibolites have ilmenite 
as the only Fe-Ti oxide mineral, that occurs as individual 
ilmenite, and it is always associated to amphibole and 
titanite. Norites and gabbronorites are characterized by 
the highest values of the magnetic susceptibility these 
varieties exhibit the highest modal opaque minerals 
content, having primary titanomagnetite as mineralogical 
phase. Hornblende-gabbronorites exhibit the moderate 
values of the magnetic susceptibility, and amphibolites, 
the lowest ones. Geothermobarometric data obtained 
from titanomagnetite-ilmenite pair in the mafic dikes 
show temperature and oxygen fugacity conditions (1112°C 
and -8,85, respectively) close to NNO buffer.

KEYWORDS: Mafic Dike; Amphibolite; Magnetic 
susceptibility; Titanomagnetite; Carajás Province.
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INTRODUÇÃO

As pesquisas geológicas direcionadas aos diques 
máficos, não apenas na área de Nova Canadá (Figura 1a), 
mas em toda a Província Carajás, são bastante reduzi-
das (Figura 1b). Os primeiros trabalhos de mapeamen-
to geológico a respeito desses corpos foram efetuados 
no Domínio Rio Maria por Silva Jr. et al. (1999), onde 
identificaram diversos diques de composições basáltica, 
andesítica e riolítica, que seccionam todas as unidades 
arqueanas, com trend preferencial NW-SE. Estes pos-
suem idade paleoproterozoica (1,88 Ga) e estão ligados 
aos processos de underplating na geração dos granitos 
tipo-A (Oliveira et al., 2008, 2010a). Dados de campo, 
petrográficos, geocronológicos e geoquímicos desse tipo 
de magmatismo são muito limitados, e informações adi-
cionais são ainda necessárias para sua caracterização. 
Além disso, alguns diques e pequenas intrusões de com-
posição gabroica, e corpos aparentemente associados ao 
Complexo Pium, foram incluídos indiscriminadamente 
na sequência metavulcanossedimentar do Grupo Sapu-
caia (Vasquez et al., 2008).

A petrologia magnética é uma extensão da petro-
logia que integra o estudo das propriedades magnéticas 
com a petrologia convencional (Wasilewski e Warner, 
1988; Frost, 1991; Clark, 1999). Essa linha de pesquisa 
desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa Petrologia de Gra-
nitoides (GPPG), do Instituto de Geociências (IG) da 
Universidade Federal do Pará (UFPA), tem concentrado 
suas atividades em rochas granitoides da Província Ca-
rajás, definindo parâmetros de cristalização, como a fu-
gacidade de oxigênio (fO

2
), por meio da caracterização 

textural e química dos minerais óxidos de Fe-Ti. 

Como ainda não se dispõe de estudos detalha-
dos referentes à extensão aflorante dos corpos máficos 
da área de Nova Canadá, tampouco quanto aos seus 
aspectos mineralógicos, petrográficos e de petrologia 
magnética, pretende-se neste trabalho, realizar um estu-
do envolvendo tais aspectos, relacionando o comporta-
mento magnético com os processos magmáticos e tardi/
pós-magmáticos atuantes nessas rochas. Com base nis-
so, pretende-se discutir as condições de fO

2
 presentes 

nos diferentes estágios de cristalização das mesmas por 
meio da utilização de dados de suscetibilidade magnéti-
ca (SM) e dos minerais óxidos de Fe-Ti, em especial da 
titanomagnetita e ilmenita, a fim de contribuir para um 
melhor entendimento sobre o magmatismo máfico da 
área de Nova Canadá, bem como estabelecer parâmetros 
para a individualização dos diferentes litotipos/varieda-
des petrográficas existentes.

ASPECTOS GEOLÓGICOS  
E PETROGRÁFICOS

A área de Nova Canadá está inserida no segmen-
to correspondente à porção sul do Domínio Carajás, na 
Província Carajás (Figura 1a, b), onde o conhecimento 
geológico ainda é limitado, uma vez que o mesmo só 
veio ganhar a devida atenção a partir da última década. 
Em um cenário geológico atualizado, a porção sul do Do-
mínio Carajás é formada por: (i) metavulcânicas máficas 
do Grupo Sapucaia; (ii) rochas de alto grau metamór-
fico do Ortogranulito Chicrim-Cateté (Vasquez et al., 
2008), que representaria o embasamento mesoarqueano 
de 3,0 Ga; (iii) granitoides mesoarqueanos cujas idades 
variam entre 2,96 e 2,83 Ga (Nascimento, 2006; Rodri-
gues et al., 2010; Moreto et al., 2011; Feio et al., 2013), e os 
ortognaisses e granitoides do Complexo Xingu de 2,97 
a 2,85 Ga (Silva et al., 1974; DOCEGEO, 1988; Machado 
et al., 1991; Avelar et al., 1999); (iv) granitoides neoar-
queanos de 2,75 a 2,73 Ga das suítes Plaquê (Araújo et 
al., 1988; Avelar et al., 1999), Planalto (Huhn et al., 1999; 
Gomes, 2003; Oliveira et al., 2010b; Feio et al., 2013) e 
Pedra Branca (Sardinha et al., 2004; Gomes e Dall’Ag-
nol, 2007; Feio et al., 2013), além de granitoides da série 
charnockítica (Gabriel et al., 2010; Feio et al., 2013); (v) 
rochas gabroicas da série charnockítica de 2,74 Ga do 
Diopsídio-Norito Pium (Santos, 2013); (vi) complexos 
máfico-ultramáficos da Suíte Cateté (Macambira e Vale, 
1997; Lafon et al., 2000); e (vii) Granito anorogênico Rio 
Branco do Paleoproterozoico (Dall’Agnol et al., 2005; 
Santos et al., 2013); e enxames de diques de composição 
predominantemente máfica.

Os eventos magmáticos de caráter máfico que atu-
aram na área de Nova Canadá são marcados pela ocor-
rência expressiva de diques máficos e extensos corpos 
alongados de anfibolitos, que podem atingir até 20 km 
de extensão (Figura 1a). As principais diferenças petro-
gráficas entre essas unidades referem-se à presença pre-
dominante de anfibólio e às texturas metamórficas dos 
anfibolitos, em contraste com a mineralogia e texturas 
ígneas dos diques, bem como a ausência de deformação 
destes últimos. Esses diques máficos distribuem-se por 
toda a área de estudo, com disposições preferenciais NE
-SW e N-S, apresentando raras ocorrências NW-SE (Fi-
gura 1a). Por outro lado, os corpos de anfibolitos apre-
sentam distribuição mais restrita, ocorrendo na porção 
oeste da área, imediatamente a norte da área de ocorrên-
cia das rochas do Grupo Sapucaia, e predispostos nas 
direções NW-SE e N-S.

A mineralogia dos diques máficos consiste essen-
cialmente de plagioclásio do tipo labradorita, com raras 
ocorrências de andesina cálcica e bytownita (An

24-84
), 

piroxênio das variedades enstatita, diopsídio e augita), 
anfibólio (Fe-hornblenda), minerais opacos e, raramen-
te, olivina, feldspato alcalino e quartzo, sendo que os 
dois últimos apresentam-se em intercrescimento gráfi-
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co. Os minerais de alteração limitam-se à sericita, como 
produto da descalcificação do plagioclásio, e clorita. 
Os dados de análises modais disponíveis na Tabela 1 e 
a classificação petrográfica mostraram que as mesmas 
apresentam as seguintes variedades: hornblenda gabro-
norito, gabronorito e norito (Figura 2). Apesar da clara 
distinção elas apresentam uma monótona variação tex-
tural e composicional, sendo suas diferenças restritas 
apenas às variações nas proporções modais de anfibólio 
e piroxênios, além daquelas referentes ao índice de cor, 
que serão discutidos em detalhe mais adiante. Ao con-
trário dos diques, os anfibolitos não tem registrado mi-
neralogia ou textura magmática, com paragênese Hb-Pl 
(An

24-76
)-Ti-Bt-Ilm, indicando condições metamórficas 

na fácies anfibolito, sugerindo protólito ortoderivado de 
composição máfica.

MÉTODOS DE TRABALHO

Com base no estudo petrográfico das rochas má-
ficas de Nova Canadá, foram escolhidas 76 amostras 

representativas das diferentes variedades identifica-
das e realizadas medidas de SM utilizando-se para 
isso, o Suscetibilímetro SM-30 da ZH Instruments, per-
tencente ao Laboratório de Petrologia Magnética do  
IG-UFPA que permite medidas em materiais com SM de 
até 1x10-7 SIv. Para obtenção de valores mais confiáveis 
de SM foram realizadas sistematicamente seis medidas 
em cada amostra, distribuídas em seções distintas da ro-
cha, sendo considerado o valor médio como representa-
tivo da amostra. O tratamento estatístico dos dados foi 
realizado com o auxílio do programa Minitab 16, a partir 
do qual foram elaborados gráficos de probabilidade, his-
togramas e polígonos de frequência.

Os valores de SM (Tabela 2) são apresentados em 
unidades volumétricas (emu/cm3) do Sistema Interna-
cional (SI). Para sua conversão em unidades de massa 
(emu/g), divide-se o valor de SM pela densidade da ro-
cha analisada. Além disso, para converter essas medidas 
para o sistema cgs, basta dividir os valores por 4π (Car-
michael, 1982).

Figura 1 - (a) Mapa geológico simplificado da Província Carajás (Vasquez et al., 2008), com a localização da área de 
estudo a sul do Domínio Carajás; e (b) mapa geológico da área de Nova Canadá, mostrando a distribuição dos diques 
máficos e anfibolitos na área (modificado de Araújo e Maia, 1991). 
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Para o estudo e caracterização das associações dos 
minerais óxidos de Fe e Ti, bem como suas texturas, fo-
ram selecionadas seis amostras representativas dos lito-
tipos para a confecção de lâminas polidas, as quais foram 
analisadas em microscópio petrográfico de luz refletida. 
Em uma etapa complementar, foram realizadas análises 
de microscopia eletrônica de varredura no Laboratório 
(LABMEV) do IG – UFPA. Os dados obtidos, particu-
larmente àqueles de determinação química semiquan-
titativa por energia dispersiva de raios-X (EDS), com-
plementaram o estudo petrográfico e permitiram uma 
melhor caracterização dos óxidos presentes nessas ro-
chas. Em seguida, as composições dos óxidos de Fe e Ti 
(titanomagnetita-ilmenita) analisados foram lançadas 
no programa geotermobarométrico magnetita-ilmenita 
– ILMAT de Lepage (2003), para estimar as condições 
de temperatura e fugacidade de oxigênio às quais os no-
ritos e gabronoritos foram submetidos.

SUSCETIBILIDADE MAGNÉTICA

Apresentação dos dados

As rochas de caráter máfico da área de Nova Ca-
nadá apresentam valores médios de SM variando entre 
6,24x10-2 e 1,61x10-4 SIv (Tabela 2). A elaboração do his-
tograma e polígono de frequência dessas rochas, a partir 
dos dados de SM, revelou que o conjunto de amostras es-
tudadas apresenta uma distribuição francamente bimo-
dal (Figura 3a). Esses dois picos estão concentrados nas 
faixas de log -3,6 a log -3,0 e log -2,4 a log -2,6 (SIv), com 
o primeiro intervalo sendo representado por um número 
de amostras ligeiramente mais expressivo. Por sua vez, o 
gráfico de probabilidade mostrado na Figura 3b permitiu 
separar três populações, designadas de A, B e C, as quais 
apresentam diferentes comportamentos magnéticos. 
Estas populações foram definidas a partir de segmentos 

Rocha Amostra Pl Qtz Ol Opx Cpx Anf Bt Op Cl Máficos Opx/Cpx
H

or
n

b
le

n
d

a 
G

ab
ro

n
or

it
o

ADK 107 49,9 0,2 nd 20,7 15,7 8,5 nd 2,7 2,3 49,9 1,32

ADK 118-B 42,3 0,1 nd 19,8 24,5 6,8 nd 4,7 1,8 57,6 0,81

ADK 38 36,4 0,7 nd 13 13,9 24,4 10,2 1,4 nd 62,9 0,94

ADK 43 50,5 0,1 nd 20,7 16,4 9,5 0,8 2 nd 49,4 1,26

ADK 48 47,1 0,5 nd 12,2 17,3 18,3 0,3 2,4 1,9 52,4 0,71

AMP 55 53,9 0,7 nd 11,7 17,5 7,9 3,8 2,5 2 45,4 0,67

AMP 66 60,6 0,3 nd 16,7 7,7 12,9 0,4 1,4 nd 39,1 2,17

AMP 9 47,8 0,5 nd 10,2 5,8 32,3 nd 2,6 0,8 51,7 1,76

MRS 72 45,7 0,1 nd 18,3 23,7 6,4 0,1 2,8 2,9 54,2 0,77

SE 30-B 35,1 0,4 nd 38,3 2,1 14,5 7,8 0,7 1,1 64,5 18,24

SE 41 43,4 2 nd 16,2 23,8 4,6 7 3 nd 54,6 0,68

G
ab

ro
n

or
it

o

ADK 101 51,2 0,1 2,8 7,1 24,5 1,8 0,9 10 1,6 48,7 0,29

ADK 25 57,2 0,4 1,2 15,3 16,4 0,9 1,4 5,6 1,6 42,4 0,93

ADK 3 45,3 0,2 nd 20,4 27,3 3,2 nd 3,3 0,3 54,5 0,75

ADK 58 50,7 0,1 0,9 10,1 27,6 3,6 0,3 6,1 0,6 49,2 0,37

AMP 101 52,3 2,5 nd 13,3 15,8 3,9 1,5 6,4 4,3 45,2 0,84

MAR 79,0 51,9 0,3 nd 12,8 27,3 2,5 0,5 3,3 1,4 47,8 0,47

SE 2 65,1 0,1 nd 9,9 13 3,8 nd 4,8 3,3 34,8 0,76

SE 60 46,8 0,5 nd 12,8 26,6 5,3 1,1 6,7 0,2 52,7 0,48

SE 92 63,5 0,4 nd 8,1 9,1 6,6 nd 9 3,3 36,1 0,89

EDC 30 62,2 nd nd 14,7 8,2 nd nd 5 9,9 37,8 1,79

PDE 92-A 60,7 nd 3,2 10,8 19 nd 0,1 6,2 nd 39,3 0,57

EDC 17-B 66 0,9 nd 9,5 9,3 4,5 nd 7,2 2,6 33,1 1,02

DMG 4 50,6 0,5 nd 22,2 17,2 3,9 nd 2,3 3,3 48,9 1,29

DMG 5 55 0,3 nd 12,7 29,3 0,8 nd 1,7 0,2 47,7 0,43

PDE 93 64,7 nd nd 6,2 5 nd nd 17,7 6,4 35,3 1,24

N
or

it
o

PDE 91 53 nd nd 34,6 3,1 nd nd 3,3 6 47 11,16

PDE 55 52,7 nd nd 35,3 4,4 2,3 nd 4 1,3 47,3 8,02

PDR 22-B 61,7 nd 2,4 29,9 0,4 nd nd 0 5,6 38,3 74,75

PDE 13 49,6 nd nd 42,1 nd nd nd 3,9 4,4 50,4 SD

PDR 27-C 50,6 nd nd 45,8 nd nd nd 1,6 2 49,4 SD

Tabela 1 - Composições modais dos diques máficos de Nova Canadá.

Abreviações: SD = razão sem divisor; N = razão nula; Pl – plagioclásio; Qtz – quartzo; Anf – anfibólio; Bt – biotita; Op – 
Minerais opacos; Cl – clorita; Opx = ortopiroxênio; Cpx = clinopiroxênio; - nd – não detectado.
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de retas com diferentes inclinações, os quais cobrem di-
ferentes intervalos de SM, partindo-se dos valores mais 
baixos em direção àqueles mais elevados.

Relação entre SM e litotipos

A Tabela 2 e a Figura 4 mostram a participação de 
cada litotipo nas diversas populações magnéticas iden-
tificadas, onde se observa uma boa correlação dos da-
dos magnéticos com as distribuições das amostras das 

variedades petrográficas dos diques máficos e dos anfi-
bolitos da área de Nova Canadá. Diante disto, nota-se 
que os valores mais elevados de SM (1,03 – 6,24x10-2 SIv, 
população C, SM

média
 = 1,87x10-2 SIv), estão quase que ex-

clusivamente relacionados às amostras pertencentes aos 
diques máficos, em especial às variedades gabronorito 
(76% das amostras medidas) e norito (19% das amostras 
medidas, Tabela 2), que são as mais ricas em minerais 
opacos (magnetita e ilmenita), com teores médios de 6,3 
e 3,4%, respectivamente.

Figura 2 - Diagramas (a) Plagioclásio-Piroxênio-Hornblenda e (b) Plagioclásio-Ortopiroxênio-Clinopiroxênio de Strecke-
isen (1976), dos diques máficos de Nova Canadá.

Figura 3 - (a) Polígono de frequência e (b) gráfico de probabilidade, referentes aos dados de SM das rochas de Nova Ca-
nadá.
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Tabela 2 - Dados de suscetibilidade magnética das rochas máficas de Nova Canadá.

Pop Nº Amostra K (SIv) Log K Var MO 
(%)

M.Fe-
Mg 
(%)

A

40 PDE 37-B 9,60x10-4 -3,0177 Anf sc sc

41 PDE 67 7,76x10-4 -3,1101 Anf sc sc

42 PDE 24-B 7,05x10-4 -3,1518 Anf 2,1 76,2

43 MAR 115 6,94x10-4 -3,1590 HGn sc sc

44 PDE 48-B 6,77x10-4 -3,1694 Anf sc sc

45 PDE 88-B 6,71x10-4 -3,1736 Anf sc sc

46 PDE 26-A 6,11x10-4 -3,2137 Anf 0,3 71,4

47 PDE 35-B 5,74x10-4 -3,2415 Anf sc sc

48 AMP 37 5,70x10-4 -3,2441 Anf 1,6 77,7

49 PDE 6-B 5,69x10-4 -3,2451 Anf sc sc

50 PDE 54-A 5,47x10-4 -3,2620 Anf 0,4 64,3

51 ADK 16 5,17x10-4 -3,2865 Anf 2,4 73,6

52 PDE 17-C 5,12x10-4 -3,2907 Anf 1,6 61,9

53 AMP 48-B 4,99x10-4 -3,3023 Anf 0,8 75,8

54 PDE 41-C 4,96x10-4 -3,3045 Anf sc sc

55 PDE 45-B 4,84x10-4 -3,3149 Anf sc sc

56 PDE 78 4,79x10-4 -3,3197 Anf 0,8 74,8

57 ADK 8 4,65x10-4 -3,3322 Anf 1,9 69,3

58 MRS 33 4,64x10-4 -3,3335 HGn sc sc

59 PDE 75-B1 4,60x10-4 -3,3372 Anf 0,8 70,2

60 AMP 47-B 4,59x10-4 -3,3387 Anf 0,1 57,3

61 PDE 12 4,47x10-4 -3,3497 Anf 0,8 75,5

62 MAR 68 4,27x10-4 -3,3600 HGn sc sc

63 PDE 51 4,26x10-4 -3,3701 Anf 1,2 53,2

64 ADK 9 4,22x10-4 -3,3747 Anf 0,8 75,5

65 PDE 60 4,20x10-4 -3,3768 Anf sc sc

66 AMP 55 4,15x10-4 -3,3825 HGn 2,5 42,9

67 PDE 75-B 4,07x10-4 -3,3908 Anf 0,8 71,2

68 AMP 66 3,89x10-4 -3,4101 HGn 1,4 37,7

69 SE 30-B 3,87x10-4 -3,4123 HGn 0,7 63,8

70 PDE 80 3,59x10-4 -3,4455 Anf sc sc

71 ADK 35-B 3,40x10-4 -3,4685 Anf sc sc

72 ADK 78 3,13x10-4 -3,5045 Anf sc sc

73 ADK 6 2,80x10-4 -3,5534 Anf 0,9 59,5

74 AMP 80-B 2,72x10-4 -3,5660 Anf 0,0 60,2

75 ADK 136 2,68x10-4 -3,5719 Anf 0,2 74,8

76 DMG 3 1,61x10-4 -3,7932 Anf sc sc

Pop Nº Amostra K (SIv) Log K Var MO 
(%)

M.Fe-
Mg (%)

C

1 PDE 93 6,24x10-2 -1,2048 Gn 17,7 17,6

2 SE 92 2,82x10-2 -1,5492 Gn 9,0 27,1

3 SE 60 2,64x10-2 -1,5784 Gn 6,7 46,0

4 AMP 101 2,53x10-2 -1,5969 Gn 6,4 38,8

5 SE 2 2,24x10-2 -1,6507 Gn 4,8 30,0

6 MRS 59 2,03x10-2 -1,6925 Gn sc sc

7 PDE 55 1,80x10-2 -1,7447 Nr 4,0 43,3

8 SE Dique 2 1,75x10-2 -1,7570 Gn sc sc

9 ADK 101 1,73x10-2 -1,7607 Gn 10,0 38,7

10 PDR 22-B 1,57x10-2 -1,8055 Nr 4,0 38,3

11 PDE 54-C 1,50x10-2 -1,8239 Anf sc sc

12 PDE 91 1,49x10-2 -1,8268 Nr 3,3 43,7

13 EDC 30 1,42x10-2 -1,8477 Gn 5,0 32,8

14 SE 26 1,41x10-2 -1,8487 Gn sc sc

15 MAR 79 1,35x10-2 -1,8697 Gn 3,3 44,5

16 PDE 92-A 1,24x10-2 -1,9054 Gn 6,2 33,1

17 ADK 58 1,21x10-2 -1,9190 Gn 6,1 43,1

18 ADK 3 1,16x10-2 -1,9368 Gn 3,3 51,2

19 EDC 17-B 1,12x10-2 -1,9508 Gn 7,2 25,9

20 ADK 25 1,05x10-2 -1,9805 Gn 5,6 36,8

21 PDE 13 1,04x10-2 -1,9851 Nr 3,9 46,5

B

22 PDE 84 9,91x10-3 -2,0038 Anf sc sc

23 SE Dique 1 8,99x10-3 -2,0465 Nr sc sc

24 PDE 54-D 8,50x10-3 -2,0706 Anf sc sc

25 AMP 9 7,96x10-3 -2,0993 HGn 2,6 49,1

26 PDE 54-B 7,50x10-3 -2,1249 Anf sc sc

27 ADK 118-B 7,00x10-3 -2,1549 HGn 4,7 52,9

28 ADK 107 6,18x10-3 -2,2090 HGn 2,7 47,2

29 PDR 27-C 5,90x10-3 -2,2291 Nr 1,6 47,8

30 DMG 4 5,78x10-3 -2,2381 Gn 2,3 46,6

31 ADK 48 4,44x10-3 -2,3529 HGn 2,4 50,0

32 MDP 16-B 3,70x10-3 -2,4318 HGn sc sc

33 MAR 103 3,51x10-3 -2,4547 HGn sc sc

34 DMG 5 2,83x10-3 -2,5482 Gn 1,7 46,0

35 ADK 43 2,53x10-3 -2,5969 HGn 2,0 47,4

36 SE 41 2,24x10-3 -2,6507 HGn 3,0 51,6

37 MRS 72 1,81x10-3 -2,7435 HGn 2,8 51,4

38 ADK 38 1,29x10-3 -2,8911 HGn 1,4 61,5

39 PDE 88-A 1,09x10-3 -2,9646 Anf sc sc

Abreviações: Pop = população: A - Menor SM; B - Intermediário; C -Alta.  Var = variedade; M Op = minerais opacos; M 
Fe-Mg (%) = minerais ferromagnesianos; K (SIv) = valor médio de SM em volume de cada amostra no Sistema Interna-
cional; - = sem contagem modal; Gn = gabronorito; Nr = norito; HGn = hornblenda gabronorito; Anf = anfibolito. 
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Figura 4 - Histograma de frequência mostrando a distri-
buição dos diques máficos, com suas variedades, e dos 
anfibolitos. As barras indicam os intervalos de SM das três 
populações, bem como as variedades e os litotipos.

Já na faixa dos valores intermediários de SM (1,08 – 
9,91x10-3 SIv), que corresponderia aqueles da população 
B (SM

média
 = 5,06x10-3 SIv), há ampla predominância da 

variedade hornblenda gabronorito, que perfaz ~55% das 
amostras pertencentes a esta população, e com teor mé-
dio de opacos (2,3%) significativamente inferior ao dos 
gabronoritos. Por fim, os valores mais baixos de SM (1,61 
– 9,60x10-4 SIv) estão inseridos na população A (SM

média
 

= 4,85x10-4 SIv) que, por sua vez, é formada exclusiva-
mente pelas variedades enriquecidas em anfibólio, em 
especial pelos anfibolitos, que chegam a representar 
84% das amostras com medidas de SM, e que são acen-
tuadamente empobrecidos em minerais opacos (0,9%) 
em relação aos diques máficos.

Relação entre SM e composição dos litotipos

O conteúdo modal médio de minerais opacos é ex-
pressivo nos diques máficos (4,5%), e significativamente 
inferior nos anfibolitos (0,9%). Nos noritos e gabronori-
tos, estes valores apresentam uma ampla variação (0,2 
– 17,7%), distribuídos da seguinte forma dentre as suas 

variedades petrográficas: (i) nos gabronoritos e noritos, 
80% das amostras com análise modal possuem conteúdo 
de minerais opacos entre 3,3 – 10,0% e 3,3 – 4,0%, res-
pectivamente, e pertencem à população mais magnética 
(C), enquanto que uma amostra da variedade gabronori-
to apresenta conteúdo anômalo desse mineral (PDE 93, 
17,7%), assim como valores de SM extremamente eleva-
dos em relação ao conjunto de amostras medidas – as 
demais amostras dessas variedades apresentam conteú-
dos inferiores de minerais opacos (1,6 – 2,3%) e valores 
moderados de SM (população B); e (ii) os hornblenda 
gabronoritos apresentam conteúdos de minerais opacos 
entre 0,7 e 4,7%, sendo que 50% das amostras possuem 
teores superiores a 2,5% e pertencem exclusivamente à 
população B, enquanto que a outra metade se divide en-
tres as duas populações menos magnéticas. Nos anfibo-
litos, a variação nos conteúdos de minerais opacos é bas-
tante restrita em relação aos diques máficos, com seus 
teores variando entre 0,2 e 2,4%, tendo a totalidade das 
amostras com análise modal, e 85% do total de amostras 
com SM, pertencentes à população menos magnética, A.

Além do contraste nos conteúdos modais de mine-
rais opacos entre os diques máficos e anfibolitos nota-
se, dentre as variedades petrográficas, uma tendência 
geral no aumento destes teores no sentido hornblenda 
gabronorito → norito → gabronorito (ver Tabela 2). A 
relação entre o conteúdo desses minerais com os valo-
res médios de SM das amostras dos litotipos estudados 
(Figura 5a) é claramente positiva, com o aumento dos 
teores de minerais opacos em direção às rochas com va-
lores mais elevados de SM, confirmando o trend sugeri-
do anteriormente. Os anfibolitos, além de apresentarem 
os valores médios mais baixos de SM e de conteúdo de 
opacos, mostram ainda uma forte concentração de suas 
amostras no diagrama binário da figura 5a, o que pode 
sugerir variações restritas na natureza de seus minerais 
opacos (óxidos de Fe-Ti).

As superposições entre amostras de diferentes va-
riedades petrográficas podem ser atribuídas as suas afi-
nidades mineralógicas e imprecisões nas medidas de SM 
e de análises modais. Além disso, outros fatores podem 
provocar variações significativas nos valores de SM em 
amostras com conteúdos modais de minerais opacos se-
melhantes, tais como: (i) presença de outros minerais 
opacos (p. ex. sulfetos e óxidos); (ii) variações na forma 
e dimensões dos cristais de magnetita; (iii) grau de re-
cristalização, resultando em neoformação de magnetita; 
e (iv) alteração hidrotermal, levando à desestabilização 
da magnetita primária, favorecendo a formação de ou-
tros óxidos.
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Devido ao caráter máfico destes litotipos, o conte-
údo modal médio de minerais ferromagnesianos é bas-
tante elevado tanto nos anfibolitos (69%) quanto nos 
gabros/noritos (43%). Dentre estes últimos, os teores 
médios mais elevados destes minerais pertencem à va-
riedade hornblenda gabronorito (50%), enquanto que 
os mais baixos são encontrados no norito (44%) e ga-
bronorito (37%). A figura 5b, que relaciona o conteúdo 
modal de minerais ferromagnesianos com os valores mé-
dios de SM de cada amostra destes litotipos, apresenta 
uma nítida correlação negativa entre tais variáveis, onde 
se percebe claramente o aumento dos valores de SM com 
a diminuição acentuada do conteúdo modal desses mi-

nerais no sentido anfibolito → hornblenda gabronorito 
→ norito → gabronorito. Este comportamento pode su-
gerir, a priori, que os minerais paramagnéticos não são 
responsáveis pelo aumento da SM nestas rochas, prin-
cipalmente quando confrontado com aquele fornecido 
para essas amostras na relação entre SM e conteúdo mo-
dal de minerais opacos (ver Figura 5a).

Por outro lado, quando se relaciona o conteúdo 
químico com os valores médios de SM obtidos para essas 
rochas, nota-se uma clara dispersão desses valores com 
aqueles dos óxidos Fe

2
O

3T
, MgO e CaO e dos elementos 

traços Cr e Ni (Figuras 5c-f). Porém, quando se anali-

Figura 5 - Diagramas mostrando as relações entre o comportamento dos valores de SM e os conteúdos de: (a) minerais 
opacos, (b) minerais ferromagnesianos, (c) Fe2O3T, (d) MgO, (e) CaO e (f) Cr + Ni. Siglas como na Tabela 2.
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sa apenas as amostras pertencentes aos diques máficos, 
percebe-se uma sutil correlação positiva entre SM e  
Fe

2
O

3T
, e negativa com MgO, CaO e a somatória de Cr e 

Ni, sugerindo trends de enriquecimento e empobrecimen-
to, respectivamente, no sentido hornblenda gabronorito 
→ norito → gabronorito. O comportamento apresen-
tado pelo Fe

2
O

3T
 pode refletir diretamente a influência 

dos minerais óxidos de Fe-Ti, em especial da magnetita, 
nos valores de SM destas rochas, uma vez que noritos 
e gabronoritos são as variedades mais enriquecidas em 
minerais opacos. Esta hipótese pode ser corroborada pe-
los seguintes fatores: (i) a magnetita possui valor de SM 
que chega a ser dez vezes maior que a de outros mine-
rais magnéticos, como ilmenita e hematita (Luiz e Silva, 
1995); e (ii) o comportamento de MgO, CaO e a somató-
ria de Cr e Ni, que reflete, sobretudo, o empobrecimento 
em minerais ferromagnesianos paralelamente ao aumen-
to da SM. Já o padrão horizontalizado fornecido pelas 
amostras dos anfibolitos, reflete as baixas variações nos 
conteúdos modais de minerais ferromagnesianos e, pro-
vavelmente, a ausência de magnetita nestas rochas.

MINERALOGIA E TEXTURA DOS  
MINERAIS ÓXIDOS DE Fe-Ti

Estes minerais ocorrem como fases acessórias nos 
diques máficos de Nova Canadá, com variações expres-
sivas em seus teores modais (0,2 – 10,0%, ver Tabela 1), 
chegando a representar até 17,7% em uma de suas amos-
tras. Estes minerais são representados pela titanomag-
netita, magnetita e ilmenita, além de sulfetos (pirita e 
calcopirita). As variedades petrográficas diferenciadas 
dentre os diques máficos apresentam fortes afinidades 
mineralógicas, porém diferem entre si pela presença da 
titanomagnetita original, que é restrita às amostras per-
tencentes aos noritos e gabronoritos, e ausente naquelas 
da variedade hornblenda gabronorito. Nestas amostras, 
a titanomagnetita ocorre como cristais euédricos a su-
bédricos, parcialmente corroídos, por vezes exibindo 
aspecto esqueletal (Figura 6a), e inclusos ou associados 
a minerais ferromagnesianos, como olivina, piroxênios e 
anfibólio.

A magnetita ocorre como cristais subédricos, des-
providos de feições de oxidação (martitização) em es-
tágio subsolidus, estando sempre associados aos mine-
rais ferromagnesianos, onde atingem dimensões de até 
0,2 mm. As análises semiquantitativas obtidas por EDS 
em MEV mostraram que esses cristais possuem baixos 
teores de titânio (Figuras 6b-d). Aliado a isto, sua as-
sociação com diversos tipos texturais de ilmenita, além 
da presença de titanomagnetita primária (solução sólida 
ulvoespinélio-magnetita) nestas rochas, sugerem que a 

associação magnetita-ilmenita (intercrescimento) foi 
originada a partir do processo de oxi-exsolução da tita-
nomagnetita, transformando o componente ulvoespiné-
lio em ilmenita (Buddington e Lindsley, 1964; Dall’Agnol 
et al., 1997).

A ilmenita encontra-se associada aos minerais fer-
romagnesianos e à magnetita, onde se apresenta como 
cristais anédricos e subédricos, de dimensões que alcan-
çam até 0,3 mm. De acordo com a classificação definida 
por Buddington e Lindsley (1964), Haggerty (1981, 1991) 
e Dall’Agnol et al. (1997), para descrever os tipos tex-
turais de ilmenita, foram identificados nestas rochas: 
(i) Ilmenita Trellis ou treliça (Ilm T), que corresponde à 
lamelas provenientes de oxi-exsolução a partir da tita-
nomagnetita, intercrescidas com magnetita ao longo de 
seus planos de clivagem (Figura 7a); (ii) Ilmenita Compo-
site ou composta (Ilm C), que corresponde à cristais em 
contato com a magnetita, seja interna (Ilm Cint, Figura 
6b) ou externamente (Ilm Cext, Figura 7a); (iii) Ilme-
nita Sanduíche (Ilm S, Figura 6c), presente como uma 
faixa contínua no interior da magnetita; (iv) Ilmenita 
Patch ou em manchas (Ilm P, Figura 6d), presente como 
manchas irregulares na magnetita, provavelmente as-
sociadas aos processos de oxi-exsolução; e (v) Ilmenita 
Individual (Ilm I), cujos cristais não estão intercrescidos 
ou em contato com a magnetita (Figura 7b).

Nos anfibolitos, os conteúdos modais de minerais 
opacos são significativamente inferiores àqueles identi-
ficados nos diques máficos, geralmente abaixo de 1% (cf. 
Tabela 2). Dentre estes, o único mineral óxido de Fe-Ti 
identificado foi a ilmenita do tipo individual (Ilm I; Fi-
gura 7c), além de raros cristais de sulfeto (pirita, Figura 
7d). Em geral, a ilmenita ocorre como cristais xenomór-
ficos, associados ao anfibólio e à titanita, onde se encon-
tram frequentemente bordejados por coroas de titanita, 
sugerindo substituição parcial dos mesmos.

Natureza e evolução dos minerais óxidos de 
Fe-Ti

Segundo Buddington e Lindsley (1964), os proces-
sos de oxi-exsolução que deram origem às variações tex-
turais entre magnetita e ilmenita descritos acima, ocor-
rem às temperaturas inferiores a 620°C, caracterizando 
transformações no estágio subsolidus. Por outro lado, 
Haggerty (1981) considera que estes processos possam 
ser iniciados ainda no estágio magmático, através da se-
guinte reação (oxi-exsolução):

6Fe
2
TiO

4
 (ulvoespinélio) + O

2
 → 2Fe

3
O

4
 (magnetita) + 

6FeTiO
3 
(ilmenita)

Os tipos texturais de ilmenita, bem como suas as-
sociações com outros minerais, observados inicialmente 
no estudo petrográfico, foram confirmados pelas aná-
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Figura 6 - Imagens de elétrons retroespalhados obtidas em MEV, acompanhadas de espectros de análises 
EDS semi-quantitativas das principais fases minerais identificadas nos diques máficos da área de Nova 
Canadá: (a) cristal de titanomagnetita subédrico, apresentando aspecto esqueletal; (b) cristais anédricos de 
magnetita associados à ilmenita composta interna (Ilm Cint), além de cristal submilimétrico de calcopirita; 
(c) cristais de magnetita associados à ilmenita sanduíche (Ilm S); e (d) cristal anédrico de magnetita asso-
ciado à ilmenita em mancha (Patch; Ilm P).

Figura 7 - Imagens de elétrons retroespalhados obtidas em MEV, acompanhadas de espectros de análises 
EDS semi-quantitativas das principais fases minerais identificadas nos diques máficos (a e b) e anfibolitos (c 
e d) da área de Nova Canadá: (a) cristal de magnetita associado às ilmenitas em treliça (Ilm T) e composta 
externa (Ilm Cext); (b) cristal de ilmenita individual (Ilm I), sendo bordejado por clorita; (c) cristal de ilme-
nita individual (Ilm I), sendo bordejado por titanita; e (d) cristal subédrico de pirita.
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lises de EDS em microscópio eletrônico de varredura, 
demonstrando que as composições da Ilm T, S e P são 
muito similares (Figuras 6 e 7). Isto, juntamente com as 
evidências texturais, sugere contemporaneidade entre 
estes tipos texturais, cuja origem estaria relacionada às 
reações de oxi-exsolução a partir da titanomagnetita 
primária. Um raciocínio análogo é atribuído para a ori-
gem da Ilm Cint. Já os tipos texturais Ilm I e Cext (Figu-
ras 7a, b) possuem composições semelhantes, mas com 
conteúdo de Mn significativamente inferior ao dos cris-
tais de Ilm T, S, P e Cint (ver tabelas nas Figuras 6 e 7). 
Dall’Agnol et al. (1997) e Almeida et al. (2007) revelaram 
através de estudos composicionais em minerais óxidos 
de Fe-Ti que tanto a Ilm I quanto a Ilm Cext seriam de 
origem magmática, enquanto que as demais variedades 
texturais de ilmenita resultariam do processo de oxi-ex-
solução e se formariam mais tardiamente. Os dois con-
juntos discutidos acima foram distinguidos tanto pelos 
seus aspectos texturais quanto pelo conteúdo, em geral, 
mais elevado de MnO nas ilmenitas tardias, assim como 
se observa nos gabros de Nova Canadá (Figuras 6 e 7).

As evidências texturais mostram que os mine-
rais opacos ocorrem frequentemente como inclusões 
nas principais fases minerais, o que denuncia seu caráter 
precoce na história de cristalização do magma gerador 
dos diques máficos de Nova Canadá. Com base nisso e 
nas relações texturais descritas acima, propõem-se a se-
guinte sequência de formação e evolução dos minerais 
opacos, onde foram identificados pelo menos dois está-
gios principais de formação, como ilustra a figura 8: (i) 
Estágio magmático – cristalização precoce de ilmenita 
(I e Cext) e titanomagnetita, o que representaria a as-
sociação de minerais opacos primários dessas rochas; e 
(ii) Estágio tardi a pós-magmático – atuação de proces-
sos de oxi-exsolução sobre cristais de titanomagnetita 
primária, resultando em intercrescimentos de magnetita 
pobre em Ti com ilmenita (T, P, S e Cint). O momento 
de cristalização dos sulfetos (pirita e calcopirita) não 
pode ser determinado, mas estima-se que corresponda 
à fase subsolidus.

Condições de temperatura e fugacidade de 
oxigênio (fO2)

A coexistência em equilíbrio de titanomagnetita 
(ulvoespinélio-magnetita

SS
) e ilmenita (ilmenita-hema-

tita
SS

) fornece indicadores de condições de temperatura 
e fO

2
 durante a formação desses minerais (Carmichael, 

1967); para isso, torna-se necessário interpretar os tipos 
texturais e as variações químicas dos óxidos e definir 
suas fases primárias ou magmáticas (Dall’Agnol et al., 
1997). Segundo esses mesmos autores, em rochas plu-
tônicas, o resfriamento lento e a atuação de processos 

subsolidus favorecem a oxidação-exsolução de minerais 
óxidos de Fe-Ti e, somente em casos especiais, a tita-
nomagnetita primária é preservada. Mesmo em rochas 
vulcânicas, cristais de titanomagnetita podem ser afe-
tados por tais processos (Haggerty, 1976; Bacon e Hirs-
chmann, 1988).

Para estimar as condições de fO
2
 e temperatura dos 

diques máficos de Nova Canadá, utilizou-se as compo-
sições dos pares titanomagnetita-ilmenita (Tabela 3), 
uma vez que ambos cristalizaram em equilíbrio ainda em 
estágio magmático. Suas composições revelaram condi-
ções de temperatura de 1112°C e fO

2
 de -8,85 que, quando 

plotadas no diagrama proposto por Spencer e Lindsley 
(1981), incidem ligeiramente abaixo da curva tampão 
NNO (Figura 9). A composição do par de óxidos que 
forneceu tais condições de temperatura e fO2 apresenta 
comportamento diferente dos demais pares, apontando 
para um enriquecimento de moléculas de hematita e ul-
voespinélio nos cristais de ilmenita e titanomagnetita, 
respectivamente. Para os demais pares de óxidos, que 
apresentam composições de ilmenita e magnetita pró-
ximas de seus membros finais, verificou-se condições 
de temperatura entre 755 e 687°C, e fO

2
 entre -16,25 e 

-18,26, localizado abaixo da curva do FMQ, evidencian-
do condições de reequilíbrio destes óxidos.

Figura 8 - Ordem de cristalização dos minerais opacos 
dos diques máficos de Nova Canadá. Legenda: Tmt (tita-
nomagnetita), Mt (magnetita), Ilm I (ilmenita individual), 
Ilm Cext (ilmenita composta externa), Ilm Cint (ilmeni-
ta composta interna), Ilm T (ilmenita em treliça), Ilm S 
(ilmenita sandwich), Ilm P (ilmenita em machas) e Cpy 
(calcopirita).
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CONCLUSÕES E DISCUSSÕES FINAIS

As análises dos dados de SM obtidos nas rochas 
máficas e metamáficas da área de Nova Canadá permi-
tiram identificar três populações (A, B e C), com carac-
terísticas magnéticas distintas, as quais se correlacio-
nam coerentemente com os litotipos identificados e a 
natureza de seus minerais óxidos de Fe e Ti. De modo 
geral, os valores mais elevados de SM (1,04 – 6,24x10-

2 SIv), que constituem a população magnética C, são 
representados predominantemente por gabronoritos e 
noritos, enquanto que os valores intermediários de SM 
(1,09 – 9,91x10-3 SIv, população B), são constituídos, em 
sua maioria, pela variedade hornblenda gabronorito. Já 
os valores menos magnéticos (1,61 – 9,60x10-4 SIv, popu-
lação A) são atribuídos aos anfibolitos. Neste sentido, 
tem-se o decréscimo acentuado do conteúdo de mine-
rais opacos, a ausência da titanomagnetita nas amostras 
das populações menos magnéticas, além da ilmenita ser 
a única fase óxido dos anfibolitos.

A clara correlação positiva entre os valores de SM 
e o conteúdo modal de minerais opacos, sugere que tais 
minerais são responsáveis pelo magnetismo destas ro-
chas, em especial a magnetita e/ou titanomagnetita, as-
sim como a ausência destes nos anfibolitos. Isto é refor-
çado pela nítida correlação negativa entre valores de SM 

com os conteúdos modais de minerais ferromagnesia-
nos, que reflete, sobretudo, que os minerais paramagné-
ticos (anfibólio e piroxênio) não possuem influência sig-
nificativa no comportamento magnético das variedades 
petrográficas dos diques máficos, enquanto nos anfibo-
litos a tendência de correlação positiva entre estas vari-
áveis pode sugerir que estas fases são as principais res-
ponsáveis pelos seus valores de SM. Isto é corroborado 
também pelo comportamento dos óxidos MgO e CaO, 
e da somatória de Ni e Cr, que decrescem em direção às 
rochas com valores mais elevados de SM, enquanto que 
o Fe

2
O

3T
 aumenta neste mesmo sentido, o que também 

indicaria a forte influência dos minerais ferromagnéticos 
nos valores de SM dessas rochas.

As evidências texturais indicam que a associa-
ção de minerais óxidos de Fe-Ti encontrados nos diques 
máficos é formada por titanomagnetita, ilmenita indivi-
dual e ilmenita composta externa. Estes cristais de ilme-
nita mostram-se parcialmente substituídos por titanita 
nos anfibolitos (ainda em estágio tardi-magmático?). Os 
demais tipos texturais de ilmenita (ilmenita em treliça, 
composta interna, em manchas e sanduíche), juntamen-
te com a magnetita pobre em titânio, foram originados, 
em condições mais elevadas de fO

2
 e a mais baixas tem-

peraturas, por processos de oxi-exsolução de cristais de 
titanomagnetita originais em estágio subsolidus.

Tabela 3 - Composições dos pares titanomagnetita-ilmenita, para estimar as condições de fugacidade de oxigênio e 
temperatura dos diques máficos. O FeOT foi calculado segundo Carmichael (1967).

Amostra SE 92 SE 92 SE 2 SE 92 AMP 37
Análise 1 2 3 4 5
Mineral Tmt IlmCext Tmt Ilm I Tmt Ilm I Tmt Ilm I Ilm I

TiO2 (%  em peso) 20,79 48,47 19,10 51,00 17,02 51,16 16,28 51,89 52,95

Cr2O3 0,31 0,31 0,17 0,13 0,07 0,16 0,15 0,15 0,10

Fe2O3 27,73 10,90 33,70 5,80 38,40 5,60 37,80 4,90 1,93

FeO 48,97 38,70 47,10 44,50 46,50 44,60 45,20 45,40 44,45

MnO 0,76 0,78 0,86 0,73 1,09 0,76 0,91 0,80 2,77

MgO 0,06 2,24 0,86 0,24 0,07 0,25 0,10 0,21 0,08

CaO 0,13 0,09 0,09 0,16 0,17 0,18 0,06 0,08 0,17

NiO 0,16 0,15 0,13 0,11 0,17 0,18 0,18 0,11 0,11

Total 98,91 101,64 102,00 102,67 103,48 102,89 100,68 103,55 102,57

FeOT 73,92 48,52 77,37 49,77 80,99 49,64 79,22 49,84 46,19

Ti 0,596 0,895 0,530 0,944 0,469 0,945 0,461 0,952 0,980

Cr 0,009 0,006 0,005 0,003 0,002 0,003 0,005 0,003 0,002

Fe3+ 0,796 0,202 0,934 0,108 1,058 0,104 1,071 0,091 0,036

Fe2+ 1,562 0,795 1,451 0,916 1,424 0,916 1,422 0,926 0,915

Mn 0,025 0,016 0,027 0,015 0,034 0,016 0,029 0,017 0,058

Mg 0,004 0,082 0,047 0,009 0,004 0,009 0,006 0,008 0,003

Ca 0,005 0,002 0,004 0,004 0,007 0,005 0,003 0,002 0,005

Ni 0,005 0,003 0,004 0,002 0,005 0,004 0,005 0,002 0,002

X (Usp) % mol 59,63 - 52,96 - 46,9 - 46,09 - -

X (Ilm) % mol - 89,53 - 94,39 - 94,53 - 95,24 98,04

T (°C) 1112 755 717 687 -

Log fO2 -8,85 -16,25 -17,24 -18,26 -

Abreviações: Tmt (titanomagnetita), IlmCext (ilmenita composta externa), Ilm I (ilmenita individual), Usp (ulvoespiné-
lio), Ilm (ilmenita).
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Os cálculos obtidos através do geotermobarômetro de 
Spencer & Lindsley (1981), a partir da composição das 
soluções sólidas ulvoespinélio-magnetita e ilmenita-he-
matita em equilíbrio no estágio magmático, revelaram 
condições de temperatura (1112°C) e fO

2
 (-8,85) para a 

formação desses minerais próximas daquelas do tam-
pão NNO. Segundo Frost et al. (1988) e Lindsley et al. 
(1990), a paragênese que envolve quartzo + ulvoespiné-
lio (titanomagnetita) + ilmenita + faialita ou ortopiroxê-
nio, que define os tampões QUIlF e QUIlOp, é indicativa 
de condições fracamente oxidantes, com fO

2
 relativa-

mente baixa. Paragêneses semelhantes, formadas ainda 
no estágio magmático, foram observadas nas variedades 
noríticas e gabronoríticas, indicando que suas rochas 
se originaram a partir de um magma em condições de 
baixa fO

2
. Esta hipótese é corroborada por Ulff-Møller 

(1985), onde sugere que rochas máficas tem seu equilí-
brio em condições de fO

2
 abaixo do tampão FMQ (faia-

lita-magnetita-quartzo). Por outro lado, as transfor-
mações pós-magmáticas dos minerais óxidos de Fe-Ti 
(processo de oxi-exosolução), originando magnetita po-
bre em Ti, principalmente na variedade hornblenda ga-
bronorito, sugerem que a fO

2
 deve ter crescido durante o 

estágio subsolidus em condições acima do tampão FMQ, 
mas abaixo daquelas de HM (magnetita-hematita), haja 
vista a ausência do processo de martitização da magne-
tita nestas rochas.

Figura 9 - Diagrama temperatura vs. fugacidade de oxigê-
nio (T vs. fO2) de Spencer & Lindsley (1981) mostrando os 
dados das composições dos pares titanomagnetita-ilme-
nita dos diques máficos de Nova Canadá. Legenda: HM 
(hematita-magnetita), NNO (níquel-óxido de níquel), FMQ 
(faialita-magnetita-quartzo), WM (wustita-magnetita), 
IW (ferro-wustita) e QIF (quartzo-ferro-faialita).
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Província Estanífera de Rondônia: 
caracterização e distribuição temporal 

da mineralização

The Rondônia Tin Province: characterization  
and temporal distribution of the mineralization

Camila Cardoso Nogueira¹, Mauro César Geraldes², Bruna Saar¹, Beatriz Debowski¹

RESUMO: A Província Estanífera de Rondônia, localizada na 
porção SW do Cráton Amazônico, representa uma área de grande 
importância na produção de estanho do Brasil. Compreende um 
total de sete suítes intrusivas graníticas com afinidade rapakivi, 
sendo estas: Serra da Providência (1606-1532 Ma), Santo Antônio 
(1406 Ma), Teotônio (1387 Ma), Alto Candeias (1346-1338 Ma), 
São Lourenço-Caripunas (1314-1309 Ma), Santa Clara (1082-1074 
Ma) e Rondônia (998-991 Ma). Importantes depósitos polimetálicos 
com Sn ocorrem relacionados às suítes intrusivas São Lourenço-
Caripunas, Santa Clara e Rondônia, que representam os episódios 
de magmatismo tipo A mais recentes no SW do Cráton Amazônico. 
Os depósitos primários de Sn, W, Nb, Ta, F e  elementos terras raras 
associam-se a álcali feldspato-granitos, albita-granitos, riolitos, 
pegmatitos, veios de quartzo e greisens. Depósitos secundários 
também são observados em elúvio, colúvio, paleoaluvião e/ou 
paleoplacer e nas aluviões recentes.

PALAVRAS-CHAVE: Província Estanífera de Rondônia; 
Granitos Estaníferos; Depósitos Polimetálicos com Sn; Cassiterita; 
Granitos Rapakivi; Cráton Amazônico.

ABSTRACT: The Rondônia Tin Province, located in 
the SW portion of the Amazonian Craton, represents a 
very important area in terms of tin production in Brazil. 
This province comprises a total of seven rapakivi granite 
intrusive suites: Serra da Providência Intrusive Suite 
(1606-1532 Ma), Santo Antônio Intrusive Suite (1406 
Ma), Teotônio Intrusive Suite (1387 Ma), Alto Candeias 
Intrusive Suite (1346-1338 Ma), São Lourenço-Caripunas 
Intrusive Suite (1314-1309 Ma), Santa Clara Intrusive Suite 
(1082-1074 Ma) and Rondônia Intrusive Suite (998-991 
Ma).  Important Sn-bearing polymetalic deposits occur 
related to the São Lourenço-Caripunas, Santa Clara and 
Rondônia intrusive suites, which represent the latest 
A-type magmatic events in the SW Amazonian Craton. 
The primary deposits of Sn, W, Nb, Ta, F e REE are 
associated with alkali feldspar granites, albite granites, 
rhyolites, pegmatites, quartz veins and greisens. Secondary 
deposits are also observed in colluvium, paleoalluvium 
and/or paleoplacer and in recent alluvium.

KEYWORDS: Rondônia Tin Province; Tin Granites; 
Sn-bearing Polymetalic Deposits; Cassiterite; Rapakivi 
Granites; Amazonian Craton.
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INTRODUÇÃO

A maior parte de depósitos primários de estanho 
ocorre associada a rochas graníticas altamente evoluídas 
que exibem elevados conteúdos de elementos litófilos 
(Rb, Cs, Li, Th, Nb, Ta, W, U) e são empobrecidas em 
elementos compatíveis como Sr, Eu, Ba, Ti, Co e Ni. A 
origem do enriquecimento em estanho pode estar rela-
cionada a processos magmáticos e hidrotermais, porém 
dados experimentais mostram a importância de pro-
cessos de fracionamento magmático (Lehmann 1990). 
Depósitos secundários são originados através do intem-
perismo e erosão de depósitos primários e normalmente 
são transportados e concentrados em sistemas aluviais, 
eluviais ou coluviais.

Granitos estaníferos podem ocorrer em uma varie-
dade de ambientes tectônicos, porém a literatura indica 
que a maior parte das províncias estaníferas no mundo 
está associada a ambientes intraplaca continental e ano-
rogênico, ao menos no que diz respeito às províncias 
precambrianas (Bushveld, África Central, Amazonas e 
Rondônia). No entanto, algumas províncias ocorrem as-
sociadas a margens ativas (Tasmânia, Erzgebirge, Cor-
nwall, China e Bolívia) (Lehmann 1990).

 Na Província Estanífera de Rondônia, os corpos 
de granitos estaníferos exibem características geoquí-
micas compatíveis com magmatismo tipo A pós-colisio-
nal/pós-orogênico associado aos estágios finais da evo-
lução das províncias geocronológicas Rio Negro-Jurue-
na (1750-1550 Ma), Rondoniano-San Ignacio (1500-1300 
Ma) e Sunsás (1300-1100) (Litherland et al. 1986; Betten-
court e Dall’Agnol 1987; Teixeira et al. 1989; Bettencourt 
1992). A mineralização primária de Sn, W, Ta, Nb, Zn, 
Cu, Pb, F e elementos terras raras (ETR) ocorre associa-
da às rochas graníticas mais evoluídas e de caráter pe-
raluminoso das suítes intrusivas mais jovens.

A exploração de cassiterita no estado de Rondô-
nia teve início no começo da década de 1950, quando as 
primeiras ocorrências foram descobertas em seringais. 
A exploração de cassiterita por parte de garimpeiros se-
guiu-se pela década de 1960, até o desenvolvimento de 
um programa federal que teve como objetivo avaliar o 
potencial de estanho da área no ano de 1969. Assim, a 
Província Estanífera de Rondônia foi então criada, com-
preendendo uma área de aproximadamente 87 000 km², 
incluindo o estado de Rondônia e parte dos estados de 
Amazonas, Acre e Mato Grosso. Do início da década de 
1960 até meados da década de 1980, a província foi res-
ponsável por quase 80% de toda a produção brasileira de 
estanho. O Brasil passou a ser o segundo maior produtor 
deste metal em 1986 e primeiro em 1988, principalmente 
depois da descoberta da Mina de Bom Futuro (Betten-
court e Pereira 1995). 

Neste trabalho, os autores fazem uma compilação 
bibliográfica de dados até então publicados acerca dos 
depósitos de Sn observados na Província Estanífera de 
Rondônia, com o objetivo de caracterizar o minério, sua 
forma de ocorrência, processos de geração e, finalmente, 
prover ao leitor a localização destas mineralizações.

GEOLOGIA DA PROVÍNCIA ESTANÍFERA 
DE RONDÔNIA

O embasamento da Província Estanífera de Ron-
dônia e adjacências é constituído por uma associação 
heterogênea de rochas deformadas e metamorfisadas 
em grau médio a alto que compreende granitos, gnais-
ses, migmatitos, anfibolitos e granulitos (Quadros et al. 
2011). Esta associação foi denominada Complexo Xingu 
por Leal et al. (1978) e Complexo Jamari por Isotta et al. 
(1978). Revisões posteriores acerca do Complexo Jama-
ri propuseram algumas modificações (Scandolara et al. 
1999; Rizzotto et al. 2004; Quadros & Rizzotto 2007), 
incluindo neste complexo apenas ortognaisses tona-
líticos e quartzo-dioríticos intercalados com lentes de 
enderbitos, gnaisses calcissilicáticos e anfibolitos. Os 
membros paraderivados passaram a constituir a uni-
dade litoestratigráfica denominada Suíte Metamórfica 
Quatro Cachoeiras. As idades de cristalização das ro-
chas ígneas do Complexo Jamari variam entre 1,73 e 1,75 
Ga, representando um dos episódios magmáticos mais 
antigos do estado de Rondônia (Quadros et al. 2011).

A deformação e o metamorfismo observados neste 
complexo estão relacionados à Orogenia Quatro Cachoei-
ras, com idades entre 1,67 e 1,63 Ga (Santos et al. 2008) e à 
Orogenia Candeias, de idades que variam entre 1,35 e 1,33 
Ga (Santos et al. 2003; Santos et al. 2008). Entre 1,60 e 0,97 
Ga, diversos episódios de magmatismo são registrados in-
trudindo este embasamento (Bettencourt et al. 2005).

O magmatismo granítico na região compreende um 
total de sete suítes intrusivas (Figura 1), sendo a textura 
rapakivi uma característica comum à maioria delas. Em 
termos de litotipos, predominam sienogranitos e mon-
zogranitos, além de álcali feldspato-granitos na Suíte 
Intrusiva Rondônia. As variedades mais comuns são as 
porfiríticas e as equigranulares, com piterlitos subordi-
nados e raras exposições de viborgitos (Bettencourt et al. 
1999a). Predominam os granitos rapakivi subalcalinos, 
metaluminosos a fracamente peraluminosos e geoqui-
micamente similares a granitos intraplaca tipo A. Algu-
mas suítes exibem também membros plutônicos como 
gabros, sienitos, charnockitos, mangeritos e alguns ra-
ros corpos de anortositos. Microgranitos, microsienitos, 
quartzo-feldspato-pórfiros, riolitos, traquitos e alguns 
corpos de diabásio também foram descritos em algumas 
destas suítes (Bettencourt et al. 1999b).
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Em ordem cronológica, este magmatismo gra-
nítico inclui as suítes intrusivas Serra da Providência 
(1606-1532 Ma), Santo Antônio (1406 Ma), Teotônio 
(1387 Ma), Suíte Intrusiva Alto Candeias (1346-1338 
Ma), São Lourenço-Caripunas (1314-1309 Ma), Santa 
Clara (1082-1074 Ma) e os Granitos Jovens de Rondô-
nia (998-991 Ma) (Bettencourt et al. 1999a), atualmente 
denominada Suíte Intrusiva Rondônia (Quadros et al., 
2011). No nível de conhecimento atual, depósitos poli-
metálicos com Sn ocorrem associados às quatro suítes 
intrusivas mais jovens (Figura 2).

Suíte Intrusiva Serra da Providência

A formalização do Granito Serra da Providência 
como unidade estratigráfica deve-se a Leal et al. (1976), 
que reconheceram intrusões com textura rapakivi aflo-
rantes na serra de mesmo nome. Tassinari et al. (1984) 
passaram a denominar este corpo de Suíte Intrusiva Ser-
ra da Providência e Rizzotto et al. (1995) incluíram nesta 

unidade corpos de gabro, charnockito e mangerito, en-
quanto Bettencourt et al. (1995) acrescentaram à mesma 
o Mangerito Maciço União e o Charnockito Ouro Preto. 
Scandolara et al. (1999) incluíram também diversos sto-
cks deformados e intrusivos nos litotipos do Complexo 
Jamari, relacionando-os à Suíte Intrusiva Serra da Provi-
dência. As rochas desta suíte tem ampla distribuição ge-
ográfica na porção centro-norte do Estado de Rondônia, 
principalmente entre o médio curso do rio Machado e o 
alto curso do rio Branco, bem como na região de Macha-
dinho d’Oeste e Ouro Preto d’Oeste.

Rizzotto et al. (1995) observaram que o batólito 
Serra da Providência possui quatro fácies representadas 
por monzogranitos porfiríticos (piterlitos) com vibor-
gitos associados, monzogranitos porfiríticos, monzo-
granitos pórfiros e sienogranitos granofíricos. As rochas 
deste batólito são intrusivas nas rochas do Complexo 
Jamari, embora sejam raras as exposições de contato di-
reto entre estes.

Figura 1 - Mapa geológico da Província Estanífera de Rondônia e áreas adjacentes segundo Bettencourt et al. (1999a, b).
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Figura 2 - Mapa geológico da Província Estanífera de Rondônia destacando apenas as suítes intrusivas que apresentam 
mineralização de estanho: Alto Candeias, São Lourenço-Caripunas, Santa Clara e Rondônia.

Os piterlitos compreendem hornblenda-bioti-
ta-monzogranitos com fenocristais de álcali feldspato 
rodeados por auréolas finas de plagioclásio de cor cin-
za-esbranquiçada. A presença de enclaves quartzo-dio-
ríticos e feições de mistura entre magmas são comuns. 
Os sienogranitos têm textura granofírica e exibem ca-
vidades preenchidas por quartzo e fluorita. Os monzo-
granitos porfiríticos localmente exibem textura rapaki-
vi. Segundo Scandolara et al. (2013), os granitos da Suíte 
Intrusiva Serra da Providência são geoquimicamente 
compatíveis com granitos tipo A

2 
de Eby (1992), e os 

charnockitos e quartzo-mangeritos da suíte apresentam 
valores de FeO

T
, MgO, CaO, Ba, Rb, Sr, Nb/Ta e Zr/Hf 

semelhantes aos de granitos tipo A. De acordo com estes 
autores, o magma parental das rochas máficas que fazem 
parte da Suíte Intrusiva Serra da Providência seria resul-
tado de fusão parcial de fontes mantélicas modificadas 
por processos de subducção, em um ambiente pós-co-
lisional. Assim, o conjunto de granitos, charnockitos e 
quartzo mangeritos desta suíte intrusiva teria sido for-
mado através da interação entre magmas mantélicos en-
riquecidos (em pequenas proporções) e crosta reciclada, 
em maiores proporções (Scandolara 2006; Santos et al. 
2008, Scandolara et al. 2013). 

Até o momento, o potencial econômico desta uni-
dade reside em sua exploração com finalidade ornamen-
tal nas regiões de Machadinho d’Oeste, Cacoal e Ji-Pa-
raná.

Seis amostras desta suíte intrusiva foram datadas 
segundo o método U-Pb em zircão (SHRIMP). As ida-
des entre 1554 ± 47 Ma e 1606 ± 24 Ma obtidas sugerem 
que o batólito Serra da Providência deve ter tido seu em-
placement durante um período de pouco mais de 50 mi-
lhões de anos (Bettencourt et al. 1999a).

Suíte Intrusiva Santo Antônio

Os primeiros registros de afloramentos de granitos 
na região da cachoeira Santo Antônio devem-se a Souza 
& Marques (1974), que os reuniram sob a denominação 
de Granito Porfiroblástico Santo Antônio. Trabalhos 
posteriores (Isotta et al. 1978; Adamy & Romanini 1990) 
descrevem a ocorrência de textura rapakivi (piterlitos 
e viborgitos), além de variedades porfiríticas e equi-
granulares, os quais receberam o nome de Granitos do 
tipo Serra da Providência (Quadros & Rizzotto 2007). 
Os corpos da Suíte Intrusiva Santo Antônio, juntamen-
te com os corpos da Suíte Intrusiva Teotônio, formam 
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o batólito Santo Antônio, na área noroeste da Província 
Estanífera de Rondônia (Payolla 1994). Esse batólito co-
bre uma área de aproximadamente 2.000 km², mas sua 
real dimensão é desconhecida, já que seu domínio nor-
te está coberto por sedimentos do Cenozoico da bacia 
Amazônica. Além disso, um espesso manto de intempe-
rismo dificulta a visualização de afloramentos (Quadros 
& Rizzotto 2007). 

Em termos de variedade de tipos petrográficos, 
Payolla (1994) descreve biotita-monzogranito grosso 
equigranular a porfirítico, sienogranito com texturas ra-
pakivi e anti-rapakivi, biotita-monzogranito equigranu-
lar médio e quartzo-monzonito equigranular. Segundo 
o autor, diques pegmatíticos e aplíticos, rochas híbridas 
e diques de diabásio sin-plutônicos também ocorrem na 
suíte, caracterizando assim um magmatismo bimodal. 
Evidências de interação entre as variedades graníticas e 
magmas máficos são observadas, tais como a presença 
de megacristais ovais de plagioclásio com inclusões de 
quartzo, xenocristais de quartzo com coroas de anfibólio 
e enclaves monzodioríticos (Quadros & Rizzotto 2007). 

Os granitoides da Suíte Intrusiva Santo Antônio 
são subalcalinos,metaluminosos a fracamente peralumi-
nosos, e são geoquimicamente compatíveis com granitos 
tipo A (Payolla 1994), e mais especificamente do grupo 
A

2 
(Eby 1992). As rochas híbridas compreendem rochas 

intermediárias porfiríticas e do tipo brecha; representam 
monzogranitos, quartzo-monzonitos, quartzo-monzo-
dioritos e monzogranitos homogêneos. Feições como 
feldspatos manteados, cristais de quartzo arredondados 
(quartz ocelli), enclaves máficos microgranulares e as ca-
racterísticas geoquímicas confirmam a natureza híbrida 
destas rochas (Bettencourt et al. 1995).

Uma amostra de biotita-sienogranito possui idade 
de 1406 ± 32 Ma (Bettencourt et al. 1999a), com alto grau 
de incerteza devido à discordância entre as frações de 
cristais de zircão analisados.

Suíte Intrusiva Teotônio

As rochas da Suíte Intrusiva Teotônio ocupam uma 
pequena porção do noroeste de Rondônia e afloram ao 
longo das margens e no canal do rio Madeira. Não são ob-
servadas relações de contato entre as rochas desta suíte, 
do embasamento (Complexo Jamari) e das rochas da Suí-
te Intrusiva Santo Antônio (Quadros e Rizzotto 2007). 

De acordo com Payolla (1994), os tipos de rochas 
incluem microclínio-granitos de granulação grossa, 
microclínio-granitos bandados de granulação média, 
microclínio-quartzo-sienitos e sienogranitos de granu-

lação média a grossa. Corpos tabulares de microclínio-
sienitos e diques sin-plutônicos de diorito, monzodiori-
to e monzonito cortam os microclínio-granitos. Feições 
típicas de mistura magmática, tais como a presença de 
xenocristais de plagioclásio cálcico corroídos e enclaves 
monzodioríticos microgranulares, são também comuns. 
Em termos de geoquímica, esta suíte apresenta cará-
ter alcalino; os sienitos e granitos são metaluminosos e 
compatíveis com granitos tipo A (grupo A

1
; Eby 1992) 

fanerozoicos.

Uma amostra de álcali-feldspato-granito foi datada 
pelo método U-Pb em zircão (SHRIMP) em 1387 ± 16 
Ma (Bettencourt et al. 1999a).

Suíte Intrusiva Alto Candeias

As rochas da Suíte Intrusiva Alto Candeias ocor-
rem predominantemente no médio a alto curso dos rios 
Candeias, Jamari, Jaciparaná e Capivari; alguns corpos 
menores ocorrem também no extremo sudoeste de Ron-
dônia. Predominam rochas porfiríticas de granulação 
média a grossa, enquanto rochas equigranulares, aplitos, 
sienitos e charnockitos ocorrem subordinados. 

Os principais litotipos compreendem hornblenda-
biotita-monzogranitos, biotita-monzogranitos e quart-
zo-monzonitos, algumas vezes apresentando textura 
rapakivi (piterlitos). Amostras de rochas do batólito 
foram datadas pelo método U-Pb em zircão (SHRIMP) 
em 1346 ± 5 Ma e 1338 ± 5 Ma (Bettencourt et al. 1999a); 
estes resultados levam a crer que os corpos da Suíte In-
trusiva Alto Candeias foram colocados durante um perí-
odo de tempo relativamente curto. 

Em estudo acerca do depósito Liberdade, locali-
zado no município de Campo Novo (RO), Santos Jr. et 
al. (2011) descrevem mineralização de cassiterita e ar-
senopirita em sistemas de filões encaixados em rochas 
graníticas da Suíte Alto Candeias. Segundo os autores, 
o fluido responsável pela mineralização observada é de 
origem magmática e a idade 40Ar/39Ar de 1308 ± 5 Ma, ob-
tida em muscovita de greisen deste depósito, sugere que a 
mineralização de cassiterita e arsenopirita está associa-
da à fase tardi a pós-magmática de corpos não aflorantes 
que fazem parte da Suíte Intrusiva São Lourenço-Cari-
punas (1314-1309 Ma), que por sua vez intrudem rochas 
da Suíte Intrusiva Alto Candeias. No entanto, os dados 
de 40Ar/39Ar obtidos por Santos Jr. et al. (2011) também 
são compatíveis com uma mineralização possivelmente 
associada à Suíte Intrusiva Alto Candeias, levando em 
consideração o tempo de resfriamento de uma intrusão 
das dimensões desta suíte.
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Queiroz (2009) caracterizou as rochas da Suíte 
Intrusiva Alto Candeias (SIAC) e descreveu quatro ti-
pos petrográficos: Unidade Monte Negro, composta 
predominantemente por granitos apresentando textura 
rapakivi; Unidade Buritis, constituída por rochas com 
maior porcentagem de minerais máficos, variando de 
granodioritos equigranulares a porfiríticos; Unidade 
Campo Novo, composta por rochas charnockitoides de 
granulação média a grossa e finalmente, Unidade Jaci-
lândia, que compreende biotita-granitos e granitoides 
ricos em quartzo, ambos de granulação fina. O biotita-
microgranito seria responsável pela mineralização de 
estanho observada na SIAC. A autora datou uma amos-
tra desta unidade pelo método 207Pb/206Pb em zircão por 
evaporação e os dados revelaram a idade de cristalização 
de 1348 ±3 Ma. Assim, é possível que a mineralização 
de estanho descrita na área do distrito de Campo Novo 
esteja, de fato, associada à própria Suíte Intrusiva Alto 
Candeias, já que as idades são compatíveis.

Suíte Intrusiva São Lourenço-Caripunas

As rochas que compõem a Suíte Intrusiva São Lou-
renço-Caripunas, na parte noroeste da Província Esta-
nífera de Rondônia, foram primeiramente descritas na 
região de São Lourenço por Kloosterman (1966), e na 
região de Caripunas por Bettencourt e Kaedei (1984). As 
rochas desta suíte afloram na margem esquerda do rio 
Madeira, nas regiões de Mutum-Paraná, São Lourenço, 
Jirau, Caripunas e Fortaleza do Abunã. Em alguns locais 
as rochas desta suíte intrusiva encontram-se cobertas 
por arenitos e conglomerados da Formação Palmeiral 
(Quadros e Rizzotto 2007). A Suíte Intrusiva São Lou-
renço-Caripunas compreende uma variedade de grani-
tos rapakivi como piterlitos e raras exposições de vibor-
gitos, além de granitos equigranulares  ou porfiríticos, 
granitos pórfiros subvulcânicos, aplitos e quartzo-sie-
nitos. Os membros porfiríticos predominam e algumas 
vezes contêm enclaves de microdiorito. Em Caripunas 
as rochas desta suíte estão intensamente hidroterma-
lizadas, apresentando mineralização de cassiterita e 
wolframita em greisen, veios de quartzo e depósitos se-
cundários. Esta mineralização ocorre associada aos bio-
tita-sienogranitos equigranulares e ortoclásio-granitos 
(Quadros e Rizzotto 2007).

A maioria das rochas desta suíte é subalcalina, de 
caráter metaluminoso a fracamente peraluminoso, po-
rém os ortoclásio-granitos são peralcalinos (Bettencourt 
et al. 1997). Ainda de acordo com Quadros e Rizzotto 
(2007), este episódio magmático teria sido gerado nos 
estágios finais da Orogenia Rondoniana-San Ignacio ou 
Orogenia Alto Candeias.

Suíte Intrusiva Santa Clara
Ao nordeste de Santa Clara, Kloosterman (1968) 

descreveu rochas que reuniu sob a denominação de 
Complexo de Oriente, que formam uma estrutura com 
8-10 km de diâmetro e que sustenta a serra de mesmo 
nome. Consiste de uma complexa mistura de biotita gra-
nitos, microgranitos, quartzo pórfiros e topázio greisen. 
Bettencourt et al. (1997), com base em dados geocrono-
lógicos, agrupam os maciços graníticos de Santa Clara, 
Oriente Velho, Oriente Novo e Manteiga sob a denomi-
nação de Suíte Intrusiva Santa Clara. Posteriormente, 
Leite Júnior (2002) subdividiu o maciço Manteiga em 
dois: Manteiga-Sul e Manteiga-Norte, além de incluir na 
Suíte Intrusiva Santa Clara mais quatro maciços: Jarara-
ca, Carmelo, Primavera e das Antas.

Dados mais recentes de campo, petrográficos, geo-
cronológicos e de sensoriamento remoto permitiram re-
definir esta suíte, delimitando diversos corpos e maciços 
nas proximidades das cidades de Ariquemes, Cujubim, 
Machadinho d’Oeste e vale do Anari, todos interpreta-
dos como pertencentes à Suíte Intrusiva Santa Clara. 
Assim, um total de 17 maciços graníticos subcirculares 
a subalongados foram individualizados: Santa Clara, 
Oriente Novo, Oriente Velho, Jacundá, Massarandu-
ba, Retiro, Moisés, Manteiga, Primavera, Montenegro, 
Jararaca e Jatuarana, dos quais três foram delimitados 
apenas com base em dados de aerogeofísica (Quadros 
et al. 2011). Os demais corpos não possuem nome até o 
momento. 

As rochas da Suíte Intrusiva Santa Clara são intru-
sivas nos ortognaisses do Complexo Jamari, nos parag-
naisses do Complexo Quatro Cachoeiras e em granitoi-
des da Suíte Intrusiva Serra da Providência, apesar de 
raramente serem observados contatos diretos em cam-
po. Em termos de variedade de rochas, esta suíte inclui 
granitoides rosados e acinzentados de granulação média 
a grossa, variando de equigranulares a porfiríticos, com 
textura rapakivi em alguns afloramentos. Compreen-
dem álcali-feldspato-granitos, hornblenda-biotita-mon-
zogranitos, biotita-monzogranitos, biotita-hornblenda-
sienogranitos e biotita-quartzo-monzonitos (Quadros 
et al. 2011). Bettencourt et al. (1999b) também descrevem 
a ocorrência de albita-granitos e álcali feldspato-sieni-
tos. Diques de leucogranito, veios de quartzo e micro-
granito ocorrem localmente. Nogueira e Geraldes (2013) 
descrevem a ocorrência de granitos porfiríticos, equi-
granulares, finos e piterlíticos no Maciço Santa Clara, 
o maior dos maciços que constituem a Suíte Intrusiva 
Santa Clara.

Leite Júnior (2002) reconheceu dois tipos dife-
rentes de associações na Suite Intrusiva Santa Clara, 
nomeando-as de A1 e A2. As rochas da associação A1 
compreendem quartzo-monzonitos, monzogranitos e 
sienogranitos, de composição intermediária a ácida e va-
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lores da razão FeO
T
/(FeO

T
+MgO) que variam entre 0,83 

e 0,97. São rochas subalcalinas de alto-K, com valores de 
K

2
O entre 4,65 e 5,94% em peso. O autor ainda subdivi-

de as rochas da associação A1 em dois tipos: A1a e A1b. 
O subtipo A1a é predominante em área e possui caráter 
metaluminoso a fracamente peraluminoso; o subtipo 
A1b possui caráter peraluminoso e compreende granitos 
com muscovita. As rochas da associação A1 também fo-
ram descritas por Nogueira e Geraldes (2013) no Maci-
ço Santa Clara, e a análise dos dados de litogeoquímica 
permitiu interpretá-las como granitos pós-colisionais 
gerados nos estágios finais do evento Sunsás (1,25-1,00 
Ga), a partir da fusão de rochas crustais de composição 
quartzo-feldspática.

As rochas da associação A2 apresentam maior va-
riedade   composicional. Leite Júnior (2002) também 
reconheceu dois subtipos para esta associação: A2a e 
A2b. A primeira compreende sienitos, microssienitos, 
microgranitos peralcalinos, traquitos e traquiandesitos, 
e possui caráter que varia entre metaluminoso e peralca-
lino. As rochas do subtipo A2b são granitos, alasquitos, 
riolitos e granitos com mica litinífera, e possuem caráter 
peraluminoso.

Zircões de cinco amostras da Suíte Intrusiva Santa 
Clara foram datadas pelo método U-Pb (SHRIMP) por 
Bettencourt et al. (1999a), sendo três amostras da subsuí-
te subalcalina e duas amostras da subsuíte alcalina. Uma 
amostra de hornblenda-biotita-monzonito da subsuíte 
subalcalina possui idade de cristalização de 1081±50 Ma. 
Uma amostra de biotita-granito porfiritico da subsuíte 
alcalina tem idade de 1074±214 Ma. Mais recentemen-
te, duas amostras da subsuíte subalcalina e pertencen-
tes ao Maciço Santa Clara foram datadas por Nogueira 
(2012). Uma amostra da fácies porfirítica possui idade 
de 1075±16 Ma e uma amostra da fácies de granulação 
fina possui idade de 1061±11 Ma, ambas datadas pelo mé-
todo U-Pb/LA-ICP-MS em zircão e interpretadas como 
idade de cristalização.

Aparentemente, a Suíte Intrusiva Santa Clara é a úni-
ca representante de magmatismo intraplaca com idades 
entre 1,08 e 1,07 Ga na Província Estanífera de Rondônia e 
no próprio Cráton Amazônico (Dall’Agnol et al. 1999).

Suíte Intrusiva Rondônia
A Suíte Intrusiva Rondônia foi primeiramente des-

crita por Kloosterman (1967, 1968 e 1970) sob a deno-
minação de Younger Granites of Rondônia, compreendendo 
uma série de plútons graníticos da área central da Pro-
víncia Estanífera de Rondônia. Priem et al. (1971) data-
ram diversas destas rochas dentro de uma isócrona Rb
-Sr em 980 ± 20 Ma e Tassinari et al. (1984) incluem na 
Suíte Rondoniana todos os granitos com idade isocrô-
nica Rb/Sr em rocha total de 997 ± 40 Ma. Bettencourt 

et al. (1999) excluem deste grupo rochas com idades su-
periores a 1000 Ma, redefinindo o nome desta suíte para 
Suíte Granitos Últimos de Rondônia e incluindo nela os 
maciços graníticos Ariquemes, Massangana, São Carlos, 
Caritianas, Pedra Branca, Santa Bárbara e Jacundá. Em 
um momento posterior, Rizzotto et al. (2004) redefini-
ram o nome desta suíte, chamando-a de Suíte Intrusiva 
Rondônia. Esta nomenclatura foi também adotada por 
Quadros e Rizzotto (2007) e mais recentemente por 
Quadros et al. (2011).

Os granitos desta suíte ocorrem como batólitos e 
stocks epizonais multifásicos, alojados segundo o con-
trole de alinhamentos N-S e NE-SW, principalmente. 
Ocorrem sob forma subcircular, natureza tipicamente 
cratônica, de características subvulcânicas, e intrusivos 
nas rochas do Complexo Jamari e da Suíte Serra da Pro-
vidência. As rochas desta suíte compreendem dois tipos 
principais: subsolvus subalcalinas e hipersolvus alcalinas, 
sendo que estas últimas são as mais jovens. A subsuíte 
subalcalina inclui sienogranitos equigranulares, mon-
zogranitos porfiríticos e ortoclásio-granitos, além de 
ocorrências de topázio-albita-granitos e topázio-quart-
zo-feldspato pórfiros. Destes, os sienogranitos e mon-
zogranitos exibem textura rapakivi. A subsuíte alcalina 
compreende ortoclásio-sienitos, microssienitos, orto-
clásio-microgranitos e feldspato-quartzo pórfiros. 

Estes granitos anorogênicos rapakivíticos têm 
sua geração relacionada à evolução do evento Sunsás
-Aguapeí (Teixeira et al. 1989). Dados geocronológicos 
indicam um magmatismo de curta duração restrito aos 
terrenos do Domínio Ariquemes-Porto Velho.

Romanini (1982) reconhece quatro fácies petro-
gráficas no complexo granítico Massangana: (a) fácies 
Massangana, de biotita-granitos porfiríticos de granu-
lação grossa, (b) fácies São Domingos, composta por 
biotita-granitos equigranulares de granulação média a 
grossa em alguns locais sendo porfiríticos e em outros 
exibindo granulação fina, (c) fácies Bom Jardim, que 
compreende biotita-granitos de granulação fina, média 
e grossa com poucos fenocristais de feldspato potássico, 
e por último pela fácies Taboca, composta por sienitos, 
quartzo-sienitos e quartzo-monzonitos. Segundo Bet-
tencourt & Dall’Agnol (1995), rochas máficas também 
foram observadas na área de ocorrência da fácies Tabo-
ca, e supõem que estas estejam relacionadas à evolução 
magmática do complexo Massangana, sugerindo uma 
associação bimodal. 

Sparrenberger et al. (2002) descrevem três fácies 
subsolvus no Maciço Santa Bárbara, representadas por 
sienogranitos porfiríticos com textura viborgítica e ca-
ráter metaluminoso, albita-microclínio-granitos equi-
granulares de caráter peraluminoso e albita-microclí-
nio-granitos piterlíticos, granitos equigranulares ou 
microporfiríticos, todos peraluminosos. 
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ESTILOS DE MINERALIZAÇÃO 

Depósitos primários de estanho podem ocorrer 
em granitos ou em pegmatitos e aplitos associados a 
rochas graníticas. Também ocorrem disseminados em 
rochas próximas às margens de intrusões graníticas, e 
em veios controlados por falhas, além de skarns. É co-
mum a ocorrência de depósitos de cassiterita e/ou wol-
framita em veios de quartzo que formam um comple-
xo sistema preenchendo fissuras, onde minerais como 
scheelita, molibdenita, bismutinita, pirita, arsenopirita 
e outros formam uma paragênese mineral comum. De-
pósitos de greisen consistem em cassiterita dissemina-
da e vênulas, stockwork, lentes e brechas com cassiteri-
ta. Nestes casos, minerais de ganga incluem quartzo, 
mica, fluorita e topázio. Veios e depósitos do tipo grei-
sen ocorrem associados a rochas plutônicas altamente 
evoluídas, enriquecidas em metais raros (Elliott et al. 
1996). Na Província Estanífera de Rondônia, estes dois 
últimos tipos de depósitos primários de cassiterita são 
descritos na literatura, além de uma grande quantidade 

de depósitos secundários na forma de aluviões, elúvios 
e colúvios.

Até o momento, apenas um depósito de cassi-
terita foi identificado na Suíte Intrusiva Alto Candeias 
(Figura 3). No depósito Liberdade, a mineralização de 
cassiterita e arsenopirita em veios de quartzo e greisens 
ocorre associada à biotita microgranitosgranitos equi-
granulares (Santos Jr. et al., 2011). Estes autores anali-
saram cristais de micas em greisens através do método 
40Ar/39Ar, encontrando idade platô de 1308 Ma, referente 
ao resfriamento do sistema. Segundo a interpretação de 
Santos Jr. et al. (2011), a mineralização estaria relaciona-
da ao estágio tardi a pós-magmático de plútons que fa-
riam parte da Suíte Intrusiva São Lourenço-Caripunas, 
mais jovem. Dados de 207Pb/206Pb em zircão de Queiroz 
(2009) para a fácies biotita-granito de granulação fina 
da SIAC levantam a possibilidade de a mineralização de 
estanho observada estar associada à própria Suíte Intru-
siva Alto Candeias, visto que as idades obtidas de 1348 
±3 Ma são muito semelhantes às idades de 1346 ± 5 Ma 
e 1338 ± 5 Ma publicadas por Bettencourt et al. (1999a). 

Figura 3- Mapa esquemático destacando a Suíte Intrusiva Alto Candeias e os depósitos de estanho associados observa-
dos até o momento.
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No maciço Caripunas, localizado na Suíte Intrusi-
va São Lourenço-Caripunas (Figura 4), as rochas apre-
sentam intensa alteração hidrotermal e a mineralização 
de cassiterita e wolframita ocorre em greisen, veios de 

quartzo e paleoplaceres, espacialmente relacionados à 
biotita-sienogranitos equigranulares e ortoclásio-grani-
tos (Quadros & Rizzotto 2007).

Na Suíte Intrusiva Santa Clara, depósitos primá-
rios polimetálicos (Sn, W, Nb, Ta, Zn, Cu e Pb) ocorrem 
espacialmente associados aos granitos tardios e peralu-
minosos da associação A2b de Leite Júnior (2002). Se-
gundo o autor, a mineralização ocorre na forma de cas-
siterita e columbita-tantalita magmáticas disseminadas 
em álcali feldspato-granitos com mica litinífera, bolsões, 
veios e lentes de greisen com cassiterita, além de veios e 
vênulas de quartzo com cassiterita e wolframita e vênu-
las de quartzo com esfalerita, calcopirita, galena, pirita, 
marcassita e pirrotita. 

No Maciço Oriente Novo (Figura 5), Leite Jú-
nior (1992) descreve mineralização primária de Sn e 
W associada à albita-leucogranitos, veios e bolsões de 
quartzo (Figura 6A) e a veios e bolsões de greisen (Figura 
6B). Segundo o autor, a associação entre a mineraliza-
ção primária disseminada em albita-leucogranitos seria 
uma evidência de que o Sn e os demais metais raros as-
sociados, como W, Ta e Nb, teriam origem magmática, 

e que a cassiterita poderia ter sido formada durante a 
cristalização do próprio granito. O enriquecimento des-
tes elementos no magma residual deve ser resultado de 
processos de cristalização fracionada, difusão termo-
gravitacional e fracionamento devido à convecção de 
fluidos. No entanto, Leite Júnior (1992) não descarta a 
possibilidade do envolvimento de fluidos hidrotermais 
tardios e/ou meteóricos na gênese da mineralização, já 
que a mesma está associada a planos de fratura e exibe 
ampla distribuição superficial.

Em estudo acerca do depósito de W-Sn Igarapé 
Manteiga (Figura 5), Nascimento (2010) descreve bio-
tita álcali-feldspato-granitos e topázio-albita-granitos, 
sendo que a mineralização primária estaria associada a 
este último litotipo, que é subalcalino e peraluminoso. A 
mineralização de W-Sn ocorre em greisens com quartzo 
(Figura 6C), topázio, mica litinífera (Figura 6D), esfa-
lerita, pirita, marcassita, pirrotita, galena, calcopirita, 
molibdenita, bismutinita, siderita, fengita, monazita, 

Figura 4 - Mapa esquemático com a Suíte Intrusiva São Lourenço-Caripunas e algumas mineralizações de estanho 
associadas.
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Figura 5-Mapa esquemático com a distribuição regional da Suíte Intrusiva Santa Clara e depósitos de estanho associados.

xenotímio e hematita. Esta paragênese mineral também 
ocorre em brechas e sistemas de veios e vênulas. Ainda 
segundo a autora, a mineralização estaria associada à 
evolução magmática do litotipo topázio-albita-granito, 
que em seus estágios finais levaria à separação de duas 
fases imiscíveis, uma magmática e uma hidrotermal. 
Esta última, enriquecida em elementos incompatíveis, 
teria alojado-se na interface entre a cúpula granítica e a 
rocha encaixante. A tensão sob a rocha encaixante levou 
à sua ruptura e conseqüente alívio de pressão, gerando 
fraturas de extensão, brechas hidrotermais e um sistema 
de veios e vênulas que favoreceram a percolação de flui-
dos ricos em conteúdo metálico.

Segundo Bettencourt et al. (1995), a mineralização 
primária de Sn, W, Nb-Ta, Be e F da Suíte Intrusiva 
Rondônia (Figura 7) ocorre espacialmente associada às 
fases intrusivas mais evoluídas da subsuíte subalcali-
na, e ocorre principalmente como: (a) pegmatitos com 
topázio e berilo; (b) Li-mica-albita-leucogranitos com 
cassiterita e columbita-tantalita; (c) albita-riolitos com 
cassiterita; (d) corpos de greisen com cassiterita, com-
postos predominantemente por quartzo, mica litinífera 
e topázio, (e) e veios de quartzo com cassiterita, wolfra-

mita, berilo e sulfetos de Cu-Pb-Zn-Fe. Considerando 
que alguns maciços da Suíte Intrusiva Rondônia foram 
estudados em mais detalhe devido a sua mineralização, 
será dada mais atenção a estes nos parágrafos que se se-
guem.

No Maciço Massangana, Bettencourt & Dall’Ag-
nol (1995) observam que os depósitos de estanho estão 
relacionados apenas aos biotita-granitos das fácies São 
Domingos e Bom Jardim, sendo que a cassiterita ocorre 
associada a veios de cassiterita e topázio, corpos de grei-
sens e pegmatitos com berilo, quartzo e topázio, além de 
wolframita e columbita-tantalita. Os depósitos secun-
dários aluviais de estanho são os de maior importância 
na área.

No Maciço Santa Bárbara, Sparrenberger et al. 
(2002) observam que greisenização e feldspatização 
sódica são alterações hidrotermais frequentes, com 
corpos de topázio-siderofilita-quartzo-greisens e gra-
nitos albitizados ocorrendo espacialmente associados 
aos greisens. A mineralização de Sn ocorre nos corpos 
e veios de greisen (Figura 6E), bem como em veios de 
quartzo-cassiterita. Depósitos secundários são co-
muns e explorados (Figura 6F).
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Figura 6 - Imagens de afloramentos de rochas mineralizadas a estanho das suítes intrusivas Santa 
Clara e Rondônia. (A) Detalhe de veio de quartzo no Maciço Oriente Novo; (B) Greisen associado a 
veio de quartzo no Maciço Oriente Novo; (C) Cassiterita em veio de quartzo no Maciço Manteiga; (D) 
Zinnwaldita, mica litinífera comumente associada a mineralizações de estanho, em veio de quartzo 
no Maciço Manteiga; (E) Afloramento de granito greisenizado, mineralização primária no Maciço 
Santa Bárbara, Suíte Rondônia; (F) Vista geral de lavra em depósito secundário no Maciço Santa 
Bárbara; (G) Detalhe de sulfetos em veio de quartzo associados à cassiterita, stock Palanqueta e (H) 
Detalhe de agregado de zinnwaldita em granito mineralizado, stock Palanqueta.
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Figura 7 -Mapa esquemático da distribuição regional da Suíte Intrusiva Rondônia e depósitos de estanho associados. 

Além dos maciços Santa Bárbara e Massanga-
na, também o maciço Caritianas possui mineralização 
primária de Sn. Pinho (1987) e Bettencourt et al. (1991) 
reconhecem sienogranitos e álcali feldspato-granitos 
porfiroides e sienogranitos porfiríticos, sendo ambas as 
unidades cortadas por microgranitos e pegmatitos, além 
de diques, pods, veios de quartzo e veios de greisen, estes 
últimos confinados na porção central do maciço Cari-
tianas. Pinho & Bettencourt (1991) descrevem que estas 
rochas foram submetidas a um conjunto de processos de 
alteração hidrotermal pós-magmática, como metasso-
matismo sódico e potássico, metassomatismo ácido, me-
tassomatismo silícico e alteração argílica. A mineraliza-
ção de columbita-tantalita ocorre associada ao processo 
de metassomatismo sódico, e a greisenização é restrita a 
veios que preenchem fissuras. Quartzo, zinwaldita, pro-
tolitionita, muscovita, topázio, clorita, cassiterita, ruti-
lo, ilmenita, hematita e pirita são os minerais observados 
nos greisens.

O depósito de estanho de Bom Futuro ocorre as-
sociado a um sistema vulcano-plutônico encaixado em 
rochas do Complexo Jamari (Villanova & Franke 1995, 
Souza & Botelho 2002). A porção plutônica deste siste-
ma é representada pelo stock Palanqueta, que compreen-
de predominantemente biotita-granitos sieno a monzo-
graníticos equigranulares, variando para finos e porfirí-

ticos. Albita-granitos ocorrem subordinados e exibem 
zonas greisenizadas onde cassiterita e wolframita são 
observadas. Mica-quartzo-topázio-greisen, quartzo-to-
pázio-greisen, mica-topázio-quartzo-greisen e quartzo-
topázio-mica-greisen representam os tipos petrográficos 
reconhecidos por Souza et al. (2005). Segundo estes au-
tores, estes greisens são constituídos por topázio, quart-
zo, micas (siderofilita-zinnwaldita) (Figura 6G) e fluo-
rita; cassiterita, wolframita, monazita, zircão e sulfetos 
(Figura 6H) como pirita, calcopirita, bornita, galena, es-
falerita e hematita ocorrem como minerais acessórios. Já 
a porção vulcânica do depósito de Bom Futuro é repre-
sentada por brechas, diques de albita-granito, topázio
-riolito (ongolito), traquito e corpos pegmatíticos, onde 
a cassiterita ocorre associada a veios de quartzo-topázio 
(Villanova & Franke 1995, Souza & Botelho 2002). A 
extração de cassiterita ocorre tanto nos depósitos pri-
mários quanto em placeres.

MODELOS GENÉTICOS DO MINÉRIO  
DE ESTANHO

Granitos especializados em estanho exibem ele-
vados conteúdos de B e F e são enriquecidos em elemen-
tos litófilos como Rb, Cs, Li, Th, U, Nb, Ta e W. São 
empobrecidos em Sr, Eu, Ba, Ti, Co e Ni, elementos com-
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patíveis com as principais fases minerais observadas em 
granitos. A especialização de granitos estaníferos leva 
em consideração processos como cristalização fracio-
nada, fracionamento convectivo e separação líquido-lí-
quido em câmaras magmáticas, além de fusão parcial de 
líquidos residuais gerados pela extração de outros mag-
mas de composição granítica “normal” (Manning & Hill 
1990, Stone 1992, Stone et al. 1997, Breiter et al. 1999, Leite 
Júnior 2002). Há ainda a deposição de cassiterita através 
de soluções hidrotermais associadas a rochas graníticas 
(Leite Júnior 2002). Segundo Lehmann (1990), granitos 
especializados em estanho são predominantemente ge-
rados a partir de fontes crustais. 

Os depósitos primários de estanho no Estado de 
Rondônia são caracterizados pela presença de greisen nos 
maciços ou quartzo-greisens relacionados com diques de 
rochas ácidas, como riolito e quartzo pórfiro (tipo sto-
ckwork ou enxame de veios). Os depósitos secundários 
são formados a partir da intensa decomposição intem-
périca e desagregação mecânica das rochas graníticas ou 
dos greisens.

Oriente Novo

 A mineralização polimetálica (Sn, W, Nb, Ta) 
observada na Suíte Intrusiva Santa Clara ocorre associa-
da a biotita-álcali feldspato-granitos, alasquitos, álcali 
feldspato-granitos com mica litinífera e riolitos pórfiros, 
rochas que compõem o subgrupo A2b descrito por Leite 
Júnior (2002). Segundo o autor, relações observadas em 
campo e estudos de δ18O

 
em fluidos nos depósitos hidro-

termais sugerem que esta mineralização polimetálica 
possui origem dominantemente magmática. Dados pe-
trográficos, microtermométricos e de isótopos de oxigê-
nio dos fluidos hidrotermais apontam para uma evolu-
ção que se inicia com a exsolução de fluidos compostos 
por H

2
O-CO

2
 a partir de um magma granítico. A dimi-

nuição de temperatura e/ou pressão deste magma au-
menta a imiscibilidade destes fluidos entre 370° e 240°C 
e intervalos de pressão entre 2,4 e 1,0 kbar. A presença 
de brechas de colapso e rochas subvulcânicas no Maciço 
Oriente Novo indica que estes depósitos foram forma-
dos a profundidades hipoabissais, ou seja, menores do 
que 5km de profundidade.

 Ainda de acordo com Leite Júnior (2002), pelo 
menos duas fases de mineralização podem ser observa-
das no Maciço Oriente Novo. O stockwork de veios de 
greisen e quartzo está geneticamente associados a bioti-
ta-álcali feldspato-granitos e alasquitos; os endogreisen e 
veios de quartzo e greisen de um sistema de veios subpa-
ralelos teriam sido gerados em uma segunda fase, e estão 
associados aos álcali feldspato-granitos com mica litiní-
fera e riolitos pórfiros.

Manteiga
O depósito de W-Sn Igarapé Manteiga é forma-

do por um stock granítico relacionado à Suíte Intrusiva 
Rondônia intrusivo em rochas do embasamento Paleo-
proterozoico (Complexo Jamari) e encoberto por sedi-
mentos colúvio-aluvionares.

A mineralização está associada à greisens, brechas e 
sistemas de veios e vênulas. Nos greisens a mineralização 
ocorre associada a quartzo, topázio, mica-Li, fluorita, 
esfalerita, pirita, marcassita, pirrotita, galena, calcopiri-
ta, bismutinita, siderita, fengita, monazita, xenotímio e 
hematita. Nas brechas, a mineralização ocorre dissemi-
nada e/ou formando fragmentos de tamanhos variados 
distribuídos de forma desordenada. No sistema de veios 
a mineralização ocorre tanto nas bordas como nas par-
tes centrais desse sistema, associada à pirita, calcopirita, 
galena, molibdenita, bismutinita e siderita.

O depósito de W-Sn Igarapé Manteiga formou-se 
em um intervalo de temperatura entre 200º e 300º C, 
com pressão entre 0,5 e 1,5 kbar, em ambiente hidroter-
mal de origem magmática (Nascimento 2010).

Bom Futuro
O depósito de estanho de Bom Futuro é interpre-

tado como um sistema vulcanoplutônico anelar, cujo 
topo é brechoide e o termo hipabissal é representado 
pelo Granito Palanqueta. O depósito principal ocorre 
em forma de veios de quartzo, de topázio-riolito (ongo-
nito) e greisens encaixados em gnaisses, anfibolitos e xis-
tos do Complexo Jamari (Villanova & Franke 1995). Os 
veios ocorrem de forma tabular e lenticular, dispostos 
radialmente e possuem granulação média a grossa, mer-
gulhando cerca de 30° a 50º cortando tanto as rochas do 
Complexo Jamari como as brechas do topo do sistema. 
Estes veios são constituídos por quartzo e topáziorio-
litos, e apresentam como mineralização de cassiterita, 
fluorita, zinnwaldita, esfalerita, pirita e calcopirita. Os 
greisens ocorrem em bolsões no contato entre o biotita-
granito de granulação média e o albita-granito do sis-
tema plutônico Palanqueta. Os minerais acessórios são 
fluorita, cassiterita, wolframita, esfalerita, pirita, calco-
pirita e galena. A cassiterita ocorre de forma dissemi-
nada ou em agregados de cristais euédricos e zonados 
(Souza et al. 2007).

Os diques de albita-granito e riolito apresentam 
valores negativos de ε

Nd(t)
, interpretados como derivação 

crustal. Os dados disponíveis na literatura indicam que 
processos hidrotermais responsáveis pela mineralização 
de estanho em greisens e veios no depósito do Bom Fu-
turo apresentam idades entre 969 e 997 Ma. No depósito 
de estanho do Bom Futuro, os fluidos responsáveis pela 
mineralização em cassiterita, nos veios e nos greisens, 
são principalmente do sistema H

2
O-CO

2
-(CH

4
)-NaCl, 

apresentam baixa salinidade e baixa densidade. A tem-
peratura mínima de homogeneização do fluido varia de 
320° a 420°C (Souza et al. 2003).
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Massangana

O depósito de estanho de Massangana está inserido 
no Complexo Granítico Massangana relacionado à Suíte 
Intrusiva Rondônia. Romanini (1982) caracterizou qua-
tro fases magmáticas no Complexo, denominando-as de 
Massangana, Bom Jardim, São Domingos e Taboca. 

A fase Massangana é a principal e mais antiga, com 
idade U-Pb em zircão de 991±14 Ma (Bettencourt et al. 
1999a), representada por um biotita-granito cálcio-alca-
lino a alcalino. As fases Bom Jardim e São Domingos são 
intrusivas na fase Massangana, apresentam idade Rb-Sr 
em rocha total da ordem de 956±9 Ma, com razão inicial 
87Sr/86Sr de 0,7104±0,0056 (Priem et al. 1989).

 Os depósitos de estanho no complexo granítico 
Massangana estão relacionados às fases Bom Jardim e 
São Domingos, com a mineralização associada a veios 
de quartzo, greisens e corpos pegmatíticos, composta por 
wolframita, berilo, topázio e columbita-tantalita (Ro-

manini 1982; Bettencourt & Dall’Agnol 1995; Betten-
court et al. 1997). No depósito de Massangana os fluidos 
responsáveis pela mineralização de cassiterita são do 
sistema H

2
O-NaCl, apresentam baixa a moderada sali-

nidade e baixa densidade. A temperatura mínima de ho-
mogeneização do fluido varia de 350° a 500°C (Souza et 
al. 2003).
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Síntese dos aspectos hidrogeomorfológicos 
do estado de Roraima, Brasil

Synthesis of hydrogemorphological aspects of Roraima, Brasil

1Thiago Morato de Carvalho

RESUMO: Roraima é um Estado peculiar, do ponto de vista 
geomorfológico e dos aspectos da dinâmica física/ecológica das áreas 
úmidas. Este estudo trata sobre os aspectos hidrogeomorfológicos 
de Roraima, cujo objetivo é caracterizar os ambientes de áreas 
úmidas e sua relação com os aspectos fisiográficos da região. Estes 
estudos estão em andamento através do Laboratório de Métricas 
da Paisagem do dep. de Geografia da Universidade Federal de 
Roraima. Foi realizada uma compartimentação dos sistemas 
agradacionais e denudacionais de Roraima baseada em técnicas de 
sensoriamento remoto/geoprocessamento, vetorizados em diferentes 
escalas, com maior detalhe para as morfologias da planície do 
rio Branco. A bacia hidrográfica do rio Branco foi delimitada, e 
caracterizada algumas morfologias típicas como lagos e ilhas deste 
sistema fluvial, com comparações entre as décadas de 1943 a 2013. 
O rio Branco foi compartimentado em 4 segmentos, e discutido as 
principais características deste ambiente. Dados sobre estes aspectos 
morfológicos de Roraima são aqui apresentados, para que sirvam 
de base para discussões envolvendo o foco de estudo no âmbito das 
Geociências e áreas afins. 

PALAVRAS-CHAVE: Hidrogeomorfologia; Áreas Úmidas; 
Amazônia; Bacia Hidrográfica do Rio Branco; Roraima.

ABSTRACT: Roraima is a peculiar region, from the 
geomorphological view point and aspects of physical and 
ecological dynamics of wetlands. This study is about of 
hydrogeomophological aspects in Roraima, aimed is to 
characterize the wetlands environments and it´s relation 
with the physiographic features of the region. These 
studies are ongoing through the Landscape Metrics 
Laboratory of Geography department, Federal University 
of Roraima. Was used remote sensing and geoprocessing 
techniques to the compartments of agradationals and 
denudationals systems of Roraima, vectorized at different 
scales, with detail to the morphologies of the Branco river 
floodplain. The Branco river drainage basin was delineated 
and characterized some typical morphologies, like as 
lakes and islands of this river system, with comparisons 
between the decades since 1943 to 2013. The Branco river 
was compartmented into 4 segments, and discussed the 
main features of this environment. Morphological data on 
these aspects of Roraima are presented here to provide a 
basis for discussions involving the focus of study within 
the geosciences and related areas.

KEYWORDS: Hydrogemorphology; Wetlands; 
Amazônia; Rio Branco Drainage Basin; Roraima.
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INTRODUÇÃO

Estudos voltados para análise da dinâmica hidro-
geomorfológica são importantes para o entendimento 
dos processos dinâmicos de bacias hidrográficas. Uma 
bacia hidrográfica pode ser compreendida como um sis-
tema aberto, com entrada e saída de energia e matéria, a 
qual converte-se, através da rede de drenagem, em um 
sistema modelador da superfície terrestre, removendo 
material sedimentar, nutrientes, água (etc.) através das 
vertentes (fluxos de água) com uma saída, o exutório. 

Os fluxos podem ser pela superfície, canalizados 
(rios, riachos, igarapés, arroyos – termos conexos à cul-
tura da região), dispersos (laminares), em pequenos sul-
cos (temporários) ou gerando futuras ravinas e estágios 
iniciais de um novo canal incipiente (inicial); assim como 
pela sub-superfície, infiltrados nas camadas rasas (freá-
tico superficial), percolados nas rochas, camadas mais 
profundas (aquíferos), num processo de rebaixamento 
do relevo contínuo. Dependendo das características fi-
siográficas da bacia, estes processos são mais intensos 
em zonas de alta energia (morfologias denudacionais – 
dominadas pelo controle estrutural – tectônico), ou com 
menor potencial energético, em zonas de baixa energia 
(morfologias agradacionais – controladas por sistemas 
fluviais – aporte sedimentar), acarretando em dinâmicas 
diferenciadas destes ambientes (Carvalho, 2014). 

O transporte de sedimentos e materiais solúveis, 
que corresponde ao transporte fluvial de massa (maté-
ria) numa bacia de drenagem, é o fator dominante no 
balanço hidrossedimentológico – equilíbrio dinâmico 
do que entra e sai no sistema. O material transportado 
pelo sistema de drenagem são por carga sedimentar de 
fundo (areias em forma de dunas – deslocadas ao longo 
dos canais), por suspensão (carga sedimentar suspensa 
no fluxo da água), por dissolução (nutrientes dissolvi-
dos na água). Alterações naturais, como clima e reajuste 
morfológico constante do canal, além de ações antrópi-
ca, alteram o perfil dinâmico de estado “equilibrado’ do 
sistema. Isso promove modificações no fluxo energético 
de saída, assim como novos aportes de matéria (sedi-
mentos). 

Estas modificações exigem que o sistema promova 
adaptações, modificações em busca da retomada do per-
fil de equilíbrio dinâmico. São processos como mudança 
de canal (avulsão) gerando paleocanais, lagos e terraços; 
pode ocorrer a colmatagem (sedimentação de rios e la-
gos - “assoreamento”), processos erosivos, dentre outros, 
a depender da escala espacial e temporal. Os processos 
dinâmicos são dependentes das características físicas 
das bacias, como morfologia (fisiografia – características 

da forma do relevo), formato da bacia (índice de forma – 
alongada, irregular, circular), dimensão (área), padrões 
de drenagem, cobertura do solo (meio natural), e o tipo 
de uso (variável antrópica) (Carvalho, 2014).

Um sistema fluvial pode ser considerado como um 
sistema modelador da superfície terrestre, o qual, atra-
vés de um sistema complexo de rede de drenagem, tem 
a capacidade de dissecar o relevo e assim gerar novas 
superfícies de aplainamento, erodindo e transportan-
do sedimentos. É um sistema aberto o qual funciona 
controlado por diversos fatores, com relações interde-
pendentes complexas e diferentes escalas temporais e 
espaciais de atuação.  Esses fatores contribuem na varia-
ção da descarga (volume de água), tipos de sedimentos 
transportados, morfologia do canal (variáveis relativas à 
geometria), morfologia do terreno (gradiente) e ao tipo 
de cobertura do solo. São fatores responsáveis em dar 
características peculiares aos processos fluviais (erosão/
deposição e transporte). Estes fatores, interligados às 
características internas da bacia hidrográfica (sistema 
fluvial) são modelados por fatores externos à bacia, que 
atuam em escala regional/continental, afetando a dinâ-
mica de toda a região onde a bacia hidrográfica se desen-
volve (Bayer e Carvalho, 2008; Carvalho, 2014).

Schumm (1977) elaborou um conceito teórico, atra-
vés de compartimentos, os quais dividem uma bacia hi-
drográfica em setores. Estes setores são caracterizados 
pela predominância e intensidade na atuação dos pro-
cessos aluviais: erosão, transporte e deposição de mate-
riais. Esta visão simplificada nos ajuda a compreender a 
dinâmica de processos mais significativos, dominantes, 
em três zonas ou setores como: zona 1 (produção de se-
dimentos); zona 2 (transporte) e zona 3 (deposição). As 
características e tendências das variáveis de ajuste do 
sistema, em cada um desses setores, reflete a ação conju-
gada e interligada dos processos operantes em cada uma 
dessas zonas.

A partir do entendimento de como estão estrutura-
das as variáveis internas (gradiente, fisiografia, padrões 
de drenagem, etc.) da bacia hidrográfica, torna-se possí-
vel analisar seu comportamento dinâmico. Neste aspec-
to a hidrogeomorfologia tem auxiliado na caracterização 
dos ambientes de áreas úmidas, em especial na relação 
do sistema biótico/físico, visão da ecologia e sua integra-
ção com a geomorfologia.

Inserção de Roraima no Domínio Amazônico

A Amazônia pode ser caracterizada por terras bai-
xas, pela dicotomia entre rios alóctones e autóctones, 
capeado por solos de baixa fertilidade, basicamente la-
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tossolos e podzolos. Região dominada por baixa ampli-
tude térmica, com elevadas temperaturas médias, preci-
pitação bem distribuída, e um complexo sistema vegeta-
cional distribuído em áreas periodicamente inundadas 
e áreas de terra firme. Estas características formam o 
domínio morfoclimático amazônico (Ab´Saber, 1997). 

Neste domínio desenvolve-se a bacia hidrográfica 
do rio Amazonas, com cerca 6 milhões de km², drenan-
do desde a região da Amazônia andina, com cotas em 
torno de 4000 m, ao oceano atlântico por ~3.000 km de 
extensão no sentido W-L. Dos 6 milhões de km² per-
tencentes a bacia hidrográfica do Amazonas, cerca de 
3.8 milhões km² estão inseridos no Brasil. Roraima está 
inserido integralmente na Amazônia, abrange 3% do to-
tal deste domínio morfoclimático, apresentando as mais 
variadas tipologias morfológicas do relevo e vegetação. 
Abrange morfologias de relevos baixos, arrasados por 
intemperismo químico profundo (etchplanação), e rele-
vo acidentado, escarpado, formações tabulares (tepuyes) 
e serranas (inselbergs; hogbacks), com morfologias típicas 
de forte controle estrutural, modelados por intempe-
rismo químico e físico, com predominância de sistemas 
denudacioanais (erosivo) (Carvalho e Carvalho 2012a).

O relevo de Roraima é composto por diferentes as-
sociações de unidades agradacionais e denudacionais, 
com altitudes variando entre aproximadamente 40 a 
2400 m, sendo que 38% do Estado situam-se entre 40 e 
100 metros; 47% entre 100 e 500 metros e menos de 13% 
acima de 500 m. Três principais sistemas morfológicos 
do relevo podem ser identificados. Um compartimento 
com cotas acima de 800 metros na região fronteira com a 
Venezuela, o sistema de montanhas Parima-Pacaraima. 
Neste compartimento serrano predominam as morfolo-
gias tipicamente denudacionais, com dissecação forte 
e controle estrutural, vales encaixados, serras forman-
do hogbacks, inselbergs e formações tabulares (tepuyes), as 
quais estão associadas a antigas superfícies regionais de 
aplainamento (Carvalho, 2014).

Um exemplo desta morfologia é o Monte Roraima. 
Um segundo compartimento, intermediário, tem as co-
tas entre 200 a 800 metros, intercalado por morfologias 
típicas denudacionais e agradacionais (prevalecendo a 
primeira). O Sistema Parima-Pacaraima caracteriza-se 
por ser uma região instável do ponto de vista evolutivo 
da paisagem, atuando como frente de recuo de escarpa, 
rebaixando o relevo (dissecando-o) por atividade mode-
ladora dos sistemas de drenagem, formando um comple-
xo sistema de serras e morros, o que explica a origem 
dos inselbergs (testemunhos) desta região e dos tepuyes 
(Carvalho, 2014).  

Como descrito por King (1956) e Latrubesse e Car-
valho (2006) para a região de Goiás, usando a terminolo-
gia de zona de erosão recuante. Ocorrem também neste 
compartimento as planícies fluviais incipientes, as quais 
têm suave caimento em direção ao rio Branco. Um tercei-
ro compartimento, com predominância de feições agrada-
cionais, é caracterizado pelos sistemas lacustres do lavra-
do e por algumas áreas abertas ao sul da região. São áreas 
com extensos depósitos aluvionares e planícies fluviais 
bem desenvolvidas, as quais atuam em cotas inferiores 
a 200 metros. São regiões estáveis, com dissecação fraca, 
caracterizada por uma superfície aplainada pela rede de 
drenagem dos rios: Branco, Xeruini, Catrimani, Jufari e 
Jauaperi. Estes três últimos são rios que formam extensos 
terraços meandriformes no sul de Roraima.

Na região nordeste de Roraima, situa-se uma ex-
tensa área aberta, com uma fitofisionomia semelhante 
aos campos de cerrado do Brasil central, no entanto são 
ambientes diferentes do ponto de vista hidrogeomor-
fológico e inclusive do biogeomorfológico. Esta região 
denomina-se de lavrado, termo regional de relevante 
importância para descrição do ponto de vista biogeográ-
fico e cultural de Roraima (Carvalho e Carvalho 2012a; 
Carvalho e Carvalho, 2015) unidade pediplanada deno-
minada por Franco et al (1975) de Campos do Rio Bran-
co. Os principais rios desta porção são o Uraricoera e o 
Tacutu, formadores do rio Branco. 

Na Venezuela, as áreas abertas adjacentes aos cam-
pos do lavrado de Roraima são denominadas de Gran 
Sabana, e na Guiana os campos do Rupununi (Eden, 
1964; Sinha, 1968; Morales, 1999). Nos campos da Gran 
Sabana estas áreas estão situadas a cerca de 1000 me-
tros, contato norte do lavrado. Na Guiana as cotas são de 
aproximadamente 250 metros. Este sistema campestre 
está situado em aproximadamente 70.000 km² ao norte 
da Amazônia. 

Esta região do nordeste de Roraima abarca dife-
renças marcantes em termos de relevo, solo, vegetação 
e drenagem, abrangendo 43.281 km². O relevo do lavra-
do de Roraima é suave, com cotas em torno de 50-200 
metros, formadas por colinas dissecadas, localmente co-
nhecidas como tesos, formas originadas pela dissecação 
da drenagem entorno dos sistemas lacustres interconec-
tados por igarapés. Ocorrem também serras isoladas, 
com altitudes entorno de 300-800 metros. A declividade 
na região do lavrado varia entre 0°-5°, relevo plano, com 
baixa energia (Carvalho e Carvalho 2012a). 

É uma região de aporte de material sedimentar, 
basicamente arenosos, provenientes das áreas adjacen-
tes elevadas do escudo das Guianas. A baixa energia do 
relevo na região central do lavrado favorece a formação 
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de um interessante sistema de lagos de formato circular, 
não fluviais. A formação destes lagos está associada às 
águas pluviais e ao lençol freático, no período chuvoso 
formam uma grande extensão de áreas alagadas interco-
nectadas (Meneses et al, 2007). 

Estas áreas são recortadas por igarapés intermiten-
tes, os quais chegam a secar em vários locais durante a 
estiagem (agosto-maio). Associados aos igarapés estão 
os buritis. A vegetação dos buritizais torna-se mais com-
plexa ao se aproximar das matas galerias dos rios maio-
res. Recobrindo o solo ocorrem ciperáceas e gramíneas 
em proporções que podem variar de acordo com a gra-
nulometria e a umidade retida no solo (Carvalho e Car-
valho 2012a). Relatos sobre a estrutura e composição da 
vegetação herbáceo-graminosa, arbustos, arvoretas e ár-
vores mais encorpadas do lavrado podem ser encontra-
dos em Barbosa e Miranda (2005), Veloso et al (1975). 

MATERIAIS E MÉTODOS

 As descrições da morfologia do relevo foram 
através de sensoriamento remoto, na escala 1:150.000, e 
aproximações em 1:50.000 para o caso da planície flu-
vial do rio Branco. O uso de imagens permitiu identi-
ficar formas representadas por morfologias típicas de 
acumulação, ou seja, agradacionais (planícies fluviais; 
sistemas lacustres; aluviões); e as denudacionais, mor-
fologias típicas de processos erosivos (serras e morros o 
geral) com significativo controle estrutural. Estes dois 
sistemas independem da escala, podendo ocorrer mor-
fologia típica agradacional de alguns metros quadrados 
a centenas de quilômetros quadrados, o mesmo ocorre 
para sistemas denudacionais. Também não são siste-
mas isolados, onde morfologias de agradação se formam 
comitantemente com as erosivas. O que foi levado em 
consideração é a predominância das morfologias. São 
sistemas que dão a noção de estabilidade ou instabili-
dade, o que pode acarretar em erros do intérprete. Uma 
unidade com morfologia côncava a qual foi gerada por 
processos fluviais passados (paleocanais) colmatada por 
sedimentos aluvionares, dá a ideia de estabilidade local, 
porém temporária. Deve ser levado em consideração que 
um sistema não é fixo, é dinâmico e está dependente de 
agentes externos (ventos, clima, fauna, antrópico) e in-
ternos (tectônico).

As imagens que permitiram identificar, em primei-
ra aproximação, processos agradacionais foram as do 
Landsat 7 (ETM+), produto Geocover 2000, mosaico 
disponível com resolução de 15 metros, utilizadas para o 
mapeamento das planícies fluviais, áreas abertas (cam-
pinaranas e lavrado), sendo possível identificar aspectos 
vegetacionais, áreas de acumulação sazonais e perma-

nentes e demais morfologias associadas. Para o mapea-
mento das morfologias denudacionais, foram utilizadas 
imagens altimétricas da SRTM (radar interferométrico 
da Shuttle Radar Topography Mission). 

Estas imagens foram reamostradas para 30 metros, 
obtidas através do banco de dados EarthExplorer (http://
earthexplorer.usgs.gov), para toda a bacia hidrográfica 
do Amazonas, e tratados no Laboratório de Métricas da 
Paisagem, onde estão disponíveis (http://ufrr.br/mepa). 
São imagens que possibilitaram identificar graus de dis-
secação do relevo, controle estrutural (indiscriminado), 
com base no produto de imagem sombreada, útil para 
vetorização das feições típicas denudacionais (serras, 
morros). Foram utilizadas para elaboração de perfis 
topográficos, transversais à planície do rio Branco, e o 
perfil longitudinal, importante para compartimentação 
entre o alto, médio e baixo rio, segmentos identificados 
com base nas quebras do gradiente ao longo do canal. A 
declividade e compartimentação altimétrica (hipsome-
tria) também foi caracterizada com base nos modelos 
altimétricos da SRTM. 

Os modelos da SRTM serviram para a delimitação 
e extração automática da rede de drenagem da bacia 
hidrográfica do rio Branco, no algoritmo HAND (Hei-
ght Above Nearest Drainage), disponível para o programa 
ENVI 4.7. A extração da drenagem foi ao nível do pixel 
(30 metros), importante para uma melhor definição dos 
limites da bacia hidrográfica, que após o processamento 
foi feito um controle visual na escala 1:100.000. Este pro-
cedimento possibilitou comparar dados secundários dos 
limites da bacia do rio Branco, mostrando-se mais confi-
ável, eliminando erros, os quais são gerados pelo mape-
amento manual, principalmente quando elaborados em 
escala pequenas como 1:500.000 e menores.

 Foram utilizadas imagens de 1975 (Landsat 1/
MSS) e 2013 (Landsat 8/OLI) para mapeamento das 
ilhas e lagos da planície fluvial do rio Branco, categori-
zados em classes relacionados a processos morfogené-
ticos, os quais tem uma relação de origem da unidade. 
Fotografias aéreas do aerolevantamento da Força Aérea 
dos Estados Unidos de 1943 para caracterização da di-
nâmica do Complexo do Surrão-Praia Grande, ilhas em 
processo de anexação à planície da margem esquerda 
do rio Branco, no trecho de Boa Vista. Estas fotografias 
aéreas foram georeferenciadas com base em imagens do 
Landsat 8 de 2013. As análises foram feitas nos progra-
mas Envi 4.7 e ArcGis 10, úteis na vetorização, extração 
da rede de drenagem e análises morfométricas dos sis-
temas lacustres. O uso do algoritmo VLATE 2.0 para o 
ArcGis, foi importante para análises estatísticas e mor-
fológicas dos lagos, processado no Lab. de Métricas da 
Paisagem (Mepa/UFRR). Estas técnicas com base no 
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sensoriamento remoto foram baseadas em estudos de: 
Xavier (2001), Latrubesse e Carvalho (2006), Ferreira 
et al (2008), Carvalho (2009b) e Carvalho e Carvalho 
(2012b).

RESULTADOS 

Roraima pertence a região hidrográfica do rio Ama-
zonas, cerca 51% da bacia do Amazonas possui cotas até 
200 m (destes 20% entre 0-100 m e 31% entre 100-200 
m);  32% representam 200-400 m; 8,3% entre 500-1.000 
m; e 8,7% entre 1.000-4.000 m. O relevo é capeado por 
solos de baixa fertilidade, o qual sustenta depósitos de 
matéria orgânica em decomposição, chamado de serra-
pilheira/folhiço, que mantém seu sistema florestal atra-
vés da constante ciclagem de nutrientes, favorecido pelo 
clima úmido e quente. É uma região dominada por baixa 
amplitude térmica, com elevadas temperaturas médias, 
precipitação bem distribuída, e um complexo mosaico 
vegetacional, com diversas formações florestais, dis-
tribuídas em áreas periodicamente inundadas (igapós 
e várzeas) e áreas de terra firme (Carvalho e Carvalho, 
2015). Estas características formam uma área de aproxi-
madamente 7.5 milhões de km², destes aproximadamen-
te 6 milhões de km² pertencem a bacia hidrográfica do 
Amazonas, a qual drena ~3.8 milhões km² do Brasil.

O principal sistema de drenagem de Roraima é o 
rio Branco, afluente da margem esquerda do rio Negro, 
possuindo uma bacia hidrográfica que abrange 83% do 
Estado, com 187.540 km2, destes 12.310 km² nascem em 
território guianense (Fig. 1). Denomina-se rio Branco a 
partir da confluência dos rios Uraricoera e Tacutu, cerca 
de 30 km a montante da cidade de Boa Vista, forman-
do uma planície fluvial de 3.419 km2. Seu comprimento 
médio é de 566 km, considerando os diferentes compri-

mentos do canal: 572 km pela margem esquerda, 562 km 
(central), 563 km pela margem direita, com índice de 
sinuosidade de 1.10, caracterizando-o retilíneo (sinuosi-
dade < 1.5) e um desnível de 49 metros, com gradiente de 
8 cm/km. 

Figura 1 - Bacia hidrográfica do rio Branco. A – Rio Ura-
ricoera; B – Rio Tacutu. Segmentos: 1) alto rio Branco; 2) 
médio rio Branco; 3 e 4) baixo rio Branco. Rios não perten-
centes à bacia do rio Branco: a) Xeruini;  b) Mucucua; c) 
Jauaperi; d) Jatapu.

Com base no perfil topográfico longitudinal, levan-
do em consideração as principais quebras do gradiente 
do rio Branco (knickpoints) e aspectos morfológicos da 
planície de inundação, podemos compartimentá-lo em 
quatro segmentos (Fig. 2). 

Figura 2 - Perfil longitudinal trecho do rio Uraricoera e ao longo do rio Branco. Três significativas mudanças de gradien-
te longitudinal. 1 – Trecho do alto rio Branco, com mudança de gradiente na região do Bem Querer, planície pouco de-
senvolvida; 2 – Médio rio Branco, mudança de gradiente nas proximidades do rio Catrimani, marcando transição entre 
o médio e baixo rio Branco, planície bem desenvolvida; 3 – Baixo rio Branco, e 4 - mudança de gradiente na proximidade 
da foz com o rio Negro.
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Segmento I, desde a confluência dos rios Urari-
coera/Tacutu até sul da ilha São Felipe (2,22°;-61,92°). 
Trecho do alto rio Branco, possuindo 107,20 km de com-
primento, gradiente de 13 cm/km, com índice de sinuo-
sidade 1,05 (retilíneo), formando uma planície de fluvial 
de 355,54 km², perímetro de 234,02 km, cuja largura 
média é de 3,2 km. Trecho com pouco desenvolvimen-
to da planície fluvial, devido ao controle estrutural do 
Grabém Tacutu, com afloramentos rochosos no trecho 
final. Nesta região merece um destaque para o domínio 

do lavrado, extenso ambiente campestre de Roraima 
com 43,281 km², ambiente dominado por feições agra-
dacionais, constituído por sistemas lacustres nas áreas 
abertas (lavrado), intercalados por pequenas elevações 
suaves denominadas de tesos (Fig. 3), as quais atuam 
em cotas inferiores a 200 m (~50 a 200 m); região estável 
com dissecação fraca, caracterizada por uma superfície 
aplainada pela rede de drenagem dos rios Uraricoera, 
Tacutu e Branco (Fig. 4). 

O II trecho, desde sul da ilha São Felipe (2,22°;-
61,92°), possui 151,674 km, com afloramentos rochosos 
na porção inicial (região do Bem Querer), ilhas de em-
basamento rochoso, gradiente de 6,59 cm/km, índice de 
sinuosidade de 1,10, formado por uma planície de inun-
dação com 613,897 km², perímetro de 325,106 km, cuja 
largura média é de 4,7 km, com maior desenvolvimento, 
presença de paleocanais, e vegetação mais encorpada, 
onde o rio Branco passa a drenar em domínio da floresta 
ombrófila mista, trecho o qual caracteriza-se como mé-
dio rio Branco, até as proximidades a jusante da foz do 
rio Anauá.

O III trecho, iniciado cerca de 8 km a jusante da foz 
do rio Anauá (1,05; -61,34), é característico por apresen-
tar uma planície fluvial bem desenvolvida, extensos pa-
leocanais, maior concentração de lagos, com ilhas maio-
res e mais estabilizadas que no alto rio Branco e maior 
diversidade de paleocanais. Este trecho possui 254,70 
km de extensão, índice de sinuosidade de 1.08, formando 
uma planície de inundação de 1.827,85 km², perímetro 
de 521,04 km, gradiente de 7 cm/km, cuja planície fluvial 
apresenta uma largura média de 10 km.  

O IV segmento possui características similares 
ao III. No entanto, este apresenta uma quebra de gra-
diente marcante. O trecho possui 46,66 km de extensão 
até a foz do rio Negro, com uma planície de inundação 

de 405.226 km², e 126,795 km de perímetro. Possui um 
acentuado gradiente de 14 cm/km. É o trecho de contato 
com o nível de base do rio Negro, marcado por significa-
tivas mudanças evolutivas da foz do rio Branco, a qual 
nos dias atuais está mais extensa, conforme análises dos 
paleocanais do antigo sistema do rio Negro, distante ~39 
km da margem atual, o que pode ser a explicação para 
este ultima segmento apresentar uma quebra significa-
tiva do gradiente no baixo rio Branco, nas proximidades 
da foz com o Negro. Esta região também apresenta pro-
blemas de classificação quanto ao rio Xeruini, discutido 
adiante.

Com relação aos afluentes dos três principais rios 
de Roraima, destacam-se os do rio Uraricoera: Parica-
ranã, Amajari e Parimé, formando uma área de drenagem 
de 49.951 km², cuja vazão média na foz é de 1.500 m³/s. Os 
principais afluentes do Tacutu são o Surumu e Cotingo, 
formando uma área de drenagem de 42.671 km², cuja va-
zão média na foz é de 1.280m³/s. Os principais afluentes 
do rio Branco, pela margem esquerda, pertencentes ao 
segmento I (alto rio Branco) são Quitauaú e Anauá. Cujo 
ambiente fluvial caracteriza-se por uma planície pouco 
desenvolvida, com largura média de 3,2 km, canal retilí-
neo (índice de sinuosidade 1,05) e significativo potencial 
energético, por exemplo, na região do Bem Querer, com 
afloramentos rochosos onde há uma quebra do gradien-

Figura 3 - A esquerda fotografia aérea exemplificando as morfologias dos tesos e veredas; a direita imagem derivada do 
modelo digital de elevação. 1 - Tesos do lavrado, morfologias convexas; 2 - lagos circulares; 3 - igarapés associados a buriti-
zais.



Thiago Morato de Carvalho

414
Contribuições à Geologia da Amazônia  - Volume 9

415
Contribuições à Geologia da Amazônia  - Volume 9

Figura 4 - Aspectos morfológicos agradacionais adjacentes à planície do alto rio Branco, campos do lavrado. Perfis topo-
gráficos transversais: 1 – Terraço (formação de buritizais); 2 – Levees associados a lagos (planície e ilha); 3 – Ilha anexada 
à planície; 4 – Paleocanal por acreção lateral.

te longitudinal o qual marca a transição entre o alto e o 
médio canal; e o rio Itapará, localizado no segmento III 
(baixo Branco) cuja planície fluvial é mais desenvolvida, 
com sistemas lacustres associados à paleocanais e esta-
bilidade dos sistemas insulares. Os afluentes da margem 

direita possuem maior porte fluvial, com planície desen-
volvida, padrão meandriforme, e sistemas lacustres as-
sociados à paleocanais, como os rios Cauamé, Mucajaí 
(segmento I), Catrimani e Água Boa do Univini (transi-
ção do médio para o baixo Branco). 
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A planície do rio Branco é composta por dife-
rentes classes de sistemas lacustres (Tab. 1), ilhas alu-
vionares, em diferentes posições marginais e centrais em 
relação ao canal (Tab. 2), e morfologias associadas aos 
paleocanais e planícies meandriformes dos rios menores 
(afluentes).

Tabela 1 - Classificação dos sistemas lacustres da planície 
fluvial do rio Branco, para o ano de 2013.

Classes Alto Médio Baixo Total
        
%

Lagos menores 44 10 294 348 41

Lago de acreção lateral 41 19 25 85 10

Lago insular de bancos 
acrescidos 4 0 25 29 3

Lago insular de acreção 
lateral 14 33 91 138 16

Lago espiras de meandro 4 0 13 17 2

Lago de meandro 
abandonado 1 5 12 18 2

Lago de escoamento 
impedido 3 9 14 26 3

Lago de canal abandonado 0 4 177 181 21

Total 111 80 651 842 100

Tabela 2 - Classificação das ilhas aluviais do canal do rio 
Branco, para os anos de 1975 e 2013. 

Classe 1975 2013
         
Acréscimo

Lateral Esquerda 37 38 1

Central 42 47 5

Anexada Esquerda 9 11 2

Lateral Direita 23 27 4

Anexada Direita 5 11 6

Centro Direita 5 6 1

Centro Esquerda 8 8 0

Total 129 148 19

Foram identificados 842 lagos ao longo da planície 
fluvial do rio Branco, os quais correspondem as classes 
de lagos menores; canal abandonado; acreção lateral; 
meandro abandonado; espiras de meandro; e de lagos 
insulares, devido à acreção lateral nos processos de es-
tabilização das ilhas (Tab. 1): 

−	 Lagos menores: são de pequena extensão, cir-
culares, com índice de forma em média de 1.3 
(circulares), representando 41% do total, mais 
significativos no baixo e alto rio Branco. 

−	 Lago de canal abandonado: representam canais 
colmatados pelo desvio do fluxo principal, po-
rém sem uma definição de sua forma, corres-
pondem a 21%, com maior ocorrência no baixo 
Branco. 

−	 Lago de acreção lateral: classe que representa 
processos de anexação de ilhas estabilizadas 

às margens, com progressiva colmatagem de 
pequenos canais secundários, abrangem 10% 
do total, com maior representatividade no alto 
Branco. 

−	 Lago de meandro abandonado: indicam canais 
abandonados, porém associados ao abandonado 
de meandros (em forma de ferradura), represen-
tam 2% do total, com maior representatividade 
no baixo Branco, e médio, evidenciando um pa-
drão típico retilíneo no alto Branco. 

−	 Lago espiras de meandros: indicam uma migra-
ção em padrão meandriforme sucessiva do ca-
nal, com lagos compostos em forma de ferradu-
ra, representam 2% do total, com maior repre-
sentatividade no baixo Branco, no segmento IV. 

−	 Lagos insulares: são importantes para identifi-
car o processo de estabilização de ilhas aluvio-
nares, representativas do rio Branco em todo 
seu trecho, com exceção da falha do Bem Querer 
(ilhas rochosas – granitos e gnaisses). Os lagos 
insulares identificados foram o Lago insular de 
acreção lateral, abrangendo 16% do total entre 
os sistemas lacustres, indicando processo de 
estabilização rápido, com formatos alongados, 
em maior ocorrência no baixo Branco; e o Lago 
insular de bancos acrescidos que representam 
3% do total, mais significativos no alto e baixo 
rio Branco, formados por sucessivos aportes de 
barras arenosas, ao longo da ilha até cessar o 
processo de estabilização pelo desenvolvimento 
de uma vegetação arbórea.

Os processos de mobilidade de morfologias flu-
viais, como estabilização de barras arenosas formando 
ilhas, é comum no rio Branco, onde pode ser observado 
há décadas tais mudanças, não em detrimento de ação 
antrópica, o que não significa que nos dias atuais ocorra 
(Carvalho, 2009c; Sander et al, 2013). As figuras 5 e 6 
exemplificam mudanças significativas no alto rio Bran-
co. O rio Branco possui uma tendência de estabilização 
de ilhas, favorecendo o incremento de ilhas por anexa-
ção lateral ou soldamento (bancos acrescidos). Estes 
processos são perceptíveis com maior dinâmica no alto 
trecho, o qual possui uma relativa instabilidade em rela-
ção ao baixo rio Branco, estável e bem desenvolvido. O 
processo de anexação de ilhas à planície de inundação 
ocorre mais significativamente ao longo da margem es-
querda, caracterizado por maior grau de entrelaçamen-
to. Este processo pode ser observado pelo maior com-
primento do canal ao longo da margem esquerda, até sua 
foz com 572 km de extensão, cerca de 10 km a mais que 
pela margem direita. 
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Figura 5 - Ilha São Lourenço, proximidades de Boa Vista. Processo de soldamento a montante, estabilização de barra 
arenosa (formação de ilha). A) imagem GeoEye 2011; B) fotografia aérea USAF-1964.  (Fonte:Mepa/UFRR).

Figura 6 -  Complexo ilha do Surrão-Praia Grande. Processo de soldamento a montante, e acreção lateral, margem 
esquerda da planície de inundação (abandono de canal). A) USAF-1943; B) GeoEye 2011  (Fonte: Mepa/UFRR).

Foram classificadas ilhas de acordo com sua posi-
ção no canal, em laterais, centrais e anexadas (Tab. 2). 
Observou-se que desde 1975 a 2013 ocorreu um progres-
sivo aumento de área insular, com 19 ilhas formadas, 
sendo as categorias mais representativas por anexação 
na margem direita e central, e pouca significância para 

processos de sedimentação na margem esquerda. Um 
caso interessante é o Complexo do Surrão-Praia Gran-
de, complexo formado pelas ilhas Canhapucari (Praia 
Grande), São Pedro e São Bento (Surrão), em frente a 
cidade de Boa Vista (Fig. 6). Este complexo com 7,76 
km² está se anexando à margem esquerda do rio Branco 
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a uma taxa de 16.705 m²/ano. No caso particular da ilha 
Canhapucari, com uma formação de depósitos de fundo, 
conhecido como Praia Grande (local frequentado por 
banhistas) (Fig. 7), ao longo das últimas décadas tem se 
desenvolvido longitudinalmente, com perda lateral. Em 
71 anos houve um ganho de 155.240 m², um acréscimo de 
25,75% de sua área, com taxa anual de 2,18 m². Com re-
lação a dinâmica lateral da ilha, entre 1943 a 1975 houve 
uma perda lateral de 134,86 metros. No entanto, a par-
tir de 1975 houve um progressivo acréscimo lateral, com 
ganho de 68,6 metros até 2014, com acréscimo anual de 
1,76 metros/ano.

Referente ao canal do rio Branco, na região em tor-
no do Complexo Surrão-Praia Grande, houve uma sig-
nificativa alteração da largura, na porção norte da Praia 
Grande (ilha Canhapucari). Durante o período analisa-
do houve uma perda de 271,50 metros do canal, o qual 
em 1943 possuía 1.164,63 m de largura; e em 2014 foi re-
duzido para 893,13 m,. No entanto, na porção central da 
ilha, margem esquerda, houve pouca diferença na alte-
ração do comprimento do canal, o qual manteve-se re-
lativamente estável durante os últimos 71 anos, porém o 
trecho encontra-se em fase de anexação, devido a quebra 
do fluxo a montante do complexo do Surrão-Praia Gran-
de, favorecendo o abandono do canal em fase incipiente.

A Fig. 8 caracteriza as áreas úmidas de Roraima e 
associação com os aspectos morfológicos do relevo. Dois 
principais sistemas foram identificados em Roraima, 
os sistemas agradacionais e denudacionais, sendo re-
presentativo na região os denudacionais, com cerca de 
135.000 km² (60% do Estado), seguido dos agradacio-
nais 90.000 km² (40%). 

As altitudes variam entre 40 a 2400 m, classifica-
das nas seguintes proporções: 38% do Estado situam-
se entre 40 e 100 m, ambientes dissecados por sistemas 
fluviais mais desenvolvidos, com baixo gradiente topo-
gráfico, e formações de sistemas de paleocanais, com 

depósitos aluvionares, como os do centro-sul de Rorai-
ma, região das campinaranas, e do nordeste, domínio do 
lavrado, ambos com dissecação fraca, intercalados por 
igarapés, lagos e veredas; 47% entre 100 e 500 m, com 
formações serranas isoladas (inselbergs e hogbacks) com 
dissecação média a forte, maior predomínio dos pro-
cessos denudacionais;  e menos de 13% acima de 500 m, 
marcado pelos principais sistemas estruturais como a 
Serra da Mocidade, da Lua e região do contato do Sis-
tema Parima-Pacaraima, com predomínio marcante dos 
processos denudacionais, com forte controle estrutural, 
sistemas fluviais incipientes, com pouco desenvolvi-
mento e encaixados. 

DISCUSSÃO
 

O Estado de Roraima insere-se como uma região 
que representa as mais variadas tipologias morfológicas 
do relevo e vegetação (Costa, 2008; Beserra Neta e Ta-
váres Júnior, 2008). Abrange desde relevos baixos, arra-
sados por intemperismo químico profundo (etchplana-
ção), com planícies fluviais bem desenvolvidas, das quais 
destacam-se os principais rios com pelo menos 17.500 
km² de área úmida, o rio Branco, sendo o principal, com 
3.419 km² de planície fluvial. Ocorrem formações de sis-
temas lacustres fluviais e desconexos destes, formando 
áreas periodicamente alagáveis, no lavrado e nas cam-
pinaranas, por exemplo, no lavrado ocupam cerca de 
832,62 km², formando um sistema hidrogeomorfológico 
interconectado por campos e veredas com 11.340 km² de 
extensão, constituindo morfologias típicas de sistemas 
agradacionais. Estas áreas úmidas em Roraima, levando 
em consideração somente rios com planícies fluviais de-
senvolvidas, campos com sistemas lacustres, e áreas de 

Figura 7 - Estabilização de barra arenosa (soldamento a montante de ilha). Praia Grande, Boa vista, alto rio Branco. 
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Figura 8 - Sistemas geomorfológicos denudacionais, agradacionais e unidades associadas às áreas úmidas de Roraima.

influência de buritizais, estão em torno de 20.750 km² de 
extensão (Fig. 8).  

Estas áreas úmidas estão distribuídas principal-
mente nos sistemas agradacionais, abrangendo cerca 
90.000 km2, destacando-se os sistemas lacustres e ve-
redas do lavrado, planícies fluviais bem desenvolvidas, 
com extensos depósitos aluvionares constantemente re-
trabalhados pelos pulsos de inundação, as campinaranas 

do centro-sul de Roraima, as quais são interligadas por 
um estreito corredor NE-SE, formado pela dissecação do 
sistema de drenagem do rio Branco. 

Com relação às áreas úmidas que drenam o sistema 
denudacional, em uma área de 135.000 km2, são forma-
das por rios menores, com planícies fluviais estreitas, 
com pouco desenvolvimento, rios encaixados e sem um 
desenvolvimento de sistema lacustres significativo. Es-
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tes sistemas são consideravelmente jovens, os quais es-
tão em constante desenvolvimento trabalhando no re-
baixando do relevo, principalmente no fronte do sistema 
Parima-Pacaraima, formando uma região de processo 
regressivo, unidade denominada de Zona de Erosão Re-
cuante, como exemplificado por Latrubesse e Carvalho 
(2006) no mapeamento geomorfológico de Goiás.

Analisar os sistemas fluviais, como o do rio Bran-
co, do ponto de vista hidrogeomorfológico é importante 
para compreender sua dinâmica, por exemplo, as mi-
grações de barras arenosas e formações de ilhas. Esta 
dinâmica proporciona uma variedade de morfologias 
típicas, como paleocanais, áreas de escoamento impedi-
do, acreção de barras arenosas, dentre outras. No caso 
dos rios que drenam as áreas agradacionais do Estado de 
Roraima, principalmente as do lavrado e centro-sul, são 
canais do tipo aluvial. Os canais do tipo aluvial, são os 
mais comuns nos grandes rios, apresentam uma dinâmi-
ca de processos geomorfológicos mais intensa, podendo 
ser analisado processos migratórios do canal (avulsão), 
formação continua de barras e ilhas, processos de erosão 
e sedimentação, transporte de carga sedimentar, dentre 
outros (Leopold et al, 1964). 

Segundo Bayer e Carvalho (2008) e Carvalho 
(2009c), rios aluviais possuem uma grande dinâmica, 
devido a fácil erodibilidade de bancos e de seu leito, tor-
nando este ambiente uma das paisagens que mais ocor-
rem mudanças, logo facilmente afetada por atividades 
humanas. Com relação aos ambientes de barras e ilhas, 
estas são morfologias em constante mudança. Enten-
demos por barras arenosas, pacotes sedimentares mó-
veis (areias variando com textura fina, média e grossa), 
emersas sem cobertura vegetal. Quando ocorre processo 
de estabilização destas feições, é devido a migração de 
vegetação pioneira, com gramíneas e arbustos, servindo 
de barreira para sedimentos mais finos. Este processo 
permite que espécies colonizem este local, como a Cecro-
pia polystachya (embaúba), indicador de ambiente recen-
temente pertubado/estabilizado (Fig. 9 e 10). 

Figura 9 - Estabilização de barra arenosa (acreção lateral 
- anexação à planície de inundação). Praia Grande, Boa 
vista, alto rio Branco.

Figura 10 - Estabilização evoluída barra arenosa à planí-
cie (acreção lateral - anexação à planície de inundação). 
Margem esquerda, em torno da Praia Grande, Boa vista, 
alto rio Branco.

Um dos trechos mais dinâmicos do rio Branco é o 
segmento I, principalmente nas proximidades de Boa 
Vista, região do Complexo Surrão-Praia Grande, for-
mado pela processo de estabilização das ilhas Canha-
pucara (Praia Grande), São Pedro e São Bento do Sur-
rão. Este processo é caracterizado com base em foto-
grafia aérea desde 1943 por sensoriamento remoto, pelo 
Lab. de Métricas da Paisagem, dinâmica importante 
para que sejam compreendidos os aspectos dinâmicos 
deste sistema fluvial. Diversos problemas relacionados 
à dinâmica morfológica dos sistemas fluviais de Rorai-
ma ainda carecem de maiores estudos, entender estes 
ambientes é base para caracterização das áreas úmi-
das, dentre diversos pontos, como por exemplo, uma 
melhor definição dos compartimentos da bacia hidro-
gráfica do rio Branco em alta, média e baixa, os quais 
precisam ser discutidos, outro ponto interessante de 
discussão é o rio Xeruini. 

De forma generalizada o rio Xeruini é considera-
do afluente da margem direita do baixo rio Branco. No 
entanto, o rio Xeruini não é um afluente do rio Branco, 
é considerado afluente devido ao uma conexão com o 
Branco, nas proximidades do segmento IV, o que leva-
nos ao erro pensar que esta conexão seria sua foz. Na 
verdade, o Xeruini possui sua foz no rio Negro, o qual 
flui por 60 km de extensão desde a conexão que possui 
com o Branco, a qual é através de um paleocanal, cap-
turado pela atividade meandriforme do rio Xeruini na 
planície fluvial do rio Branco. Por este motivo este tre-
cho apresenta um confuso sistema de planície fluvial, 
com o Xeruini fluindo lateralmente por cerca de 80 km 
ao longo da planície do Branco, até sua foz no Negro 
(Fig. 11).
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Figura 11 - Baixo rio Branco. 1 – Paleocanal de contato 
entre os rios Xeruini e Branco; 2 – rio Xeruini; 3 – Foz do 
rio Xeruini; 4 – Foz do rio Branco.

Com relação às áreas abertas, as quais são forma-
ções peculiares encravadas em meio às formações flo-
restais amazônica, algumas são similares a outros domí-
nios, por exemplo, ao Cerrado (Brasil Central), Chaco 
(norte e nordeste boliviano), Llanos Orientales colom-
biano (região de Orinoquía, nordeste colombiano), Lla-
nos do Orinoco e Gran Sabana (Venezuela). Porém pos-
suem aspectos diferenciados entre si, tanto da dinâmica 
ecológica, como do meio físico (relevo; clima; solo), dan-
do características peculiares a cada região. Do ponto de 

vista biogeográfico, estes aspectos morfológicos, vegeta-
cional, áreas abertas e fechadas, são importantes quando 
consideramos a dinâmica de “retração-expansão” da ve-
getação durante mudanças climáticas, com desenvolvi-
mento de áreas abertas (arbustivas, herbáceas) durante 
períodos glaciais, clima seco e frio, e expansão de flores-
tas durante períodos interglaciais, quentes e úmidos na 
América do Sul durante o Pleistoceno (Vanzolini, 1988; 
Ab’Saber, 1997). 

Dentre as áreas abertas amazônicas, podemos ci-
tar as do rio Trombetas (Egler, 1960); Negro (Ducke e 
Blake, 1953); Tapajós (Veloso et al, 1976), Madeira (Mur-
ça-Pires, 1974); no Amapá (Murça-Pires, 1974); além de 
outras áreas pouco documentadas. Estas áreas abertas, 
onde predominam formações arenosas, estão associadas 
aos depósitos de paleodrenagem (aluviões), e depósitos 
in situ do manto de intemperismo de rochas do escudo 
cristalino, como o escudo das Guianas, que quando tra-
balhados pelo vento dão origem a feições eólicas, dunas 
do tipo parabólicas ativas e inativas (paleodunas). Estas 
áreas merecem uma melhor discussão desde o ponto de 
vista físico ao biológico, cuja relevância é que são áreas 
chaves para estudos paleoambientais, são feições discor-
dantes com o clima atual (tropical úmido). Exemplos 
destas áreas estão nos Llanos do Orinoco (Venezuela), 
Chaco (Bolívia), em Roraima destaca-se o lavrado e as 
campinaranas do centro-sul do Estado (Latrubesse e 
Nelson, 2001; Carneiro-Filho et al, 2003), com 43.281 
km² e cerca de 17.500 km² respectivamente, abrangendo 
27% do território (Fig. 12).

Figura 12 - Exemplos de depósitos de areias brancas modelados por ação eólica e fluvial. A – Depósito inativo, 
aluvionar de paleomeandro, terraço do rio Xeruini; B – dunas parabólicas inativas, provável origem de antigos 
depósitos aluvionares remodelados pelo vento (NE-SW), campos de dunas do Catrimani-Univini; C – Depósi-
tos ativos na planície fluvial do rio Xeruini; D – Depósitos ativos arenosos (areias marrons) do lavrado, tesos, 
aspectos de dunas modeladas por ação eólica em conjunto com fluxo superficial de água (polifásica).  
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É interessante pontuar brevemente o domínio do 
lavrado, o qual situa-se no nordeste de Roraima. Por ser 
uma feição de importância ecológica por abrigar exten-
sos sistemas lacustres, buritizais e planícies fluviais, os 
quais são unidades morfoecológicas importantes para a 
manutenção das áreas úmidas do nordeste de Roraima. 
Este sistema está situado em aproximadamente 70.000 
km² de áreas abertas ao norte da Amazônia, englobando 
a Venezuela e a Guiana. Estas regiões guardam diferen-
ças marcantes em termos de relevo, solos, vegetação e 
drenagem. 

O relevo do lavrado é suave, com fraca dissecação, 
característico de superfície de aplainamento, a qual es-
tende-se desde o nordeste até ao sul do Estado, porém 
com características fitofisionômicas diferenciadas. As 
cotas do compartimento desta superfície no lavrado si-
tuam-se em torno de 50-200 metros (74% da região do 
lavrado), formadas por colinas dissecadas, localmente 
conhecidas como tesos, formas originadas pela disseca-
ção da drenagem entorno dos sistemas lacustres inter-
conectados por igarapés inter-tesos. Outro comparti-
mento situa-se entre 200-600 m (16%), com moderado 
controle estrutural e dissecação média, e um terceiro 
entre 600-1400 m (10%) marcando a frente de recuo de 
escarpas do sistema Parima-Pacaraima, com forte dis-
secação e controle estrutural. Ocorrem também serras 
isoladas, com altitudes entorno de 300-800 m, com con-
trole estrutural e forte dissecação entre meio a superfície 
de aplainamento do lavrado. 

A declividade na região do lavrado varia entre 0°-
5°, relevo plano, com baixa energia. É uma região de 
aporte de material sedimentar (sistema agradacional), 
basicamente arenosos, provenientes das áreas adjacen-
tes elevadas do escudo das Guianas. A baixa energia do 
relevo na região central do lavrado favorece a formação 
de um peculiar sistema de lagos de formato circular e 
semi-circular, não fluviais. A formação destes lagos está 
associada às águas pluviais e ao lençol freático raso, cuja 
precipitação média é de 1643 mm/ano. O período chuvo-
so (Abril-Setembro) com média de 1384 mm/ano, e mé-
dia mensal de 280 mm; o período seco (Outubro-Março) 
com média de 270 mm/ano, e média mensal de 45 mm. 
São lagos predominantemente sazonais, rasos (~1 a 3 m 
de profundidade). No período chuvoso, estes lagos for-
mam um sistema interconectado entre si e aos igarapés e 
rios (conectividade flúvio-lacustre) ocupando uma área 
nuclear em torno de 832,62 km², com lagos de tama-
nho médio de 45.000m², podendo variar entre 3.000m² 
a 18km². Durante a estiagem este sistema lacustre, por 
possuir também lagos perenes, sua área nuclear diminui 
para 136,27 km², com lagos que variam entre 2.300 m² a 
3km², com área média de 23.200 m². São lagos dispersos 

na paisagem do lavrado, os quais podemos contabilizar, 
em uma primeira análise, cerca de 14.500 durante o perí-
odo chuvoso, na estiagem ocorre uma retração para cer-
ca de 4.600 lagos.  Com relação aos tipos dos lagos 
e sua ligação com os demais, e conexão com os igarapés, 
verificou-se que existem morfologias distintas, as quais 
são controladas pela precipitação, gradiente do relevo e 
revestimento basal (solo; rochas). São lagos formados 
em área inter-tesos, ou seja, nas depressões de suaves 
elevações (tesos) do lavrado. 

Com base na dinâmica hidro-morfológica destes 
lagos, podemos classificá-los em uma primeira análise 
como: lagos de nascentes; lagos isolados; lagos conecta-
dos. Os lagos de nascentes se caracterizem por serem as 
cabeceiras de veredas, normalmente são semicirculares, 
onde inicia-se um pequeno igarapé com buritis jovens, 
e esparsos, pertencentes a um sistema de drenagem do 
tipo dendrítica. Os lagos do tipo isolados, se configuram 
por não apresentarem conexão direta com demais lagos 
circunvizinhos, mesmo no período chuvoso, ou quando 
apresenta conexão na cheia, é através de pequeno fluxos 
temporários do escoamento superficial. São lagos geral-
mente circulares, de pequena extensão, não pertencen-
tes a um sistema de vereda, e raramente ocorrem dentro 
das ilhas de mata do lavrado, e quando não-circulares, 
com tendência morfológica retangular, estão associados 
ao controle estrutural, inseridos em área com drenagem 
retangular e sub-retangular, como na região de Bonfim, 
com relevo com dissecação média. Os lagos conectados 
são formados por uma interconexão de uma rede de vere-
das, os quais se conectam diretamente entre si. Durante 
o período chuvoso, a predominância são os lagos conec-
tados, formando um sistema lacustre único. Porém, no 
período de estiagem, estes geralmente estão associados a 
dois lagos que permanecem conectados, diretamente ou 
por um pequeno braço (depressão). 

 

CONCLUSÕES 

 Roraima é uma região que abriga uma peculiar 
característica morfoestrutural do relevo, porém, em 
diferente escala espaço-temporal da maioria dos am-
bientes amazônicos. Existem peculiaridades do ponto 
de vista evolutivo, como os tepuyes, no contato com a 
Venezuela em destaque para o Monte Roraima, o qual 
registra a mais antiga superfície de aplainamento (Gon-
dwana), também abriga uma das maiores áreas abertas, 
entremeio a formações florestais, intercalada por ilhas 
de mata, capeada por depósitos arenosos, alguns com 
evidentes campos de dunas inativas, com um dos maio-
res sistemas lacustres perenes e sazonais, de relevante 
importância para manutenção de áreas úmidas. Esta va-
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riedade de ambientes promove uma distinta fauna e flo-
ra, especializadas a determinados ambientes o que pode 
levar a distribuição restrita de muitas espécies. 

Em Roraima os ambientes agradacionais destacam-
se por possuírem planícies fluviais bem desenvolvidas, 
em uma primeira análise, a área das planícies fluviais dos 
principais rios formam 10.000 km² de área úmida atrela-
da à dinâmica fluvial. Diferentemente das demais regiões 
amazônicas, nas quais os rios são alóctones na maioria, 
em Roraima o sistema de drenagem têm suas nascentes 
situadas no Escudo Guianense, e em grande parte é autóc-
tone, com exceção de cerca de 12.000 km² que nascem no 
oeste da Guiana. Estes rios fluem por diferentes unidades 
morfoestruturais que compõem a região de Roraima. 

Também destaca-se na paisagem as formações de 
sistemas lacustres fluviais e os desconexos destes, for-
mando ambientes periodicamente alagáveis, no lavrado 
(NE de Roraima) e as campinaranas (centro-sul de Ro-
raima). Por exemplo, no lavrado estes sistemas ocupam 
cerca de 832,62 km², formando um sistema hidrogeo-
morfológico e ecológico interconectado por lagos e iga-
rapés com cerca de 3.300 km² de extensão, considerando 
somente as áreas molhadas. No entanto, se considerar-
mos o ambiente interconectado de campos em torno das 
áreas úmidas, os quais estão diretamente conectados, a 
área deste sistema no lavrado é estimado de 11.000 km². 
O sistema de campinaranas no centro-sul de Roraima, 
considerando ás áreas abertas, abrangem cerca de 8.000 
km². Estas áreas úmidas em Roraima, levando em consi-
deração somente rios com planícies fluviais desenvolvi-
das, lagos e áreas molhadas de influência de buritizais, 
podemos estimar pelo menos 14.000 km² de área úmida. 
Porém, se formos levar em consideração os sistemas co-
nectados, adjacentes a estas áreas úmidas, funcionando 
como um sistema dinâmica em constante conexão devi-
do a expansão da fase terrestre e aquática, estes ambien-
te podem chegar em torno de 30.000 km² em Roraima.

 Neste contexto, a caracterização dos rios e tam-
bém das unidades morfoestruturais de Roraima adquire 

especial relevância, caracterizações as quais podem ser 
feitas com base no que já foi proposto sobre estas uni-
dades e com base nas descrições dos sistemas fluviais. A 
utilização de geotécnicas como o sensoriamento remo-
to/geoprocessamento é fundamental para estas caracte-
rizações. Outra conjectura relacionada à rede hidrográ-
fica desta região, é que as serras de Parima-Pacaraima, 
que fazem a divisa do Brasil com a Venezuela, atuam 
ecológica e geomorfologicamente como divisor de águas. 
Estas caracterizações regionais são importantes não só 
para contextualizar os ecossistemas regionais amazôni-
cos, mas são também importantes para o entendimento 
evolutivo das superfícies de aplainamento de Roraima, 
assim como do ponto de vista de conservação, distribui-
ção da fauna e flora. 

Um tipo de sistema que se deve dar importância 
são as áreas abertas, como o lavrado e as planícies de 
areias brancas no centro sul do Estado (campinaranas). 
Estes ambientes são áreas chaves para compreender 
aspectos evolutivos da paisagem, como os campos de 
paleodunas (Catrimani-Univini; Serra Grande; Bonfim; 
Viruá, dentre outros), além de servirem de áreas fontes 
das áreas úmidas do Estado, com relevantes por abriga-
rem uma fauna e flora especializada a estes ambientes 
(endêmicas), ciclagem de nutrientes, manter e controlar 
a hidrodinâmica do fluxo superficial e subsuperficial da 
água. 

Estes estudos possibilitam condições de estabe-
lecer critérios de avaliação para o planejamento e ge-
renciamento do uso de ambientes de áreas úmidas, por 
exemplo, lagos e áreas insulares, as quais são dinâmicas, 
e vulneráveis à ação humana. São ambientes os quais ne-
cessitam de uma atenção do poder público, com intuito 
de caracterizar e gerenciar as ações da população, a qual 
faz uso destes ambientes. No entanto, deve-se ter certos 
cuidados ao interpretar determinados ambientes, sem 
levar em consideração aspectos geomorfológicos e tam-
bém os sócio-culturais. 
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Three-dimensional structural, stratigraphic and 
velocity models by integrating geology, 

two-dimensional seismic and well data:  
Example from Amazonas Paleozoic Basin - Brazil

Modelagem tridimensional estrutural, estratigráfica 
e de velocidade pela integração geológica, dados sísmicos 
bidimensionais e de poços: exemplo na Bacia Paleozoica 

do Amazonas - Brasil

Pedro Chira-Oliva1, João Carlos Ribeiro Cruz2

RESUMO: Um problema encontrado com frequência durante a 
prospecção de petróleo em algumas bacias sedimentares brasileiras 
é a presença de soleiras de diabásio intercaladas nas sequências do 
Paleozóico. A presença destas soleiras diminui a qualidade das imagens 
sísmicas e impede uma interpretação segura por induzir a falsas 
estruturas geológicas.  As variações laterais bruscas da velocidade 
sísmica, causadas por alterações repentinas em suas espessuras, são 
responsáveis pela interpretação de falsas estruturas do tipo pull-up 
e pull-down. Para compreender esse fenômeno geológico complexo é 
muito importante melhorar os resultados do imageamento sísmico. 
Para a obtenção de um procedimento de imageamento sísmico eficiente 
é necessário, a priori, conhecer um modelo de velocidade preciso no 
domínio do tempo e profundidade. Neste trabalho, foi desenvolvido 
uma metodologia para a construção do geomodelo tridimensional 
(3D) no domínio da profundidade a partir da integração de seções 
sísmicas bidimensionais (2D) migradas no tempo,  dados geológicos 
e de poços, usando o método Discrete Smooth Interpolation (DSI).  
Esta metodologia de integração de dados foi aplicada a uma área de 
interesse na Bacia Paleozóica do Amazonas, no norte do Brasil, que não 
tem disponível dados sísmicos em 3D para a construção dos modelos 
3D estruturais, estratigráficos e de velocidade. Através dos modelos 
estruturais e estratigráficos gerados, descobriram-se feições geológicas 
em 3D representadas por três soleiras de diabásio e um reservatório de 
fina espessura na área estudada. O modelo de velocidade 3D construído 
pela metodologia de integração de dados proposta caracterizou-se 
como uma ferramenta fundamental para obter informações sobre as 
propriedades geofísicas dos tipos de rochas envolvidas. Em trabalhos 
futuros da interpretação sísmica, o geomodelo 3D construído será 
essencial para a construção de imagens sísmicas do subsolo e produção 
de um campo de ondas sísmicas 3D com dados confiáveis.

PALAVRAS-CHAVE: Bacia do Amazonas; Soleiras de Diabásio; 
Geomodelamento; Interpretação Sísmica; Integração de Dados.

ABSTRACT: A problem frequently encountered 
during oil prospection in some Brazilian sedimentary 
basins is the presence of diabase sills intruded into the 
Paleozoic sequences. Due to these sills, the quality of 
seismic imaging decreases and hinders interpretation 
by formation of false geological structures. Diabase sills 
contribute to the majority of the problems with reliably 
mapping seismic reflection structures, due to lateral 
seismic velocity variations caused by sudden alterations 
in their thicknesses, e.g., false structures of the pull-
up and pull-down type. To understand this complex 
geological phenomenon, it is very important to improve 
the seismic image results. For obtaining an efficient 
seismic image procedure, it is necessary a priori to know 
an accurate velocity model, in time and depth domain. 
In this paper, we develop a methodology to build the 
three-dimensional (3D) geomodeling in depth domain by 
integrating two-dimensional (2D) time migrated seismic 
data, well-log data and geological information, by using 
the Discrete Smooth Interpolation (DSI) method. We 
apply the proposed integration methodology to an area 
of interest in the Brazilian Amazonas Paleozoic basin 
without available 3D seismic data for building the 3D 
structural, stratigraphic and velocity models. Through the 
generated structural and stratigraphic models, we find 
out 3D geological features represented by three diabase 
sills and a thin-layered reservoir in the studied area. The 
3D velocity model built by the integration methodology 
is a fundamental tool to obtain information about the 
geophysical properties of the lithological types, and, in 
future seismic interpretation works, it will be essential for 
building seismic images of the subsurface and producing 
3D seismic wave field synthetic data..
KEYWORDS: Amazonas basin; Diabase Sills; Geomodeling; 
Seismic Interpretation; Data Integration.
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INTRODUCTION

By acquisition, processing and interpretation of 
geophysical data joint with geological information, it is 
possible to find prospective petroleum-bearing structu-
res and to locate wells. Digital 3D geomodels of the sub-
surface based on seismic surveys and other geophysical 
and geological approaches constitute a vital risk-mini-
mizing tool for deciding on whether to develop an oil or 
gas field (Andréini et al., 2008).

In the oil and gas industry, 3D earth models are 
crucial to several procedures: a) checking the consis-
tency between geological objects, b) planning the path 
of non-vertical wells, c) monitoring reservoirs (4D seis-
mic), d) building reservoir models, e) seismic inversion 
and f) velocity analysis (Euler et al., 1998, 1999). 3D visu-
alization greatly facilitates many phases of the interpre-
tation process, including the identification of faults and 
structural horizons, and the interpretation of stratigra-
phic features (Jansen, 2003).

Garrett et al. (1997) explored some of the earth 
science issues in synthesizing computer earth models 
(i.e., geometrical and topological challenges associated 
with building models of faulted reservoirs) to improve 
the procedures of cross-disciplinary teams managing 
subsurface assets. Although automatic or batch systems 
may assist in the rapid building complex geometrical 
models, a fully interactive approach is needed for real-
time model modification with the information provided 
by new wells. The full advantages of a common earth 
model are attainable in the near future for those practi-
ces and applications that use an earth model dominated 
by geometry and topology.

Caumon et al. (2009) presented general procedu-
res and guidelines to build effectively a structural model 
constituted by faults and horizons from typical sparse 
data. A general structural modeling workflow starts 
with geo-referencing the data, then building the fault 
network, and finally generating the 3D horizons that 
are consistent with the faults and stratigraphic layering 
rules. They described a typical 3D structural modeling 
workflow based on triangulated surfaces.

Smallwood (2009) produced a back-stripped 3D 
seismic cube across a saucer-shaped igneous intrusion, 
i.e., sill, with restoration to the time of intrusion. Accor-
ding to the author, these data are not limited to studies 
of igneous intrusions. The restoration of surface inter-
pretation by vertical back stripping is common within 
basin modeling applications in considering temporal ge-
ological structure and pathway evolution of fluid drai-
nage. The addition of seismic data may offer improved 
visualization and understanding of the evolution of hy-

drocarbon reservoir distribution to assist the modeling 
of fluid migration systems.

The principal difficulty of seismic processing in 
areas with complex geological structures is the low qua-
lity of the seismic data. In areas associated with mag-
matic rocks, e.g. Amazonas Paleozoic basin, structures 
such as diabase sills and dikes may disturb the signal, 
generating multiple reflections, spherical divergence, 
and generally hindering the interpretation of data due 
the formation of false structures, which may increase 
the risks of exploration considerably (Eiras & Wander-
ley Filho, 2002).

Antunes et al. (2004) developed 3D models of some 
Brazilian sedimentary basins. The results were a funda-
mental step towards to understand their mechanical 
and thermal behavior.

De Lima et al. (2005) modeled and visualized data 
from percolation algorithms in the Mossoró reservoir 
(Natal, Brazil). It is a very important development in the 
study of alternatives to the injection of water or gas for 
the recovery of oil.

To understand the spatial distribution of diabase 
sills in Amazon basins and their effects on seismic ima-
ging, several authors (e.g. Garabito et al., 2003; Lima et 
al., 2003; Nazaré et al., 2005; Lima, 2006; Nazaré, 2007) 
have adopted a seismic modeling approach, based on 
both conventional and non-conventional techniques of 
seismic imaging.

In order to evaluate tectonic and halotectonic 
events during the Cenozoic Era, Costa (2002) interpre-
ted seismic sections of the Amazonas Basin. A variety 
of geological structures were identified and compared 
with the signatures of other Brazilian basins, such as 
the Solimões, Acre, and Tacutu, for understanding the 
kinematics of the events that influenced the infilling of 
these basins.

The accurate velocity model is a necessary seismic 
parameter for obtaining seismic images of the earth sub-
surface that we conventionally determine by velocity 
analysis of multi-coverage 3D seismic data. In this pa-
per, we propose an integration methodology to build 
the 3D structural, stratigraphic and velocity models in 
depth domain by integrating 2D time migrated seismic 
data, well-log data and 2D geological information, using 
the Discrete Smooth Interpolation method (GOCAD, 
2008). We apply the integration methodology to build 
three kinds of 3D models – structural, stratigraphic and 
velocity – of an area of interest located in the Brazilian 
Amazonas basin. These 3D models are reliable data to 
understand and quantify the risks associated with the 
exploration and production of hydrocarbons in this re-
gion, characterized by the presence of diabase sills.
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GENERAL ASPECTS

Geomodeling
Geomodeling refers to any mathematical method 

used to produce an unified model of the topology (inter-
connectivity), geometry (shape) and physical properties 
of the geological phenomena under study, which integra-
te all possible types of data (Mallet, 2002; Andréini et al., 
2008). Through the Geomodeling, the main objective is 
to take all the available data into account (Mallet, 2008).

The 3D model synthesizes: a) digital data deri-
ved from the seismic interpretation of faults and hori-
zons, b) digital data from exploration wells, in particu-
lar the position and dip of the main horizons intersected 
by the well, and c) non-digital data derived from the ge-
ologist’s experience. The model evaluates the geometric 
uncertainties and properties of geological structures. 
These properties may include seismic velocity, geologi-
cal facies, formation pressures, porosity, and permeabi-
lity or formation temperature, among others. These pro-
perties are either constant or vary gradually (laterally 
and by depth) (Mallet, 2008).

By using a 3D earth model, we divide the 3D 
space into closed volumes called regions. Each region 
is a volume sealed off by intersecting surfaces. A region 
may be a layer or a fault block (Euler et al., 1998). This 
modeling aids geological and seismic interpretation for 
the identification of possible reservoirs or areas of hy-
drocarbon capture within a given sedimentary basin.

THE AMAZONAS BASIN

Localization

 The Amazonas Basin is located in the eastern por-
tion of northern Brazil, approximately between paral-
lels 1º and 5º, and the 50º and 63º meridians (Figure 1). 
This basin covers some 500000 km², an area dominated 
by the Amazon forest. Its major axis is West-East and 
its strata onlap the Precambrian provinces of the Guya-
nas Shield to the north and Central Brazilian Shield to 
the south, which crop out along the sides of the basin. 
To the east, the Gurupá Arch separates the basin from 
the Mesozoic Marajó Rift, while to the west the roughly 
N-S trending Purus Arc (Figure 2) separates it from the 
Solimões Basin.

GEOLOGY

STRUCTURAL FRAMEWORK

The events that occurred towards the end of the 
Brazilian Cycle of the Upper Proterozoic Era relate to 
the origin of the Amazonas Basin. During this era, the 
rift that it would give rise to the Amazonas River resul-
ted from the North-South distension caused by the Eas-
t-West compressive effects, which were responsible for 
the reactivation of the Araguaia-Tocantins folding band 
(Neves & Rodrigues, 1989, Figure 2).

Figure 1 - Localization map of the Amazonas Basin (Brazil). This basin covers some 500000 km2 of area dominated by 
the Amazon forest (Wanderley Filho et al., 2006).
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According to Cordani et al. (1984), the Proterozoic 
substratum of the basin is constituted by igneous, meta-
morphic and volcanic-sedimentary rocks of the Central 
Amazon and Maroni-Itacaiunas structural and geochro-
nological provinces. Proterozoic sedimentary rocks of 

the Purus Group also occur in the region of the Purus 
Arc, deposited in a system of rift-type basins mainly in 
the Prosperança and Acarí formations (Eiras & Matsu-
da, 1995, Figure 3).

Figure 2 - Structural framework of the Amazonas Basin limited by the Guyanas Shield to the north, the Central Brazilian 
Shield to the south and the Purus and Gurupá arcs to the west and east, respectively (Neves & Rodrigues, 1989).

Figure 3 - C-D section: The sills in the Amazonas Basin, where the sills (in red) occur in the evaporitic sequence Permian-
Carboniferous (P-C) as well as in the clastic sequences Carboniferous-Devonian (C-D) (Wanderley Filho et al., 2006).
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The structural framework of the basin is charac-
terized by two extensive platforms, to the north and 
south, and a central gutter segmented in the east-west 
and southwest-northeast directions, separated from the 
platforms by two hinge lines, which extend beyond the 
regional arcs that limit the basin (Neves and Rodrigues, 
1989, Figure 2).

Stratigraphic framework
The Phanerozoic stratigraphic framework of the 

Amazonas Basin is approximately 6000 meters thick 
(Wanderley Filho, 1991), and includes two first-order 
sequences: The Paleozoic, intersected by diabase dikes 
and sills, and the other Mesozoic-Cenozoic. The Pale-
ozoic sequence is very important from the viewpoint of 
petroleum exploration because it contains source rocks, 
reservoirs and seals. Eiras and Matsuda (1995) divided 
this first-order sequence into three second-order se-
quences, limited by regional unconformities (Figure 3):

• Late-Ordovician-Eodevonian - corresponds to the 
Trombetas Group;

• Eodevonian-Eocarboniferous - represented for the 
Urupadi and Curuás Groups;

• Neocarboniferous-Permian - corresponds to the 
Tapajós Group.

Eiras & Matsuda (1995) concluded that neo-Or-
dovician-Eodevonian clastic sequence deposited during 
the first Paleozoic marine transgression into the basin 
from the east, which consisted essentially of fluvial, ma-
rine and glacial clastics represented by the Trombetas 
Group, constituted by Autás Mirim, Nhamundá, Pitin-
ga, Manacapuru and Jatapu formations. The last for-
mation was proposed by Cunha et al. (2007). The sedi-
mentation of the Eodevonian-Eocarboniferous sequence 
occurred during the second subsidence and marine 
transgression event, which probably also originated in 
the East, and is represented by the Urupadi Group cons-
tituted by Maecuru and Ererê formations; and Curuá 
Group constituted by Barreirinha, Curiri and Oriximiná 
formations (Figure 3). Cunha et al. (2007) proposed to 
isolate the Faro formation of the Curuá Group by argu-
ments related with tectonic dynamic of the South-Ame-
rican Plate border. The Faro Formation constituted the 
Neovisean sequence.

A new subsidence event, associated with signifi-
cant change of climate, from cold to hot and arid, con-
ditioned the deposition of the evaporitic sequence (Per-
mian-Neocarboniferous). On this occasion, the marine 
transgression proceeded from west, submerged the Ae-
olian dune fields of the Solimões Basin, and recovered 
the Purus Arc, interrupting the connection between 
the Solimões and Amazonas basins. Initial deposition 

evolved from fluvial, aeolian and shallow-marine clas-
tics, and changed from carbonates and marine-normal 
deposits to hyper-saline lacustrine deposits and, later, 
fluvial-lacustrine clastics and, more rarely, evaporates of 
the regressive phase. The Tapajós Group (Damascene, 
2000) constituted by the Monte Alegre, Itaituba, Nova 
Olinda e Andirá formations represents this sequence 
(Figure 3).

In the Juro-Triassic Period, the basin was the sce-
nario of magmatic events related to the opening of the 
Atlantic ocean and the possible effects of the orogeny 
and high-angle subduction that occurred in the Ande-
an zone, represented by the diabase dikes and sills that 
cut through the pre-Cretaceous section (Eiras & Mat-
suda, 1995). After a long period of exposure and intense 
erosion of the Paleozoic rocks, reinforced by the uplifts 
caused by the intrusion of diabase sills, began the de-
position of the first-class Mesozoic-Cenozoic sequence, 
represented by the Javari Group, constituted by the Al-
ter do Chão and Solimões formations (Eiras & Matsuda, 
1995).

Cunha et al. (2007) proposed to divide the Nova 
Olinda formation (Tapajós Group) in two members so-
called Fazendinha on the base and Arari on the superior 
part, and to include the Marajó formation in the Javari 
Group.

CHARACTERIZATION OF THE PROBLEM

In the Brazilian Amazon Paleozoic sedimentary 
basins, the generation and accumulation of hydrocar-
bons relate to the presence of diabase sills (Wanderley 
Filho et al., 2006). The presence of these igneous rocks 
intruded into the Paleozoic sequences (e.g. the Amazo-
nas and Solimões basins) is one of the main problems for 
exploring the petroliferous deposits of these areas.

Diabase dikes and sills reduce the quality of seismic 
imaging by causing low signal-to-noise ratios, multiple 
reflections, and spherical divergence. They may also 
mislead interpretation by creating false structures due 
to pull-up and pull-down effects. Sill edges and skips 
aggravate these problems in a number of different ways:

1. Sill skips or abrupt variation in the thickness of the 
sill can cause diffraction waves;

2. Sill edges can cause lateral variations in velocity, 
diffraction, and pull-up and pull-down effects re-
sulting in the formation of false structures;

3. In areas intensively fractured by tectonism asso-
ciated with magmatism, diffraction waves or va-
riations in velocity may occur in the layers due 
to the presence of fluids in the porous spaces of 
plain fractures;
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4. The occurrence of sills immediately below the sur-
face of the unconformity that separates the Paleo-
zoic (Tapajós Group) and Cretaceous sequences 
(Javari Group) can cause a loss of signal and/or 
multiple reflections, due to the considerable dif-
ference between them in velocity.

The geophysical characterization of the earth in-
terior depends on the high quality of the seismic ima-
ge, which is a consequence of the subsurface geological 
complexity and of the acquisition and processing me-
thodologies. In many cases only using 3D seismic data, 
it is possible to obtain an accurate geological interpreta-
tion of complex areas. A very well estimate 3D velocity 
model, in time and depth domain, is the key for gene-
rating seismic images used for correct interpreting the 
structural styles of the geology.

In this work, we develop a methodology for buil-
ding 3D velocity model from integrating geology, 2D 
seismic sections and well data. By converting the well 
data from depth to time, we mark the seismic horizons 
on the time migrated 2D seismic sections. By integra-
ting these results with a priori geological information, 
we build the 3D structural and stratigraphic models by 
using the Discrete Smooth Interpolation (DSI) method 
(Mallet, 2008). This 3D geological framework is the 
base for building the 3D velocity model using informa-
tion from well data.

METHODOLOGY

The effective modeling of geological objects requi-
res specific techniques developed for the Earth Sciences, 
which is relatively difficult for three main reasons (Mal-
let, 2008):

•	 The objects are complex. The points controlling 
the complex surfaces outlining the objects are 
not known, and must be defined by the data;

•	 The data are complex because they are hetero-
geneous, irregularly distributed and lack preci-
sion;

•	 The topology of the objects may change during 
the modeling process.
The classic Computer Aided Design (CAD) 

methods used to model the geometry of manufactured 
objects are inappropriate for the modeling of geological 
objects (Mallet, 2008). In the present study, we used the 
Discrete Smooth Interpolation (DSI) method designed 
specifically for the modeling of the geometry and pro-
perties of the subsurface.

We summarize below the modeling methodolo-
gy developed (Figure 4) in this work:

•	 At first glance, we select an area (Figure 5) whe-
re there are at least four 2D migrated seismic 
time sections, two or three well log data and 
sufficient a priori information about the local 
geology;

•	 We convert the well-log data from depth to 
time domain, and assign the interface markers 
in time domain for integrating with the inter-
pretation of the 2D time migrated seismic sec-
tions;

•	 We identify the main geological objects in the 
interpreted 2D seismic sections for making the 
three dimensional integration of them. We au-
tomatically convert the 2D interpreted seismic 
sections from time to depth domain;

•	 By using the DSI method, we build the surfaces 
of the 3D structural model in depth domain;

•	 By integrating the structural model and a priori 
geology information, we build the 3D stratigra-
phic model, so-called geomodeling in depth;

•	 Through the generated 3D geological fra-
mework and the velocity from the well-log data 
we finally build the 3D velocity model by using 
a linear approximation of the variation of the ve-
locity with depth.

Figure 4 - Flowchart with the proposed methodology to 
build 3D geological and geophysical models in Amazonas 
Basin by integrating 2D geological information, 2D seis-
mic data and 1D well-log data, respectively.
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Figure 5 - Seismic lines used to model the Amazonas Ba-
sin showing the location of wells (RUT1, RUT2 and RUT3) 
used as data.

3D STRUCTURAL, STRATIGRAPHIC  
AND VELOCITY MODELING

Modeling is a powerful tool for the resolution of 
problems encountered during petroleum exploration. 
The modeling of complex geological structures is the 
best approach to understanding them, and contributes 
significantly to the development of procedures and te-
chnologies that minimize the potential problems caused 
by such structures at different stages of the oil explora-
tion process. The general vision provided by the structu-
ral and stratigraphic components of the model is vital to 
the interpretation of data.

MODELING OF THE AMAZONAS BASIN

To model an area of interest in the Amazonas Basin, 
we used five seismic lines (Figures 5 and 6), interpreted 
geological sections (Figure 7) and well-log data from the 
area of interest. We apply the integration methodolo-
gy developed in this work according to the approach 
outlined above.

Figure 6 - 2D time migrated seismic 
sections corresponding to the five seis-
mic lines represented in the Figure 5. 
The time is expressed in milliseconds.
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Figure 7 - 2D interpreted geological sec-
tions corresponding to the five migrated 
seismic sections presented in Fig. 6. The 
depth is expressed in meters.

3D STRUCTURAL MODEL

We build the structural model of the area of in-
terest using the Structural Modeling Workflow of the GO-
CAD technology. This procedure builds a structural 
framework that includes faults, horizons, fault-to-fault 
contacts, and horizon-to-fault contacts, fitting the 
faults and horizons to well markers.

The structural model is made up of a collection of 
horizons and fault networks which, when combined, 
produce a structurally coherent model of the geometric 
relationships and geologic boundaries of a reservoir, in 
which all contacts between the horizons and faults are 
sealed. The structural model can also include informa-
tion on the source data for a horizon or fault, the termi-
nation of a fault, and the continuity of a horizon before 
it was faulted.

The geological data and information in a structural 
model are:

•	 Horizon - points, interpretation lines, outline, 
well markers, surface, fault polygons, isopach/
isochore;

•	 Faults - points, stick, outline, well markers, 
polygons, trace (dip, extrusion), surface. 

The general steps in the development of this model 
are (GOCAD, 2008):

1. Import files with horizon and fault data;
2. Create horizon and fault surfaces;
3. Characterize each structure (stratigraphic faults 
and horizons);
4. Build the structural model.
To build the 3D structural model we considered 

twenty layers (Figure 8). The resulting model (Figures 
9 and 10) allowed the identification of the presence of 
three diabase sills and a thin-layered reservoir.

Figure 8 - Importation of the interpreted geological sec-
tions in depth domain according Figure 7.
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Figure 9 - 3D visualization of the structural model of an 
area located in the Amazonas Basin. In this Figure we ob-
served the presence of three diabase sills and a reservoir 
in the Groups belonging to the Paleozoic Era.

Figure 10 - The 3D modeling allows a topological view of 
geological objects in the subsurface, e.g., the three diaba-
se sills and the reservoir: a) anterior side, b) posterior 
side, c) left side and d) right side.

3D STRATIGRAPHIC MODEL
 

We develop the stratigraphic model of the study 
area using the 3D Reservoir Grid Builder workflow. This pro-
cedure builds stratigraphic models, also called stratigra-
phic grids or 3D reservoir grids, for modeling simple or com-
plex geological depositional environments. Overturned 
beds, listric faults, inverse or Y-faults, faults terminating 
in the middle of the layer can all be dealt with effectively 
using this workflow (GOCAD, 2008).

We control the stratigraphic grids (SGrid) by the 
top and bottom structures, fault network and wells, 
and are easily updated as new data become available.  
Within a structural unit, we compute the stratigraphic 
layer boundaries using well marker information, whi-
ch accounts for 100% of horizontal well constraints. 
We build the grids from interpreted horizons, or from 
structural models with multi-z horizons, inverse faults, 
etc., with the objective of identifying the distribution of 
reservoirs and performing fluid flow simulation. 

We used the surfaces of the 3D structural model 
(Figure 9) to build the 3D stratigraphic model (Figure 
11). The general steps are (GOCAD, 2008):

1. Select the creation method of the reservoir grid;

2. Select the top and base reservoir horizons;

3. Select a gridding computation mode;

4. Define intermediate stratigraphic units;

5. Build the reservoir grid.

Figure 11 - 3D visualization of the stratigraphic model 
(a,b,c) of an area located in the Brazilian Amazonas Pale-
ozoic Basin. We observed a regional unconformity sepa-
rating the Javari (Mesozoic Era) and Tapajós Group (Paleo-
zoic Era), and diabase sills and reservoir occurring also in 
the Paleozoic Era.

Figure 12 - 3D visualization of the velocity model of an 
area located in the Brazilian Amazonas Paleozoic Basin. 
Through this model, we confirmed that the velocities in 
the sedimentary analysis were between 2 and 6,2 km/s 
according Costa (2002). The diabase sill velocities were 
between 5,0 - 6,2 km/s and the reservoir was 4,5 km/s, 
respectively.



Three-dimensional structural, stratigraphic and velocity models by integrating geology, two-dimensional seismic and well data: an example from Amazonas Paleozoic Basin - Brazil

434
Contribuições à Geologia da Amazônia  - Volume 9

3D VELOCITY MODEL

The velocity-modeling module used here provides 
2D or 3D grid construction and time-to-depth conver-
sions by modeling the entire geological column, permit-
ting the accurate detection and mapping of reservoirs 
and potential drilling hazards in the overburden. 

We used the Voxet model option to build the 3D ve-
locity models. A Voxet model is the gridded volume con-
fined within the Voxet cage. In this model, the Voxet 
should be smaller than all the surfaces that cut the Vo-
xet walls, creating layers.

The general steps in the development of the veloci-
ty model are (GOCAD, 2008):

1. Assign a geological feature to each horizon and fault;

2. Create a Voxet from corner points or vectors;

3. Add or specify the surfaces to be included in the 
Voxet model;

4. Build the Voxet model;

5. Create a property model;

6. Define the property (e.g. velocity);

7. Determine velocity values for each layer of the model.

 We built the 3D velocity model based on the inter-
val velocities from sonic log and interpreted geological 
sections, resulting in a three-dimensional rectangular 
grid (Figure 12), represented by twenty layers above the 
infinite half-space separated by interfaces. The dimen-
sions of the 3D velocity model are 13 km wide, 17 km 
long and 4 km deep, being the velocity values approxi-
mated by a linear function of depth.

DISCUSSIONS

In the present study, we presented a methodology for 
data integration and applied it to an area of interest in 
the Brazilian Amazonas Paleozoic basin, resulting in the 
3D structural, stratigraphic and the velocity models in 
depth domain. By which we identify important  3D geo-
logical features  for oil and gas exploration represented 
by three diabase sills that cut the Tapajós Group (Pale-
ozoic sequence), in addition to a thin-layered reservoir 
(Figure 10) in the lower portion of this sequence (Monte 
Alegre Formation).

The Paleozoic structures identified by the 3D mo-
dels correspond to the same formations identified by 
Costa (2002) in seismic sections of other parts of the 
Amazonas basin. This further validates the results of 
the modeling presented here. The same author compa-
red these structures with the tectonic signatures of the 
Solimões, Acre, and Tacutu basins as a basis for the un-
derstanding of the kinematics of the events that influen-
ced the infilling of these basins.

The identified evaporitic sequence corresponds 
to that of the Nova Olinda Formation (Figure 7) of the 
Paleozoic Era. Costa (2002) analyzed this sequence and 
concluded that it represented an evaporitic sequence 
(sediments from the Itaituba and Nova Olinda forma-
tions, and part of the Andirá formation of the Paleozoic) 
of the Amazonas Basin. It appears to be crucial for un-
derstanding the deformations of the Cretaceous-Ter-
tiary (K-T) sequence during the Cenozoic. It relates 
the presence of layers of extremely unstable and highly 
mobile halite. This facilitated the spread of the defor-
mation through the increasing size and complexity of 
the structures. The layers of halite occurred only in the 
basal portion of the Nova Olinda formation. It is impor-
tant to note that the diabase sills are located primarily 
in the evaporitic sequence, in particular in association 
with the layers of halite and shale (Costa, 2002). The-
se diabase sills also appear in the upper Tapajós Group 
(Figure 9).

Through the 3D velocity modeling, we confirmed 
the velocities of the evaporitic sequence determined by 
the sedimentary analysis between 2 and 6,2 km/s, cor-
roborating the values recorded by Costa (2002). The 
set of layers that correspond to this evaporitic sequence 
showed the highest velocities of the basin, which may 
reach 6,2 km/s, depending on the thickness of the sills 
(Figures 7 and 12).

CONCLUSIONS

This study presented 3D models (structural, stra-
tigraphic and velocity) of an area of interest in the se-
dimentary basin of the Brazilian Amazon River. Appli-
cation of these models resulted in the identification of 
three diabase sills and a thin-layered reservoir.

In order to build the 3D velocity model, we used 
the sonic log from the wells and geological information 
of the studied area. Recorded velocities from the evapo-
ritic sedimentary analysis were between 2 km/s and 6,2 
km/s, the greatest interval of velocities recorded in the 
basin. The sills reached velocities of 6,2 km/s (Figure 7).

The strict relationship between the diabase sills 
and the evaporitic sequence (the Nova Olinda Forma-
tion, which is part of the Paleozoic sequence) is worthy 
of note by using the 3D velocity model.

The seismic characterization of this evaporitic 
sequence, associated with the diabase sills, resulted in 
marked contrasts of acoustic impedance, reflected in the 
seismic sections by continuous reflectors at high ampli-
tudes. In the seismic section of the portion subjacent to 
this sequence, the reflectors are weaker, due to the loss 
of the majority of its seismic energy that dissipated due 
to its high reflectivity coefficient (Figure 6).
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Through the generated structural and stratigraphic 
models, we find out 3D geological features represented 
by three diabase sills and a thin-layered reservoir in the 
studied area. The 3D velocity model created by the in-
tegration methodology is a fundamental tool to obtain 
information about the geophysical properties of the li-
thological types, and,  in future seismic interpretation 
works,  it will be essential for building seismic images 
of the subsurface and producing 3D seismic wave field 
synthetic data.
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Zircon geochronology and Pb isotope systematics 
in sulfides: implications for the genesis of gold 

mineralization in the Cuiú-Cuiú Goldfield, Tapajós 
Gold Province, Amazonian Craton, Brazil

Geocronologia e sistemática de isótopos de Pb em sulfetos: 
implicações para a gênese da mineralização aurífera no campo mineralizado 

do Cuiú-cuiú, Província Aurífera Tapajós, Cráton Amazônico, Brasil

Carlos A.S. Silva Jr.1,3, Evandro L. Klein2,1,3*, Marco A. Galarza1,4, Regis M.K. Borges1,3,  
Joana D.S. Queiroz1,3, Rose F.S. Assunção1,3, Ana C.S. Araújo1,3, Dennis J. Moore5

RESUMO: O campo aurífero do Cuiú-Cuiú se localiza na porção 
central da Província Aurífera do Tapajós, Cráton Amazônico. A 
mineralização aurífera em depósitos e prospectos desse campo está 
hospedada em granitoides que eram anteriormente interpretados 
como pertencentes ao Complexo Cuiú-Cuiú (2033 a 2005 Ma), 
unidade composta predominantemente por gnaisses. Além disso, a 
mineralização era interpretada como do tipo orogênico e relacionada 
ao metamorfismo (2005 a 1974 Ma) desse complexo. Geocronologia 
pelo método da evaporação de Pb em monocristais de zircão de 
granitoides hospedeiros nos depósitos Central (1885 ± 3 Ma) e Moreira 
Gomes (1997 ± 1 Ma) indica que esses granitoides pertencem às suítes 
intrusivas Parauari e Creporizão, respectivamente, e não ao Complexo 
Cuiú-Cuiú. A composição isotópica de sulfetos do minério aurífero 
(predominantemente pirita) dos depósitos Central e Moreira Gomes e 
do prospecto Pau da Merenda é bastante homogênea e indica que o Pb 
evoluiu em ambiente de alta razão U/Pb, provavelmente crosta superior 
mais antiga, e mostra ausência de contribuição da crosta inferior. A 
idade modelo média de 1853 ± 33 Ma calculada para os sulfetos pode 
ser tomada como uma aproximação à idade de deposição do minério. A 
associação temporal entre mineralização e a cristalização do granito 
hospedeiro em Central pode sugerir também relação genética entre 
a intrusão hospedeira e a mineralização, o que favorece um sistema 
magmático-hidrotermal em vez de um sistema orogênico relacionado 
com o metamorfismo do Complexo Cuiú-Cuiú.

PALAVRAS-CHAVE: Geocronologia; Isótopos de Pb; Ouro; 
Tapajós; Paleoproterozoico; Metelogênese.

ABSTRACT: The Cuiú-Cuiú goldfield is located in 
the central portion of the Tapajós Gold Province of the 
Amazonian craton. Gold mineralization in several deposits 
and prospects are hosted in granitoids that have been 
interpreted in previous studies as belonging to the Cuiú-
Cuiú Complex (2033 to 2005 Ma), a stratigraphic unit that 
is composed predominantly of gneisses. Furthermore, gold 
mineralization has also been interpreted as orogenic and 
related to the metamorphism of this complex (2005 to 1974 
Ma). Single zircon Pb-evaporation data on granitoids that 
host gold mineralization at Central and Moreira Gomes 
yielded ages of 1885 ± 3 Ma and 1997 ± 1 Ma, respectively, 
indicating that these host rocks belong to the Parauari and 
Creporizão intrusive suites, respectively, and not to the 
Cuiú-Cuiú Complex. Lead isotope compositions of ore-
related sulfide minerals (mainly pyrite) from the Central 
and Moreira Gomes deposits and from the Pau da Merenda 
prospect are very homogenous and suggest that Pb was 
sourced from a high U/Pb setting that comprises older rocks 
from the upper crust, with no contribution from the lower 
crust. The calculated mean model age of 1853 ± 33 Ma for 
the sulfides might be taken as an approximation to the age 
of mineralization. The close temporal relationship between 
this sulfide model age and the crystallization age of the 
host granite at Central might suggest a genetic relationship 
between this intrusion and gold mineralization, and favor 
a magmatic-hydrothermal ore system developed at the end 
of the magmatic evolution of the Parauari Intrusive Suite, 
instead of an orogenic system related to the metamorphism 
of the Cuiú-Cuiú Complex.

KEYWORDS: Geochronology; Pb Isotopes; Gold; Tapajós; 
Paleoproterozoic; Metallogenesis.
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INTRODUCTION

The Tapajós Gold Province, in the central sector of 
the Amazonian Craton (Fig. 1), is one of the most promi-
nent metallogenic provinces in Brazil with an unofficial 
historical production of about 600-900 t of gold, since 
1958, mostly through artisanal mining (the so called ga-
rimpo mining). In the last decade, because of globally fa-
vorable economic conditions and commodity prices, the 
province has drawn the attention of junior companies. 
Many targets are in exploration and several deposits 
have been discovered, including Palito, Tocantinzinho, 
São Jorge, Ouro Roxo, V3, Boa Vista, Surubim, Coringa, 
and Cuiú-Cuiú. 

Regional reconnaissance approaches and detailed 
deposit-scale studies have been undertaken and me-
tallogenic models have been proposed at province and 
deposit scales. These models include the orogenic, in-
trusion related, porphyry and epithermal classes of de-
posits (Dreher et al. 1998, Klein et al. 2001, 2002, 2004, 
Santos et al. 2001, Juliani et al. 2002, 2005, 2012, Cou-
tinho 2008, Borges et al. 2009, Echeverri-Misas et al. 
2013, Santiago et al. 2013, Veloso and Santos 2013, Villas 
et al. 2013, Assunção and Klein 2014). Furthermore, the 
timing of gold mineralization, weather related to one 
(ca. 1.88 Ga) or two (ca. 1.95 and 1.88 Ga) metallogenic 
events is also subject of debate (Santos et al. 2001, Klein 
et al. 2002, Juliani et al. 2005, Lafon and Coutinho 2008). 

Cuiú-Cuiú is a goldfield with two deposits de-
fined so far (Central and Moreira Gomes) and several 
targets, which are still in exploration (Fig. 2). To date, 
mineral resources are 15.5 t Au for Central and 21.7 t Au 
for Moreira Gomes. In previous geological maps (e.g., 
Bahia and Quadros 2000, Klein et al. 2001, Vasquez et al. 
2008), all the deposits and showings of the Cuiú-Cuiú 
goldfield are located in areas attributed to the basement 
rocks of the Cuiú-Cuiú Complex. However, the drilling 
program carried out in the goldfield has revealed a va-
riety of granitoids that host gold mineralization in dif-
ferent deposits and prospects, and the petrographic and 
compositional characteristics of these granitoids do not 
match the predominant lithological content of the com-
plex, i.e., orthogneisses (e.g., Klein et al. 2001, Vasquez 
et al. 2008).

Therefore, studies concerning some of the pending 
issues about the genesis of gold mineralization in the 
Cuiú-Cuiú goldfield are addressed in this paper. These 
studies aim to (1) constrain the age of crystallization of 
the host rocks at Central and Moreira Gomes, in order 
to relate these rocks to known units in the Tapajós Pro-
vince, (2) discuss potential sources for the Pb present in 

the ore, and (2) constrain the timing of ore formation in 
the goldfield. This is done using the single-zircon Pb-e-
vaporation geochronological technique and determina-
tion of the Pb isotope composition of ore-related sulfide 
minerals from the Moreira Gomes and Central deposits 
and from the Pau da Merenda target.

GEOLOGICAL SETTING

The Tapajós Gold Province has broadly the same 
limits of the Tapajós Domain (Santos et al. 2001, Vas-
quez et al. 2008) of the Amazonian Craton. According 
to Vasquez et al. (2008 and references therein), this 
domain comprises several tectonic associations, inclu-
ding island arcs, plutono-volcanic rocks and sedimen-
tary covers. These associations were formed during the 
evolution of an Orosirian orogen (ca. 2.05-1.80 Ma) that 
involved the agglutination of the Cuiú-Cuiú island arc 
to an older continent. The associations of the Orosirian 
arc are represented by the Jacareacanga Group and the 
Cuiú-Cuiú Complex (Fig. 1). The Jacareacanga Group 
is a metavolcano-sedimentary sequence composed of 
siliciclastic and chemical (turbidites) sedimentary for-
mations and of subordinate mafic-ultramafic rocks and 
oceanic basalts. This sequence was deposited between 
2.10 and 2.01 Ga, as indicated by detrital zircon ages, 
and underwent deformation and metamorphism under 
greenschist to amphibolite facies conditions (Santos et 
al., 2001). The Cuiú-Cuiú Complex is formed predomi-
nantly by orthogneisses and granitoids of 2033 ±7 Ma 
to 2005 ± 7 Ma, which underwent ductile deformation 
and amphibolite grade metamorphism (Bahia and Qua-
dros, 2000; Santos et al., 2001). Deformation and meta-
morphism occurred between 2005 and 1974 Ma (Santos 
et al. 2001, Klein et al. 2002) and have been related to 
the collisional phase of the Cuiú-Cuiú arc onto an ol-
der continent (Vasquez et al., 2002, 2008). Felsic vol-
canic rocks of the Comandante Arara Formation, dated 
at 2020 ± 2 Ma to 2012 ± 2 Ma have been considered as 
extrusive equivalents of the Cuiú-Cuiú rocks (Vasquez 
et al. 2013). However, this relationship is not straightfo-
rward, since the volcanic rocks do not show metamor-
phism and deformation. The collisional phase is recor-
ded by the partly peraluminous and mylonitic granitoids 
of the Creporizão Intrusive Suite of 1997 ± 3 Ma to 1957 
± 6 Ma (Vasquez et al., 2002 and references therein). 
Coeval volcanic rocks of the Vila Riozinho Formation 
have high-K calc-alkaline to shoshonitic signature and 
were deposited in the eastern portion of the province 
(Lamarão et al., 2002). The Creporizão granitoids were 
emplaced along regional-scale NW-SE-striking, strike
-slip shear zone systems, which define the main struc-
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tural grain of the Tapajós Province and host most, if not 
all, of the gold mineralization in the province (Klein et al. 
2002, Vasquez et al. 2002; Santos and Coutinho 2008). 
The shear zones have developed under predominantly 
brittle to brittle-ductile conditions that resulted from 
compressional stress acting in the E-W to ENE-WSW 
direction that imparted a sinistral movement to the main 
shear system (Santos and Coutinho 2008).

 After the arc-collision phases, widespread plu-
tono-volcanic events have taken place, between 1.90 and 
1.80 Ga (Table 1), and were responsible for the empla-
cement of the calc-alkaline Tropas (1907-1892 Ma) and 
Parauari (1883-1879 Ma) granitoid suites, for the alka-
line to transitional Maloquinha granitoids (1882-1871 
Ma) and Iriri felsic volcanic rocks (1893-1870 Ma), in 
addition to several bodies of calc-alkaline to tholeiitic 
basic intrusions (1881-1878 Ma). According to Santos et 
al. (2004), the granitoids of the Tropas Intrusive Suite 
display a subvertical N-S-trending compositional ban-
ding and high-K calc-alkaline chemical signature, whi-
ch is compatible with arc setting. The Parauari Suite 
forms large batholiths and is perhaps the most wides-
pread magmatic unit of the Tapajós domain. It is com-
posed predominantly of granodiorite and subordinate 
tonalite, quartz-monzonite, quartz-diorite and shallow 
syenogranite and monzogranite of high-K calc-alkaline 
nature (Vasquez et al., 2002, 2008). Coeval gabbroic ro-
cks are possibly associated to this magmatism. Vasquez 
et al. (2002) interpreted the Parauri Suite as related to a 
post-collisional/post-orogenic extensional event and to 
magma underplating, whereas Santos et al. (2004) and 
Juliani et al. (2012) relate the suite to mature continen-
tal arc setting. The syenogranites and alkali-feldspar 
granites of the Maloquinha Intrusive Suite are meta-
luminous to peralkaline, A-type alkaline rocks, typical 
of intra-continental magmatism (Vasquez et al., 2002; 
Lamarão et al., 2002). The volcanic and pyroclastic ro-
cks of the Iriri Group are the surficial equivalents of the 
Maloquinha rocks and both units are probably related 
to a Silicic Large Igneous Province (Klein et al., 2012, 
and references therein). The volcanoclastic and epiclas-
tic sedimentary rocks of the Novo Progresso Formation 
(younger than 1856 Ma, Klein et al. 2014) occur in close 
association with the Iriri Group in the eastern portion 
of the Tapajós domain and might be related to the end 
of the volcanic event (Vasquez et al., 2008). Late events 
associated with continental rift are recorded by the in-
trusion of the sub-alkaline to alkaline Porquinho Grani-
te, which is correlated to the Teles Pires magmatic event 
in the Juruena region of the Mato Grosso state, and by 
the sedimentation of the siliciclastic Buiuçu Formation, 
which was intruded by the Crepori Diabase of 1780 Ma.

Figure 1 - Location (inset) and geological map of the Tapa-
jós Gold Province (adapted from Klein et al. 2001).

Figure 2 - Geological map of the Cuiú-Cuiú region (adapted 
from Assunção and Klein 2014 and references therein).
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Table 1 - Main stratigraphic units of the Tapajos Gold Pro-
vince (modified from Assunção and Klein 2014 and refe-
rences therein)

age

(Ma)

stratigraphic 
unit

(metamorphic 
grade)

main rock types interpreted 
tectonic 
setting(s)

1780 Crepori 
Diabase

diabase continental 
rift

Buiuçu 
Formation

sandstone

conglomerate

felsic tuff

continental 
rift

1786 Porquinho 
Granite

leucogranite continental 
rift

<1856 Novo Progresso 
Formation

arkose

siltstone

tuff?

continental 
rift

1882-1871 Maloquinha 
Intrusive Suite

syenogranite

alkali-feldspar 
granite

continental 
rift (LIP)

1888-1870 Iriri Group rhyolite

dacite

pyroclastics

continental 
rift (LIP)

1887-1881 Ingarana Suite gabbro continental 
arc

1883 Parauari 
Intrusive Suite

monzogranite

granodiorite

(syenogranite)

continental 
arc or

post-
orogenic 

extension
1908-1886 Tropas 

Intrusive Suite
tonalite

quartz-diorite

granodiorite

monzogranite

island arc

2000-1998 Vila Riozinho 
Formation

basalt andesite

trachyte

rhyolite

island arc

1997-1957 Creporizão 
Intrusive Suite

syenogranite

monzogranite

(granodiorite)

(tonalite)

collision or

continental 
arc

2010-2002 Comandante 
Arara 

Formation

dacite, felsic 
ignimbrite

island arc?

2033-2005 Cuiú-Cuiú 
Complex

(upper 
amphibolite)

gneiss 

granite

island arc

<2098 Jacareacanga 
Group

(greenschist)

schist (mafic)

quartzite

BIF

metachert

backarc or 

trench

SUMMARY OF THE GEOLOGY AND  
GENETIC ASPECTS OF THE CUIÚ-CUIÚ 

GOLDFIELD

Host rocks

Host rocks at Cuiú-Cuiú are granitoids of variable 
composition that are interpreted (Assunção and Klein 
2014, Araújo 2014 – and also as a consequence of this 
study) as belonging to the Parauari and Creporizão 
Intrusive suites and to the Cuiú-Cuiú Complex (Fig. 
2). The granitoids are, in general, medium- to coarse-
grained and inequigranular to porphyritic, pinkish to 
greyish rocks (Fig. 3). In the Moreira Gomes deposit, 
massive granodiorite and hornblende-bearing tonalite 
are the predominant host rocks. In the Central deposit 
and in the Pau da Merenda target, the hosts are mon-
zogranite and subordinate syenogranite, which have 
previously been ascribed to the Cuiú-Cuiú Complex 
(see discussion below). These rocks show brecciation 
and local ductile fabric imparted by the development 
of discrete shear zones. Centimeter- to decimeter-wide 
dykes of dacite and andesite crosscut the granitoids and 
are strongly altered but only weakly mineralized. Aplite 
and gabbro dykes have also been observed and are not 
mineralized.

Host structures

Gold deposits and showings of the Cuiú-Cuiú gol-
dfield are located between two sinistral faults that broa-
dly limit the gold camp (Figs. 2 and 4). This fault system 
is loosely known as the Tocantinzinho trend, which has 
no clear definition in the literature. More detailed stu-
dies show that the deposits are hosted in brittle struc-
tures that are part of a larger NW-SE-trending system 
of moderately to steeply-dipping sinistral strike-slip 
shear zones (Santos and Coutinho 2008). The lower-or-
der hosting structures have orientations that are com-
patible with a Riedel system having an E-W trending 
main stress vector (Santos and Coutinho 2008). Accor-
dingly, most of the deposits and showings are hosted in 
NW-SE-trending Y-type shear zones (Fig. 4), whereas 
Moreira Gomes is hosted in an E-W-trending extension 
fault. At the deposit scale, the ore zones have irregular 
shapes and are better developed in brecciated granites 
and secondarily in narrow mylonite zones (Araújo 2014, 
Assunção and Klein 2014).
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Figure 3 - Images of drill core samples of the host grani-
toids from (A) Central, (B) Moreira Gomes and (C) Pau da 
Merenda.

Figure 4 - Sketch map (not to scale) showing the position 
of the gold deposits in relation to the main structures of 
the Cuiú-Cuiú Goldfield (according to McMahon 2011). 
In the top right, the Riedel model for the Tapajós Gold 
Province is shown (Santos and Coutinho 2008). Abbrevia-
tions: PM: Pau da Merenda, BA: Babi, CE: Central, JC: Jeri-
mum de Cima, JB: Jerimum de Baixo, IV: Ivo, MG: Moreira 
Gomes, GU: Guarim.

Hydrothermal alteration and gold mineralization
The ore bodies at Central, Moreira Gomes and Pau 

da Merenda have 800-1000 m along strike, 30-70 m in 
thickness and at least 450 m in depth. The hydrother-
mal alteration is both pervasive and of the fissure-filling 
type (Fig. 5), and have variably modified the primary 
mineralogy and textures of the host rocks. An assem-
blage with variable amounts of sericite, chlorite and 
carbonate, along with silicification and sulfidation are 
the main alteration products, with epidote being impor-
tant at Moreira Gomes (Queiroz and Klein 2012, Araú-
jo 2014, Assunção and Klein 2014). Pyrite is largely the 
predominant sulfide mineral occurring in all deposits 

and showings, whilst chalcopyrite and pyrrhotite occur 
in a few locals. Pyrrhotite is an important sulfide phase 
at Pau da Merenda (Fig. 5C). Barite was found in a few 
samples. Galena, sphalerite, hessite and bismuthinite 
occur as inclusions in pyrite. Gold also occurs as inclu-
sion in pyrite and, in addition, in the free-milling form 
(Queiroz and Klein 2012, Araújo 2014, Assunção and 
Klein 2014). Apparently, gold shows correlation with 
the amount of quartz and the intensity of sulfide and 
base metal contents in the alteration (McMahon 2011).

Figure 5 - Images of drill core samples of altered host 
rocks. (A) Highly altered granite, with quartz veins and 
pyrite stringers and dissemination at Central. (B) Quartz-
sulfide veinlets cutting across altered granite with partly 
preserved K-feldspar at Moreira Gomes. (C) Crosscutting 
generations of quartz veinlets in a strongly altered, brec-
ciated and sulfidized granite at Pau da Merenda. Mineral 
abbreviations: po: pyrrhotite, py: pyrite, qtz: quartz, kf: 
potassic feldspar.
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Genetic constraints
Fluid inclusion, mineralogical and stable isotopes 

studies (Queiroz and Klein 2012, Araújo 2014, Assunção 
and Klein 2014), which is better constrained at Moreira 
Gomes, suggest a magmatic-hydrothermal mineralizing 
system characterized by early exsolution of a CO

2
-bea-

ring magmatic fluid between 400°C and ca. 320 to 350°C 
and up to 2.1 kbar (6 km in depth) followed by phase 
separation and main precipitation of the gold-bearing 
hydrothermal assemblage; further cooling and conti-
nuous exsolution of CO

2
, producing a CO

2
-depleted and 

slightly more saline aqueous fluid at 250-280°C. This 
fluid mixed with a cooler and diluted aqueous fluid of 
meteoric origin, which was probably responsible for the 
carbonatization phase. The sulfur present in ore-related 
sulfides is likely of magmatic origin.

SAMPLING AND ANALYTICAL  
PROCEDURES

Rock samples for isotopic analyses were taken 
from drill cores performed in the studied deposits. Iso-
tope analyses were carried out at the Laboratório de 
Geologia Isotópica (Pará-Iso) of the Federal University 
of Pará (UFPA), in Belém, Brazil. The single zircon Pb 
evaporation dating technique (Kober 1986) was used 
for geochronology, whereas the total dilution and step 
leaching techniques were used to for Pb isotope analy-
ses of sulfide minerals, following procedures described 
in Lafon et al. (1993) and Galarza et al. (2008). Zircon 
crystals and sulfide minerals concentrates have been ob-
tained after crushing and sieving the samples, magnetic 
separation, and handpicking under a binocular micros-
cope.

For geochronological analyses, the zircon crys-
tals were loaded onto Re double-filaments, used for 
evaporation, which was placed directly in front of the 
ionization filament. Both filaments are introduced on 
a Finnigan MAT 262 thermo-ionization mass spectro-
meter (TIMS), using step heating process. Data were 
acquired dynamically using the ion-counting system of 
the instrument. The intensities of the emission of each 
Pb isotope were measured in one cycle by peak stepping 
through the 206–207–208–206–207–204 mass sequence 
for five mass scans, defining one data block with eight 
207Pb/206Pb ratios. Five blocks are usually recorded for 
each evaporation step. Common Pb corrections were 
made according to the Stacey and Kramers (1975) two
-stage model, and only blocks with 206Pb/204Pb ratios 
higher than 2500 were used for apparent ages determi-
nations. The calculated age for a single zircon grain and 
its error, according to Gaudette et al. (1998), is the wei-
ghted mean and standard error of the accepted blocks 
of data. The ages are presented at 2ε and are interpreted 
as the minimum age for the crystallization of the dated 
rocks.
 Up to 50 mg of sulfide minerals and a combina-
tion of HCl (6N) + HNO

3
 (13N) + HBr (8N) were used 

by the total dilution technique. The residue of the dis-
solution was solubilized with HBr (0.7N) and Pb was 
chemically separated by ion exchange chromatography 
in Teflon columns containing a DOWEX AG 1x8 (200-
400 mesh) resin, and then collected with HCl (6N) and 
concentrated with HNO3 (7.5N). For the step leaching 
technique, about 400 mg of sulfide minerals were used 
to produce supernatant solutions in four leaching stages 
(L1–L4) through the sequential addition of HCl and HBr 
in variable concentrations and using different reaction 
times. The remaining residue (L5) underwent total dis-
solution with aqua-regia.  The chemical separation and 
collection of Pb were the same described for the total di-
lution technique. The Pb isotope ratios were measured 
by inductively coupled plasma mass spectrometry using 
a Finnigan Neptune spectrometer. During the period of 
isotopic analysis the 206Pb/204Pb, 207Pb/204Pb, 208Pb/204Pb 
and 207Pb/206Pb ratios were normalized to 203Tl/205Tl = 
0.418922, and their respective correction of interferen-
ce on Pb ratios (202Hg/204Hg = 4.350370). Mass fractio-
nation was corrected in exponential law and the NBS-
981 standard calibration solution Neptune provided 
mean values (n = 15) of 207Pb/206Pb = 0.914538 ± 0.000023; 
207Pb/206Pb = 2.166089 ± 0.000025, and 206Pb/204Pb = 
16.931074 ± 0.003512. Total Pb contamination during 
the analytical procedures varied from 1.1 to 2.0 ng and 
was determined with the aid of the NBS-983 standard. 
Data reduction and isochron ages were calculated using 
the Isoplot software (Ludwig 2012).

ZIRCON GEOCHRONOLOGY

Two petrographically contrasting granitoid sam-
ples that host the gold mineralization at the Central and 
Moreira Gomes deposits have been selected for zircon 
geochronology, and the isotopic results are presented 
in Table 2. The dated host rock at Central is a monzo-
granite. Twenty five crystals from sample CC90-10 have 
been analyzed, but only ten crystals furnished Pb sig-
nal for mass spectrometry measurements. Among these, 
four crystals yielded the best fit of the analytical data 
(MSWD = 0.87) corresponding to a mean age of 1884.1 
± 2.6 Ma (Fig. 6A). If crystal 18, which has a 206Pb/204Pb 
ratio lower than 2500, is excluded from age calculation, 
a mean age of 1884.9 ± 2.6 Ma (~1885 ± 3 Ma) is obtained 
for the remaining three crystals. The two ages are not di-
fferent within analytical uncertainties, and both may be 
considered as the minimum age for the crystallization of 
the monzogranite.

The dated sample from Moreira Gomes (CC79-10) 
is an undeformed hornblende-bearing tonalite similar to 
the host rock in the neighboring Guarim prospect, whi-
ch has previously been related to the Cuiú-Cuiú Com-
plex (Bahia and Quadros 2000, Klein et al. 2001). Twel-
ve crystals have been analyzed and five crystals attained 
the methodological parameters for age calculation and 
returned a mean age of 1997.1 ± 1.2 Ma (Fig. 6B, MSWD 
= 1.9), which is interpreted as the minimum crystalliza-
tion age of the granodiorite. 
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Table 2 - Isotopic results obtained by Pb evaporation on single zircon crystals from granitoids that host gold minerali-
zation in the Central and Moreira Gomes deposits.

Sample

/zircon

N° of

ratios*

206Pb/204Pb (208Pb/206Pb)c 2σ (207Pb/206Pb)c 2σ
Age

(Ma)
2σ

Central deposit

CC90-10/4 8/8 62500 0.15752 0.00797 0.11536 0.00086 1885.8 13.4

CC90-10/6 16/16 7692 0.20161 0.00095 0.11540 0.00034 1886.4 5.4

CC90-10/16 28/28 3378 0.13615 0.00268 0.11542 0.00038 1886.7 5.9

CC90-10/18 32/40 1541 0.16257 0.00243 0.11486 0.00039 1877.9 6.2

118/264 average1 1884.1 2.6

48/120 average2 1884.9 2.9

Moreira Gomes deposit

CC79-10/5 66/82 8475 0.18901 0.01628 0.12284 0.00015 1998.2 2.1

CC79-10/7 52/52 4651 0.18651 0.00069 0.12293 0.00019 1999.4 2.8

CC79-10/8 36/72 23256 0.21038 0.00072 0.12278 0.00033 1997.3 4.7

CC79-10/11 60/68 9434 0.29523 0.02522 0.12269 0.00012 1995.9 1.7

CC79-10/12 34/90 22222 0.20371 0.00044 0.12281 0.00018 1997.6 2.6

308/364 average 1997.3 1.8

(c) - 207Pb/206Pb and 208Pb/206Pb ratios corrected for common Pb

*number of ratios used in age calculation/number of measured ratios

average1 – calculated with four zircon crystals

average2 – calculated without zircon 18

Pb ISOTOPES

Sulfide samples were analyzed by the step lea-
ching and total dissolution techniques. Except for one 
pyrrhotite concentrate from the Pau da Merenda target, 
all other samples consist of pyrite concentrates. The iso-
topic ratios are presented in Tables 3 and 4.

Central Deposit

Two samples were analyzed by the step leaching 
technique. The analytical points of sample CC15_07/172 
are too scattered and do not aligned, whereas only two 
leachates were obtained from sample CC15_07/199. The-
refore, neither of the two samples was suitable for iso-
chron age calculation.

Figure 6 - Zircon age versus evaporation step for the host rocks of (A) Central and (B) Moreira Gomes.
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Moreira Gomes Deposit
The five total dissolution samples show poor 

alignment of the isotopic ratios and yielded an error-
chron of 2316 ± 280 Ma (MSWD = 14). The analytical 
points from the leached sample EK1G show distribu-
tion along a five-point regression line (MSWD = 2.9) 
that defines an age of 2084 ± 79 Ma (Fig. 7A). Sample 
EK1H yielded very scattered isotopic ratios that do 
not fit a straight line. 

Pau da Merenda Target
The two samples analyzed by the step leaching 

method yielded errorchrons of 2120 ± 61 Ma (MSWD 
= 19 – Fig. 7B) and 2242 ± 290 Ma (MSWD = 34). The 
four total dissolution samples (3 pyrite + 1 pyrrhotite) 
show isotopic ratios that produced a good fit along a re-
gression line (MSWD = 0.06) and returned an isochron 
age of 1978 ± 43 Ma (Fig. 7C). This good fit, however, 
is produced by the similarity of compositions, yielding 
broadly a two-point isochron.

Table 3 - Pb isotope results obtained by the step leaching technique in pyrite from gold deposits and targets of the Cuiú-
Cuiú goldfield.

deposit/target sample 206Pb/204Pb 2δ 207Pb/204Pb 2δ 208Pb/204Pb 2δ

Central CC-15-07/172(L1) 16.0071 0.0008 15.5577 0.0007 35.6358 0.0015

CC-15-07/172(L2) 15.9998 0.0046 15.5517 0.0043 35.6022 0.0098

CC-15-07/172(L3) 15.9809 0.0007 15.5435 0.0006 35.5837 0.0016

CC-15-07/172(L5) 15.9361 0.0005 15.5521 0.0002 35.5202 0.0006

Central CC-15-07/199(L1) 15.9541 0.0012 15.5478 0.0011 35.5341 0.0027

CC-15-07/199(L2) 15.9648 0.0029 15.5504 0.0018 35.5492 0.0051

Moreira Gomes EK1G(L1) 16.5881 0.0008 15.6185 0.0009 36.4781 0.0024

EK1G(L2) 16.3252 0.0008 15.5860 0.0010 36.0927 0.0027

EK1G(L3) 16.1599 0.0013 15.5636 0.0015 35.8604 0.0039

EK1G(L4) 16.0905 0.0023 15.5533 0.0020 35.7589 0.0079

EK1G(L5) 15.9716 0.0006 15.5357 0.0006 35.6032 0.0014

EK1H (L5) 16.0720 0.0020 15.5570 0,0020 35.6730 0.0040

Pau da Merenda EK10F(L1) 22.430 0.009 16.420 0.010 57.655 0.046

EK10F(L2) 24.601 0.007 16.668 0.007 64.083 0.034

EK10F(L3) 22.916 0.043 16.444 0.026 58.019 0.107

EK10F(L4) 22.916 0.043 16.444 0.026 58.019 0.107

EK10F(L5) 16.008 0.002 15.545 0.003 35.722 0.009

Pau da Merenda EK12E(L1) 17.423 0.002 15.757 0.002 37.644 0.007

EK12E(L2) 17.130 0.003 15.733 0.004 37.081 0.012

EK12E(L3) 16.829 0.004 15.681 0.004 36.587 0.008

EK12E(L4) 16.776 0.084 15.728 0.079 36.498 0.188

EK12E(L5) 16.140 0.002 15.576 0.003 35.737 0.009
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Table 4 - Pb isotope results obtained by the total dissolution technique in sulfide minerals from gold deposits and tar-
gets of the Cuiú-Cuiú goldfield.

deposit/target sample 206Pb/204Pb 2δ 207Pb/204Pb 2δ 208Pb/204Pb 2δ
model age

 (Ma)**

Central CC-15-07/172(L5)* 15.936 0.0005 15.552 0.0002 35.520 0.0006 1908

CC-15-07/199(L2)* 15.964 0.0029 15.550 0.0018 35.549 0.0051 1888

Moreira Gomes EK2C 1171 16.048 0.0010 15.548 0.0010 35.793 0.0030 1821

EK2O 1172 15.970 0.0010 15.534 0.0010 35.621 0.0020 1858

EK2H 1173 16.001 0.0040 15.537 0.0030 35.674 0.0080 1841

CE3D 1174 16.618 0.0040 15.625 0.0040 36.601 0.0090 1516

EK1G(L5)* 15.9716 0.0006 15.5357 0.0006 35.6032 0.0014 1854

EK1H (L5)* 16.0720 0.0020 15.5570 0,0020 35.6730 0.0040 1816

Pau da Merenda EK09D 16.058 0.0060 15.590 0.0090 35.881 0.0260 1871

EK10D 17.885 0.0120 15.814 0.0090 37.849 0.0290 930

EK11E (po) 17.884 0.0090 15.813 0.0070 37.846 0.0240 929

EK12C 16.036 0.0030 15.589 0.0030 35.773 0.0060 1885

EK10F(L5)* 16.008 0.0020 15.545 0.0030 35.722 0.0090 1844

EK12E-(L5)* 16.140 0.0020 15.576 0.0030 35.737 0.0090 1794

Figure 7 - 206Pb/204Pb vs 207Pb/204Pb isochronic diagrams for sulfides of Moreira Gomes and Pau da Merenda.

DISCUSSION

Implications for lithostratigraphy

In previous maps (Bahia and Quadros 2000, Klein 
et al. 2001, Vasquez et al. 2008), the host rocks for all 
gold deposits and prospects of the Cuiú-Cuiú goldfield 
have been assigned to the Cuiú-Cuiú Complex (Fig. 1), 
which is predominantly composed of gneisses and as-
sociated foliated granitoids, with ages between 2033 ±7 
Ma to 2005 ± 7 Ma (Table 1). The mesoscopic and petro-
graphic information obtained in this study and descri-
bed elsewhere (Araújo 2014, Assunção and Klein 2014) 
show that the host rocks at Central and Moreira Gomes 
are not gneisses and that they do not have significant 
tectonic deformation. Furthermore, our geochronolo-
gical data demonstrate that these rocks have ages that 
differ from those of the Cuiú-Cuiú Complex. Hence, our 
results allow to correlate the host rocks of the Central 
(1885 ± 3 Ma) and Moreira Gomes (1997 ± 1 Ma) depo-
sits to the Parauari and Creporizão intrusive suites, res-
pectively. Notwithstanding, whole-rock chemical data 
are needed to compare magmatic affinities.

Source of Pb

Most sulfide samples from Central, Moreira Go-
mes and Pau da Merenda show relatively homogeneous 
isotopic ratios. A few samples have more radiogenic 
compositions, which might be attributed to post-mi-
neralization disturbance, or to the presence of tiny in-
clusions of other sulfide phases with higher original U 
content. The homogeneous ratios plot above the avera-
ge crustal Pb evolution curves of Stacey and Kramers 
(1975) and Zartman and Doe (1981) (Figs. 8 and 9). 
This indicates strong influence of upper crustal sour-
ces on the Pb isotope compositions and restricted or 
no influence of lower crustal sources. As such, the ores 
formed near crustal rocks characterized by high U/Pb 
ratios, i.e., high µ (238U/204Pb) values. Alternatively, the 
magmas that formed the host rocks and that furnished 
Pb to the mineralizing fluid have crustal sources older 
than those cropping out in the Tapajós Gold Province 
today and have inherited Pb isotope compositions from 
these sources. This is in keeping with the older isochron 
ages.
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Figure 8 - 206Pb/204Pb vs 207Pb/204Pb diagram for sulfides of 
the Cuiú-Cuiú Goldfield in relation to the model growth 
curve of Stacey and Kramers (1975).

Figure 9 - (A) 206Pb/204Pb vs 207Pb/204Pb and (B) 208Pb/204Pb vs 
207Pb/204Pb diagrams for sulfides of the Cuiú-Cuiú Gold-
field in relation to the model growth curves of Zartman 
and Doe (1981). The grey fields and circles indicate Pb iso-
tope compositions for ore-related sulfides from the Tapa-
jós Gold Province described in Lafon and Coutinho (2008).

Age of the mineralizing event
The isochron/errorchron ages presented in this 

study, and calculated both from sets of co-genetic sul-
fides and from leaching concentrates of individual sam-

ples, vary from 2084 ± 79 Ma to 2242 ± 290 Ma. These 
ages are older than the ages of the host rocks and can-
not represent the timing of gold deposition. Model ages 
calculated according to the two-stage model of Stacey 
and Kramers (1975) for the samples that show more 
homogeneous and less radiogenic composition range 
from 1794 Ma to 1908 Ma (Table 4), with a mean age 
value of 1853 ± 33 Ma (n=11) and µ values around 11.0, 
i.e., quite higher than the average crustal value of 9.735 
(Stacey and Kramers 1975). Assuming that gold mine-
ralization in the three studied deposits are related to a 
single event, this age might be related either to the Pa-
rauari or to the Maloquinha magmatism. The type of the 
studied gold deposits, i.e., magmatic-hydrothermal (see 
next section), is more likely related to calc-alkaline, I-
type magmatism (e.g., Baker 2002). Considering the age 
of the host granite at Central (1885 ± 3 Ma), and given 
the alkaline affinity of the Maloquinha Intrusive Suite 
and the I-type, calc-alkaline signature of the Parauari 
Intrusive Suite, gold mineralization is more likely rela-
ted to the latter.

However, the model ages must be taken only as an 
approximation of the timing of the mineralizing event, 
because Precambrian terranes are more heterogeneous 
in terms of Pb isotope signature than what is indicated 
by average model crustal growth curves (e.g., Tosdal et 
al. 1999). Hence a local growth curve must be defined for 
the Tapajós Gold Province in order to get more precise 
information on the absolute timing of ore deposition in 
the studied deposits and in the province. Nevertheless, 
the mean age is in keeping with the fact that at least for 
the Central deposit, mineralization must be younger 
than 1885 ± 3 Ma.

Recent Pb-Pb step-leaching dating of pyrite from 
the Palito Gold Mine (Santos et al. 2013) yielded an age 
of 1794 ± 17 Ma for vein-hosted pyrite that cut across 
granites of 1881 to 1883 Ma. This is coincident with the 
youngest model ages found in this work. The geological 
event of this age in the Tapajós Province corresponds 
to the intrusion of the alkaline, intraplate Porquinho 
Granite (Table 1). However, this granite is of limited ex-
posure in the province, and the alkaline affinity is unli-
kely to produce the studied gold deposit. Nevertheless, 
similar “young” ages have been found in gold deposits 
from the Alta Floresta Domain, to the south of the Tapa-
jós Province. Xavier et al. (2013), using the more robust 
Re-Os systematics, determined ages between 1782 and 
1792 in pyrite and molybdenite, which have been corre-
lated to coeval magmatic events in the region. Therefore, 
the sulfide ages around 1.79 Ga in the Tapajós Province 
must be better investigated.

Implications for ore genesis
Previous works have interpreted the gold deposits 

of the Cuiú-Cuiú goldfield as belonging to the class of 
orogenic gold deposits (Klein et al. 2001, Santos et al. 
2001, Coutinho 2008). More recently, a magmatic-hy-
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drothermal mineral system has been proposed for Mo-
reira Gomes and Central (Araújo 2013, Assunção and 
Klein 2014), based on the structural style of the ore bo-
dies, styles of hydrothermal alteration, fluid inclusion 
and stable isotope (O, H, S) compositions and, impor-
tantly, on the absence of regional metamorphism in the 
host rocks. 

 Considering (1) that metamorphism in the Ta-
pajós Province occurred between 2005 and 1974 Ma 
(Santos et al. 2001, Klein et al. 2002), (2) that minerali-
zation must be younger than 1885 ± 3 Ma at least at Cen-
tral, and (3) that model ages are very close to 1885 Ma, a 
relationship between the Parauari magmatism and gold 
mineralization might be envisaged and the magmatic
-hydrothermal mineral system is favored.

CONCLUSIONS

The geochronological and isotopic information 
discussed in this study integrated with available data, 
allow the following conclusions about gold mineraliza-
tion in the Cuiú-Cuiú goldfield:

(1) Single zircon Pb-evaporation data reveal that 
the granitic rocks that host gold mineralization in the 
Central (1885 ± 3 Ma) and Moreira Gomes (1997 ± 1 Ma) 
deposits belong to the Parauari and Creporizão intrusi-
ve suites, respectively, and not to the Cuiú- Cuiú Com-
plex as previously thought. 

(2) Pb isotope compositions of ore-related sulfide 
minerals (mainly pyrite) are very homogenous and indi-
cate older, upper crustal sources, restricted or no lower 
crustal contribution, and Pb evolution in a high U/Pb 
setting.

(3) The calculated mean model age of 1853 ± 33 Ma 
for the sulfides from Central, Moreira Gomes, and Pau 
da Merenda might be taken as a good approximation to 
the age of the mineralizing event. This age post-dates, 
but is very close to the crystallization age of the host 
rock at Central.

(4) The close temporal relationships between pyri-
te precipitation and host rock formation, at least in the 
Central deposit, suggest genetic relationships between 
the host intrusion and gold mineralization and favor a 
magmatic-hydrothermal ore system, instead of an oro-
genic system as suggested by previous publications. 

Acknowledgements
The Conselho Nacional de Desenvolvimento Cien-

tífico e Tecnológico (CNPq) is acknowledged for con-
tinuous financial support (processes 306723/2009-3, 
475614/2010-0, and 507770/2010-2). The paper is also a 
contribution to the GEOCIAM Project - Instituto Na-
cional de Ciência e Tecnologia da Amazônia (CNPq/
FAPESPA/PETROBRAS). Comments from CGA re-
viewers Jean-Michel Lafon and Roberto Perez Xavier 
were appreciated.

REFERENCES

Araújo A.C.S. 2014. Estudos isotópicos e de inclusões fluidas 
no depósito Central do campo mineralizado do Cuiú-
Cuiú, Província Aurífera do Tapajós - Pará. Disserta-
ção de Mestrado, Instituto de Geociências, Universi-
dade Federal do Pará.

Assunção R.F.S., Klein E.L. 2014. The Moreira Gomes deposit 
of the Cuiú-Cuiú goldfield: Fluid inclusions and stab-
le isotope constraints and implications for the genesis 
of granite-hosted gold mineralization in the Tapajós 
Gold Province, Brazil. Journal of South American Earth 
Sciences, 49: 85-105.

Bahia R.B.C., Quadros M.L.E.S. 2000. Geologia e recursos mi-
nerais da Folha Caracol SB.21-X-C. Estados do Pará e 
Amazonas. Escala 1:250.000. CPRM – Serviço Geológi-
co do Brasil, Brasília [CD-ROM].

Baker T. 2002. Emplacement depth and carbon dioxide-rich 
fluid inclusions in intrusion-related gold deposits. Eco-
nomic Geology, 97, 1111-1117.

Borges R.M.K., Dall’Agnol R., Lamarão C.N., Figueiredo 
M.A.B.M., Leite A.A.S., Barros C.E.M., Costi H.T. 
2009. Petrografia, química mineral e processos hidro-
termais associados ao depósito de ouro São Jorge, Pro-
víncia Aurífera do Tapajós, Cráton Amazônico. Revista 
Brasileira de Geociências, 39, 375-393.

Coutinho M.G.N. 2008. Província Mineral do Tapajós: geolo-
gia, metalogenia e mapa previsional para ouro em SIG. 
Rio de Janeiro, CPRM, 420 p.

Dreher A.M., Vlach S.R.F., Martini S.L. 1998. Adularia associa-
ted with epithermal gold veins in the Tapajós Mineral 
Province, Pará State, northern Brazil. Revista Brasileira 
de Geociências, 28: 397-404.

Echeverri-Misas C.M., Juliani C., Monteiro L.V.S., Fernandes 
C.M.D. 2013. Mineralização de Au-Cu do tipo pórfiro 
na Província Aurífera do Tapajós: implicações metalo-
genéticas. In: III Simpósio Brasileiro de Metalogenia, 
Gramado (CD-ROM).



Zircon geochronology and Pb isotope systematics in sulfides: implications for the genesis of gold mineralization in the Cuiú-Cuiú goldfield, Tapajós gold province, Amazonian craton, Brazil

448
Contribuições à Geologia da Amazônia  - Volume 9

Galarza M.A., Macambira M.J.B., Villas R.N., 2008. Dating 
and isotopic characteristics (Pb and S) of the Fe oxi-
de-Cu-Au-U-REE Igarapé Bahia ore deposit, Carajás 
mineral province, Pará state, Brazil. Journal of South 
American Earth Sciences, 25: 377-397.

Gaudette H.E., Lafon J.M., Macambira M.J.B., Moura C.A.V., 
Scheller T. 1998. Comparison of single filament Pb eva-
poration/ionization zircon ages with conventional U–
Pb results: examples from the Precambrian of Brazil. 
Journal of South American Earth Sciences, 11(4): 351–363.

Juliani C., Monteiro L.V.S., Echeverri-Misas C.M., Lagler, B., 
Fernandes C.M.D. 2012. Gold and base metal porphyry 
and epithermal mineralization in Paleoproterozoic 
magmatic arcs in the Amazonian craton, Brazil. In: In-
ternational Geological Congress, 12, IUGS - CD-ROM.

Juliani C., Rye R.O, Nunes C.M.D, Snee L.W, Corrêa Silva, 
R.H., Monteiro L.V.S, Bettencourt J.S, Neumann R., 
Alcover A. 2005. Paleoproterozoic high-sulfidation 
mineralization in the Tapajós gold province, Amazo-
nian Craton, Brazil: geology, mineralogy, alunite argon 
age, and stable-isotope constraints. Chemical Geology, 
215: 95-125.

Juliani C.A., Corrêa-Silva R.H.A., Monteiro L.V.S.A., Bet-
tencourt J.S., Nunes C.M.D.A. 2002. The Batalha Au-
granite system–Tapajós Gold Province, Amazonian 
craton, Brazil: hydrothermal alteration and regional 
implications. Precambrian Research, 119: 225-256.

Klein E. L., Guimarães S.B., Chaves C.L., Rodrigues J.B., Quei-
roz J.D.S. 2014. U-Pb (LA-ICP-MS) geochronology of 
detrital zircons from the Novo Progresso and Caste-
lo dos Sonhos sedimentary formations: a preliminary 
approach to the source areas and implications for 
province boundaries in the Amazonian Craton. In: 
9th SSAGI - South American Symposium on Isotope 
Geology, 2014, São Paulo. Program and Abstracts. São 
Paulo: IG-USP, p. 203.

Klein E.L., Almeida M.E., Rosa-Costa L.T. 2012. The 1.89-1.87 
Ga Uatumã Silicic Large Igneous Province, northern 
South America. November 2012 LIP of the Month. 
Large Igneous Provinces Commission (http://www.
largeigneousprovinces.org).

Klein E.L., Rosa-Costa L.T., Carvalho J.M.A. 2004. Estudo de 
inclusões fluidas em veio de quartzo aurífero do pros-
pecto Patinhas, Província Aurífera do Tapajós, Cráton 
Amazônico. Revista Brasileira de Geociências, 34: 59-66. 

Klein E.L., Santos R.A., Fuzikawa K., Angélica R.S. 2001. Hy-
drothermal fluid evolution and structural control of the 
Guarim gold mineralization, Tapajós Province, Amazo-
nian Craton, Brazil. Mineralium Deposita, 36: 149-164.

Klein E.L., Vasquez M.L., Rosa-Costa L.T., Carvalho J.M.A. 
2002. Geology of Paleoproterozoic gneiss- and grani-
toid-hosted gold mineralization in Southern Tapajós 
Gold Province, Amazonian Craton, Brazil. International 
Geology Review, 44: 544-558. 

Kober B. 1986. Whole-grain evaporation for 207Pb/206Pb age
-investigations on single zircons using a double-fila-
ment source. Contributions to Mineralogy and Petrology, 
93, 482-490.

Lafon J.M., Coutinho M.G.N., 2008. Isótopos radiogênicos de 
chumbo. In: Coutinho, M.G.N. (Ed.), Província Mine-
ral do Tapajós: geologia, metalogenia e mapa previsio-
nal para ouro em SIG. CPRM - Serviço Geológico do 
Brasil, Rio de Janeiro, pp. 249-262.

Lafon J.M., Rodrigues E., Scheller T. 1993. Geocronologia Pb
-Pb em feldspatos e rocha total: procedimento experi-
mental e exemplos de aplicações. In: SBGq. Congresso 
Brasileiro de Geoquímica, 4, Resumo Expandido: 242-
244.

Lamarão C.N., Dall’Agnol R., Lafon J.M., Lima E.F. 2002. Ge-
ology, geochemistry and Pb-Pb zircon geochronology 
of the Paleoproterozoic magmatism of Vila Riozinho, 
Tapajós Gold Province, Amazonian craton, Brazil. Pre-
cambrian Research, 119: 189-223.

Ludwig K.R. 2012. Isoplot 3.75. A Geochronological Toolkit 
for Microsoft Excel. Berkeley Geochronology Center 
Special Publication No. 5.

McMahon, A.M.P.G., 2011. Resource Estimate and Techni-
cal Report for the Cuiú-Cuiú Project Tapajós Region, 
North-Central Brazil, p. 134. Internal Report, available 
at: www.magellanminerals.com.

Queiroz J.D.S., Klein E.L. 2012. Estudo de inclusões fluidas 
em veios de quartzo sulfetado do alvo Pau da Merenda, 
campo mineralizado Cuiú-Cuiú, Província Aurífera do 
Tapajós. In: Congresso Brasileiro de Geologia, 46. SBG, 
Santos (CD-ROM).

Santiago E.S.B., Villas R.N., Ocampo R.C., 2013. The Tocan-
tinzinho gold deposit, Tapajós Province, State of Pará: 
host granite, hydrothermal alteration and mineral che-
mistry. Brazilian Journal of Geology, 43: 185-208.

Santos J.O.S., Breemen O.B.V., Groves D.I., Hartmann L.A., 
Almeida M.E., McNaughton N.J., Fletcher I.R., 2004. 
Timing and evolution of multiple Paleoproterozoic 
magmatic arcs in the Tapajós Domain, Amazon Cra-
ton: constraints from SHRIMP and TIMS zircon, ba-
ddeleyite and titanite U-Pb geochronology. Precam-
brian Res., 131: 73-109.

Santos J.O.S., Groves D.I, Hartmann L.A., Moura M.A., McNau-
ghton N.J. 2001. Gold deposits of the Tapajós and Alta 
Floresta domains, Tapajós-Parima orogenic belt, Ama-
zon Craton, Brazil. Mineralium Deposita, 36: 278-299.

Santos M.D., Aquino L.B.M., Serra V.F.H., Lima M.V.G.R., 
Galarza M.A., Lafon J.M. 2013. Geocronologia das 
rochas hospedeiras e do minério com implicações na 
gênese do depósito aurífero palito, Província Tapajós, 
Sudoeste do Pará. In: Simpósio de Geologia da Amazô-
nia, 13, Belém, SBG-NO (CD-ROM).



Carlos A.S. Silva Jr. | Evandro L. Klein | Marco A. Galarza | Regis M.K. Borges | Joana D.S. Queiroz | Rose F.S. Assunção | Ana C.S. Araújo | Dennis J. Moore

449
Contribuições à Geologia da Amazônia  - Volume 9

Santos R.A., Coutinho M.G.N., 2008. Geologia estrutural. In: 
Coutinho M.G.N. (Ed.), Província Mineral do Tapajós: 
Geologia, Metalogenia e Mapa Previsional para Ouro 
em SIG. CPRM - Serviço Geológico do Brasil, Rio de 
Janeiro, pp. 97-135.

Stacey J.S., Kramers J.D. 1975. Aproximation of terrestrial lead 
isotopic evolution by a two-stage model. Earth Plane-
tary Science Letters, 26: 207-221. 

Tosdal R.M., Wooden J.L., Bouse R.M. 1999. Pb isotopes, ore 
deposits, and metallogenic terranes. In: Lambert D.D. 
& Ruiz J. (Eds.) Application of radiogenic isotopes to 
ore deposits research and exploration. Reviews in Econo-
mic Geology, 12: 1-28.

Vasquez M.L., Chaves C.L., Moura E.M., Araújo J.K.M., Lafon 
J.M. 2013. Eventos magmáticos de 2020-1980 Ma nas 
folhas São Domingos e Jardim do Ouro, porção leste do 
Domínio Tapajós. In: Simpósio de Geologia da Amazô-
nia, 13, Belém, SBG-NN (CD-ROM).

Vasquez M.L., Rosa-Costa L.T., Silva C.M.G., Klein E.L. 2008. 
Compartimentação tectônica. In: Vasquez, M.L., Ro-
sa-Costa, L.T. (organiz). Geologia e Recursos Minerais 
do Estado do Pará: Sistema de Informações Geográfi-
cas: texto explicativo dos mapas Geológico e Tectôni-
co e de Recursos Minerais do Estado do Pará. Escala 
1:1.000.000. Belém: CPRM, CD-ROM.

Vasquez, M.L., Klein, E.L., Ricci, P.S.F., 2002. Granitóides 
pós-colisionais da porção leste da Província Tapajós. 
In: Klein E.L., Vasquez M.L., Rosa-Costa L.T. (Eds.), 
Contribuições à Geologia da Amazônia, Belém, SBG
-NN, vol. 3, pp. 67-84.

Veloso A.S.R., Santos M.D., 2013. Geologia, petrografia e geo-
cronologia das rochas do depósito aurífero Ouro Roxo, 
Província Tapajós, Jacareacanga (PA), Brasil. Brazilian 
Journal Geology, 43: 22-36.

Villas R.N.N., Santiago E.S.B., Castilho M.P. 2013. Contexto 
geológico, estudos isotópicos (C, O e Pb) e associação 
metálica do depósito aurífero Tocantinzinho, Domínio 
Tapajós, Província Tapajós-Parima. Geologia USP-Série 
Científica, 13: 111-138.

Xavier R.P., Assis R.R., Creaser R., Paes de Barros A.J., Mi-
guel Junior E., Trevisan V.G., Serrato A., Barros M.A.S., 
Pinho F.E. 2013. Timing of gold metallogeny in the 
Alta Floresta Gold Province: evidence from pyrite 
and molybdenite Re-Os isotopic dating. In: Simpósio 
de Geologia da Amazônia, 13, Belém, SBG-NO (CD
-ROM).

Zartman R.E., Doe B.R. 1981. Plumbotectonics-the model. Tec-
tonophysics, 75: 135-162.



Zircon geochronology and Pb isotope systematics in sulfides: implications for the genesis of gold mineralization in the Cuiú-Cuiú goldfield, Tapajós gold province, Amazonian craton, Brazil

450
Contribuições à Geologia da Amazônia  - Volume 9



Geological-geophysical characterization of Tapajós Mineral Province gold prospects, Amazon Craton, Brazil, using high resolution geophysical, geochemical and SAR-R99B data Thais Andressa Carrino | Adalene Moreira Silva | Nilson Francisquini Botelho | Marcelo Pinto | Luiz Carlos Pinheiro Clerot | Sérgio Sacani Sancevero | Alexandre Augusto Cardoso da Silva

Contribuições à Geologia da Amazônia  - Volume 9

Geological-geophysical characterization of Tapajós 
Mineral Province gold prospects, Amazon Craton, 

Brazil, using high resolution geophysical, 
geochemical and SAR-R99B data

Caracterização geológico-geofísica de prospectos de ouro da Província 
Mineral do Tapajós, Cráton Amazônico, Brasil, usando dados geofísicos 

de alta resolução, geoquímicos e SAR-R99B

Thais Andressa Carrino1, Adalene Moreira Silva1, Nilson Francisquini Botelho1,  
Marcelo Pinto2, Luiz Carlos Pinheiro Clerot2, Sérgio Sacani Sancevero3,  

Alexandre Augusto Cardoso da Silva4

RESUMO: A Província Mineral do Tapajós está inserida na 
porção centro-sul do Cráton Amazônico, Brasil, e compreende uma 
extensa área com grande potencial para a prospecção de ouro. Os 
prospectos 12 de Outubro, Rosa de Maio, Bandeirante e Maués, ca-
racterizados por mineralizações de ouro paleoproterozoicas hospe-
dadas em diferentes tipos de rochas, foram investigados com base em 
dados gamaespectrométricos aéreos e terrestres, aeromagnetomé-
tricos gradiométricos, geoquímicos e imagens SAR-R99B, visando a 
determinação de vetores de exploração. A partir da integração dos 
dados multifonte, foram identificados: (1) baixos gradientes magné-
ticos com direção ENE-WSW e NE-SW associados com ocorrências 
de ouro no Prospecto 12 de Outubro, além de pequeno decréscimo nos 
valores de K, eU e eTh em brechas hidrotermais observado a partir 
da análise de dados gamaespectrométricos terrestres; (2) potassifi-
cação de granitos da Suíte Intrusiva Parauari, que produz maiores 
valores de radiação gama em comparação a biotita monzogranitos 
pertencentes a mesma unidade encontrada nos prospectos Rosa de 
Maio e Bandeirante; estes sítios são caracterizados por feições de bai-
xo gradiente magnético com direção E-W e por intensa estruturação 
NW-SE, E-W e N-S averiguada em imagens SAR e em modelo digital 
de elevação, havendo uma associação espacial com mineralização e 
intrusões de diques máficos; (3) no Prospecto Maués, anomalias de 
ouro em solo estão localizadas próximas à área de contato entre ro-
chas metassedimentares (Grupo Jacareacanga), que são marcadas 
por altos valores de K, e granitos da Suíte Intrusiva Parauari.

PALAVRAS-CHAVE: Província Mineral do Tapajós; Explora-
ção Aurífera; Espectrometria de Raios Gama; Aeromagnetometria 
Gradiométrica.

ABSTRACT: Tapajós Mineral Province is located in 
the central-southern portion of the Amazon Craton, 
Brazil, and consists of a large area with high potential 
for gold prospecting. The 12 de Outubro, Rosa de Maio, 
Bandeirante and Maués Prospects, characterized by 
paleoproterozoic gold mineralization in different host 
rocks, were investigated using airborne and ground 
gamma-ray spectrometry, airborne magnetic gradio-
metric, geochemical and SAR-R99B data, focusing on 
the determination of exploration vectors. With the in-
tegration of the multisource data, we identify: (1) low 
ENE-WSW and NE-SW magnetic gradients are asso-
ciated with gold occurrences in the 12 de Outubro Pros-
pect, and with a slight decrease in the K, eU and eTh 
values in hydrothermal breccias, verified based on the 
analysis of ground gamma-ray spectrometry data; (2) 
potassification of the Parauari Intrusive Suite granites 
produces higher gamma-ray values, in comparison to 
unaltered biotite monzogranites of the same unit found 
in the Rosa de Maio and Bandeirante Prospects; these 
sites are characterized by low magnetic gradient fea-
tures with E-W direction and by strong NW-SE, E-W 
and N-S trending observed in SAR images and in the 
digital elevation model, playing an important role for 
both mineralization and mafic dike intrusions; (3) in 
the Maués Prospect, gold anomalies in soil are located 
near the contact area between metasedimentary rocks 
(Jacareacanga Group), marked by high K, and granites 
of the Parauari Intrusive Suite.

KEYWORDS: Tapajós Mineral Province; Gold Explora-
tion; Gamma-ray Spectrometry; Airborne Magnetic Gra-
diometric Data.
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INTRODUCTION

The Tapajós Mineral Province (TMP) comprises 
an area greater than 90,000 km2 in the Amazon Craton, 
Brazil (Fig. 1a). The geological knowledge of the area 

consists of regional maps at a scale of 1:250,000 (Al-
meida et al. 2000, Bahia & Quadros 2000, Ferreira et al. 
2000, Klein & Vasquez 2000, Vasquez & Klein 2000) 
and 1:500,000 (Klein et al. 2001). Because of its mineral 
potential, in particular gold, the TMP region has been 
the focus of exploration since 1958.

Figure 1 - Location of the Tapajós Mineral Province (TMP) in the Tapajós-Parima Geochronological Province, 
Amazon Craton (a). In (b), a geological-structural map shows the study prospect areas as polygons, and the 
main gold occurrences (modified from Santos & Coutinho 2008).
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Among these occurrences, mineral classes such as 
the metallic (gold, silver, copper, lead, wolfram, tin), 
the industrial, soil correctives and fertilizers (dolomi-
tic limestone, phosphate) and gemstones (diamond, 
amethyst, topaz, tourmaline) (Amaral 1984, Almeida et 
al. 2000, Faraco et al. 1997, Ferreira et al. 2000, Santos et 
al. 2001, Rodrigues et al. 2008) stand out. However, the 
province’s economy is primarily dependent on gold, 
which, for the last fifty five years, has predominantly 
been extracted from alluvium, eluvium and colluvium 
through garimpos (artisanal gold mining) (Peregovich 
et al. 2008) (Fig. 1b). 

The previous systematic studies conducted in the 
TMP consisted of geological mapping and geochemical 
and geophysical surveys carried out in the 1970s and 
1980s. The data were improved and reviewed through 
studies of Faraco et al. (1997), Klein et al. (2001), Santos 
et al. (2000, 2001, 2002, 2004), Juliani et al. (2002, 2005, 
2008), Lamarão et al. (2002, 2005) and Coutinho (2008). 

The magnitude of the auriferous potential of the 
province led Dardenne & Schobbenhaus (2001) to clas-
sify this area as the largest Brazilian gold-producing 
province, with a total of 500 tons of this metal exploited 
since 1958 (Rodrigues et al. 2008). The gold mineraliza-
tions are mainly associated with shear zones and grani-
tic intrusions frequently related to mafic and andesitic 
dikes, as well as with deposits that have already been 
classified as the epithermal- and supergenic-type (Fa-
raco et al. 1997, Dreher et al. 1998, Martini 1998, Almeida 
et al. 2001, Klein et al. 2001, 2004, 2008, Santos et al. 2001, 
Juliani et al. 2002, 2005, 2008, Peregovich et al. 2008).

Coutinho et al. (2000) establish the mineralization 
age between 1.96 Ga and 1.88 Ga, and Santos et al. (2001) 
propose the maximum age for the intrusion related-type 
deposits as 1.862 Ga. Klein et al. (2002) emphasize a mi-
neralizing event between approximately 1.97 and 1.95 
Ga in the southeast portion of the TMP (area of the Pa-
tinhas Prospect – Fig. 1b). 

This paper discusses a data integration project for 
establishing areas of mineral potential carried out for 
the western sector of Tapajós Mineral Province. The 
general goal is to combine information from the known 
geology, high resolution airborne geophysics, geoche-
mistry, SAR imagery and mineral occurrences to map 
areas favorable for gold. The emphasis is to identify local 
geological features and predict the exploration vectors 
of gold mineralization using both indirect information 
and data resulting from field reconnaissance.

GEOLOGICAL CONTEXT

The TMP is located in the central-southern por-
tion of the Amazon Craton, northern Brazil, specifically 
in the Tapajós-Parima Geochronological Province (2.03-
1.88 Ga) (Santos et al. 2000, 2006) (Fig. 1a). According 
to Klein et al. (2001), the oldest rocks are related to the 

orogenic domain, represented by the vulcanosedimen-
tary sequence of the Jacareacanga Group (~2.10 Ga), by 
orthogneisses, migmatites and slightly deformed grani-
tes of the Cuiú-Cuiú Complex (~2.00 Ga), and by the 
syn- to late-orogenic intrusions of the Creporizão Intru-
sive Suite (~1.97 Ga). The Cuiú-Cuiú Complex and the 
Creporizão Intrusive Suite are characterized by meta-
morphism and ductile deformation (Vasquez et al. 2002) 
(cf., Figs. 1b, 2).

The post-orogenic domain is represented by the 
granitic intrusions of the Parauari Intrusive Suite (~1.88 
Ga), basic to intermediate intrusions of the Ingarana 
Intrusive Suite (~1.88 Ga), the intermediate volcanism 
of the Bom Jardim Formation (~1.88 Ga), and the acidic 
to intermediate volcanism of the Iriri Group associated 
with Maloquinha Intrusive Suite plutonism (~1.88 Ga) 
(Figs. 1b, 2). According to Vasquez et al. (2002), the ex-
tensional regime would have favored the fusion process 
of the mantle and lower crust, resulting in the taphroge-
nesis process that affected the Amazon Craton approxi-
mately 1.88 Ga ago.

Figure 2 - Regional geological map (Klein et al. 2001), and 
location of the 12 de Outubro, Rosa de Maio, Bandeirante 
and Maués Prospects.

The deposition of paleoproterozoic sediments of 
the Buiuçu Formation represents the province’s stabili-
zation phase followed by intense magmatism associated 
with the lamprophyre, granitic and basic rock intru-
sions (Klein et al. 2001).

During the Paleozoic, sedimentation processes 
produced the coverage of the Serra do Cachimbo Basin. 
Extensive diabase dikes of the Cambrian (Piranhas Dia-
base; 507±4 Ma – baddeleyite U-Pb dating – Santos et 
al. 2002) and Mesozoic (Periquito Diabase; 179±3 Ma – 
K-Ar dating), clearly distinguished in the magnetic ima-
ges (e.g., Silva 2003, Silva et al. 2007), were also formed, 
as well as the sedimentary rocks of the Alter do Chão 
Formation in the Cretaceous. Detrital and lateritic cove-
rage, and Cenozoic alluvial deposits comprise the most 
recent geological units of the region (Klein et al. 2001) 
(Figs. 1b, 2).
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Santos & Coutinho (2008) identified three geolo-
gical-structural domains in the TMP, labeled A (wes-
tern part), B (central part) and C (eastern part) in Fig. 
1b. These domains are associated with two main defor-
mational events. The first compressional event (ca.1960 
Ma) is marked by a ductile and ductile-brittle regime, 
affecting rocks of the Jacareacanga Group, Cuiú-Cuiú 
Complex and granites of the Creporizão Intrusive Suite. 
NW-SE (dextral), N-S and NE-SW (sinistral) structu-
res were created.

The second compressional event (ca.1880 Ma) is 
related to brittle conditions and is represented by NW-
SE trending megalineaments of the Tapajós Transcur-
rent Faults. These faults are characterized, in general, 
by transcurrent and subvertical faults with sinistral ki-
nematics. In the western and central part of the TMP 
(A and B domains in Fig. 1b), these structures are well 
recorded in metasedimentary rocks of the Jacarecanga 
Group (e.g., Maués Prospect), rocks of the Cuiú-Cuiú 
Complex and granites of the Creporizão, Parauari (e.g., 
Rosa de Maio and Bandeirante Prospects) and Malo-
quinha intrusive suites. Dextral transcurrent faults 
(e.g., São José Prospect) and extensional faults were 
also developed in this deformational event. The eastern 
sector of the TMP (C domain) was widely affected by 
the extensional process, characterized by E-W and ENE
-WSW trending structures and by a plutonic-volcanic 
system related to the origin of the Iriri Group and Malo-
quinha Intrusive Suite (Fig. 1b). 

A rifting process during the Cambrian and Meso-
zoic allowed the rise of tholeiitic magma, forming ex-
tensive mafic dikes, such as the Piranhas and Periquito 
Diabase units in the western and central parts of the 
TMP (e.g., Fig. 2).

12 de Outubro Prospect
This prospect is located in the northwestern por-

tion of the TMP, and is included in the São Jorge-Chico 
Torres auriferous trend (Metelo et al. 2008). The oldest 
rocks comprise monzogabbro of the Ingarana Intrusive 
Suite, intermediate volcanic rocks (Bom Jardim Forma-
tion), and acidic volcanic rocks (Salustiano and Aruri 
formations of the Iriri Group) (Fig. 2).

The 12 de Outubro Prospect and nearby targets 
(e.g., São Félix, Coatá, Modelo, Abacate, 21 de Julho) 
are characterized by gold mineralizations in tuff, hy-
drothermal breccia, rhyolite, highly hydrothermalized 
dacite, and by the presence of quartz veins of the sto-
ckwork-type. The main hydrothermal alteration com-
prises silicification and sulfide enrichment (Klein et al. 
2001).

In the case of the 12 de Outubro Prospect, quartz 
veins are hosted by volcanic breccias of the Iriri Group. 
These host rocks are highly silicified and include subor-
dinate chlorite and sericite, as well as pyrite, chalcopyri-
te and covellite (Pereira et al. 2008). Fluid inclusions stu-

dy reveals hot aqueous fluids (280 to 400°C), moderate 
salinity (8.6 to 16.4 equivalent weight percent of NaCl), 
and vapor-rich inclusions and lack of aqueo-carbonic 
inclusions. The deposit might have formed in shallow 
conditions in the crust, with gold deposition from fluids 
with relatively low temperature and potentially from a 
meteoric source heated by the magmatic activity (Bote-
lho et al. 2009).

Rosa de Maio and Bandeirante Prospects
The Rosa de Maio Prospect is characterized by 

occurrences of secondary gold associated with alluvial 
E-W preferential disposition around granites of the Pa-
rauari and Maloquinha intrusive suites (Fig. 2) (Klein 
et al. 2001). The Anta Creek basin produced approxima-
tely 20 tons of alluvial gold (Pinto et al. 2009).

Santos et al. (2000) dated the granite of the Rosa 
de Maio Prospect area using the U-Pb method in zircon, 
and obtained an age of 1879±11 Ma, classifying it as late 
granite of the Parauari Intrusive Suite.

Pereira et al. (2008) carried out petrographic stu-
dies in samples of the mineralized granite from the Rosa 
de Maio Prospect area, identifying gold in quartz and 
limonitized pyrite. According to Pinto et al. (2009), 
the main rocks in the central portion of this prospect 
comprise monzogranite and, locally, quartz diorite. The 
gold mineralizations are hosted by high-grade quartz 
veins (108 g/t Au) and hydrothermalized granites (6 g/t 
Au). The hydrothermal alteration comprises sericitiza-
tion followed by silicification, as evidenced by the high 
K

2
O/SiO

2
 ratios obtained by rock geochemistry studies 

(Botelho et al. 2009, Pinto et al. 2009). Preliminary con-
siderations made by Pinto et al. (2009), based on the hy-
drothermal alteration and the type of the host granitic 
rocks in the Rosa de Maio Prospect, indicate a deposit 
associated with granitic cupolas, either of the porphyry 
or intrusion-related type.

Klein et al. (2001) characterize the Bandeirante 
Prospect by the occurrence of gold mineralization as-
sociated with hydrothermal breccias carrying adularia, 
and with a silica-rich vein system cutting the monzo-
granite of the Parauari Intrusive Suite. This system 
is characterized by 1 m-thick veins striking N20E/90 
(Klein et al. 2001). Intense weathering affects the area, 
with thick soil profiles present in abandoned garimpos, 
corroborating the idea of supergene enrichment (Almei-
da et al. 2000).

Maués Prospect
The Maués Prospect is characterized by gold mi-

neralizations hosted by metasedimentary rocks of the 
Jacareacanga Group (Santos et al. 2001) (Fig. 2). Metelo 
et al. (2008) define this area as belonging to the Patrocí-
nio-Espírito Santo NW-SE auriferous trend.
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According to Santos et al. (2001), the orogenic de-
posits hosted by greenschist facies metaturbidites of the 
TMP are characterized by pyrite-bearing quartz veins, 
and are associated with sericite and chlorite in ductile 
shear zones. These occurrences are interpreted as meso-
zonal gold deposits formed in the higher crustal depths 
in relation to the other gold occurrences in the TMP.

Santos et al. (2001) verified disseminated gold-be-
aring quartz veins originated during the NW (N20W) 
tectonic transportation. The mineralized bodies were 
reworked in a subsequent event of ductile deformation 
with a (N-S) sinistral movement.

MATERIALS

A variety of data sets from TMP has been co-re-
gistered and analyzed using a geographic information 
system (GIS). The data sets include PROMIN-Tapajós 
geological maps (1:250,000), geochemical, synthetic 
aperture radar (SAR), high resolution geophysical and 
mineral occurrence data. Each data set was georreferen-
ced to Universal Transverse Mercator Coordinate Sys-
tem, south hemisphere, zone 21 and SAD-69 horizontal 
datum. The data layers in this research were processed, 
analyzed and interpreted in specific software in order 
to obtain products can be used in the data integration 
analysis. The idea behind this data procedure is deeply 
understand the data potential and its applicability, and 
also to use the attributes can give the most direct evi-
dence of gold mineralization.

Geochemical data related to the gold concentra-
tion were provided by Mapex Mineração for Maués 
(594 samples for gold in soil), Rosa de Maio (560 and 
7323 samplings for gold in rock and soil, respectively), 
12 de Outubro (274 and 680 samples for gold in rock and 
soil, respectively) and Bandeirante (40 samples for gold 
in rock) prospects. Elemental analyses were obtained 
through the inductively coupled plasma mass spectro-
metry, after aqua regia digestion. These analyses were 
accomplished by Lakefield Geosol, ALS Chemex and 
ACME Laboratory (Canada). 

SAR-R99B images of the Terra do Meio Oeste 
Mission were collected in April, 2006. They compri-
se two flight strips imaged in L-band, HH polariza-
tion, with range and azimuth spatial resolutions of 18 
m and 15 m, respectively, and pixel size equivalent to 
18 m. These images were collected at a flight height of 
10.668 km using 8 looks, with the look direction to the 
west, incidence angle between 45° and 81.10°, and swath 
of approximately 65 km. These data were supplied by 
CENSIPAM (Centro Gestor e Operacional do Sistema 
de Vigilância da Amazônia) in an 8-bit format.

Regional airborne geophysical data named Block I 
– Tapajós Gold Province were obtained by Lasa Enge-
nharia e Prospecções S.A., contracted by Brazilian Geo-
logical Survey (CPRM), between June and November of 
1997. They consist of magnetic data characterized by N-S 
flight lines, and E-W control lines with a spacing of 1 and 
13 km, respectively. The data were collected at a flight 
height of 100 m. The Picodas PDAS 1000 airborne magne-
tic system was coupled to a Scintrex cesium-vapor sen-
sor (CS-12 model), marked by a resolution of 0.001 nT. 
The airborne magnetometer readings were registered 
every 5.5 m (Lasa Engenharia e Prospecções S.A. 1998).

High resolution geophysical data comprise airborne 
surveys carried out on the 12 de Outubro, Rosa de Maio, 
Maués and Bandeirante prospects between January 7 and 
30, 2006. The data include magnetic gradiometry, gamma
-ray spectrometry, and altimetry, and were collected at 
a flight height of 100 m. The flight line orientations are 
N-S for the production lines, and E-W for the control 
lines with different flight line spacing: (1) 12 de Outubro 
airborne survey with 100 and 200 m flight line and 2300 
m control line spacing; (2) Bandeirante airborne survey 
with 200 and 400 m flight line and 4000 m control line 
spacing; (3) Maués airborne survey with 400 m flight line 
and 4500 m control line spacing; (4) Rosa de Maio air-
borne survey with 75 m flight line and 750 m control line 
spacing (Lasa Engenharia e Prospecções S.A. 2006a, b).

The gamma-ray spectrometer was a GR-820 Ex-
ploranium composed of 256 spectral channels, and 
characterized by two sets of downward-looking and 
upward-looking NaI(Tl) crystals detectors. The readin-
gs for K, equivalent Th (eTh), equivalent U (eU) and 
total count channels were recorded every second. Three 
CS-3 model Scintrex cesium-vapor sensors with a reso-
lution of 0.001 nT were used to register the total mag-
netic field, and the lateral (Gx) and longitudinal (Gy) 
horizontal gradients. The sensors were placed on the 
tips of the two wings and on the aircraft’s tail. Twenty 
readings from the magnetometers were recorded every 
second (Lasa Engenharia e Prospecções S.A. 2006a, b).

Ground gamma-ray spectrometry data were col-
lected by a GRS-500 portable gamma-ray spectrometer 
(Scintrex Limited) during the field stage carried out 
between September 5 and 14, 2008. This device has a 
NaI(Tl) crystal detector, and the energy windows com-
prise the TC1 (total count above 0.08 MeV), TC2 (total 
count above 0.40 MeV), K (between 1.35 and 1.59 MeV), 
eU (between 1.65 and 1.87 MeV), and eTh (between 2.45 
and 2.79 MeV). The readings are supplied in counts per 
second (cps). Data collection for the K, eU, eTh and to-
tal count (TC2) channels was carried out randomly on 
rock outcrops and soils using a time interval of approxi-
mately 2 minutes.
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METHODOLOGICAL APPROACH

Stochastic simulation of geochemical data
The processing of gold in soil data available for the 

12 de Outubro and Rosa de Maio prospects was carried 
out using the sequential indicator simulation technique 
(SIS). 

The SIS is a stochastic method, making the analy-
sis of uncertainties possible. This technique keeps the 
original sampling data values, and is also a nonparame-
tric method (Goovaerts 1997). 

A sequential procedure is used for producing a re-
alization (simulation). For a categorical attribute z, this 
technique allows, in each u’ node of a grid, the determi-
nation of the local probability of occurrence of each cate-
gory zi based on the application of the indicator kriging 
using a semivariogram model of the indicator variable 
previously produced. The conditional information com-
prises both the neighboring original indicator data and 
the data previously simulated. From this process, the si-
mulated value z(l)(u’) is obtained and added to the data 
set. Proceed to the next node along a random path, re-
peating the process above mentioned (Goovaerts 1997).

The 12 de Outubro geochemical data are charac-
terized by a N-S sampling approximately every 50 m, 
reduced to approximately 25 m in the central portion 
of the area. E-W sampling was performed every 200 m 
and, in the central portion, it varied between 50 and 25 
m. To generate the grid, a cell size of 25 m was chosen. 

The geochemical data of the Rosa de Maio Prospect are 
marked by E-W sampling spaced approximately 400 
m, and N-S sampling approximately every 50 m. In the 
central portion of the area, more detailed sampling was 
achieved with spacing on the order of 25 m (N-S), and 
between 200 and 100 m (E-W). The generated grid is 
characterized by a cell size of 50 m. 

The indicator variable [0 and 1] was obtained 
through the transformation of the continuous values of 
gold in soil, in accordance with Eq. 1:

     
    (1)
where I(zi) is the gold in soil indicator variable, and the 
50 ppb cutoff is considered prospective in the studied 
environments.

Experimental semivariograms were produced ba-
sed on directions of smaller and larger variability, using 
an angular tolerance of 30°. The semivariogram mode-
ling involved the selection of structures based on the 
spherical model and the use of the nugget effect. Details 
of the parameters used are shown in Table 1. 

The SIS application was accomplished by the sti-
pulation of 500 realizations. Based on these 500 reali-
zations, we produced the image of the mean, indicating 
the probability between 0 and 100% of the occurrence of 
the gold in soil indicator variable, i. e., gold in soil ano-
malies greater than, or equal to 50 ppb for both pros-
pects. Probability cutoffs greater than, or equal to 10%, 
25% and 50% were also generated from the image of the 
mean of 500 realizations to investigate anomalous areas.

Table 1 - Parameters used to generate the experimental semivariograms and their modeling, referring to gold in soil 
data from the 12 de Outubro and Rosa de Maio prospects

Parameters of experimental semivariograms
Indicator variable Direction Lag Lag size (m) Lag tolerance (m) Angular tolerance

Gold in soil (12 de Outubro)
245 Az. 15 50 5

30°

335 Az. 15 50 5

Gold in soil (Rosa de Maio)
320 Az. 30 250 35

30°
50 Az. 30 250 35

Modeling parameters of experimental semivariograms

Indicator variable Structure Model Range (m) Sill

Gold in soil (12 de Outubro)

1 Nugget - 0.015

2 Spherical 690/615/0 0.030

3 Spherical 697/637/0 0.010

Gold in soil (Rosa de Maio)

1 Nugget - 0.040

2 Spherical 6525/5325/0 0.050

3 Spherical 4725/4500/0 0.050

SAR-R99B image processing
The radiometry of the SAR-R99B images was ho-

mogenized through the correction of the antenna pat-
tern, which required the utilization of a mathematical 
function for the radiometric equalization. For this pur-

pose, the multiplicative correction method and a 5th or-
der polynomial function were selected. Due to the mul-
tilook imaging (8 looks), speckle was not observed, and 
it was not necessary to use adaptive filters to smooth 
speckle. 
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Airborne geophysical data processing
The Oasis Montaj software, version 5.1 of GE-

OSOFT™, was used by Silva (2003) in the processing 
and visualization steps applied to the Block I – Tapajós 
Gold Province airborne survey. The magnetic data were 
expressed as the anomalous magnetic field, or in other 
words, as the total measured field corrected for the diur-
nal variation, the main geomagnetic field (IGRF), and 
leveling errors. These data were interpolated in a regular 
grid with cell size of 250 m, using a linear interpolation 
along the direction of the flight lines, and the Akima 
spline perpendicular to the flight lines. Microlleveling 
technique was further applied to the data using the 
Minty technique (Minty, 1991) implemented by an algo-
rithm of Blum (1999), producing the following geophy-
sical products: (1) horizontal derivatives in the x and y 
directions (Dx and Dy), and the first vertical derivative 
(Dz) derived from the anomalous magnetic field grid; 
and (2) the analytic signal amplitude (ASA), aiming a 
quick identification of the source positions and magne-
tic geometry (Nabighian 1972, 1974, Roest et al. 1992).

The Bandeirante, Rosa de Maio, Maués and 12 de 
Outubro high resolution airborne magnetic gradiome-
tric surveys followed the same methodology applied 
by Silva (2003) for producing grids of the anomalous 
magnetic field. All the data sets were interpolated in a 
regular grid with cell sizes of 15, 100, 80, and 25 m, res-
pectively, using Oasis Montaj software of GEOSOFT™ 
(Version 8.1). The analysis of the variation of the ano-
malous magnetic field was aided by its linear transfor-
mations, mainly that dealing with the amplitude of the 
analytic signal, which is a critical product to locate the 
spatial distribution of magnetic sources in low latitu-
des. The use of calculated derivatives, mainly the first 
vertical derivative, helps to determine the spatial posi-
tions of these sources, and were also extremely useful to 
characterize linear features. The horizontal derivatives 
further allow the mapping of lateral limits of these same 
sources.

To improve the interpretation, we also produced 
the grids of the measured horizontal gradients in the x 
and y directions (Gx and Gy - McMullean & MacLellan 
1997, Reford 2006, Schmidt & Clark 2006, Thompson 
et al. 2007). We used the Gx and Gy grids for producing 
the image of the total horizontal gradient amplitude 
(THG) (Graunch & Cordell 1987), aiming to enhance 
the edges of the magnetic bodies.

The airborne gamma-ray spectrometry and the al-
timetric data regarding the four above-mentioned sur-
veys were microleveled in a process similar to that used 
for the magnetic data. In these cases, we employed the 
minimum curvature interpolation to produce the ima-
ges of the K (%), eTh (ppm) and eU (ppm) channels, 
and of the digital elevation model. The integration of 
gamma-ray spectrometry data was achieved by combi-
ning K, eTh and eU grids into the RGB color system, 
including the calculation of the image of K-normalized 
(Kn) by dividing the K data by the sum of K+eTh+eU.

Ground gamma-ray spectrometry data pro-
cessing

Data from 18 gamma-ray spectrometry measure-
ments, collected using a GRS-500 spectrometer, are 
shown in Table 2. These data were processed through 
the multivariate statistical method known as Principal 
Components Analysis (PCA). This approach allows the 
reduction of the dimensionality of K, eTh, eU, and total 
count data because the technique focuses on the analy-
sis of the interrelations among a number of variables 
and explains them in terms of their common inherent 
dimensions through the generation of a new uncorre-
lated dataset named principal components (PCs). The 
PCs are characterized by eigenvector and eigenvalue in-
formation (Hair et al. 1998).

Table 2 - Gamma-ray spectrometry data from 18 sites measured in the field.

Prospect Point Description

Variables

K (cps) eU 
(cps)

eTh 
(cps)

Total 
count 
(cps)

12 de Outubro

DO-MAG01 Brecciated and silicified rhyolite (Iriri Group) 10 10 8 200
DO-MAG02 Brecciated and silicified rhyolite (Iriri Group) 10 10 8 200
DO-MAG03 Brecciated and silicified rhyolite (Iriri Group) 10 10 8 200
LCDO-R004 Rhyolite (Iriri Group) 12 10 9 220

R001-071 Rhyolite (Iriri Group) 13 11 10 245
DO-MAG11 Gabbro 4 3 1.5 45
DO-MAG13 Soil 3 3 1.5 65
DO-MAG16 Soil 5 4 2 90

R001-069 Soil 4 4 3 85

Rosa de Maio

RM-MAG01 Biotite monzogranite (Parauari Intrusive Suite) 7 5 5 125
RM-MAG02 Biotite monzogranite (Parauari Intrusive Suite) 8 6 5 140

RM-MAG03 Hydrothermalized granite (Parauari Intrusive 
Suite) 9 7 7 165

RM-MAG04 Hydrothermalized granite (Parauari Intrusive 
Suite) 13 10 10 235

RM-MAG21 Soil 4 2.7 2.2 78
Bandeirante BD-MAG04 Potassified granite (Parauari Intrusive Suite) 18 15 14 220

Maués
MA-MAG01 Quartz-muscovite schist (Jacareacanga Group) 8 7.5 6 142
MA-MAG06 Gabbro 2.3 1.7 1.3 43
MA-MAG08 Soil 2.6 1.7 1.4 52
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Eigenvectors comprise weighted linear combina-
tions of the original data in the principal components 
data produced using algebraic methods to compute the 
variance-covariance matrix. Higher contribution of the 
original data is indicated by higher eigenvector values. 
Thus, the analysis of the eigenvectors is a key step to 
the interpretation of the PC marked by the gamma-ray 
information associated with a specific target. It is also 
necessary to analyze the eigenvector signals to unders-
tand the representation of the data, i. e., in positive or 
negative values. Additionally, with the production of 
the uncorrelated data (PCs), we can observe the pro-
gressive decrease of the variance in each PC of higher 
order, called eigenvalue (Hair et al. 1998).

The eigenvectors matrix and eigenvalues derived 
from the application of the PCA technique to K, eTh, eU, 
and total count data are shown in the Table 3.

Table 3 - Eigenvectors matrix and eigenvalues derived from the 
application of the PCA technique to K, eTh, eU, and total count data.

         Variables
            Principal components

PC1 PC2 PC3 PC4

K 0.962 -0.185 0.202 -0.014

eTh 0.982 -0.085 -0.131 -0.102

eU 0.982 -0.121 -0.098 0.111

Total count 0.907 0.419 0.034 0.005

Eigenvalue (%) 91.916 5.787 1.724 0.573

RESULTS AND DISCUSSIONS

Characterization of the gold prospects
The 12 de Outubro Prospect area is distinguished 

by two main geological units characterized by the 
following patterns in the airborne gamma-ray spectro-
metry (Fig. 3a): (a) Bom Jardim Formation, marked by 
low eTh and eU values and high K values, reflecting in-
termediate volcanic rocks with associated mafic bodies 
marked by low values for all three radioelements (e.g., 
gabbro in the point DO-MAG11 – Table 2); and (b) the 
Iriri Group, mainly marked by high eTh and eU values, 
and represented by more evolved volcanic rocks (cf., Di-
ckson & Scott 1997, Minty 1997), i.e., paleoproterozoic 
rhyolites and rhyodacites.

The gold occurrences are associated with volcanic 
rocks from the Iriri Group, as seen in Fig. 3a, and with 
low ENE-WSW and NE-SW magnetic gradient values, 
as verified in the images of the Gx and Gy measured gra-
dients (Figs. 3b and 4a).  This orientation is compatible 
with the gold in soil anomalies observed in images pro-
duced by the SIS technique and with the gold in rock 
occurrences (Figs. 3 and 4a, b). This structural pattern 
is also found in the SAR images (cf., Fig. 3c), and pro-
bably represents a fracture or fault system related with 
the gold mineralization context (cf., Klein et al. 2001), in 
association with the hydrothermal breccias (cf., Fig. 4a).

Figure 3 - Integration of gold in rock data from the 12 de Outubro Prospect with the ternary composition of K, eTh and 
eU (RGB) (a), the image of the measured horizontal gradient in the y direction (Gy) (b), and the SAR-R99B image (c). The 
mineralized area is shown in the black rectangle.
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Figure 4 - 2.5 D perspective view of airborne magnetic and gamma-ray spectrometry images, as well as gold in soil ima-
ge generated by the SIS technique, and gold occurrences mapped in the 12 de Outubro Prospect (a). Maps of probability 
cutoffs for the occurrence of the gold in soil indicator variable integrated with magnetic lineaments from the Gy image 
are shown in (b).
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In the Rosa de Maio Prospect, despite the high re-
solIn the Rosa de Maio Prospect, despite the high reso-
lution airborne geophysical data, the presence of soils 
and alluvium obliterated the gamma-ray spectrometry 
responses associated with in-situ rocks, difficulting the 
identification of possible K enrichment in this area (e.g., 
potassification and sericitization verified in the field). 
Soil responses are marked by high eTh values (radioele-
ment associated with minerals more resistant to the we-
athering, such as monazite and zircon) and low K and 
eU values, while the alluvium is characterized by high 
K and low eTh and eU values, such as observed in the 
surrounding areas of the Anta Creek and Parauari Ri-
ver (Fig. 5a). Mafic dikes are also verified, and they are 
characterized by N-S and E-W directions, and by low 
K, eTh and eU values. Low values of these three radio-
elements also designate sedimentary rocks of the Alter 
do Chão Formation, which are differentiated from the 
mafic rocks by the lack of high ASA values, and by their 
no linear shapes (Figs. 5a, 6).

The spatial distribution of gold in rock data and 
the image of the mean of 500 realizations of the gold in 
soil indicator variable reveal the existence of three main 
anomalous subareas, denominated by Mapex Minera-
ção as the Sela, Centro-Norte and Buriti targets (Fig. 5a, 
b). The Sela target is characterized by E-W gold anoma-
lies, while the Centro-Norte target is marked by scar-
ce anomalous occurrences, as opposed to its southern 
counterpart, called Buriti target, which is characterized 
by an extensive anomaly with a circular tendency and 
axes of approximately 3.0 km (N-S) and 2.6 km (E-W). 
Additionally, this sector of the Rosa de Maio Prospect, 
distinguished by higher prospective priority, is charac-
terized by the predominance of E-W drainage, more 
clearly seen in the image of the digital elevation model, 
highlighting the structural control of the Anta Creek 
(Fig. 6a). The NW-SE, NE-SW and N-S drainages are 
also notable, with the last ones equivalent to the dis-
tribution of numerous mafic dikes. The structures with 
approximate N-S and E-W directions are well marked 
along the Parauari River, reflecting a more recent tecto-
nic phase that conditioned the Mesozoic and Cenozoic 
sedimentation (Klein et al. 2001).

In the Rosa de Maio Prospect, the mafic dikes are 
well defined in the THG image (Fig. 6b) and by high 
ASA values (Fig. 6c), as well as by high gradients in the 
Gy image (Fig. 6d). The segmentation of the mafic dikes 
associated with the existence of a tectonic event related 
to the postfissural mafic intrusion is visible, marked by 
sinistral faults interpreted from the magnetic data (Fig. 
6b, c, d). The mafic dikes are characterized by N-S, NNE
-SSW and E-W directions, and are not represented in 
available geologic maps (cf., Fig. 2), nor there are data 

that associate the sinistral faults with a specific tecto-
nic event. Another important observation comprises the 
apparent intrusion of N-S and NNE-SSW dikes in rela-
tion to the E-W dike present in the area of the Rosa de 
Maio Prospect, as evidenced in the image of the measu-
red horizontal gradient in the y direction (Fig. 6d). This 
evidence might indicate the chronological order of the 
fissural mafic intrusions in this sector of the TMP, but 
there are not enough geochronological studies showing 
the difference between one event (E-W) and the other 
(N-S and NNE-SSW).

In Fig. 7, the interpretation of potential mafic dikes 
found in the western portion of TMP was achieved from 
the regional ASA image generated by Silva (2003). The 
interpreted dikes are kilometric, and some of them are 
part of intrusions that affect not just the Rosa de Maio 
Prospect but also the Bandeirante and Maués prospects. 
Moreover, the dikes intrude old geological units, such 
as the granitic rocks of the Parauari Intrusive Suite, and 
mafic rocks, such as gabbro-norites, and diabases be-
longing to the Ingarana Intrusive Suite, which are also 
characterized by high amplitude of the analytic signal. 
This fact agrees with the age obtained by Santos et al. 
(2002) for a sample from a mafic dike (olivine gabbro) 
of the Piranhas Diabase unit, which was dated by the 
baddeleyite U-Pb dating method, resulting in an age of 
507±4 Ma (Fig. 7).

The southern portion of the Bandeirante Prospect 
is characterized by a strong NW-SE structural direction 
associated with the Patrocínio-Espírito Santo aurife-
rous trend. The central-north portion is distinguished 
by a structural setting similar to the one seen in the 
Rosa de Maio Prospect, including the E-W (e.g., Gran-
de Creek), NE-SW and NNE-SSW structures that are 
visible in the SAR-R99B image (Fig. 8a). Specifically, 
the higher gold in rock content (≥10 up to 130.45 ppm) 
is associated with a sector affected by NE-SW and NW-
SE structural directions (Fig. 8).

Gold in rock data integrated with regional and 
more detailed ASA images (Fig. 8b), reveal that the lar-
gest anomalies are associated with the proximity of the 
NNE-SSW mafic dikes in a domain marked by interme-
diate to high values of the analytic signal amplitude (Fig. 
8b). Regionally, these dikes belong to the same kilome-
tric swarm affecting the Rosa de Maio Prospect (cf., Fig. 
7), and they are apparently segmented by NW-SE sinis-
tral faults (Fig. 8b). All of the above mentioned geophy-
sical and structural characteristics of the Bandeirante 
Prospect, as well as the environment associated with 
post-collisional granite of the Parauari Intrusive Suite, 
are similar to those found in the Rosa de Maio Prospect. 
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Figure 5 - (a) Integration of gold in rock data from the Rosa de Maio Prospect with the ternary image of the K, 
eTh and eU (RGB). In (b), the SAR-R99B image is integrated with the image of the mean of 500 realizations of the 
gold in soil indicator variable. Note the presence of soils and alluvium in this prospect.
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Figure 6 - Characterization of the Rosa de Maio Prospect through the image of the digital elevation model integrated 
with the image of gold in soil resulting from the mean of 500 realizations, as well as the main drainage lineaments 
and areas of high analytic signal amplitude (ASA) (a). The following airborne magnetic data images are also shown: (b) 
image of the total horizontal gradient amplitude (THG), (c) image of the ASA from the central portion of the Prospect, 
marked by the highest anomalies of gold in rock, and (d) image of the measured horizontal gradient in the y direction 
(Gy), integrated with the image of the probability of occurrence of the gold in soil indicator variable greater than, or 
equal to 25%.

The Maués Prospect is characterized by metasedi-
mentary rocks of the Jacareacanga Group, such as the 
N20W-oriented quartz-muscovite schist with subver-
tical to vertical foliation (Fig. 9a). Quartz veins can be 
seen in outcrops, but centimetric blocks of pyrite-rich 
quartz veins were only found at one site (point MA
-MAG07 - Fig. 9b). 

The main lineaments were interpreted using the 
SAR-R99B image, enhancing NW-SE and NE-SW 
trends (Fig. 10a). The NW-SE pattern of structures is 
discussed in the literature as a fault system that would 
have been the main conduit of the hydrothermal fluids. 
In fact, quartz veins are hosted in the parallel plans of 
the schist foliation (cf., Fig. 9a). In addition, Santos et 
al. (2001) and Pinto et al. (2009) characterize the gold 
occurrences as being of the orogenic type.

Gold occurrences locally denominated Filão 
do Baixão, Grota do Bibiu, Grota da Gono, Grota do 
Edse and Filão Velho are associated with the metas-
sedimentary rocks of the Jacareacanga Group, cha-
racterized by high normalized K values, near the 
post-collisional granite belonging to the Parauari In-
trusive Suite, marked by intermediate to high eTh, 
medium eU and low K values (Fig. 10b). The highest 
gold in rock values associated with quartz veins are 
related to the Filão do Baixão area, distinguished 
by 133.48 ppm of gold, followed by the Grota do Bi-
biu (2.06 ppm of gold), and the Grota da Gono (2.33 
ppm of gold). The gold anomalies are related to high 
values of normalized K in approximately NNW-SSE 
trend, as shown by the broken gray line (Fig. 10b).
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Figure 7 - Analytic signal amplitude image (ASA) generated by Silva (2003), and localization of the 
four investigated gold prospects, interpreted mafic dikes, and the site of the mafic sample (Piranhas 
Diabase) dated by Santos et al. (2002).
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Figure 8 - SAR (a) and analytic signal amplitude (ASA) (b) images of the Bandeirante Prospect area, 
including the main interpretations. Note the mafic dikes pattern similar to that in the Rosa de Maio 
Prospect. The ASA images comprise regional (Block I – Tapajós Gold Province survey) and detailed 
(Bandeirante survey) data.
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Figure 9 - Rock types related to the Maués Prospect: (a) 
quartz-muscovite schist of the Jacareacanga Group (point 
MA-MAG01), and (b) pyrite-rich quartz vein (point MA
-MAG07).

The intrusion of a mafic dike, approximately N-S, 
is marked by high amplitudes of the analytic signal (Fig. 
11). As example, the point MA-MAG06 is characterized 
as a gabbroic dike marked by low gamma-ray spectro-
metry values (Table 2). 

A domain marked by a smooth magnetic relief in 
the images of the Gx- and Gy-measured gradients is ve-
rified in the eastern portion of the Maués region (Fig. 
11a, b). Such feature is related to the metasedimentary 
rocks package of the Jacareacanga Group. The subse-

quent intrusion of the mafic dike explains a more rug-
ged magnetic relief in the central-western portion of the 
airborne survey area. Additionally, the main gold ano-
malies in soil are associated with this last zone, which 
also generates intermediate and high amplitude values 
of the analytic signal (Fig. 11c).

A pattern already verified in other TMP prospects 
includes mafic dikes hosting gold mineralization. Ac-
cording to Santos et al. (2002), the estimated age of these 
dikes is 1.89 Ga, as opposed to the younger mafic dikes 
of the western portion of the TMP. However, regarding 
the magnetic pattern of the mafic dikes observed in the 
region of the Rosa de Maio, Bandeirante and Maués 
prospects, our interpretations leaves room for discus-
sion concerning the genesis of them, and whether the 
emplacement of these intrusions were favored by older 
structures, some of which may have played a role as hy-
drothermal fluid conduits.

Figure 10 - Structural interpretation based on the SAR
-R99B image in the Maués Prospect (a), indicating exten-
sive NW-SE structures in the area. In (b), the normalized 
image of the K radioelement (Kn) is integrated with ge-
ochemical data of gold in soil, the anomalous gold area 
distinguished by intense garimpo activity – artisanal gold 
mining (broken grey line), and five gold occurrences ma-
pped by Mapex Mineração.

Lithological and hydrothermal signatures 
from ground gamma-ray spectrometry data

The radiometric characteristics obtained from the 
GRS-500 portable gamma-ray spectrometer reveal dif-
ferent patterns related to different alteration types, spe-
cifically silicification (12 de Outubro Prospect) and po-
tassification (Rosa de Maio and Bandeirante prospects). 
The graph in Fig. 12 synthesizes radiometric signatures 
from 18 sites measured in the field (Table 2). This graph 
was prepared by applying the PCA technique to the K, 
eTh, eU and total count data.
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Figure 11 - Airborne magnetic data images of the Maués Prospect area: (a) image of the measured horizontal gradient in 
the x direction (Gx), and (b) image of the measured horizontal gradient in the y direction (Gy), both integrated with gold 
occurrences mapped by Mapex Mineração (crosses). The integration of the regional and detailed ASA images, including 
the interpretation of extensive mafic dike verified in the field (point MA-MAG06), is shown in (c).
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Based on the eigenvectors (Table 3), the first prin-
cipal component (PC1) is characterized by a total va-
riance (eigenvalue) of 91.916%, as well as by a high po-
sitive contribution (>0.9) from all four original variables 
(K, eTh, eU and total count). The higher scores values 
achieved in the first principal component are associa-
ted with the original measures characterized by higher 
gamma-ray count rates, while the PC1 scores marked by 
the lower values characterize rocks with lower gamma 
radiation count rates. This relationship can be seen in 
Fig. 12.

Figure 12 - Graph of the PC1 scores versus measured ma-
terial using GRS-500 portable gamma-ray spectrometer.

The lower gamma-ray spectrometry data values as-
sociated with lower PC1 score data comprise mafic rocks 
(points MA-MAG06 and DO-MAG11) and soils derived 
from metasedimentary, granitic and volcanic rocks (e.g., 
points MA-MAG08, RM-MAG21 and DO-MAG13) 
(Table 2, Fig. 12). Increasing gamma-ray spectrometric 

values are related to higher PC1 score values, including 
weathered acidic rocks and those less affected by wea-
thering. In this latter, gamma-ray count rates increase 
from the unweathered very coarse-grained biotite-mon-
zogranite of the Parauari Intrusive Suite (e.g., point RM
-MAG02 – Fig. 13) to the Jacareacanga Group’s quart-
z-muscovite schist (e.g., point MA-MAG01), the Iriri 
Group’s brecciated and silicified rhyolites (e.g., points 
DO-MAG01, DO-MAG02, DO-MAG03), the Parauari 
Suite’s altered granites (e.g., point RM-MAG04), the 
Iriri Group’s unweathered rhyolites (e.g., point R001-
071), and the Parauari Suite’s potassified granite verified 
in the Bandeirante Prospect, which is characterized by 
the highest gamma-ray values (point BD-MAG04) (Ta-
ble 2, Fig. 12).

Acidic volcanic rocks belonging to the Iriri Group 
in the 12 de Outubro Prospect are characterized by subt-
le decrease of the K, eTh, eU, and the total count values 
upon silicification, in comparison to the same unaltered 
volcanic rocks (Table 2, Fig. 12). This discrimination is 
compatible with the rock geochemical results of Bote-
lho et al. (2009) and Pinto et al. (2009), who observed 
that the increased silica content (also associated with 
a higher amount of gold) is related to lower K

2
O values. 

In the same way, it is possible to distinguish the potas-
sified granite from the unaltered granite of the Parauari 
Intrusive Suite (Fig. 12).

Figure 13 - Example of very coarse-grained bioti-
te monzogranite of the Parauari Intrusive Suite, in 
the region of the Rosa de Maio Prospect (point RM
-MAG02).

CONCLUSIONS

We present new geological-geophysical cha-
racterization and information on the western portion 
of the Tapajós Mineral Province, specifically including 
the areas of the 12 de Outubro, Rosa de Maio, Bandei-
rante and Maués prospects after using high resolution 
geophysics, as well as geochemical and SAR-R99B data.
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The use of high resolution airborne geophysi-
cs enhanced a mafic dikes system, and sinistral faults 
not previously seen in regional geophysical data for 
the Rosa de Maio and Bandeirante Prospects, allowing 
discussions on the age of the genesis of such dikes and 
faults. In the same way, we have identified gamma-ray 
spectrometry patterns of host volcanic rocks of the Iriri 
Group, and patterns of low magnetic gradients related 
to gold occurrences in the 12 de Outubro Prospect. The-
se gradients may represent a possible system of brittle 
fractures or faults hosting hydrothermal breccias and 
stockworks. NW-SE trends, conspicuously seen in the 
SAR-R99B images and the definition of gold anomalies 
occurring along the interface of post-collisional granites 
with metasedimentary rocks and mafic dikes, characte-
rize the local exploration vectors in the Maués Prospect. 
All of these observations illustrate the potential for 
using high resolution data to identify geological featu-
res, mainly in areas with limited geological knowledge.

We show that even at high resolution, airborne 
gamma-ray spectrometry was only a partially useful tool 
due to the thick soil profiles that suppress the respon-
se associated with in situ rocks and hydrothermal alte-

ration. This limitation was clearly seen in the Rosa de 
Maio Prospect. On the other hand, the ground gamma
-ray spectrometry derived more promising results for 
characterizing rock types of each prospect, and respon-
ses related to silicification and potassification.
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