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RESUMO

O Projeto Alta Floresta foi desenvolvido pela
CPRM – Serviço Geológico do Brasil - Superinten-
dência Regional de Goiânia, dentro do Programa
Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil –
PLGB. Engloba o mapeamento geológico, levanta-
mento geoquímico regional e estudo dos principais
depósitos de ouro, em uma área de aproximada-
mente 72.000km2, envolvendo quatro folhas na es-
cala 1:250.000; Vila Guarita (SC.21-Z-B), Ilha 24 de
Maio (SC.21-Z-A); Alta Floresta (SC.21–X-C); e Rio
São João da Barra (SC.21-V-D).

Foram realizados cerca de 9.950km de perfis
geológicos ao longo de estradas, rios e trilhas, es-
tudados 1.564 afloramentos, descritas 1.177 lâmi-
nas petrográficas e efetuadas 163 análises litoquí-
micas e 23 determinações geocronológicas U-Pb e
Sm/Nd.

Acompanha este estudo o levantamento geoquí-
mico regional com 1.224 amostras de sedimento de
corrente e 1.153 amostras de concentrado de bate-
ia, além de levantamento gravimétrico ao longo de
rodovias, com cerca de 389km de extensão, efetu-
ado em convênio com o Observatório Nacional.

Os avanços no conhecimento geológico da re-
gião estão sintetizados nesta nova proposta de or-
denação estratigráfica, com a individualização de
24 unidades litoestratigráticas e apresentação de
um novo modelo tectônico mobilista para a região,
envolvendo processos orogênicos com conver-
gência e consumo de placa litosférica, colisão oblí-

qua de alta temperatura com conseqüente espes-
samento crustal, e acresção transcorrente.

Também, foram identificados nesta região três
domínios geotectônicos com características dis-
tintas, marcados pela abundância de rochas gra-
níticas associadas a vulcânicas ácidas a interme-
diárias.

O primeiro situa-se na porção nordeste da área é
caracterizado por rochas com idade modelo
Sm/Nd de 2,3Ga e idade U-Pb em torno de 1,9Ga,
representadas por gnaisses do Complexo
Cuiú-Cuiú, granitóides pouco deformados da Suíte
Intrusiva Matupá e rochas básicas da Suíte Intrusi-
va Flor da Serra. Possivelmente representando um
prolongamento do Arco Magmático Cuiú-Cuiú e os
granitos orogênicos e pós-orogênicos, definidos na
região do Tapajós (Vasques et al., 2002).

O segundo domínio abrange a maior parte da
área e apresenta idade modelo Sm/Nd de 2,1Ga e
idade U-Pb entre 1,85 e 1,75Ga. É caracterizado
por dois segmentos crustais distintos: terreno plu-
tovulcânico pouco deformado, em regime rúptil a
rúptil-dúctil (suítes Juruena, Paranaíta, Colíder,
Alcalina Cristalino e granitos Nhandu e Teles Pires)
e terreno de médio a alto grau metamórfico, domí-
nio dúctil (Complexos Bacaeri-Mogno e Nova Mon-
te Verde, Suíte Vitória e granitos São Pedro, São Ro-
mão e Apiacás).Estes dois terrenos foram denomi-
nados neste estudo de Arco Magmático Juruena
com direção geral NW-SE.
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Localizado a sul/sudoeste da área e justaposto
ao Arco Juruena, o último domínio constitui um pro-
vável arco magmático acrescionário, caracterizado
por um terreno metavulcano-sedimentar, deforma-
do em regime dúctil, representado por uma bacia
tipo back-arc (Grupo São Marcelo-Cabeça)

Esta bacia é correlacionada ao Grupo Roosevelt
(Rizzoto et al., 1995), e esta associada com intru-
sões graníticas meso a epizonais, peraluminosas
(Suíte Nova Canaã), com idade-modelo ainda não
definida e idades U-Pb em torno de 1.743 � 4Ma.

Sedimentos paleoproterozóicos constituídos pe-
los grupos Beneficente e Caiabis com idades máxi-
mas Pb/Pb de 1,7Ga e 1,3Ga, respectivamente
(Saes & Leite, 2002) para o início de sua sedimenta-
ção, são encontrados respectivamente na porção
norte e sul da área do projeto.

Ambas bacias são interpretadas como resultan-
te de uma tectônica binária, conseqüência da reati-
vação de megazonas de cisalhamento transcorren-
te rúptil-dúctil a rúptil, de direção E-W a NNW-ESE,
atuantes de modo conjugado e sincronizado, crian-

do área transtracionada tipo strike slip ou
pull-apart, que evoluiu progressivamente para uma
bacia rombóide, receptora de sedimentos peli-
to-carbonáticos, psamo-pelíticos e siliciclásticos.

Os depósitos auríferos são principalmente do
tipo veios de quartzo, brechas e stockworks. A
maioria dos depósitos primários de ouro está regio-
nalmente relacionadas a um megassistema de ci-
salhamento sinistral rúptil e rúptil-dúctil de direção
NNW/ESE, formado por uma compressão principal
N50�E

Os principais depósitos estão localizados em
fraturas subsidiárias extensionais e de cisalhamen-
to de direções N-S, NW e N50�E, associados a pro-
cessos hidrotermais, ricos em filossilicatos (musco-
vita, sericita e clorita), acompanhados de quartzo,
epidoto, sulfetos e óxido de ferro.

As principais unidades hospedeiras destes de-
pósitos são as suítes Matupá, Flor da Serra, Parana-
íta, Colíder e Nova Canaã o Granito Nhandu, o Gru-
po São Marcelo-Cabeça, possuindo estas unida-
des garimpos em atividade.
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ABSTRACT

The Alta Floresta Project was carried out by
CPRM – Serviço Geologico do Brasil -Superinten-
dência Regional de Goiânia as part of a basic geo-
logical surveying national program – PLGB. Com-
prises 72,000 km² in four quadrangles 1:250,000
(Vila Guarita, Ilha 24 de Maio, Alta Floresta and São
João da Barra).

The main purpose of this work is to contribute to
the knowledge of gold mineralizations control, in the
Alta Floresta Mineral Province, situated at the north-
ern part of Mato Grosso State.

This report refers to the geological mapping re-
sults, which includes 23 geochronological determi-
nations (U-Pb Sm/Nd) and 163 lithochemical analy-
sis, integrated with geochemical study by 1224
stream sediments and 1153 samples of pan con-
centrates, as well as 389 km of gravimetric survey.

The enhancements regarding geological ack-
nowledgement are in a new proposal of stratigrap-
hic ordination, where twenty four units are individua-
lized into a tectonic model which evolution involves
orogenic processes consisting of: convergence
and lithospheric plate consumption, high tempera-
ture oblique collision with consequent crustal gene-
ration and transcurent accretion.

Three distinct geotectonic domains are recogni-
zed, markedly by the abundance of granitic rocks
associated to acidic to intermediate volcanism: I)
characterized by rocks aging 2.3 Gy (Sm/Nd) and
U-Pb around 1.9 Gy i.e. gneisses of Cuiú-Cuiú Com-
plex, granitoids less deformed of Matupá Intrusive

Suite and basic rocks of Flor da Serra Intrusive Sui-
te. This domain, situated in the northeastern part of
the area, possibly represents an extension of the
Cuiú-Cuiú Magmatic Arc and its orogenic and
post-orogenic granites reported by Vasques et al. in
the Tapajós Project region.

A second domain (II) involving rocks with 2.1 Gy
Sm/Nd and U-Pb around 1.85 e 1,75 Gy ages, domi-
nant in the most part of the area, is represented by
two NW-SE distinct crustal segments, nominated in
this study, by Juruena Magmatic Arc: the first seg-
ment, a plutovolcanic terrain characteristically sub-
mitted to a ruptile to ruptile-ductile regime, compri-
ses the Juruena, Paranaíta and Colíder suites, Rio
Cristalino Alkalines as well as Nhandu and Teles Pi-
res granites; the second a medium to high meta-
morphic grade dominantly ductile terrain, includes
the Bacaeri-Mogno and Nova Monte Verde Com-
plexes, Vitória Suite and, São Pedro, São Romão
and Apiacás granites.

The third domain (III), situated in the S-SW region,
juxtaposed to the Juruena Arc, constitutes a proba-
ble accretion magmatic arc (back arc type basin)
characterized by a metavolcanosedimentary terra-
in submited to a ductile regime (São Marcelo Grup
correlated to the Roosevelt Group) associated to
Nova Canaã Suite peraluminous granitic intrusions
with model age not yet defined and U-Pb around
1743 � 4 My.

A binary tectonics as a result of reactivation of EW
to NNW-ESE transcurent ruptile-ductile to ruptile
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shear mega zones, acting in conjunction and in a
synchronous way, in order to create a transtraction
zone, strike slip or pull-apart type, expanding gra-
dually to a rhomboid basin, gave place to the paleo-
proterozoic sedimentation of pelitic carbonate, psa-
mo-pelitic siliciclastic nature of Beneficente and
Caiabis groups.

Gold deposits are predominantly fault control-
led quartz vein type in a ductile and rupti-
le-ductile regime. These mineralizations charac-
terized by venules and veins, stockworks and
hydrothermal breccias in fractures and transcu-
rent faults, are related to a NNW/ESE sinistral

shearing magasystem of ruptile and rupti-
le-ductile nature, formed by a N50�E main com-
pression. The ore shoots are in NS and N50�E ex-
tension and shear subsidiary fractures in associ-
ation to a hydrate paragenesis phylosilicate rich
(muscovite, sericite and chlorite) followed by
quartz, epidote, sulphide and iron oxides. Subor-
dinately there are porphyry type deposits also
with intense hydrothermal alteration.

Matupá, Flor da Serra, Paranaíta, Colíder and
Nova Canaã suites, Nhandu Granite, São Marce-
lo-Cabeça Group are the main host units of these
deposits.
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1

INTRODUÇÃO

1.1 Histórico

Este documento contém as informações obtidas
durante a execução do Projeto Província Mineral de
Alta Floresta, realizado pela CPRM - Serviço Geoló-
gico do Brasil, na região norte do Estado de Mato
Grosso e sudoeste do Estado do Pará, como parte
do Programa Levantamentos Geológicos Básicos
do Brasil – PLGB (figura 1.1).

O projeto consistiu em mapeamento geológico
na escala 1:250.000, acompanhado de levanta-
mento geoquímico regional e estudo dos principais
depósitos de ouro, em uma área de aproximada-
mente 72.000 km2, envolvendo as folhas Vila Guari-
ta (SC.21-Z-B), Ilha 24 de Maio (SC.21-Z-A), Alta
Floresta (SC.21–X-C) e Rio São João da Barra
(SC.21-V-D).

Seu principal objetivo foi o conhecimento geoló-
gico e metalogenético da região de Alta Floresta,
uma das principais províncias auríferas do país, de
onde foram extraídas, entre 1980 e 1998, através
de atividade garimpeira, aproximadamente 125 to-
neladas de ouro.

O projeto iniciou-se em 1995 com o levantamen-
to de dados da Folha Vila Guarita, sob responsabili-
dade do geólogo Paulo Fernando Villas Boas e co-
ordenação do geólogo Gilberto Scislewski. Foi in-

terrompido no 3º trimestre de 1995 e somente reini-
ciado em 1998, após reavaliação da CPRM, quan-
do se decidiu pela inserção de prospecção geoquí-
mica regional. Nessa época o geólogo Pedro Sér-
gio Estevam Ribeiro respondia pela coordenação
regional do projeto.

A partir de 1998, sob a coordenação regional do
geólogo Joffre Valmório de Lacerda Filho, a equipe
de mapeamento passou a contar com os seguintes
geólogos: Luiz Carlos Moreton e Edson Gaspar
Martins (Folha Vila Guarita); Cipriano Cavalcante
de Oliveira e Mário Cavalcanti de Albuquerque (Fo-
lha Alta Floresta); Pedro Sérgio Estevam Ribeiro e
Paulo Fernando Villas Boas (Folha Rio São João da
Barra); Hélios de Oliveira Godoi e José Domingos
Alves Baêta Júnior (Folha Ilha 24 de Maio). Nas últi-
mas três etapas de campo a Folha Ilha 24 de Maio
passou a ser mapeada pelos geólogos Antônio Au-
gusto Soares Frasca e Felicíssimo Rosa Borges. O
geólogo Antônio Augusto Soares Frasca, foi o res-
ponsável pela análise litoquímica de todo projeto e
pelo tratamento dos dados estruturais da maior
parte deste.

As descrições das lâminas delgadas foram reali-
zadas pela geóloga Maria Abadia Camargo e as in-
terpretações de imagens de satélite, das informa-
ções aerogeofísicas e dos resultados das análises
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geoquímicas foram efetivadas, respectivamente,
pelos geólogos Cidney Rodrigues Valente, Murilo
Machado Pinheiro e Eric Santos Araújo. O mapea-
mento das rochas sedimentares e a supervisão e
chefia do projeto ficaram sob a responsabilidade
do geólogo João Olímpio Souza. Ocasionalmente
houve a participação do geólogo Waldemar Abreu
Filho, chefe do Núcleo de Apoio de Cuiabá - NABA.

Paralelos aos serviços de mapeamento, realiza-
ram-se estudos específicos em áreas com jazimen-
tos de ouro primário, conduzidos pelos geólogos
Reginaldo Alves dos Santos (DIGEOB) e Emílio L.
C. Catunda da Cruz (DEREM).

Os seguintes geólogos ainda participaram como
consultores: Augusto José Pedreira (Rochas Sedi-
mentares); Márcio Martins Pimentel (Geocronolo-
gia); Wilson Wildner (Rochas Vulcânicas); Nilson
Francisquini Botelho (UnB - Rochas Graníticas e
Petroquímica); Reginaldo Alves dos Santos (Geolo-
gia Estrutural); e Franciscus Jacobus Baars e Iná-
cio de Medeiros Delgado (Metalogenia). As ativida-
des de campo foram encerradas em setem-
bro/2001.

As lâminas e descrições petrográficas foram fei-
tas no laboratório da Superintendência Regional de
Goiânia; as análises químicas de rocha em labora-
tórios externos (Bondar Clegg e ACME); as data-
ções geocronológicas na Universidade de Brasília
(Sm/Nd) e na University of Western da Austrália

(U-Pb e Pb-Pb); as análises químicas de sedimen-
tos de corrente no laboratório da Bondar Clegg; a
contagem de minerais pesados das amostras de
concentrado de bateia nas superintendências re-
gionais de Recife e Porto Alegre; e as análises pali-
nológicas no LAMIN-RJ.

1.2 Localização e Acesso

O Projeto Alta Floresta situa-se na Região Ama-
zônica e engloba as seguintes sedes municipais,
todas elas localizadas na porção norte do Estado
de Mato Grosso: Alta Floresta, Colíder, Matupá, Pei-
xoto de Azevedo, Terra Nova do Norte, Nova Santa
Helena, Nova Canaã do Norte, Carlinda, Paranaíta,
Nova Monte Verde, Apiacás, Nova Esperança e
Nova Bandeirantes. Parte do município de Santa-
rém, sul do Pará, ocupa o norte deste projeto (figura
1.2).

Os limites do projeto são os paralelos 9�00’ e
11�00’ de latitude sul e os meridianos 54�00’ e
58�30’ de longitude oeste de Greenwich, ocupando
área de aproximadamente 72.000 km2.

O acesso à área, a partir de Cuiabá-MT, é feito
por via terrestre ou áerea, através de rodovia asfal-
tada (BR-163) ou de vôos regulares em aeronaves
de médio porte, até a cidade de Alta Floresta. Ro-
dovias estaduais ou federais, transitáveis na maior
parte do ano, interligam as principais cidades e vi-
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las. Algumas áreas do projeto, principalmente na
parte norte, somente são alcançadas por aviões
de pequeno porte ou por via fluvial, em barcos de
pequeno e médio calados, esta última via sempre
dificultada pela presença de trechos encachoeira-
dos.

Estradas de terra batida ou simplesmente pica-
das de madeireiros interligam povoados, vilas, fa-
zendas e assentamentos do INCRA, quase sempre
em condições precárias.

1.3 Método de Trabalho

Este projeto foi executado pela Superintendên-
cia Regional de Goiânia e constou de três fases, se-
guindo os parâmetros estabelecidos pelo PLGB (fi-
gura 1.3).

A primeira, denominada pré-campo, consistiu
nas seguintes atividades: planejamento; aquisição
de documentação técnica; compilação bibliográfi-
ca; interpretação de fotografias aéreas e de ima-
gens de satélite e radar; interpretação dos levanta-
mentos aerogeofísicos preexistentes; cadastra-
mento dos jazimentos minerais e dos locais com ati-
vidades garimpeiras; catalogação dos dados geo-
cronólogicos; elaboração de mapa geológico preli-
minar; e programação das etapas de campo envol-
vendo mapeamento geológico regional, coleta de
amostras geoquímicas, mapeamento de detalhe
nos locais com jazimentos auríferos primários e le-
vantamento gravimétrico.

A segunda englobou as operações de campo,
abrangendo as seguintes atividades: mapeamento
geológico na escala 1:250.000, com execução de
perfis ao longo de estradas, trilhas, rios e picadas;
estudo geológico de detalhe dos principais jazi-
mentos auríferos primários; coleta de amostras de
sedimento de corrente e concentrado de bateia,
com área de captação de aproximadamente 25
km2 por amostra; e levantamento gravimétrico em
estradas previamente selecionadas, este último re-
alizado por técnicos do Observatório Nacional-RJ.
No intervalo entre as campanhas de campo foram
selecionadas e preparadas amostras para análises
petrográficas, palinológicas, geoquímicas, minera-
lógicas, químicas e geocronológicas.

A última fase envolveu a integração dos dados
de campo e laboratório com as seguintes ativida-
des: interpretação dos resultados analíticos; reda-
ção de relatórios temáticos (geoquímica, geofísica,
prospectos, rochas sedimentares e rochas vulcâni-
cas); elaboração (digitação e digitalização), revi-
são e compatibilização dos textos e mapas geoló-

gicos de cada folha, na escala 1:250.000, e do rela-
tório integrado e dos mapas geológico e metaloge-
nético, na escala 1:500.000.

1.4 Aspectos Socioeconômicos

Segundo o censo demográfico realizado pelo
IBGE no ano de 2000,existem cerca de 140.000 ha-
bitantes na área do Projeto Alta Floresta, com 60%
na zona urbana e 40% na zona rural.

As sedes municipais são servidas por estabele-
cimentos de ensino fundamental e de ensino médio
(24), enquanto as zonas rurais possuem escolas
primárias e centro de estudos agrícolas.

O setor de saúde é servido por 11 hospitais, loca-
lizados nas principais sedes municipais e possuin-
do também um grande número de unidades ambu-
latoriais (74), distribuídas tanto na zona urbana,
quanto na rural.

A infra-estrutura é representada pela SANEMAT,
na distribuição e abastecimento de água e pela
CEMAT no fornecimento de energia elétrica. Os sis-
temas de comunicação são amplos e diversos,
prestados por serviços de telefonia a cabo e celula-
res, agências de correios e telégrafos, Internet e
canais de televisão e rádio.

A rede bancária ainda está em expansão, com 5
agências nas cidades de maior porte e o comércio
é bastante diversificado. A rede hoteleira oferece
uma infra-estrutura básica apenas nas cidades de
Alta Floresta, Colíder e Matupá, sendo insuficiente
ou em ampliação nas demais localidades. Hotéis
voltados para ecoturismo na região são poucos e
estão em fase de ampliação.

As principais atividades econômicas da região
estão ligadas ao setor primário, com destaque para
a pecuária, seguindo-se a agricultura, o extrativis-
mo vegetal e a atividade garimpeira.

A pecuária ocupa a maior parte da área desma-
tada e envolve basicamente a criação de gado
para corte, com cerca de 1.500.000 cabeças. Fri-
goríficos de médio porte, instalados em Alta Flores-
ta, Colíder e Matupá, exportam produtos semi-in-
dustrializados para outros estados.

A agricultura desenvolve-se de forma moderada,
com culturas permanentes de café, guaraná, ca-
cau, chá-da-índia, coco-da-bahia, banana, laranja
e culturas temporárias e de subsistência: feijão,
mandioca, cana-de-açúcar, abacaxi, melancia, to-
mate e outros, geralmente ligadas a pequenos pro-
dutores. Algumas propriedades de maior porte,
mecanizadas, produzem principalmente soja, ar-
roz, milho e algodão.
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A extração de madeiras, atividade pioneira da
região, começa a dar sinais de esgotamento em
face da escassez de matéria-prima e de uma maior
fiscalização dos órgãos ambientais. Atualmente as
espécies mais exploradas são: peroba, umburama,
piúva, angico, ipê, cedro, mogno e Itaúba. Outros
produtos oriundos do extrativismo vegetal são a
castanha-do-pará e o palmito.

Apesar do alto índice pluviométrico e da densa
rede de drenagens, os maiores centros urbanos já
apresentam problemas com a demanda de água
para abastecimento, exigindo a implantação de
projetos multidisciplinares que permitam o uso e
ocupação do meio físico de modo racional e sus-
tentável.

Um ponto com grande interesse científico-turísti-
co (fotografia 1.1) está situado na fazenda Ouro

Branco, próximo a Paranaíta, onde existem inscri-
ções rupestres gravadas em lajedos de rochas gra-
níticas. Este sítio arqueológico foi tombado pelo
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
– IPHAN.

A atividade de garimpagem teve um papel impor-
tante no desenvolvimento da região, principalmente
entre 1980 e 2000, quando foram produzidas cerca
de 125 toneladas de ouro. Com o início da exaustão
dos depósitos secundários e devido à fiscalização
implantada pelos órgãos ambientais, a produção en-
trou em declínio no final da década de 90 e ficou res-
trita a alguns depósitos de ouro primário. A perspecti-
va para a retomada da produção aurífera assenta-se
na pesquisa de ouro primário em nível empresarial,
cujas informações básicas estão sendo disponibiliza-
das neste trabalho, em adição às já existentes.
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Matérias-primas para a construção civil são
abundantes em praticamente toda a área. Entretan-
to, o pó calcário, usado como corretivo de solo para
a agricultura e pastagens, é proveniente de No-
bres-MT, local considerado muito distante em ra-
zão da forte influência do valor do frete no preço fi-
nal. Em função da expressiva demanda deste pro-
duto, torna-se necessário o mapeamento geológi-
co detalhado de todas as unidades as sedimenta-
res da região.

1.5 Clima, Geomorfologia e Fisiografia

O clima da região é quente e úmido, típico da
Amazônia, e apresenta duas estações bem defini-
das. Uma chuvosa, que se estende de setembro a
abril, com precipitações médias mensais atingindo
valores superiores a 300mm, e outra relativamente
seca nos demais meses do ano e com precipitações
médias mensais inferiores a 100mm. A precipitação
média anual, obtida a partir de estações operadas
pela CPRM para a Agência Nacional das Águas –
ANA, localizadas na área do projeto ou em suas ime-
dições, é superior a 2.100mm e a temperatura média
máxima do ano de 2002 registrada na estação de
Alta Floresta foi em torno de 32�C, conforme cons-
tam respectivamente nas tabelas 1.1 e 1.2.

Com base no posicionamento altimétrico relativo
e na semelhança de formas de relevo, na área do
Projeto Alta Floresta, Melo & Franco (1980) identifi-
caram cinco unidades geomorfológicas (figura
1.4), descritas a seguir.

Depressão Interplanáltica da Amazônia Meridio-
nal – É a unidade mais extensa, correspondendo a
uma vasta superfície rebaixada, dissecada em for-

mas dominantemente convexas, com altimetria va-
riando entre 200m e 300m e drenagem organizada
segundo padrão dendrítico.

Ocupa a maior parte da faixa situada entre as
serras do Cachimbo (norte) e Caiabis (sul) e se de-
senvolveu preferencialmente sobre rochas pluto-
vulcânicas e sedimentares. É representada por
uma floresta ombrófila aberta tropical associada a
relevo ondulado suave e a solos predominante-
mente podzólicos vermelho-amarelados distrófi-
cos, com latossolos vermelhos distróficos em me-
nor proporção. Nas áreas mais acidentadas apare-
cem também solos podzólicos álicos e litólicos dis-
tróficos.

Nas áreas de ocorrência sobre as rochas sedi-
mentares observa-se uma transição de savanas ar-
bóreas, densas e abertas, para floresta estacional
em áreas com relevo plano a ondulado suave e so-
los formados por areias quartzosas álicas.

Planalto dos Parecis – Situa-se na parte sudeste
da área e constitui um planalto relativamente homo-
gêneo, com altitudes variando entre 350m e 400m e
predomínio de formas dissecadas tabulares com
relevo de topo convexo. Associa-se a restos de su-
perfície laterítica evoluída sobre rochas vulcânicas
da Suíte Colíder e sedimentares da Formação Dar-
danelos. Em seu relevo plano a ondulado suave de-
senvolveu-se floresta estacional em transição para
savana arbórea densa, com predomínio de latosso-
los vermelho-amarelados distróficos e com areias
quartzosas e solos podzólicos e concrecionários
subordinados.

Planalto Dissecado Sul da Amazônia – Forma
relevos muito dissecados, fortemente ondulados
a montanhosos e apresenta altimetria variando
entre 350m e 450m. Margeia o flanco sul da serra
dos Apiacás, comporta formas de topos conve-
xos, tabulares e aguçados e foi esculpido prefe-
rencialmente em rochas da Suíte Colíder. Uma
floresta ombrófila densa tropical desenvolve-se
sobre solos litólicos e podzólicos, vermelhos e
distróficos.

Planalto dos Apiacás-Sucunduri – Compreende
uma faixa de relevos ondulados a montanhosos,
orientados paralelamente aos lineamentos estrutu-
rais WNW-ESE, com topos predominantemente ta-
bulares e alongados, talhados preferencialmente
em sedimentos de borda sul do Grupo Beneficente.
Os solos são diversificados com predomínio dos li-
tólicos nos relevos tabulares. Secundariamente
aparecem latossolos e afloramentos rochosos. A
vegetação é complexa, compreendendo uma zona
de contato entre savana e floresta.
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Fotografia 1.1 – Detalhe de pinturas rupestres do sítio
arqueológico da fazenda Ouro Branco, no município

de Paranaíta. CC-313 (540045/8942546).
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Tabela 1.1 – Índices pluviométricos médios (mm) para estações localizadas na área do Projeto Alta Floresta
ou em suas adjacências.

ESTAÇÃO/
PERÍODO Coord. JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

Agropecuária
Cajabi

(1976 a 2002)

10�44’46”

54�32’46”
381 323 276 170 56 9 3 17 88 205 254 317 2.099

Alta
Floresta

(1978 a 1997)

9�52’13”

56�06’08”
337 352 340 220 86 16 7 29 121 204 257 316 2.285

Cachimbo

(1984 a 2002)

9�49’02”

54�53’09”
324 355 334 225 70 10 7 26 108 218 277 369 2.323

Colíder

(1982 a 2002)

10�47’51”

55�26’55”
334 283 234 175 48 7 9 15 93 134 205 246 1.783

Fazenda Tra-
tex

(1994 a 2002)

10�57’21”

55�32’55”
358 285 322 175 29 9 3 13 101 179 262 307 2.043

Indeco

(1975 a 2002)

10�06’45”

55�34’12”
337 341 284 185 57 11 11 35 105 189 225 334 2.114

Jus. Peix.

Azevedo

(1980 a 2002)

9�38’33”

56�01’06”
351 265 341 259 65 13 5 29 119 185 229 330 2.191

Marcelândia

(1999 a 2002)

11�07’47”

54�28’10”
334 257 206 104 19 4 2 24 100 142 321 414 1.927

Paranaíta

(1999 a 2002)

9�41’38”

56�28’27”
379 318 368 151 46 12 12 11 176 127 194 387 2.181

Nova Monte
Verde

(1999 a 2002)

9�58’51”

57�27’40”
435 416 391 88 58 56 16 37 159 213 313 396 2.578

Novo Planeta

(1982 a 2002)

9�22’22”

57�13’21”
298 248 273 154 92 8 7 17 90 179 198 283 1.847

Núcleo Ariel

(1982 a 2002)

9�51’22”

58�14’49”
308 283 312 170 56 12 7 34 62 121 231 300 1.896

Trivelato

(1982 a 2002)

9�56’25”

57�07’55”
347 276 339 225 65 10 11 25 92 182 296 398 2.266

MÉDIA 348 308 309 177 57 14 8 24 109 175 251 338 2.118

Fonte: ANA/CPRM.

Tabela 1.2 – Temperatura média máxima mensal da estação de Alta Floresta.

ANO 2002 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA

Temp. (�
0

C) - 30,2 31,5 32,1 33,1 33,3 34 34,9 32,6 32,6 32,2 - 32,65



A altimetria situa-se em torno de 450m e esta uni-
dade funciona como divisor de águas, com os tribu-
tários de menor porte dispostos ortogonalmente e
os de maior porte (rios Teles Pires e São Benedito)
correndo paralelamente.

Planaltos Residuais do Norte de Mato Grosso –
Compreende blocos de relevos separados por ex-
tensa superfície rebaixada, representados na área
pelas serras do Cachimbo, na parte nordeste, e dos
Caiabis, na porção sudoeste.

Na primeira a topografia é aplainada e disseca-
da, com formas tabulares desenvolvidas sobre se-
dimentos suborizontalizados do Grupo Beneficen-
te. Relevos residuais, de topo tabular ainda con-
servado, delimitados por escarpas erosivas, apa-
recem tanto sobre os sedimentos quanto sobre as
demais litologias, conforme observado na parte
nordeste da Folha Vila Guarita. A vegetação pre-
sente, transição de savana para floresta estacio-
nal, desenvolve-se sobre areias quartzosas e so-
los álicos.

Na serra dos Caiabis nota-se relevo tabular disse-
cado, associado a rochas plutônicas ou vulcano-se-
dimentares e a sedimentos da Formação Dardane-
los. Nesta área ocorre vegetação de contato de flo-
resta ombrófila com residual e de savana com flores-
ta, associada a solos litólicos e a areias quartzosas.

Os principais traços da drenagem são assinala-
dos pelos rios Teles Pires e Juruena, que confluem
a norte da área, para formar o rio Tapajós. O rio Ju-
ruena está restrito à parte oeste do projeto e tem
como principais afluentes os rios São João da Barra
e dos Peixes. O rio Teles Pires, também conhecido
como São Manuel, drena a maior parte da área e
tem como principais afluentes os rios Peixoto de
Azevedo, Cristalino e São Benedito, pela margem
direita e Tapaiúna, Santa Helena, Paranaíta e Apia-
cás, pela margem esquerda.

Estes rios fluem preferencialmente sobre a de-
pressão interplanáltica, onde é comum a formação
de planícies com deposições fluviais intercaladas
com alguns trechos encachoeirados.
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Figura 1.4 – Unidades geomorfológicas.



2

GEOLOGIA

2.1 Contexto Geológico Regional

Comportando-se como área estabilizada durante
o Ciclo Brasiliano, o Cráton Amazônico (Braun,
1974; Almeida et al., 1976; Almeida, 1978) compre-
ende quase a totalidade das rochas arqueanas e
paleoproterozóicas expostas na região norte do Bra-
sil.

Este cráton foi dividido por Almeida et al. (1977)
em duas províncias estruturais, separadas pela
Bacia sedimentar Amazônica: a Província Rio Bran-
co, a norte e a Província Tapajós, ao sul. Foi também
denominado de Cráton do Guaporé por Almeida
(1965).

Desde o século passado existem referências de
reconhecimento geológico no Cráton Amazônico,
mas somente a partir da década de 70 esta área foi
alvo de estudos sistemáticos, com a execução de
uma série de projetos de mapeamento geológico,
levantamentos geoquímicos e geofísicos e data-
ções geocronológicas.

Recentemente nesta área, trabalhos de mapea-
mento e pesquisas foram retomados pela CPRM -
Serviço Geológico do Brasil, através dos projetos
Tapajós e Alta Floresta.

A evolução do conhecimento da geologia da re-
gião pode ser observada desde os primeiros traba-

lhos realizados pelo Projeto RADAMBRASIL (figura
2.1) até os mapas gerados pelo projeto Alta Flores-
ta, que contemplam desde a fotointerpretação aos
mapas geológicos preliminares e final (figuras 2.2,
2.3 e 2.4).

Na mesma época, dissertações de mestrado
e teses de doutorado, monitoradas por univer-
sidades e pesquisas de empresas de minera-
ção na busca de ouro, contribuíram sobrema-
neira para o entendimento da evolução geoló-
gica.

O Projeto Alta Floresta acha-se localizado na
porção centro-sudoeste do Cráton Amazônico, que
tem sua evolução ligada ao Arqueano e Proterozói-
co. Estudos recentes divergem sobre a questão,
exibindo dois modelos para a evolução geológica
deste cráton.

Estes se acham embasados em torno de duas hi-
póteses: um modelo fixista de retrabalhamento de
uma crosta antiga e um modelo mobilista com
eventos de acresção crustal.

O modelo fixista de retrabalhamento crustal, de
Gibbs & Barron (1983), adotado por Amaral (1984),
Santos & Loguercio (1984) e lssler & Lima (1987), é
baseado na ausência de episódios compressivos e
orogenéticos. Considera apenas a ocorrência de
manifestações tectônicas distensivas com reativa-
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Figura 2.1 – Esboço geológico de compilação bibliográfica (fonte principal: Projeto RADAMBRASIL).

Figura 2.2- Esboço fotogeológico (1998-1999).
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Figura 2.4 – Esboço geológico final (2003).



ções plataformais e conseqüente fraturamento, vul-
canismo e granitogênese anorogênica.

Com base em dados geofísicos e estruturais, Ha-
sui et al. (1984) (figura 2.5) descreveram as princi-
pais feições tectônicas e descontinuidades do Crá-
ton Amazônico, configurando-o em vários blocos
crustais relacionados à evolução arqueana, onde
as bordas dos blocos são definidas por anomalias
gravimétricas positivas, fortes variações nas res-
postas magnéticas e trends lineares de estruturas
tectônicas. Nos núcleos dos blocos ocorrem, com
freqüência, granitóides e seqüências metavulca-
nossedimentares do tipo greenstone belt.

Para estes autores, a conclusão é de que o Crá-
ton Amazônico conforma um conjunto de massas
continentais, aglutinadas no Arqueano ou Paleo-
proterozóico, geradas por processos geológicos
ainda não muito esclarecidos, que teriam posterior-
mente sido afetadas por retrabalhamento crustal e
rejuvenescimento isotópico.

Por outro lado, Cordani et al. (1979), Tassinari
(1981), Cordani & Brito Neves (1982), Teixeira et al.
(1989), Macambira et al. (1990) e Tassinari (1996),
sugerem a existência de eventos tectônicos com-
pressivos, responsáveis pelo desenvolvimento de
cinturões móveis (mobile belts) bordejando um pe-
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queno núcleo arqueano, com características cratô-
nicas, denominado Província Amazônia Central.

A hipótese mobilista, fundamentada em crescen-
tes e atualizados dados isotópicos, propõe uma evo-
lução do Cráton Amazônico a partir de acresção ju-
venil e aglutinação de fragmentos crustais arquea-
nos (terrenos granito-greenstone) em torno dos qua-
is se desenvolveram cinturões paleoproterozóicos,
envolvendo geração de crosta em arcos magmáti-
cos ou, formados sobre uma crosta preexistente.

Nesta linha, Tassinari (1996), Tassinari et al.
(1996) e Tassinari & Sato (1997), subdividiram o
Cráton Amazônico em diversos domínios geocro-
nológico-tectônicos com características próprias
(figura 2.6).

Esses domínios representariam fragmentos
crustais, cinturões móveis e arcos magmáticos cuja
interação e aglutinação teria gerado uma grande

massa cratônica desde o paleoproterozóico fazen-
do parte do Continente Atlântica (2,0-1,0Ga), Ro-
gers (1995).

Assim, as informações coligidas pelo levanta-
mento geológico e geoquímico aliado a uma reava-
liação dos dados bibliográficos convergem para
uma hipótese mobilista, na qual é reconhecido o
domínio orogênico denominado Arco Magmático
Juruena de idade U-Pb 1,85 a 1,75Ga, como parte
de um arco colisional/acrescionário ao Continente
Atlântica.

2.1.1 Síntese Geológica

Um resumo da evolução geotectônica do Arco
Magmático Juruena se for examinado em detalhe
os diversos segmentos crustais envolvidos e os
processos geradores. Para tal entendimento,
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faz-se necessário o discernimento que tanto produ-
tos quanto processos fazem parte de um sistema
progressivo e espacialmente delimitado.

Esta hipótese fundamenta-se em um modelo mó-
bil, com consumo de placa litosférica, geração de
crosta, colisão obliqua e de alta temperatura.

As rochas supracrustais, orto e paraderivadas,
pertencentes ao Complexo Bacaeri-Mogno de Ida-
de isocrônica Sm/Nd de 2,24Ga, com �Nd (t) de
+2,5, representam um segmento crustal de origem
oceânica.

A instalação de movimentos compressivos, inici-
almente de sudeste para noroeste, rotacionando
de sudoeste para nordeste, força a movimentação
desta placa oceânica em direção de um segmento
de crosta continental, preexistente representada
na área pelo Complexo Cuiú-Cuiú (1.992 � 7Ma) e
suítes Matupá (1.894 � 6Ma) e Flor da Serra, ocor-
rendo a conseqüente subducção deste fragmento
crustal.

Este processo convergente, onde as rochas su-
pracrustais depositadas originalmente em margens
passivas ou ativas são transferidas a grande profun-
didade durante o processo colisional, é suportado
pelos dados geofísicos de gravimetria, que atestam,
sinais de espessamento crustal, nesta área.

Como efeito, são gerados magmas híbridos e as-
cedentes nesta zona de subducção, resultado da
interação de fontes mantélicas e crustais, respon-
sáveis pela geração dos granitos do Arco Magmáti-
co Juruena, paralelamente dispostos na direção
NW-SE.

Foram edificados dentro deste domínio orogêni-
co dois segmentos crustais, de relativa contempo-
raneidade e diferenciados em posicionamento
crustal: os terrenos plutovulcânicos e acrescionári-
os de médio a alto grau metamórfico.

Os terrenos plutovulcânicos representam um
cinturão de rochas ígneas sin a pós-colisionais,
pouco deformadas e com metamorfismo incipien-
te, em grande parte intrusivsa em rochas perten-
centes à crosta preexistente (Complexo Cu-
iú-Cuiú).

Formam um conjunto de rochas de origem híbri-
da, cuja evolução é demonstrada pela sua natureza
orogênica, edificada dentro de um arco plutovulcâ-
nico, por sua litoquímica primordial e pela geocro-
nologia dos eventos.

São rochas de afinidade calcioalcalina, metalu-
minosas e médio K, destacando uma série monzo-
nitica/monzogranítica/granítica (suítes Paranaíta/
Juruena), reunindo granitos tipo I oxidados, subvul-
cânicas, com idades U-Pb entre 1.819 a 1.793Ma,

em íntima associação com as Intrusivas Básicas
Guadalupe.

Rochas vulcânicas ácidas e intermediárias de
natureza calcialcalina e cogenéticas associam-se,
com as suítes Paranaíta, Juruena e Granito Nhandu
e estão representadas pela Suíte Colíder, de idade
U-Pb entre 1.803 e 1.786Ma.

Em seu término evoluem para termos tardi-orogê-
nicos ou pós-colisionais com granitos calcioalcali-
nos de alto-K e de tendência shoshonítica represen-
tados pelo Granito Nhandu e rochas alcalinas satu-
radas do Rio Cristalino, tipo quartzo sienitos e rie-
beckita-aegirina sienitos, posicionadas nas porções
mais maturas do Arco Magmático Juruena.

Em associação espaço-temporal com esses
conjuntos e numa situação francamente pós-oro-
gênica ocorrem os alcaligranitos da Suíte Teles Pi-
res de idade U-Pb 1.756 �16Ma, apresentando ida-
de modelo TDM de 2,10Ga, intrusivos na Suíte Colí-
der e em granitóides da Suíte Juruena.

Na porção dos terrenos acrescionários de médio
a alto grau metamórfico, desenvolvem-se unidades
litoestratigráficas onde os efeitos de deformação
progressiva são preponderantes. Nestas imbri-
cam-se tectonicamente as rochas supracrustais,
orto e paraderivadas do Complexo Bacaeri-Mogno,
como restos da crosta oceânica primordial não di-
gerida.

Terreno ortognáissico-migmatítico, representa-
do pelo Complexo Nova Monte Verde, gerado pela
desidratação da placa subduzida em fácies anfibo-
lito médio a granulito e por descompressão em sua
fase ascendente, vincula-se a uma variedade de li-
totipos graníticos de arco e tipos pós-colisionais,
sincinemáticos, de natureza calcioalcalina alto-K,
metaluminosos a peraluminosos, representados
pela Suíte Vitória e pelos granitos São Pedro, São
Romão e Apiacás.

Em sua evolução são submetidos a metamorfis-
mo de médio a alto grau, em regime deformacional
dúctil caracterizado por megazonas de cisalhamen-
to transcorrentes (E-W e NW-SE), dentro de um mo-
delo de colisão obliqua de alta temperatura, onde a
principal característica é a formação de granitos cal-
cioalcalinos alto K, peraluminosos e, em menor pro-
porção, leucogranitos tipo “S”, a duas micas.

O terreno metavulcanossedimentar, domínio
dúctil, compreende um estágio pós-colisional do
Arco Juruena e está associado à imbricação tectô-
nica de unidades mais jovens provavelmente rela-
cionada à retaguarda de um arco a sudoeste, aco-
plada ao Arco Juruena em evento geodinâmico
posterior.
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Está representado pelo Grupo São Marcelo-Ca-
beça, constituído por uma grande diversidade lito-
lógica, desde rochas metassedimentares químicas
a rudáceas, intercaladas a rochas vulcânicas áci-
das e metamorfizadas em baixo grau e interpreta-
das como uma seqüência de bacia back-arc, intru-
dida pela Suíte Nova Canaã, de afinidade calcioal-
calina, alto-K e peraluminosa, associada às falhas
direcionais, refletindo o ajuste dos blocos crustais
acrescionados sob um regime de esforços ora
compressionais, ora transtrativos, de idade U-Pb
de 1.743 � 4Ma.

Marcando fase terminal desse fragmento crustal,
formam-se bacias deposicionais controladas por
megazonas transcorrentes EW a NWSE, depositan-
do as coberturas sedimentares, preponderante-
mente siliciclásticas e psamo-pelíticas.

A estruturação da bacia e sua sedimentação
constituem provas da instabilidade tectônica da
área, com ativação e reativação das feições estru-
turais herdadas da evolução de seu embasamento,
o Arco Magmático Juruena, propiciando o desen-
volvimento de bacias do tipo pull-apart ou tipo stri-
ke slip representadas pelas formações Dardanelos
e Beneficiente relacionadas a zonas transtraciona-
das.

O Fanerozóico acha-se representado pelos di-
ques de diabásio jurássicos (180Ma) tipo Cururu.

Recobrindo as unidades mais antigas ocorrem
as coberturas detríticas/lateríticas terciárias e alu-
vionares quaternárias, que completam o quadro
geológico da Província Juruena.

2.2 Estratigrafia

As quatro folhas integradas que compõem o Pro-
jeto Alta Floresta individualizaram vinte e quatro
unidades litoestratigráficas, estabelecidas em fun-
ção da cartografia geológica sistêmica de aflora-
mentos descritos, associados às analises de sen-
sores remotos, geofísicos e de prospecção geoquí-
mica.

Contribuiu em destaque para a diferenciação e
detalhe destas unidades a análise geocronológica,
a qual mostrou-se como uma ferramenta funda-
mental para o mapeamento e ordenação litoestrati-
gráfica de rochas Proterozóicas, bem como as aná-
lises petrográficas, calcográficas e litoquímicas.

Com o arcabouço estratigráfico montado procu-
rou-se estabelecer o registro dos principais even-
tos deformacionais ocorridos, através da caracteri-
zação estrutural destas unidades.

O somatório das informações geológicas coleta-
das estão demonstradas no mapa geológico inte-
grado na escala 1: 500.000 (anexo I) e a descrição
sintética e a interpretação de cada unidade é ex-
pressa a seguir.

2.2.1 Complexo Bacaeri-Mogno (PPbm)

As rochas desta unidade foram cartografadas
por Silva et al. (1980) como integrantes do Comple-
xo Xingu, definido como um conjunto polimetamór-
fico indiviso, composto por granitos, granodioritos,
gnaisses, migmatitos, anfibolitos e granulitos.

Silva Neto et al. (1980) individualizaram, a oeste
de Alta Floresta, anfibolitos, kinzigitos e rochas me-
tassedimentares clásticas e os correlacionaram à
Suíte Metamórfica Cuiú-Cuiú (Pessoa et al., 1977).

Scabora (1997), em trabalhos de pesquisa mine-
ral nas fazendas Mogno, Apiacás e Bacaeri, para a
Mineração Santa Elina, identificou uma seqüência
de paragnaisses aluminosos com intercalações de
quartzitos e formações ferríferas e um complexo de
rochas máficas, deformados em regime compres-
sivo de alto ângulo e metamorfizados na fácies anfi-
bolito alto a granulito, porém ainda os mantiveram
como parte do Complexo Xingu.

Neste trabalho propõe-se a denominação Com-
plexo Bacaeri-Mogno para associação de rochas
supracrustais e plutônicas, metamorfizadas na fá-
cies anfibolito alto a granulito e cuja associação es-
pacial delimita uma zona de sutura crustal, marcada
por uma descontinuidade gravimétrica (figura 2.7).

As rochas deste complexo apresentam uma foli-
ação milonítica e/ou bandamento gnáissico, orien-
tados segundo as direções E/W e ESE/WNW, com
mergulhos de médio a alto ângulo para N/NNE,
configurando uma estrutura de underthrust com
vergência para SSW e transporte tectônico de SW
para NE. Assim, neste processo, as rochas deste
complexo foram subductadas de SW para NE, sob
uma placa continental constituída por rochas atri-
buídas à Província Tapajós.

Esta unidade ocorre como lentes, megaenclaves
ou lascas tectônicas, orientadas, dispersas e asso-
ciadas às rochas do Complexo Nova Monte Verde e
do Granito São Pedro, aflorando desde as proximi-
dades da Vila Colorado até as fazendas Lígia e Bom
Sossego, na parte oeste da área. Suas melhores ex-
posições localizam-se no vale do rio Apiacás e no in-
terflúvio dos rios Apiacás e Paranaíta, próximo às fa-
zendas Bacaeri e Mogno. Normalmente os seus
contatos são através de zonas de cisalhamento.
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Figura 2.7 – Mapa Bouguer exibindo anômalia gravimétrica (vermelho) que delimita zona de espessamento crustal,
de direção NW/SE a E/W, correspondendo no campo a faixa granulítica/migmatítica e possível zona de sutura.

Figura 2.8 – Imagem aeromagnética de continuação ascendente.



Nos mapas aerogeofísicos correspondem a ex-
pressivas anomalias magnéticas, refletindo o alto
conteúdo de magnetita disseminada (figura 2.8),
tanto nas rochas supracrustais, como nos corpos
plutônicos associados. Os mapas gamaespecto-
métricos mostram baixos valores para os canais de
K e U e valores anômalos no canal de Th.

Perfis realizados ao longo da rodovia MT-208 e
estradas transversais identificaram um trend gravi-
métrico anômalo e positivo, delineando uma des-
continuidade de direção WNW-ESE (Oliveira &
Escobar, 2002) ao longo da qual são encontradas
rochas deste complexo.

A origem desta sutura representaria a um evento
colisional de alta temperatura, caracterizado por zo-
nas de cisalhamento dúctil, de caráter compressional
e oblíquo, acompanhadas de intenso magmatismo.

A atribuição desta anomalia gravimétrica, ape-
nas como tendo sua origem em rochas com densi-
dades diferentes seria inconsistente, já que a maior
parte das rochas desta unidade é composta de ro-
chas supracrustais metamórficas (kinzigitos e
gnaisses aluminosos) e migmatitos e gnaisses de
composição e densidade semelhantes às rochas
adjacentes, o que não marcaria este contraste
acentuado e tampouco sua distribuição linear.

As rochas supracrustais são formadas por gnais-
ses sílico-aluminosos, de derivação pelítica, repre-
sentados por sillimanita-biotita gnaisse, grana-
da-sillimanita-biotita gnaisse (fotografia 2.1) e silli-
manita gnaisse, com intercalações de quartzitos e
quartzitos ferruginosos contendo hornblenda, piro-
xênios e granada e rochas calcissilicáticas de deri-

vação química, tipo chert ferrífero ou carbonático,
além de lentes de orto e clinopiroxênio anfibolitos.

Os gnaisses mostram, com freqüência, transição
para terrenos migmatíticos do Complexo Nova Monte
Verde, caracterizados por paleossomas de natureza
máfica, invadidos por mobilizados graníticos (neos-
soma) preenchendo fraturas/falhas ou interpondo-se
ao longo da foliação milonítica/bandamento meta-
mórfico, e incorporando-se à estrutura gnáissica.

Na caracterização mineralógica destas rochas
de estruturação gnáissica destacam-se os seguin-
tes termos: quartzo, em forma de ribbon e com forte
extinção ondulante; feldspato potássico pertítico
sob a forma de agregados deformados e fratura-
dos; plagioclásio (andesina) como cristais tabula-
res, subidiomórficos a xenomórficos; sillimanita, em
prismas alongados, aciculares, paralelos aos rib-
bons de quartzo, marcando a foliação milonítica e
às vezes uma variedade fibrosa, associada a inter-
crescimentos simplectitos com a biotita.

Cordierita e granada, em cristais tabulares, xeno-
mórficos, sendo a primeira parcialmente substituída
pela pirita nas bordas e mostrando efeitos de retro-
metamorfismo; e biotita em palhetas subidiomórficas
e em agregados lamelares, pleocróicos, pardos a
marrom-avermelhados, típicos de variedade titanífe-
ra (alta temperatura). Ocorrem ainda agregados gra-
nulares e prismáticos de cianita, cristais verdes e xe-
nomórficas de espinélio e cristais idiomórficos e sub-
diomórficos de magnetita. Como acessórios apare-
cem zircão, rutilo, opacos e apatita, enquanto tremoli-
ta, carbonatos, pirita e sericita, produtos de alteração
hidrotermal, atestam uma fase retrometamórfica.

Intercalados nos gnaisses ocorrem granada
quartzitos com ortopiroxênio, finamente bandados
e foliados, compostos por faixas subcentimétricas
quartzosas alternadas com faixas escuras consti-
tuídas por piroxênio, hornblenda, granada e mag-
netita. Formam morrotes alinhados na direção da
estruturação regional (E-W) e com transição local
para formações ferríferas bandadas (BIF’s), pelo in-
cremento de minerais opacos (magnetita).

Ao microscópio mostram textura granoblástica
média a grossa e estrutura bandada. O quartzo
ocorre em mosaicos de cristais poligonizados, ora
tangenciais, ora imbricados entre si. Os piroxênios
(clino e orto) aparecem como cristais prismáticos e
tabulares, poiquilíticos, às vezes alterados e par-
cialmente substituídos ou totalmente pseudomorfi-
zados por anfibólios e incluindo grãos de quartzo
(fotomicrografia 2.1). A granada ocorre como cris-
tais idiomórficos a xenomórficos, arredondados a
poiquilíticos e associa-se a cristais xenomórficos
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Fotografia 2.1 – Granada-sillimanita-biotita gnaisse
(kinzigito) exibindo enclaves anfibolíticos centimétricos
bordejados por cristais de granada. Estrada São José

do Apuí-Trivelato. PS-145 (485071/8901660).



de magnetita e hematita. Entre os minerais acessó-
rios destacam-se a biotita, epidoto, apatita e zircão.

As formações ferríferras (BIF’ s) (fotografias 2.2 e
2.3) estão sob a forma de lentes de espessuras
centimétricas a decamétricas em gnaisses síli-
co-aluminosos e como xenólitos e megaenclaves
em rochas graníticas.

Apresentam finas bandas, foliação milimétricas
e coloração cinza-claro a cinza-escuro, amare-
lo-avermelhada e preta alternando-se regularmen-
te. São compostas, respectivamente, de quartzo e
minerais máficos (ortopiroxênio, hornblenda, bioti-
ta, granada e opacos - magnetita).

Estes termos petrográficos gradam para forma-
ções ferríferas (BIF’ s) pelo incremento de minerais
opacos, (magnetita e/ou hematita) e metacherts
(fotografia 2.4).

Ao microscópio são caracterizadas por uma tex-
tura granoblástica fina a média e estrutura bandada.

O quartzo ocorre em mosaicos de cristais poligo-
nizados, ora tangenciais, ora imbricados entre si,
entremeados por bandas predominantemente ri-
cas em ortopiroxênio, clinopiroxênio, anfibólio, gra-
nada e magnetita.

Os minerais opacos são constituídos por magne-
tita/hematita e apresentam-se como cristais xeno-
mórficos formando bandas intercaladas a bandas
quartzosas ricas em granada e/ou piroxênio.

O ortopiroxênio (hiperstênio) e o clinopiroxênio
apresentam-se muito alterados, parcialmente
substituídos por anfibólios e hidróxido de ferro
amarelo a vermelho, ou totalmente pseudomorfiza-
do por anfibólio fibroso, provavelmente por um
membro da série antofilita-gedrita.

Os clinopiroxênios formam agregados de crista-
is tabulares, xenomórficos, por vezes estirados.

Granada ocorre idiomórfica a xenomórfica, arre-
dondada e poiquilítica, associada a opacos (mag-
netita). Entre os minerais acessórios destacam-se a
biotita lamelar, geralmente cloritizada, epidoto,
apatita e zircão em grãos.

As rochas calcissilicáticas estão representadas
por escapolita-quartzo-hornblenda-biotita-plagio-
clásio gnaisse e horblenda-clinopiroxênio gnaisse.

Anfibolitos e metahornblendito, de derivação vul-
cânica e composição básica a ultrabásica apre-
sentam-se em menor proporção como lentes asso-
ciadas aos metapelitos de médio a alto grau, ou
como enclaves em granitos e gnaisses ortoderiva-
dos (fotografia 2.5), e mostram coloração ver-
de-escura, estrutura foliada, textura granolepido-
blástica a nematoblástica, fina média e constitu-
em-se essencialmente de hornblenda e plagioclá-

– 19 –

Programa Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil

Fotomicrografia 2.1 – Metapelito quartzoso mostrando
cristais prismático de hiperstênio poiquilítico e granada
em cristais xenomórficos, arredondados e poiquilíticos,

associada a opacos (magnetita).

Fotografia 2.2 – Formação ferríferra (BIF) com
bandamento composicional / estratificação (S0) preser-

vado. AF-46 (584042/8854783).

Fotografia 2.3 – Formação ferríferra (BIF) com de-
formação dúctil em dobra apertada assimétrica, de
plano axial suborizontalizado e paralelo à estratifica-

ção (S0). AF-46 (584042/8854783).



sio e secundariamente de biotita, granada, quartzo
e opacos. Epidoto, sericita e argilominerais são
produtos de alteração hidrotermal.

As rochas plutônicas são representadas por en-
derbitos e metagabros. Os enderbitos formam dois
corpos elipsoidais, localizados nas adjacências da
Fazenda Mogno e no Morro do Túnel, encaixados
nos gnaisses sílico-aluminosas, tipo kinzigitos e
cortados por diques, apófises e stocks de granitos
porfiríticos da Suíte Paranaíta.

Em sua área de ocorrência o relevo é subaplai-
nado e desenvolvem-se solos avermelhados, argi-
losos e ricos em magnetita. Mostram cor cinza-
avermelhado com manchas escuras, estrutura ho-
mogênea, granulação média a grossa, enclaves
anfibolíticos com até 20cm, orientados na direção
N70�E e compõem-se, predominantemente, de

quartzo, plagioclásio, biotita, hornblenda, ortopiro-
xênio e opacos. Ao microscópio apresentam textu-
ra hipidiomórfica inequigranular, média a grossa,
localmente granoblástica, formada por mosaicos
poligonizados de plagioclásio exibindo pontos de
junção tríplice (fotomicrografia 2.2) próprios de me-
tamorfismo de médio a alto grau.

Mineralogicamente destacam-se cristais tabula-
res, anédricos e zonados de plagioclásio. Quartzo
intersticial, agregados de biotita titanífera e cristais
prismático de hornblenda e ortopiroxênio são co-
muns. Carbonatos e sericita aparecem como pro-
dutos de alteração hidrotermal. Apatita e zircão
sãos os minerais acessórios.

Os metagabróides incluem metagabro-noritos,
metanoritos e metagabro-dioritos (fotografia 2.6) e
ocorrem nas fazenda Mogno e Bom Sossego, no
Morro do Túnel e próximos ao povoado de Colora-
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Fotografia 2.4 – Metachert milonítico, em bloco deslo-
cado encontrado ao longo da rodovia MT-225. AF-03

(584285/8882695).

Fotografia 2.5 – Enclaves anfibolíticos em lentes
sigmoidais dextrais, englobadas por gnaisses ortode-

rivados. AF-130 (598885/8849000).

Fotomicrografia 2.2 – Cristais de plagioclásio poli-
gonizados apresentando junções tríplices e maclas íg-
neas complexas preservadas em metaquartzo-dioritos.

Fotografia 2.6 – Pods metagabro-noríticos em zona de
cisalhamento contracional de direção E/W, 15km a NW

do Distrito de Colorado. AF-47 (588371/8855829).



do, em regiões de relevo pediplanizado e caracteri-
zam-se por registrar fortes anomalias magnéticas
nas cartas aerogeofísicas. Os metagabros possu-
em cor cinza-esverdeada, estruturas homogênea,
e isótropa a milonítica nas zonas mais deformadas
e compõem-se de plagioclásio, hornblenda, clino e
ortopiroxênios, granada e biotita.

Ao microscópio mostram textura variando de
granoblástica a blastomilonítica, com obliteração
das feições originais, nos termos mais deformados.
O plagioclásio, mineral predominante, ocorre como
cristais tabulares, subdiomórficos a idiomórficos,
formando mosaicos poligonizados com pontos de
junção tríplice e maclas ígneas complexas. Os piro-
xênios aparecem em cristais tabulares e pleocrói-
cos, dispostos em mosaicos e com bordas substi-
tuídas por hornblenda, reflexo de uma fase retro-
metamórfica, subseqüente à fase de granulitiza-
ção. Cristais idiomórficos a xenomórfico de grana-
da e agregados lamelares de biotita completam a
mineralogia, enquanto magnetita, apatita e zircão
são os principais acessórios.

A associação entre clinopiroxênio e plagioclásio,
indicativa de condições de baixa pressão (6 a
8kbar) e alta temperatura (700 a 800�C) segundo
Green & Rigwood (1967) e Winkler (1977), a recris-
talização de ortopiroxênio em suítes plutônicas
(Winkler, 1977) e a ocorrência de pontos de jun-
ções tríplices caracterizam um ciclo metamórfico
principal de fácies anfibolito alto a granulito. A de-
formação dúctil destas rochas, ocorrida durante o
processo de granulitização, indica que elas passa-
ram por uma ação contínua de efeitos tectônicos
compressivos, direcionados de sudoeste para nor-
deste, provocando a formação de um underthrust
de direção WNW-ESE.

Após o evento de granulitização, sob um regime
transcorrente e transtrativo houve um processo de
descompressão associado a nova migmatização
deste blocos com inversão dos movimentos.

A ascendência progressiva destas rochas para
os níveis da crosta superior resultou no reequilíbrio
mineral para as fácies anfibolito e xisto-verde.

A litoquímica das rochas supracrustais (tabela
2.1) mostra uma forte dispersão nos valores dos
óxidos, principalmente o SiO2 que varia de 59% a
70%, influenciado em parte por enriquecimento se-
cundário. Estas rochas apresentam natureza pera-
luminosa e índices A/KCN superiores a 1, compatí-
veis com os minerais aluminoso-silicáticos encon-
trados (sillimanita, cordierita e cianita). Os percen-
tuais de K2O são geralmente superiores aos de
Na2O, sugerindo uma natureza pelítica reunida a

sedimentos químicos (formação ferrífera bandada
e chert carbonático), semelhante aos paragranulíti-
cos do NW da Escócia (Drury, 1973). As altas con-
centrações Zr, Ba e Th também atestam sua origem
sedimentar, com valores acima da média crustal
estabelecida por Taylor & MacLennan (1985). As
rochas gnáissicas mostram ainda um fracionamen-
to de elementos terras-raras leves (ETRL) e deple-
ção de elementos terras-raras pesadas (ETRP),
com uma pequena anomalia negativa de európio
(figura 2.9). Segundo Jakes & Taylor (1974), a de-
pleção de Eu desenvolveu-se em função destes se-
dimentos serem provenientes de uma fonte de pro-
vável natureza calcioalcalina ou de uma mistura de
rochas máficas e félsicas.

A análise e interpretação petroquímica das ro-
chas plutônicas foram realizadas integralmente
para todas as amostras disponíveis no projeto, in-
cluindo desde metagabróides a enderbitos.

Apesar dos resultados de apenas cinco análises
químicas (tabela 2.2), esses litótipos revelaram-se
empobrecidos em SiO2 (46,41% a 49,92%, K2O
(0,09% a 0,37%) e Na2O (0,09% a 1,17%) e enri-
quecidos em FeO (7,18% a 27,29%), Fe2O3 (1,41%
a 5,35%), CaO (4,16% a 11,79%) e MgO (4,55% a
20,33%) em relação à média crustal estabelecida
por Taylor (1965), tendo profundas afinidades toleí-
ticas (figura 2.10), assemelhando-se aos piroboli-
tos de Tiree na Escócia (Drury, 1973), que são po-
bres em SiO2 e ricos em ferro total.

Esses litótipos revelaram baixa concentração em
Ba (77 a 358ppm), Sr (7 a 491ppm), La (8 a 27ppm)
e Ce (14 a 55ppm).

Os padrões de terras-raras, normalizados ao
manto primitivo, obtido a partir de anfibolitos, mos-
tram-se completamente depletados em ETRL e
ETRP, resultando uma curva suborizontalizada (fi-
gura 2.11), semelhante às estabelecidas para os
toleiítos arqueano e moderno, tipo MORB (basaltos
de fundo oceânico), segundo Condie (1981).

O padrão terras-raras, normalizado ao manto pri-
mitivo para rocha metagabróide, esboçados no
diagrama (figura 2.12), mostra um fracionamento
de ETRL (elementos terras-raras leves) e uma de-
pleção de ETRP (elementos terras-raras pesadas),
com ausência de anomalia de európio, semelhante
aos toleiítos de arcos modernos.

Os resultados geocronológicos Sm/Nd obtidos
por Pimentel (2001), em anfibolitos, revelam uma
idade isocrônica de 2,24Ga, com �Nd (t) de 2,5,
considerada a mais antiga da área e ligada a restos
de uma seqüência vulcânica preservada em meio
às rochas juvenis (Lacerda Filho et al., 2001). Na
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Tabela 2.1 – Análises químicas de elementos maiores e terras-raras para o Complexo Bacaeri-Mogno (rochas su-
pracrustais). Dados integrados do projeto.

Amostra PS-R-44 PS-R-145 PS-R-152 CC-R-99B CC-R-235 CC-R-237

Elementos Maiores (% peso)

SiO2 59,20 62,25 60,43 68,22 47,33 70,36

TiO2 0,53 0,83 0,95 0,12 1,75 0,63

Al2O3 14,65 16,97 15,29 16,39 13,67 14,90

Fe2O3t 7,50 8,75 6,32 4,06 15,35 4,49

MnO 0,17 0,07 0,13 0,11 0,17 0,04

MgO 4,78 1,41 3,05 1,39 7,48 1,04

CaO 6,76 1,81 7,59 1,14 10,66 1,11

Na2O 2,32 2,34 2,20 1,73 2,21 2,49

K2O 2,22 4,62 2,86 3,88 0,42 3,73

P2O5 0,15 0,09 0,36 0,07 0,10 0,03

Elementos-Traço (ppm)

Hf 7,70 16,00 7,60 11,00 2,40 12,00

Zr 277 448 279 389 82 451

Ti 3.177 4.976 5.695 719 10.491 3.777

Y 54 31 31 46 32 26

Th 14,00 50,90 26,00 14,00 0 20,70

U 1 2 - - 0,10 2,80

Elementos Terras-Raras (ppm)

La 34 150 74 47,5 4,5 65,1

Ce 72 256 120 80 12,9 134,7

Nd 44 120 56 35 13,1 63,2

Sm 11,4 19,5 9,2 5,8 3,9 9,9

Eu 1,8 3,1 2 1,5 1,38 1,83

Gd 0 0 0 0 5,18 7,36

Tb 2 2 1 -1 0,86 1

Dy 0 0 0 0 6 5,22

Ho 0 0 0 0 1,26 0,98

Er 0 0 0 0 3,85 2,94

Tm 0 0 0 0 0,49 0,41

Yb 6 3 3 6 3,55 2,6

Lu 0,7 0,4 0,5 0,7 0,51 0,45
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Tabela 2.2 – Análises químicas de elementos maiores e terras-raras para o Complexo Bacaeri-Mogno
(rochas plutônicas).

Amostras CC-R-98a CC-R-98b CC-R-99a JD-R-16 AF-47c

Elementos Maiores (%)

SiO2 47,9 46,41 47,82 46,91 49,92

TiO2 1,68 2,11 0,4 0,11 0,92

Al2O3 13,1 14,85 12,95 3,55 5,39

Fe2O3 2,57 2,8 1,41 5,35 1,98

FeO 13,12 14,26 7,18 27,29 10,1

MnO 0,34 0,26 0,18 0,87 0,2

MgO 7,24 5,89 13,2 4,55 20,33

CaO 9,97 10,16 11,79 4,16 9,42

Na2O 0,97 1,17 0,85 0,09 0,6

K2O 0,23 0,16 0,37 0,09 0,34

P2O5 0,2 0,41 0,06 0,23 0,27

Elementos-Traço (ppm)

Hf 3,1 4,8 - - 2,3

Zr 104 154 31 27 72

Ti 10.072 12.649 2.398 659 5.515

Y 25 26 9 -5 38

Th - - 0,7 3,2 0,4

U - - - 1 0

Elementos Terras-Raras (ppm)

La 11 27 8 12 13,6

Ce 23 55 14 27 36

Nd 18 39 - 13 37

Sm 4,7 7,9 1,9 2,7 8,7

Eu 1,6 2,5 0,6 1 1,53

Gd 0 0 0 0 8,35

Tb 1 1 - - 1,23

Dy 0 0 0 0 7,22

Ho 0 0 0 0 1,51

Er 0 0 0 0 4,28

Tm 0 0 0 0 0,5

Yb 3 4 2 2 3,51

Lu 0,4 0,5 -0,2 0,3 0,5



construção desta isócrona os valores �Nd (o) (tabe-
la 2.3) indicam sua ligação com fontes mantélicas
enriquecidas com alguma contribuição crustal (De-
paolo, 1988).

Datação U-Pb SHRIMP (Pimentel, 2001) em en-
derbito da Suíte Vitória aponta idade de 1,85Ga e
TDM de 2,26Ga, podendo esta ser uma idade refe-
rencial para o início do processo de subducção do
Complexo Bacaeri-Mogno e formação do magma-
tismo do Arco Juruena.

2.2.2 Complexo Cuiú-Cuiú (PPcc)

As rochas gnáissicas, migmatíticas e anfibolíti-
cas, polideformadas, aflorantes na área, foram ma-
peadas por Silva et al. (1980) e Barros (1993) como
integrantes do Complexo Xingu e são correlaciona-
das, neste trabalho, ao Complexo Cuiú-Cuiú, con-
forme definido por Pessoa et al. (1977), nas proxi-
midades da Vila Tapajós. Ocorrem sob a forma de
faixas estreitas, alongadas e descontínuas, nem
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Figura 2.9 – Espectro de ETR de amostras de gnaisses
sílico-aluminosos (kinzigitos) normalizados segundo o
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Figura 2.10 – Diagrama AFM aplicado a amostras de
metagabróides (Irvine & Baragar, 1971).
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do Complexo Bacaeri-Mogno (PPbm), normalizados
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normalizado segundo o manto primitivo (Taylor &
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sempre mapeáveis na escala deste trabalho, e têm
boas exposições nas imediações de Alta Floresta e
Carlinda, onde estão associadas a zonas de cisa-
lhamentos transcorrentes de direção geral NW-SE,
e nos arredores de Peixoto de Azevedo, onde se
encontram englobadas por rochas graníticas ou
básicas ou associadas a zonas de falhamentos de
direção N-S.

Esta unidade é composta por ortognaisses de
composição monzonítica, tonalítica e granítica,
parcialmente migmatizados, e anfibolitos.

As rochas gnáissicas apresentam textura grano-
lepidoblástica a porfiroblástica, bandamento com-
posicional milimétrico a centimétrico, com alternân-
cia de faixas leucocráticas quartzo-feldspáticas, e
faixas máficas compostas por biotita e hornblenda
(fotografia 2.7).

Ao microscópio o plagioclásio e o feldspato po-
tássico apresentam-se sob a forma de cristais pris-
mático-tabulares orientados, subidiomórficos e xe-
nomórficos e geminados segundo a lei da Albi-
ta-Carlsbad, e o quartzo é intersticial e forma mosai-
cos de cristais xenomórficos com extinção ondulan-

te moderada. As faixas máficas são formadas por
agregados lamelares de biotita e localmente enri-
quecidas com cristais prismático-tabulares orienta-
dos de hornblenda. Opacos, titanita, apatita e zircão
aparecem com os minerais acessórios e sericita,
clorita, epidoto, argilominerais e carbonatos são os
principais produtos de alteração hidrotermal.

Os anfibolitos mostram cor verde-escuro a cinza,
granulação fina, textura granolepidoblástica orienta-
da e compõem-se essencialmente de cristais pris-
mático-tabulares de hornblenda verde e plagioclá-
sio com geminação Albita-Carlsbad, e de lamelas
dispersas e em parte clorititizadas, de biotita parda.

Os termos miloníticos são realçados pela pre-
sença de estruturas tipo S/C (fotografia 2.8) e do-
bras sem raiz (fotografia 2.9), porfiroclastos amen-
doados e assimétricos de feldspatos e bastonetes
de quartzo.

Estudos litoquímicos indicam tendência calcioal-
calina de baixo potássio com termos metalumino-
sos a peraluminosos em ambiente de arco vulcâni-
co, semelhante ao verificado por Klein et al. (2000)
na Província Tapajós.
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Tabela 2.3 – Dados isotópicos Sm/ Nd em anfibolitos da Folha Alta Floresta, Pimentel et al. (2001).

Amostra Laboratório Sm (ppm) Nd (ppm) Sm147/Nd144 Nd143/Nd144 �Nd (o) �Nd (t)

CC-235 GHP-235 3.197 9.412 0,2053 0,512897±17 5,06 3,10

CC-235a GHP-236 3.207 9.751 0,1988 0,512817±15 3,50 3,02

CC-235b GHP-237 4.885 16.458 0,1794 0,512447±17 -3,73 1,42

CC-235c GHP-238 3.418 10.093 0,2047 0,512876±36 4,64 2,82

CC-235e GHP-240 478 15.746 0,1835 0,512580±25 -1,12 1,89

Fotografia 2.7 – Ortognaisse granítico exibindo
mesodobras desarmônicas. 1ª Vicinal Leste de Alta

Floresta. CC-02 (604130/8912692).

Fotografia 2.8 – Lajedo de gnaisse granítico exibindo
superfícies S/C. Vicinal D / NE de Carlinda. CC-305

(634063/8897888).



Estudos litoquímicos indicam tendência calcioal-
calina de baixo potássio com termos metalumino-
sos a peraluminosos em ambiente de arco vulcâni-
co, semelhante ao verificado por Klein et al. (2000)
na Província Tapajós.

Datação em ortognaisse granítico (CC-02),
pelo método U-Pb SHRIMP, revelou idade de
1.992 � 7Ma, compatível com as idades obtidas
por Santos et al. (1997) e Santos (1999) através
U-Pb convencional e SHRIMP, compreendidas
entre 2.005 � 7Ma e 2.033Ma em gnaisses e gra-
nitóides do Complexo Cuiú-Cuiú na Província Ta-
pajós, apontadas como idade de cristalização
dessas rochas.

2.2.3 Suíte Intrusiva Matupá (PPym)

As rochas atribuídas a esta unidade foram ante-
riormente cartografadas como Complexo Xingu,
Granito Teles Pires e Grupo Uatumã (Santos et al.,
1980; Abreu Filho & Barros, 1992; Barros, 1993). O
termo Matupá foi inicialmente usado por Moura
(1998) para particularizar um corpo granítico aflo-
rante a sul da cidade homônima.

Neste projeto é adotada a denominação Suíte
Intrusiva Matupá (Moreton & Martins, 2000) para
englobar diversas fácies graníticas expostas nas
porções central e norte da Folha Vila Guarita, indivi-
dualizadas por critérios petrográficos, petroquími-
cos, morfológicos e geofísicos, compostas predo-
minantemente pelas seguintes rochas: Fácies 1 –
Biotita granito e biotita monzogranito; Fácies 2 –
Hornblenda monzogranito, biotita-hornblenda
monzonito e hornblenda monzodiorito; Fácies 3 –
Clinopiroxênio-hornblenda monzogranito e clinopi-
roxênio-hornblenda monzodiorito magnético; Fá-

cies 4 – Granito, biotita granito e monzogranito com
microgranitos e granófiros subordinados.

Fácies 1 – Corresponde ao Granito Matupá ma-
peado por Moura (1998), com área de ocorrência
ampliada para oeste. É caracterizada por um relevo
acidentado, o que facilita a sua delimitação através
de imagens aéreas. Nos mapas aerogeofísicos é
destacada por elevadas anomalias radiométricas,
notadamente nos canais de potássio e urânio e
apresenta também enriquecimento nestes elemen-
tos e em tório dos mapas de distribuição ternária.
Nos mapas aeromagnéticos é representada por
padrões baixos ou ausentes. Mostra-se como um
corpo homogêneo, isotrópico, com deformações
predominantemente rúpteis e localmente dúcteis,
como na Pedreira Matupá, onde zonas de fraturas
nuclearizadas com o auxílio da percolação de flui-
dos hidrotermais, geram shear bands em escala
centimétrica a métrica e cujos litótipos encon-
tram-se deformados e enriquecidas em sericita
(fotografia 2.10).

É composta por biotita granitos e biotita monzo-
granitos de cores rosa a cinza e textura equigranu-
lar media a grossa e porfirítica. Entre os minerais
essenciais destacam-se quartzo, plagioclásio zo-
nado (An20 a An40), biotita e hornblenda e como
acessórios têm-se magnetita, ilmenita, titanita, zir-
cão, fluorapatita, allanita e monazita.

Segundo Moura (1998) diques cogenéticos de
composição riolítica, com direção N70�W a E-W e
espessura métrica, cortam estes granitos. Nos tra-
balhos de campo foram também observados di-
ques de diabásio (Suíte Intrusiva Flor da Serra) de
textura fina a média, porfiríticos, sulfetados e mag-
néticos, preenchendo fraturas extensionais de dire-
ção N40�E. Encontra-se cortada ou englobada sob
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Fotografia 2.9 – Lajedo de ortognaisse granítico com
vênulas de quartzo. CC-340 (629501/8923597).

Fotografia 2.10 – Suíte Matupá, com detalhe de fratu-
ras nuclearizadas por fluidos hidrotermais. LM-03.



a forma de megaxenólitos pelas rochas básicas da
Suíte Intrusiva Flor da Serra e em contato coales-
cente com os granitos da fácies 4.

Os dados petroquímicos de Moura (1998) indi-
cam uma composição calcioalcalina (figura 2.13),
metaluminosa a peraluminosa, semelhante aos
granitos tipo I, com conteúdo elevado de Ba e Sr,
quantidade moderada de Zr e Rb, e baixos valores
de Nb, Y,Ta, Ga e Li e padrões terras-raras (figura
2.14) apresentando um padrão fortemente fracio-
nado, com forte anomalia negativa de európio, su-
gerindo uma evolução por cristalização fracionada.
Conclui ainda que estes se assemelham a granitos

orogênicos, especialmente a granitos de arco vul-
cânico ou pós-colisionais.

Estas rochas possuem mineralizações do tipo
ouro pórfiro (disseminado/stockwork) associadas a
sulfeto de ferro (pirita) e cobre (calcopirita) em zo-
nas de alteração hidrotermal. Foram objetos de ex-
plotação pelo método de garimpagem no início da
década de 90.

Idade de cristalização de 1.872 � 12Ma (método
Pb/Pb em zircão) e idades-modelo (TDM) entre 2,34
e 2,47Ga com �Nd (t) entre –2,7 e –4,3 foram obtidas
por Moura (Moura, 1998).

Neste trabalho datou-se uma amostra (LM-76d)
localizada a sul do Garimpo de Serrinha, através do
método Sm-Nd, obtendo-se uma idade-modelo de
2.346Ma com �Nd (t)=3,09, confirmando os dados
de Moura (op. cit.).

Diante destas considerações e idades disponí-
veis pode-se inferir que estas rochas são corres-
pondentes às encontradas para a Suíte Intrusiva
Parauari, conforme os dados do Projeto Tapajós
(Klein et al., 2000), sugerindo tratar-se do evento de
magmatismo calcialcalino, possivelmente perten-
cente aos granitos pós-orogênicos (Vasques, Ricci
& Klein, 2002), da Província Tapajós.

Fácies 2 – Apresenta-se sob a forma de dois ba-
tólitos situados a leste de Matupá e Nova Santa He-
lena, em locais anteriormente mapeados como
Grupo Uatumã (Silva et al., 1980). Ocupam, res-
pectivamente, áreas com aproximadamente
1.350km2 e 500km2, com destaque para o menor,
pela produção de ouro primário associado a veios
de quartzo com sulfetos e ouro em menor propor-
ção (garimpos das fazendas Figueira Branca e
Uru).

Esta fácies diferencia-se da anterior pela sua
composição mineralógica, por seu padrão radio-
métrico menos elevado, pelo relevo magnético um
pouco maior e contrastando com altos valores pon-
tuais de campo total e por sua topografia bem mais
arrasada.

O corpo situado a leste de Matupá encontra-se
coalescido aos granitos da fácies 4, numa relação
de contato não muito clara. É cortado por granitos
Teles Pires e por diques e stocks da Suíte Intrusiva
Flor da Serra e em parte recoberto pelas rochas vul-
cânicas da Suíte Colíder. O outro corpo está em
contato tectônicto ou recoberto pelas vulcânicas
da Suíte Colíder e sendo intrudido ou cortado por
stocks e diques da Suíte Intrusiva Flor da Serra e
por granitos Teles Pires em sua porção norte.

São rochas de cor cinza a cinza-azulado ou arro-
xeadas com tonalidades lilás, isótropas, maciças,
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de textura granular média a grossa e constituídas
essencialmente por feldspato potássico, plagioclá-
sio, biotita, hornblenda e quartzo. É comum a pre-
sença de porções mais finas, centimétricas e irre-
gulares, caracterizando autólitos e enclaves de
composição mais básica, de formas diversas e di-
mensões centimétricas a métricas (fotografia 2.11).
Os tipos petrográficos mais comuns são hornblen-
da monzogranitos, horblenda monzodioritos e bioti-
ta-hornblenda monzonitos e a presença constante
de hornblenda e de mineralizações auríferas primá-
rias são características desta fácies.

Ao microscópio exibem textura inequigranular
média a porfirítica e compõem-se predominante-
mente por cristais prismáticos-tabulares e euédri-
cos de plagioclásio geminados e zonados e por
megacristais poiquilíticos e pertíticos de feldspato
potássico.

Ocorrem ainda como minerais essenciais biotita
parda lamelar e hornblenda tabular idiomórfica, em
agregados e às vezes associadas a cristais de cli-
nopiroxênio. Sericita, clorita, epidoto, argilomine-
rais e carbonatos aparecem como produtos de al-
teração hidrotermal e apatita em prismas, opacos
xenomórficos, titanita subidiomórfica e zircões eué-
dricos como minerais acessórios.

Fácies 3 – Apresenta-se sob forma de batólitos e
stocks. O corpo maior, com área aproximada de
150 km2 exibe contornos irregulares balizadas por
falhas de natureza rúptil-dúctil e direção N-S. Si-
tua-se a sul da confluência dos rios Peixoto de Aze-
vedo e Formoso.

Stocks com área de menor expressão e formato
elipsóidais, foram cartografados ao longo da estra-
da Nova Agrovila – BR-080. Esta fácies ocorre em

região de topografia arrasada, associada a solos
vermelhos e ricos em magnetita. Mostra composi-
ção intermediária entre as rochas básicas da Suíte
Intrusiva Flor da Serra e as fácies mais graníticas da
Suíte Intrusiva Matupá, resultado de um provável
processo de mistura de magmas.

A presença de xenólitos com contornos variando
de nítidos e abruptos a graduais e difusos e a com-
posição mineralógica reforçam esta hipótese.

São intrusivos na fácies 4, cortados pelas rochas
do Granito Teles Pires e da Suíte Intrusiva Flor da
Serra, recobertos pelas Vulcânicas Colíder e local-
mente exibem contatos tectônicos.

Os dados aerogeofísicos mostram baixos valo-
res tanto para a radiometria quanto para a magne-
tometria, apesar de seu alto teor em magnetita.

Estas rochas são maciças, isótropas, sem defor-
mação, possuem cor rosa-avermelhado com pintas
verde-acinzentadas dadas pelos minerais máficos
e textura granular a inequigranular, fina a média e
raramente porfirítica. São constituídas predominan-
temente por cristais prismático-tabulares de pla-
gioclásio, euédricos a subeuédricos, geminados e
geralmente saussuritizados, e feldspato potássico
pertítico, xenomórfico e intersticial. Cristais de
quartzo fragmentados ou em fenocristais e horn-
blenda verde, prismática a tabular, associada a
cristais tabulares xenomórficos de clinopiroxênio,
completam os minerais essenciais e os opacos são
os minerais acessórios mais abundantes.

Fácies 4 – É a que apresenta maior distribuição
geográfica, ocupando as porções central e noroes-
te da Folha Vila Guarita. Ocorre sob a forma de ex-
tenso batólito cortado ou em contato tectônico com
as demais fácies desta suíte, intrudido pelos grani-
tos Teles Pires e pela Suíte Flor da Serra e encaixan-
do restos de gnaisses do Complexo Cuiú-Cuiú.

No limite leste é recoberto por sedimentos da
Formação Dardanelos e por vulcânicas da Suíte
Colíder e na parte oeste é limitado por rochas da
Suíte Intrusiva Juruena e do Granito Nhandu, próxi-
mo ao rio Braço Dois. São também recobertos a
exemplo das demais fácies, pelos sedimentos alu-
vionares da bacia do rio Peixoto de Azevedo.

Esta subunidade é bem delineada pelo levanta-
mento aerogeofísico, mostrando valores radiomé-
tricos baixos e relativamente homogêneos, tanto no
canal de potássio quanto no de contagem total. O
relevo magnético também é baixo.

Granitos e biotita granitos são as rochas predo-
minantes. Ocorrem sob a forma de blocos e em la-
jedos maciços, com boas exposições e edificando
um relevo plano a levemente ondulado. Apresen-
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Fotografia 2.11 – Autólitos e/ou enclaves de composi-
ção básica, de formas diversas e dimensões centimé-

tricas a métricas.



tam cor cinza-claro com tonalidades rosadas, es-
trutura variando de maciça e homogênea até subo-
rientada e fortemente orientada nas faixas de in-
fluência de falhas ou de zonas de cisalhamento,
onde se observam rochas cataclásticas, miloníti-
cas e ultramiloníticas, freqüentemente evidencian-
dos pelos processos de alteração hidrotermal.

As análises petrográficas indicam a seguinte
composição mineralógica média: feldspato potás-
sico pertítico (35%), com geminações Carlsbad e
polissintética cruzada; plagioclásio (25%), gemina-
do segundo a lei da Albita; e quartzo (30%) com ex-
tinção ondulante e intersticial aos feldspatos. Epi-
doto, sericita, clorita, muscovita e argilominerais
estão relacionados aos processos de hidrotermali-
zação, assumindo a posição de minerais essen-
ciais nas zonas de cisalhamento, que normalmente
contêm veios de quartzo mineralizados ou não em
ouro. Estas zonas deformadas estão confinadas e
com espessura inferior a 10m e em locais com mi-
neralizações auríferas foram exploradas até pro-
fundidades superiores a 100m. Os microgranitos e
granófiros são subordinados e apresentam textura
fina a média, subvulcânica e às vezes mostram tex-
tura porfirítica em matriz granular fina e pórfiros de
feldspato potássico com textura rapakivi e antira-
pakivi.

Em contrapartida ocorre também, em partes lo-
calizadas, granito grosso e porfirítico, incluindo
cristais de feldspatos com dimensões até 5cm.

2.2.4 Suíte Intrusiva Flor da Serra (PP�fs)

As primeiras referências a estas rochas são atri-
buídas a Abreu Filho e Barros (1992). Moura (1998)
classifica-as como basaltos de médio potássio, su-
balcalino, com padrão geoquímico semelhante aos
toleítos continentais, comparando-as com lavas de
margem continental primitiva e as correlaciona aos
diques paleoproterozóicos do Maciço de Goiás.

Estas rochas afloram nas cercanias das cidades
de Matupá e Peixoto de Azevedo e sobretudo na re-
gião do povoado de Flor da Serra, sua área-tipo.
Foram cartografadas e definidas por Moreton e
Martins (2000) em área anteriormente mapeada
como Complexo Xingu (Silva et al., 1980; Abreu Fi-
lho & Barros, 1992; e Barros, 1993). Um corpo de
maiores dimensões e forma ligeiramente convexa
aparece na margem direita do rio Peixoto de Azeve-
do, desde as proximidades da foz do rio Peixotinho
I até a do rio Braço Norte, onde se inflete para sul.
Corpos menores expõem-se a sul e sudoeste do
principal. Esta unidade é intrusiva ou engloba gra-

nitos da Suíte Intrusiva Matupá e localmente no-
ta-se contato difuso entre as mesmas, sugerindo
mistura de magmas (magma mixing). Localmente
são observados contatos tectônicos entre elas. Di-
ques e apófises de rochas básicas desta unidade,
com textura fina e fenocristais centimétricos de pla-
gioclásio, cortam frequentemente os granitos da
Suíte Intrusiva Matupá, e mais restritamente a pró-
pria unidade, numa manifestação tardia do mesmo
evento. Rochas gnáissicas tonalíticas, atribuídas
ao Complexo Cuiú-Cuiú, aparecem como megaxe-
nólitos ou como pequenos corpos não-mapeáveis
na escala do projeto, englobados por massas ga-
bro-dioríticas.

Esta unidade é composta predominantemente
por gabros, gabrodioritos, dioritos, monzogabros,
monzodioritos e diabásios e apresenta-se sob a for-
ma de corpos maciços, homogêneos, sem meta-
morfismo de cunho regional e com deformações
restritas a zonas de falhas. A textura é variável, sen-
do grossa nas partes centrais e evoluindo para tex-
turas finas e porfiríticas nas bordas.

Os gabros mostram cor cinza-escuro com tonali-
dades esverdeadas, estrutura maciça e homogê-
nea, textura granular média subófíticas e a seguinte
composição média: plagioclásio (46%); clinopiro-
xênio (12%); hornblenda (11%); biotita (4%); opa-
cos (4%); quartzo (1%) e titanita (1%). Tremolita
(9%) e outros produtos de alteração hidrotermal
completam a mineralogia. Localmente obser-
vou-se a presença destas rochas com olivina (olivi-
na gabros) ou com textura fina subofítica e fenocris-
tais de plagioclásio com até 2cm (gabros porfiríti-
cos) (fotografia 2.12).

Os dioritos e monzodioritos possuem cor cinza
com tonalidades esverdeadas e pontos rosados,
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Fotografia 2.12 – Gabro com textura porfirítica fina com
clastos de plagioclásio. LM-76.



devido a presença de feldspato potássico, e textu-
ra granular média. São maciços, homogêneos, lo-
calmente porfiríticos ou microporfiríticos e constitu-
em-se predominantemente de plagioclásio, feldspa-
to potássico, quartzo, hornblenda e biotita. Algumas
amostras apresentam um maior conteúdo de quart-
zo (quartzo-dioritos e quartzo-monzodioritos).

Os monzogabros exibem cor cinza-esverdeado,
textura intergranular fina a média, estrutura maciça
e homogênea e compõem-se de plagioclásio, cli-
nopiroxênio, hornblenda, feldspato potássico e
quartzo. Epidoto, clorita, tremolita e actinolita são
comuns e algumas amostras com maior alteração
hidrotermal foram classificadas como metabásicas
e anfibolitos e normalmente estão associadas a zo-
nas de falhas.

Em menor escala ocorrem traquiandesitos com
textura microporfirítica muito fina, compostos domi-
nantemente por plagioclásio e feldspato potássico,
este representando, em parte, processos de me-
tassomatismo.

No levantamento aerogeofísico, os mapas radio-
métricos são os que melhor delimitam esta unida-
de, correspondendo a áreas com baixa intensida-
de de potássio. Sua área também é realçada por
anomalias de cobre e ferro provenientes das amos-
tras de sedimento de corrente.

As análises litogeoquímicas destas rochas mos-
tram uma composição basáltica a andesi-
to-basáltica, de médio a alto potássio. Quando plo-
tadas no gráfico de Irvine e Baragar (1971) mos-
tram uma tendência toleiítica a calcioalcalina con-
forme a figura 2.15, ou ainda se enquadram como
toleiítos ricos em ferro e magnésio, segundo Jen-
sen (1976) (figura 2.16).

O ambiente tectônico é inferido como de tipo
continental intraplacas (Pearce et al., 1977) ou
como toleiítos de arco (Pearce & Cann, 1973).

O diagrama Zr x Ti (figura 2.17) mostra tendência
para ambientes do tipo (IAB), compatíveis com o
modelo de evolução crustal de arco magmático
adotado neste projeto, embora algumas amostras
ainda plotem no campo de cadeia meso-oceânicas
(MORB).

Datação Sm/Nd em gabro revelou idade TDM de
2.336Ma com �Nd (t) –2,08, indicando contamina-
ção crustal. É correlacionável à Suíte Ingarana
(Klein et al., 2000) de idade Pb-PB em zircão de
1.887 � 3Ma (Vasquez et al., 2000) e U-Pb SHRIMP
em zircão 1.879 � 3Ma (Santos, 2000) com a qual
mostra semelhança composicional e litológica.
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Figura 2.15 – Gráfico de Irvine e Baragar (1971) para
Suíte Intrusiva Flor da Serra.
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Figura 2.16 – Diagrama de Jensen (1976), para Suíte
Intrusiva Flor da Serra; HFT (High-Fe Tholeiite); HMT

(High-Mg Tholeiite) e CB (Calc-Alkaline Basalt).
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Figura 2.17 – Diagrama Zr x Ti de Pharaoh & Pearce
(1984), para a Suíte Intrusiva Flor da Serra.



2.2.5 Suíte Intrusiva Juruena (PP�j)

Silva et al. (1974) propuseram a designação Gra-
nito Juruena para caracterizar corpos graníticos
aflorantes na Folha Juruena, freqüentemente gnais-
sificados, elipsoidais, com orientação NW-SE e ex-
pressão topográfica positiva em imagens de radar.
Sugeriram ainda uma origem sin-orogênica, idade
pré-cambriana média e os atribuíram ao Ciclo Tran-
samazônico (2,25Ga a 2,05Ga).

Silva Neto et al. (1980) utilizaram esta mesma de-
nominação para distinguir corpos graníticos, gra-
nodioríticos e trondhjemíticos, ovalados a semicir-
culares, não deformados, distribuídos a sul e su-
deste de Paranaíta.

Na Folha Alta Floresta, Oliveira e Albuquerque
(2002) usam o termo Juruena para especificar uma
suíte granítica calcioalcalina, não deformada e não
magnética. Na área deste projeto estas rochas es-
tendem-se, sob a forma de faixa com mais de 10km
de largura, desde as proximidades da confluência
dos rios Teles Pires e Peixoto de Azevedo, até o seu
extremo-NW, passando pelas imediações das ci-
dades de Carlinda (S), Alta Floresta (NW e SE), Pa-
ranaíta (S e NW) e Apiacás (N e NW). Ocorrem sob
a forma de blocos do tipo boulders ou matacões
(fotografias 2.13 e 2.14) e lajedos maciços, com-
pondo batólitos aglutinados e amalgamados, dis-
postos segundo a direção NW-SE.

Exibe contatos tectônicos, por zonas de trans-
corrências dúcteis ou falhas contracionais, com os
granitos São Pedro, São Romão e Apiacás e a Suíte
Colíder. Está intrudida pelas rochas da Suíte Para-
naíta e do Granito Nhandu, através de contatos

aproximados, em função de se localizarem em re-
gião aplainada e com desenvolvimento de espessa
camada de solo. Restos do Complexo Cuiú-Cuiú,
na forma de xenólitos, às vezes estão englobados
na unidade.

Em imagens aerogeofísicas os granitóides Ju-
ruena caracterizam-se por exibirem baixos valores
radiométricos nos canais de K, Th e U e contagem
total (figura 2.18).

Biotita granito é o tipo litológico predominante,
com monzogranitos, granodioritos e monzonitos
subordinados (fotografias 2.15 e 2.16 e figura 2.19).

Mostram cores cinza-claro a cinza-rosado, estru-
tura homogênea e textura granular fina a grossa.
Não foram observadas deformações ou transfor-
mações relacionadas a metamorfismo regional.
Entretanto, zonas de cisalhamento restritas e locali-
zadas, de espessura centimétrica a métrica, são
formadas a partir da nuclearização de fraturas,
ocasionando o surgimento de filonitos constituídos
por quartzo, sericita, clorita e epidoto, devido apor-
te de fluidos e mudança progressiva na mineralo-
gia, textura e microestrutura dessas rochas. Estru-
turas de fluxo magmático estão presentes e carac-
terizam-se pelos alinhamentos sutis de feldspato
potássico e de pequenos e raros enclaves e xenóli-
tos clots biotíticos.

Os estudos petrográficos mostram uma composi-
ção à base de feldspato potássico, plagioclásio,
quartzo e biotita. O feldspato potássico é pertítico e
apresenta-se como cristais prismático-tabulares,
subdiomórficos e xenomórficos, com geminação po-
lissintética, cruzada e chegam a atingir até 2cm. O
plagioclácio ocorre como cristais prismáti-
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Fotografia 2.13 – Aspecto típico da forma e ocorrência
da Suíte Juruena. Boulders métricos evidenciando ho-

mogeneidade estrutural e composicional. HG-104
(639100/8892404).

Fotografia 2.14 – Aspecto de afloramento dos granitos
da Suíte Juruena na forma ovalada. SE de Carlinda,

estrada MT-208, Folha Alta Floresta. CC-70
(637448/8894325).



co-tabulares, idiomórficos a subdiomórficos, parcial-
mente saussuritizados e às vezes zonados e com
bordas albitizadas. O quartzo é intersticial aos feld-
spatos, recristalizado e forma mosaicos de subgrãos
tangenciais ou imbricados entre si. A biotita é verde,
parda ou marrom e mostra-se em agregados lamela-
res, às vezes cloritizados ou muscovitizados. Serici-
ta, clorita, epidoto e muscovita aparecem como pro-
dutos de alteração hidrotermal e entre os acessórios
destacam-se apatita, zircão, opacos, titanita e allani-
ta, esta subédrica e parcialmente metamictizada.

As análises litoquímicas permitem concluir que
estas rochas constituem uma série calcioalcalina,
alto potássio, meta a peraluminosa, com quimismo
e características mineralógicas compatíveis com
granitos de arcos vulcânicos, similares aos encon-
trados em margens continentais ativas (tabela 2.4 e
figuras 2.20 e 2.21).

Exibem teores de SiO2 variando entre 58 e 71%,
de Al2O3 entre 11 e 16% e de CaO entre 0,78 e 5%,
elevadas razões MgO/TiO2 e razões K2O/NaO
maiores que 1.
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Figura 2.18 – Imagem radiométrica, contagem total. Observam-se os baixos valores radiométricos, em matiz ver-
de e azul, desta unidade no extremo-NW da Folha Vila Guarita, passando pela parte central das folhas Alta Flo-

resta e Rio São João da Barra.

Fotografia 2.15 – Vista em planta de biotita granito por-
firítico. Estrada Nova Bandeirantes/ Fazenda do Portu-

guês. PS-35 (410626/8958115).

Fotografia 2.16 – Aspecto textural do biotita granito
porfirítico. Estrada MT-208 (Carlinda – Porto da Inde-

co). CC-70 (637448/8894325).



Mostram enriquecimento em elementos de raio
iônico grande LIL (Ba, Sr, Rb), em HFS (Zr e Hf), ter-
ras-raras leves (ETRL) e uma acentuada depleção
em terras-raras pesadas (ETRP), semelhante às
suítes calcioalcalinas alto potássio definidas por
Liégeois et al. (1998) na região de Tuareg, norte da
África (figuras 2.22 e 2.23).

Algumas amostras evidenciam valores elevados
de Na, característica de granitos pré-colisionais,
outras possuem valores moderados e aproximados
entre Na e K, com enriquecimento relativo em Ba,
Rb e Th e ETRL sugerindo refusão de uma placa ba-
sáltica subductada sob uma crosta continental, em
íntima associação com uma cunha litosférica sub-
continental.

No diagrama Hf-Rb/30-3Ta, elaborado por Harris
et al. (1986) na tentativa de discriminar quimica-
mente as rochas intrusivas ácidas a intermediárias
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Figura 2.19 – Representação modal da Suíte Juruena,
Streckeisen (1975).
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Figura 2.20 – Gráfico K2O x SiO2 (Suíte Juruena). Le
Maitre (1989).
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Figura 2.21 – Índice de Shand, modificado por Maniar
& Piccoli (1989). Discriminante de rochas de plutôni-

cas de arco continental para Suíte Juruena.

Figura 2.22 – Distribuição multielementar (Suíte
Juruena).
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(Suíte Juruena).
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Tabela 2.4 – Análises químicas (Suíte Juruena).

Amostras

Minerais
PS-35 PS-35a PS-35b PS-108 PS-108a PS-116 JD-9a LM-106 GM-68 CC-264 CC-291

Elementos Maiores (%)

SiO2 69,59 76,19 59,85 70,94 65,92 70,56 72,19 65,06 58,1 68,32 70,53
TiO2 0,54 0,27 1,1 0,31 0,53 0,57 0,3 0,63 0,9 0,27 0,26
Al2O3 13,9 11,69 15,13 14,52 16,37 13,84 13,77 16,7 16,36 16,27 14,95

Fe2O3(t) 3,43 1,65 3,2 1,82 3,84 2,71 1,95 3,7 7,1 2,16 1,57
MnO 0,09 0,04 0,2 0,08 0,12 0,08 0,06 0,06 0,15 0,05 0,04
MgO 0,8 0,3 1,47 0,28 0,66 0,51 0,24 0,98 2,84 0,62 0,38
CaO 2,27 0,78 4,36 1,32 1,94 1,55 0,91 3,28 4,99 2,12 1,35
Na2O 3,15 2,43 3,79 3,83 4,46 3,63 3,45 4,43 4,3 4,03 3,38
K2O 4,72 5,31 3,44 5,24 5,13 4,8 5,76 3,38 2,7 4,37 5,43
P2O5 0,19 0,06 0,45 0,1 0,14 0,21 0,12 0,31 0,36 0,06 0,05
P.F. 0,4 0,36 0,71 0,4 0,36 0,58 0,4 0,4 1,07 0 0
Total 99,08 99,08 93,71 98,84 99,47 99,04 99,15 99,4 98,87 98,27 97,04

Elementos-Traço (ppm)
Rb 232 279 183 294 291 262 211 99 155 138 175
Sr 205 119 303 132 124 179 84 698 636 611 336
Y 73 42 90 128 86 164 65 23 33 20 20
Zr 463 189 470 327 521 361 456 488 517 230 267
Nb 20 22 15 15 32 30 27 26 29 21 9,5
Ba 900 300 1.000 580 780 150 560 1.800 480 2.032 1.534
Th 28 49 6,1 43 39 38 29 26 24 9,9 36
U 3 6 1 7 9 9 4 2 5 1 3,5
Cr 30 20 25 30 20 37 20 20 32
Cu 6 9
Pb 17 16
Zn 30 35
Co 7 5 13 5 7 5 5 7 23 4 3

Elementos Terras-Raras (ppm)
La 89 94 100 190 32 248 120 110 61 55,3 50,9
Ce 160 160 190 227 72 327 233 200 130 101,2 108
Nd 75 68 110 150 46 160 90 68 59 39,7 40,7
Sm 13,3 10 21,7 23,86 12,2 22,6 15 9 10 5,7 6,4
Eu 1,6 1,2 3,6 2 1 3,1 1 1,7 1,4 1,02 0,9
Gd 3,99 4,44
Dy 3,39 3,57
Ho 0,66 0,73
Er 2 2,18
Yb 8,8 5 8 14 12 16 5 2 3 2,17 2,37
Lu 1 0,6 1,1 1,8 1,5 2,2 0,7 0,3 0,5 0,27 0,34
Tm 0,26 0,33



de zonas de colisão, a maioria das amostras posi-
cionou-se no campo de granitos de arco vulcânico
e apenas duas no campo dos grani tos
pós-colisionais (figura 2.24). Esta sobreposição de
assinatura geoquímica é esperada por esses auto-
res, que consideram a colisão de placas um evento
dinâmico, evoluindo desde o estágio de subduc-
ção inicial de uma placa litosférica oceânica até a
estabilização da litosfera continental.

Wyborn et al. (1992) utilizam diagrama multiele-
mentar, normalizado ao manto primordial, para
mostrar que os granitos podem ser empobrecidos
em Y e ricos em Sr, ou empobrecidos em Sr e ricos
em Y. Os primeiros têm a granada estável nas re-
giões fontes em algum estágio de sua geração e os
outros têm o plagioclásio como mineral predomi-
nante na região geradora. A ausência de anomalia
de Y nas rochas da Suíte Juruena indica que a gra-
nada não foi uma fase estável nas fontes gerado-
ras, implicando em níveis de profundidades meno-
res que 45km para estas rochas.

Dados petrográficos e químicos desta unidade
como baixa ocorrência de enclaves máficos, au-
sência de anomalia de Y em diagramas multiele-
mentares, pequena anomalia negativa de Eu, bai-
xos teores de Sr e correlação negativa entre Sr e os
indicadores de fracionamento, sugerem a geração
do magma em condições de pressão menores que
10kb, onde a granada esteve ausente, o plagioclá-
sio residual é abundante e a evolução crustal pro-
cessou-se por cristalização fracionada (Norman et
al.,1992 e Rapela & Pankhurst, 1996).

Sua área de ocorrência é bem delimitada pelo le-
vantamento aerogeofísico, com baixos valores ra-
diométricos, principalmente no canal de potássio, e

magnetométricos. Os dados coletados no campo
indicam valores entre 40 e 60cps, bem inferiores
em relação às outras unidades.

Devido à inexistência de dados geocronológicos
na área do projeto, sua idade é inferida como mais
antiga que 1.810Ma, idade máxima atribuída às ro-
chas da Suíte Paranaíta que o secciona. Dados em
área adjacente, a norte da Folha Vila Guarita, obti-
das pelo JICA/MMAJ (2000) atribuem idades de
cristalização U-Pb de 1.848 �17Ma, 1823 � 35Ma e
1.817 � 57Ma.

2.2.6 Suíte Intrusiva Paranaíta (PP�p)

Foram anteriormente cartografadas como Com-
plexo Xingu, Formação Iriri e Granito Teles Pires
(Silva Neto et al., 1980; Silva et al., 1980; Souza et
al., 1980).

Bittencourt Rosa et al. (1997), ao realizarem per-
fis geológicos na área de Paranaíta-Alta Floresta,
propuseram a denominação de Granitóide Paranaí-
ta para as rochas graníticas dessa região.

Scabora (1997), em trabalhos de prospecção
mineral para a Mineração Santa Elina, cartografou
corpos de menores dimensões destas rochas, nas
proximidades da fazenda Mogno, denominando-os
de Complexo Intrusivo Félsico e reunindo-os a ro-
chas migmatíticas e enderbíticas do Complexo Xin-
gu. Estudos de prospecção mineral nestas rochas
foram também real izados pelo Convênio
JICA/MMAJ (2000), a 20km a NW de Paranaíta,
ocasião em que as designaram de Granitos
Pré-Uatumã, do tipo II e as correlacionaram ao Gra-
nito Matupá (Moura, 1998).

Oliveira & Albuquerque (2002) designaram o ter-
mo Suíte Intrusiva Paranaíta para as rochas calcio-
alcalinas de médio a alto potássio e composição
monzonítica, monzogranítica e granítica aflorantes
nas imediações de Paranaíta, Alta Floresta e Apia-
cás. Apresentam-se sob a forma de extensos bató-
litos orientados preferencialmente na direção
NW-SE, portadores de mineralizações auríferas e
de quartzo azulado, com posicionamento crustal
meso e epizonal e de estilo intrusivo forçado a per-
missivo, indicado pela presença de enclaves, folia-
ção confinada e feldspatos pertíticos.

Ocorrem sob a forma de stocks com até aproxi-
madamente 600km2 de área, em sua maioria alon-
gados na direção NW-SE e intrusivos na Suíte Juru-
ena. Localmente são observados contatos tectôni-
cos com o Granito São Pedro e com as suítes Colí-
der e Juruena. Próximo a Alta Floresta são ainda en-
volvidos pelos granitos Nhandu ou mostram mega-
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Figura 2.24 – Diagrama de posicionamento tectônico
de Harris (1986) (Suíte Juruena).



enclaves do Complexo Cuiú-Cuiú e das Intrusivas
Básicas Guadalupe. Nas imediações da fazenda
Mogno dois pequenos stocks, pesquisados pela
Mineração Santa Elina (alvos do Rato e Morro do
Túnel), encontram-se intrusivos em rochas supra-
crustais do Complexo Bacaeri-Mogno. Os aflora-
mentos aparecem sob a forma de blocos e mata-
cões arredondados (fotografia 2.17) e o posiciona-
mento de seus limites é impreciso, em função do
espesso solo e elevado grau de arrasamento do re-
levo. As exposições localizadas no córrego Jaú e
nas adjacências do Porto da Aldeia, situadas a NW
de Paranaíta, foram consideradas como área-tipo.

A composição mineralógica mostra uma varia-
ção entre termos monzoníticos, monzograníticos e
graníticos (figura 2.25). Normalmente estes litótipos

apresentam cor cinza-arroxeado a cinza-rosado,
textura porfirítica média a grossa e equigranular e
estrutura isótropa (fotografa 2.18).

É comum a presença de enclaves máficos centi-
métricos (fotografia 2.19) a métricos de bioti-
ta-quartzo diorito e biotita-hornblenda diorito, pórfi-
ros com formas elípticas a arredondadas e com fei-
ções de mingling marcadas por inserções de cris-
tais de plagioclásio.

Na pedreira de Alta Floresta revelam duas dire-
ções de fluxo magmático, ligadas à orientação dos
megacristais de K-feldspato (N70�W/50�SW) e à
dos enclaves quartzo-dioríticos (E-W/subvertical)
(fotografia 2.20), indicando uma perfeita mistura de
magmas, onde são notadas estruturas tipo min-
gling.
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Fotografia 2.17 – Vista geral dos afloramentos de gra-
nitóides (Suíte Intrusiva Paranaíta). Estrada Apiacás,

Garimpo do Mutum. PS-247 (476865/8954800).

Figura 2.25 – Representação modal (Suíte Intrusiva Pa-
ranaíta). Streckeisen (1976).

Q

PA

Fotografia 2.18 – Aspecto textural e estrutura maciça
típica dos biotita granitos (Suíte Intrusiva Paranaíta).

AF-27 (632351/8894265).

Fotografia 2.19 – Bloco de hornblenda-biotita monzo-
granito porfirítico com enclave quartzo-diorítico (Suíte
Intrusiva Paranaíta). Garimpo do Valdomiro/NW de Pa-

ranaíta. CC-156 (547067/8947868).



Foram também observados veios de granitos
pegmatóides com espessura centimétrica e atitude
N80�W/20�SW, cortando o conjunto. Na fazenda
Cachoeirinha foi cartografado um megaenclave re-
lacionado às Intrusivas Básicas Guadalupe, geneti-
camente ligadas à evolução da Suíte Paranaíta.

Os estudos petrográficos indicam que tanto os
pórfiros como a matriz são representados predomi-
nantemente por feldspato potássico, plagioclásio,
quartzo, biotita e, às vezes, hornblenda.

O volume dos minerais opacos, principalmente a
magnetita, superior a 1%, confere a estas rochas
uma susceptibilidade magnética de 10x10 e.m.u/g,
limite para o enquadramento desses litótipos como
granitos à magnetita (Ishihara, 1981).

O feldspato potássico e os plagioclásios ocor-
rem sob a forma de cristais tabulares, em média
com 1cm e chegando a atingir 4cm. Os primeiros
exibem geminação Carlsbad e polissintética cruza-
da e alteram-se para sericita e albita e os plagioclá-
sios são zonados, geminados segundo a lei da
Albita e mostram composição variando de oligoclá-
sio a andesina (An20 a 40). O quartzo é xenomórfico,
intersticial aos feldspatos, forma mosaicos de cris-
tais fraturados e tangenciais ou imbricados entre si,
exibe extinção ondulante e, às vezes, aparece com
coloração azulada nos termos subvulcânicos. A
biotita é verde e aparece como agregados lamela-
res, geralmente transformada em clorita e a horn-
blenda é rara. Sericita, epidoto, clorita e carbonatos
são os principais produtos de alteração e os mine-
rais acessórios são apresentados por magnetita, il-
menita, titanita, zircão, apatita e allanita.

Os dados litoquímicos desta suíte caracteri-
zam-na como uma série calcioalcalina de médio a
alto potássio (diagramas de Irvine e Le Maitre
(1989) (figuras 2.26 e 2.27), meta a levemente pera-
luminosa (Maniar e Piccoli, 1989, figura 2.28), com
quimismo compatível a granitos de arcos vulcâni-
cos (Harris et al., 1986, figura 2.29) e similares às in-
trusões calcioalcalinas encontradas em margens
continentais ativas, como as séries monzoníticas
da Patagônia (Lameyre, 1987 e Rapela & Pank-
hurst, 1996).

Mostram valores entre 56 e 75% de SiO2, 14 a
18% de Al2O3 e 1,5 e 4,7% de CaO, elevada razão
MgO/TiO2 (2,1), razão K2O/NaO maior que 1, enri-
quecimento em Ba e Sr, valores moderados de Zr e
Rb e baixos teores de Nb, Y e Ta (tabela 2.5).

Os padrões de terras-raras, normalizados em re-
lação ao condrito, apontam elevado enriquecimen-
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Fotografia 2.20 – Fluxo magmático em biotita granito
porfirítico dado pela orientação dos megacristais de
K-feldspato e de enclave diorítico. Pedreira de Alta

Floresta. CC-22 (591595/8907983).
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Figura 2.26 – Diagrama AFM discriminante dos cam-
pos calcioalcalino e toleiítico (Irvine & Baragar, 1971).
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Figura 2.27 – Gráfico K2O x SiO2 (Le Maitre, 1989).



to em ETRL e menor em ETRP, forte fracionamento
(La/Yb) e anomalia negativa de Eu (figura 2.30), o
que aliado ao enriquecimento em K, Ba, Rb e Th fa-
vorece a hipótese, admitida neste projeto, da sub-
ducção de W para E/NE de uma placa sob uma cros-
ta continental e em íntima associação com uma cu-
nha do manto litosférico, posicionada numa zona
distal.

No diagrama de Harris et al. (1986) esta suíte lo-
caliza-se no campo de arco vulcânico. Estes auto-
res consideram a colisão de placas um evento di-
nâmico, evoluindo desde o estágio inicial da sub-
ducção até a sua estabilização, o que justificaria a
sobreposição entre as assinaturas geoquímicas
nestes ambientes.

A potencialidade metalogenética destas rochas
graníticas é evidenciada pelo grande número de
garimpos de ouro primário em veios de quartzo en-
caixados nestas intrusões e de ouro secundário lo-
calizados nas bordas das intrusões. A concentra-
ção elevada de fácies oxidada, rica em magnetita,
demonstra um magma hidratado com alta taxa de
fugacidade de oxigênio e rico em sulfetos e ouro.

Dados geocronológicos, pelo método U-Pb, re-
velaram as seguintes idades: 1.793 � 6Ma, 1.803 �

16Ma, 1.801 � 7,8Ma e 1.816 � 57Ma (Santos,
2000). Análises isotópicas Sm/Nd, em granito porfi-
rítico da pedreira de Alta Floresta, mostraram ra-
zões Sm147/Nd144 de 0,1121 e Nd143/Nd144 de
0,511584 � 13 (1�) e idade-modelo TDM de 2.221
Ma, com �Nd (t) de –1,25 (Pimentel, 2000).

2.2.7 Alcalinas Rio Cristalino (PP�rc�

Silva et al. (1980) cartografaram, sob a denomi-
nação de Alcalinas Canamã, um corpo de rochas
de natureza álcali-sienítica, aflorante a norte de Alta
Floresta, em correlação ao Sienito Canamã, defini-
do por Silva e Issler (1974), na região do Rio Cana-
mã, parte nordeste da Folha SC.21-Y-A (Aripuanã)
e cuja idade Rb-Sr é de 1.175 � 14Ma.

No presente trabalho propõe-se a mudança da
designação Alcalinas Canamã para Alcalinas Rio
Cristalino para as rochas sieníticas aflorantes na
confluência dos rios Cristalino e Teles Pires, NNE
de Alta Floresta, em função da idade encontrada
por Santos (2000) ter sido bem mais elevada
(1.806Ma – U-Pb), o que as diferencia temporal-
mente das encontradas na região de Aripuanã.

Acham-se reunidas sob a forma de batólito (7km
x 14km) intrudido em rochas vulcânicas ácidas da
Suíte Colíder, como observado na margem direita
do rio Teles Pires, 2km a leste do porto da Madese-
ik, onde brechas de intrusão com xenólitos angula-
res de rochas vulcânicas, encontram-se associa-
das a riebeckita-aegirina sienito (fotografia 2.21) e
a sienito com megacristais de anfibólio sódico. Em
geral seus contatos encontram-se mascarados por
coberturas aluvionares e latossolos vermelhos ri-
cos em magnetita. Na parte sudoeste encon-
tram-se em contato tectônico com sedimentos do
Grupo Beneficente.

Em mapas aerogeofísicos (figuras 2.31 e 2.32)
esta unidade corresponde às mais expressivas
anomalias radiométricas (canais de K, Th e U e de
Contagem Total) da área, com registro de anomali-
as com até 1.500cps (cintilômetro SPP-2) durante
as etapas de campo, nos domínios do riebecki-
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Figura 2.28 – Índice de Shand, modificado por Maniar
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Tabela 2.5 – Resultados químicos (Suíte Paranaíta).

Amostras CC-1 CC-2c CC-13 CC-14* CC-22a CC-22d CC-113a CC-113b CC-113b CC-13 CC-117a CC-118 CC-108 CC-123 CC-145 CC-156c CC-155 CC-210 PS-65 PS-67 PS-68 JD-11a JD-10

Elementos Maiores (%)

SiO2 65,08 65,71 64,42 58,13 69,42 58,82 56,00 65,80 64,30 63,68 67,16 63,71 72,51 68,57 69,92 63,07 58,86 67,57 67,89 64,34 66,34 67,76 66,70

TiO2 0,53 0,59 0,60 0,94 0,43 0,84 0,88 0,57 0,64 0,61 0,58 0,84 0,21 0,57 0,51 0,79 0,88 0,65 0,54 0,79 0,54 0,35 0,61

Al2O3 16,47 15,28 15,15 15,48 15,02 18,60 16,80 15,37 15,38 15,14 14,60 16,53 14,35 15,22 14,02 14,78 16,84 15,57 15,13 14,83 14,89 15,8 14,88

Fe2O3 3,79 4,19 4,18 7,47 2,00 5,28 7,42 4,02 4,38 1,68 3,85 4,30 1,44 2,58 3,26 5,72 7,14 3,54 3,24 5,46 3,95 2,34 3,9

MnO 0,08 0,10 0,12 0,22 0,04 0,09 0,27 0,10 0,07 0,09 0,10 0,14 0,09 0,11 0,09 0,09 0,22 0,11 0,09 0,14 0,10 0,06 0,08

MgO 1,15 1,33 1,90 2,76 0,42 1,42 3,94 1,45 1,72 0,00 1,36 1,56 0,47 0,78 0,42 0,00 3,03 0,56 0.89 1,16 1,14 0,59 0,67

CaO 3,75 3,38 3,64 4,71 2,46 6,13 6,00 3,08 3,35 3,65 2,62 2,78 1,65 1,97 1,69 3,44 4,71 1,97 2,02 2,8 2,20 2,17 2,19

Na2O 4,33 2,68 3,25 3,48 3,69 5,13 3,97 3,40 3,30 3,13 3,12 3,46 3,47 3,86 3,11 2,83 4,67 3,13 3,84 3,89 3,71 4,94 4,00

K2O 3,13 4,29 4,29 4,56 4,69 1,84 3,20 4,53 4,63 3,30 4,87 3,73 4,26 4,79 5,17 4,82 2,67 4,85 5,03 4,04 4,57 3,98 4,49

P2O5 0,33 0,38 0,26 0,53 0,34 0,78 0,46 0,30 0,37 0,26 0,26 0,12 0,09 0,23 0,15 0,48 0,41 0,18 0,21 0,24 0,16 0,18 0,33

P.F. 0,27 0,31 0,00 0,58 0,36 0,36 1,11 0,54 0,54 0,00 0,67 1,99 0,36 0,45 0,40 0,00 0,50 0,22 0,4 1,02 0,9 0,40 0,54

Total 98,91 98,12 97,44 98,86 98,87 99,29 100 99,08 98,14 94,54 99,19 99,16 98,90 99,13 98,74 96,02 99,93 98,25 99,28 98,71 98,50 98,57 98,36

A/CNK 1,47 1,46 1,36 1,31 1,38 1,41 1,27 1,40 1,36 1,52 1,37 1,65 1,52 1,43 1,40 1,33 1,39 1,56 1,71 1,87 1,80 1,42 2,16

MgO/TiO2 2,17 2,25 3,17 2,94 0,98 1,69 4,48 2,54 2,68 - 2,34 1,86 2,23 1,37 0,82 - 3,44 0,86 1,65 1,47 2,11 1,69 1,10

K2O/Na2O 0,72 1,60 1,32 0,74 1,27 0,35 0,80 1,33 1,40 1,05 1,56 1,08 1,23 1,24 1,66 1,70 057 1,55 1,31 1,04 1,23 0,80 1,12

Elementos-Traço (ppm)

Rb 106 140 194 215 157 91 174 185 176 0 200 223 185 183 189 0 186 189 192 211 223 109 247

Sr 769 435 491 351 325 675 471 465 514 534 400 481 478 372 147 472 432 153 455 335 326 318 184

Y 38 34 37 43 23 33 23 31 33 34 35 40 34 51 59 57 39 86 68 68 80 39 80

Zr 486 309 303 315 481 1.098 145 319 401 314 275 358 238 342 702 590 198 580 531 959 576 276 576

Nb 6 17 17 16 2,00 9 10 10 15,8 19,6 16 32 27 34 21 25,70 12,00 34 25 13 24 20 57

Ba 2.300 1.200 960 580 1.300 1.300 660 1.100 1.082 - 890 780 1.200 850 1.600 - 500 1.100 1.200 1.900 1.300 940 890

Th 13 27 23 17 25 17 11 18 18,3 17,9 19 36 26 32 30 26,20 11 41 42 21 33 10 33

U 1 1 4 6 5 5 3 3 5,40 5,90 6 8 12 16 3 12,30 6 5 5 3 4 4

Ta 1 1,40 1,20 1,00 1,60 1,10 1,10 1,40 1,50 1,20 1,60 3,10 1,4 2,40 1,80 8,20 1,20 2,70 1,7 1,9 1,6 1,1 6,2

Hf 10 8,90 8,60 8,80 12,00 29,00 4,00 7,90 10,60 7,80 7,50 10 5,6 8,90 22 14,90 6,20 15 14 21 14 8,1 14

Cu - - - - - - - 49 - 14 - - - - - 7 - - - - - - -

Pb - - - - - - - - - 10 - - - - - 198 - - - - - - -

Zn 100 100 100 110 100 100 110 100 64 70 - - - - - - - - - 110 - 100 -

Elementos Terras-Raras (ppm)

La 130 100 62 87 90 99 47 69 68,20 17,90 81 81 72 96 66 80,40 73 160 140 81 95 55 95

Ce 140 160 110 130 150 150 92 110,00 129,4 116,10 130 231 120 160 110 171,10 120 266 221 200 140 110 140

Nd 85 65 50 69 63 62 51 47 49,5 49,1 56 75 57 81 59 77,20 54 140 90 82 72 49 72

Sm 10,70 9,30 7,70 10,40 8,30 7,80 8,40 6,70 7,90 8,50 8,20 12,20 12,20 12,20 11,30 12,00 8,20 22,40 12,21 14,3 11 10,5 11

Eu 2,30 1,7 1,50 2,10 1,70 2,80 1,70 1,40 1,53 1,52 1,40 1,80 1,50 1,80 2,50 1,93 1,70 2,80 1,8 3 1,7 1,1 1,7

Gd - - - - - - - - 5,97 7,14 - - - - - - - - - - - - -

Dy - - - - - - - - 5,19 5,78 - - - - - - - - - - - - -

Ho - - - - - - - - 1,24 1,26 - - - - - - - - - - - - -

Er - - - - - - - - 3,61 3,98 - - - - - - - - - - - - -

Yb 3 3 4 4 2 3 3 3 3,81 3,92 4 7 3 6 7 6,49 5 10 5 7 6 3 6

Lu 0,30 0,40 0,30 0,50 0,30 0,50 0,50 0,50 0,64 0,63 0,50 0,80 0,40 0,70 1,00 1,04 0,60 1,20 0,7 1 0,8 0,3 0,8

Tm - - - - - - - - 0,49 0,53 - - - - - - - - - - - - -



ta-aegirina sienito, sua área de ocorrência também
associa-se a acentuada anomalia magnética (> 5,8
nT/m), possivelmente reflexo do alto conteúdo de
magnetita.

No domínio desta unidade, a partir de análises
mineralógicas efetuadas em concentrados de ba-
teia, foram detectados fosfatos de estrôncio, grupo
da hamlinita, série goiasita-gorceixita-florencita.

Petrograficamente a rocha predominante é rie-
beckita-aegirina sienito de cor cinza-avermelhado,
textura granular média porfirítica com matriz hipi-
diomórfica e estrutura maciça. É composto por
feldspatos, clinopiroxênio e anfibólio.

Os feldspatos potássicos são predominantes e
pertíticos e ocorrem como cristais prismático-tabu-
lares, euédricos a subédricos, tanto na matriz
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Figura 2.30 – Distribuição dos elementos terras-raras,
normalizados segundo o manto primitivo (Taylor e

MacLennan, 1985).

Fotografia 2.21 – Aspecto textural do riebeckita-egirina
sienito com megacristais prismático tabulares de anfi-

bólio sódico e xenólitos de rocha vulcânica ácida.
CC-218 (610111/ 8935041).

Figura 2.31 – Imagem radiométrica (canal Th) da área do Projeto PROMIN Alta Floresta, observam-se os altos va-
lores radiométricos de Th na Folha Alta Floresta, em matiz vermelho.



quanto como nos pórfiros. O plagioclásio é parte
essencial da matriz e preenche os interstícios dos
feldspatos potássicos. Os minerais máficos for-
mam agregados de megacristais xenomórficos,
por vezes poiquilíticos, com inclusões de feldspa-
tos e são representados por clinopiroxênios ver-
des (aegirina) e anfibólio sódico azul a verde (rie-
beckita), que atinge até 4cm nos sienitos pegma-
tóides.

O quartzo é raro, xenomórfico e aparece como
mosaicos de cristais fraturados. Entre os minerais
acessórios destacam-se a magnetita, a titanita e a
fluorita. Como produtos de alteração hidrotermal
ocorrem sericita, clorita, carbonatos e argilomine-
rais.

Na Fazenda do Cristalino ocorre uma fácies
mais fina com o sienito apresentando cor verme-
lha-escura, textura fina a média, estrutura maciça
e com o feldspato potássico perfazendo 80% da
rocha.

A sul do porto da Madeseik, com o aumento de
quartzo, estes termos passam para quartzo sienitos
homogêneos.

O estudo litoquímico mostra que os sienitos e os
quartzo-sienitos têm filiação cogenética, com valo-
res de SiO2 entre 61 e 62,58%, MgO entre 0,06 e
0,66%, Na2O entre 0,75 e 8,16%, Al2O2 entre 16,01
e 16,38% e CaO entre 0,27 e 2,39%, assemelhan-

do-se aos resultados das alcalinas pós-colisionais
de Mali (África), segundo Liégeois et al. (1998).

Estas rochas derivam de um magmatismo alcali-
no com alto teor de Na2O, ratificado pela presença
de minerais ferro-magnesianos sódicos (aerigina e
riebeckita) e diferindo do magmatismo calcioalcali-
no alto potássio (HKCA) da Suíte Intrusiva Juruena
e do Granito Nhandu. Apresentam alto conteúdo de
alumínio, com índice agpaítico em torno de 0,67,
bem abaixo do das rochas alcalinas típicas (>1).

Pelo diagrama multielementar (figura 2.33), nor-
malizado ao manto primordial, as amostras selecio-
nadas mostram um enriquecimento em elementos
HFS (alto campo de força) como Zr, P, Nb, Th e U e
empobrecimento em Ti e elementos LILE como Sr e
Ba, sugerindo uma maior participação de fontes
mantélicas em sua geração.

Mostram ainda um elevado enriquecimento em
terras-raras leves (ETRL) e depleção em terras ra-
ras pesadas (ETRP), em relação ao manto primitivo,
figura 2.34. A relação La/Yb=14 e a pequena ano-
malia negativa de Eu são indicativas de fraciona-
mento de plagioclásio num líquido silicático duran-
te a evolução de um magma parental mais máfico.

Segundo Liégeois et al. (1998) o magmatismo
calcioalcalino alto potássio (HKCA) apresenta am-
pla distribuição e maior volume e estão ausentes
em períodos anorogênicos e de colisão frontal, sen-
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Figura 2.32 – Imagem radiométrica (canal U) da área do Projeto PROMIN Alta Floresta, observam-se os altos va-
lores radiométricos de U na Folha Alta Floresta, em matiz vermelho.



do compatível com ambiente pós-colisional origi-
nário de uma subducção oblíqua, balizada por pro-
fundas zonas de cisalhamento transcorrente. Já o
magmatismo alcalino é restrito, em menor volume,
ligado a profundas falhas litosféricas e marca o fim
do período orogênico.

Segundo Foley (1992) os granitóides HKCA ge-
ralmente são resultantes de subducção e desidra-
tação de uma placa oceânica, que provoca um me-
tassomatismo potássico ou hibridização do manto

litosférico subjacente, permitindo a geração de
magmas potássicos.

Portanto, zonas do manto ricas em potássio vão
gerar as séries HKCA (Suíte Intrusiva Juruena) e até
as séries shoshoníticas (Granito Nhandu). Liégeois
et al. (1998) propuseram como núcleo gerador das
rochas alcalinas um enriquecimento localizado da
litosfera inferior e topo da astenosfera.

Os dados geocronológicos disponíveis para os
sienitos do Rio Canamã indicam idades de 1.169 �

57Ma pelo método K-Ar (Tassinari e Teixeira, 1978)
e de 1.175 �14Ma pelo método Rb/Sr (isócrona ver-
dadeira em rocha total e razão inicial Sr87/Sr86 de
0,705) (Basei, 1974).

Para os sienitos do Rio Cristalino tem-se uma isó-
crona Rb/Sr de 1.332 � 29Ma (Silva et al., 1980) e
uma idade de 1.806 � 3Ma obtida pelo método
U/Pb (Santos, 2000), desvinculando-se temporal-
mente, o Evento alcalino Rio Cristalino do Evento
Canamã.

2.2.8 Intrusivas Básicas Guadalupe (PP�g)

Esta denominação é proposta por Oliveira &
Albuquerque (2002) para individualizar um clã de
corpos básicos representados por gabros, micro-
gabros, diabásios e dioritos porfiríticos aflorantes
nas cercanias da comunidade de Nossa Senhora
de Guadalupe, sudoeste de Alta Floresta. Estes lito-
tipos ocorrem sob a forma de stock intrusivo em
granitos porfiríticos da Suíte Intrusiva Paranaíta, e
também sob a forma de enclaves e megaenclaves,
razão pela qual estas unidades são consideradas
cogenéticas.

Corpos monzodioriíticos e dioríticos, aparecem a
norte de Nova Bandeirantes, próximo à sede da
Agropecuária Blumenau e na região de Novo Astro,
no córrego Queixadinha.

Neste último local, além de estarem associadas
à Suíte Intrusiva Paranaíta, são controlados por zo-
nas de cisalhamentos transcorrentes com direção
variando de NW-SE a E-W.

Os gabros possuem cor cinza-escuro com tona-
lidades esverdeadas, textura granular média, es-
trutura maciça e a seguinte composição mineraló-
gica: hornblenda verde em cristais prismáticos-ta-
bulares, dispostos em agregados e substituindo os
clinopiroxênios; plagioclásio prismático, subidio-
mórfico e parcialmente saussuritizado; quartzo e
feldspato potássico, intersticiais; biotita, epidoto,
sericita, carbonato e pirita como produtos de altera-
ção hidrotermal; e titanita, magnetita e apatita como
minerais acessórios.
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Figura 2.33 – Diagrama multielementar, normalizado
ao manto primordial de Taylor e MacLennan (1985).
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Estas rochas transicionam para dioritos porfiríti-
cos de cor verde-escura com manchas acinzenta-
das, textura porfirítica e compostos predominante-
mente por fenocristais de hornblenda imersos em
matriz formada por cristais subidiomórficos, poligo-
nizados e parcialmente saussuritizados de plagio-
clásio. Subordinadamente aparecem clinopiroxeni-
tos e megacristais de até 3cm de hornblenda.

Os monzodioritos mostram cor cinza com man-
chas verde-escuras, textura inequigranular fina a
grossa, estrutura maciça e constituem-se predo-
minantemente de plagioclásio, feldspato potássi-
co, hornblenda, quartzo e biotita. Os dioritos têm
cor verde com tons cinzentos, textura inequigra-
nular média e compõem-se essencialmente de
plagioclásio, hornblenda, biotita e tremolita (tabe-
la 2.6).

Diques de diabásio porfirítico, cortando rochas
do Granito Nhandu (região do Trairão) e das suítes
Colíder (Novo Sonho) e Paranaíta (N. Sra. do Gua-
dalupe), são correlacionados a esta unidade. Mos-
tram textura microporfirítica com matriz subofítica
fina, estrutura maciça, e constituem-se de fenocris-
tais de clinopiroxênio, tabulares e xenomórficos e
com bordas substitiuídas por hornblenda ver-
de-pálida, distribuídos em matriz formada por cris-

tais ripiformes e fortemente saussuritizados, de pla-
gioclásio. O quartzo e o feldspato potássico for-
mam intercrescimentos gráficos e mirmequíticos.

Como estas rochas encontram-se intimamente
associadas aos granitóides da Suíte Intrusiva Para-
naíta, admite-se que tenham idades aproximadas
de 1,8Ga.

2.2.9 Suíte Colíder (PP�c)

Oliveira & Leonardos (1940) caracterizaram de
Série Uatumã um extensivo vulcanismo ácido ano-
rogênico, pré-cambriano ocorrido no Cráton Ama-
zônico.

Forman et al. (1972) utilizaram a denominação
Formação Iriri para especificar rochas riolíticas e
riodacíticas aflorantes ao longo do rio homônimo.
Andrade et al. (1978) adotaram o termo Grupo Iriri,
subdividido nas formações Aruri (vulcanoclásticas)
e Salustiano (derrames ácidos), para rochas seme-
lhantes expostas na região do Tapajós.

Silva et al. (1980) enfeixaram na Formação Iriri ro-
chas vulcânicas ácidas a intermediárias, vulcano-
clásticas e sedimentares e acrescentaram à unida-
de o Granito Teles Pires, passando a designar o
conjunto plutovulcânico de Grupo Uatumã.
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Tabela 2.6 – Composição modal estimada (%) das Intrusivas Básicas Guadalupe na Folha SC.21-V-D (Rio São
João da Barra).

Petrografia Bt-hb monzodior.granof. Hb-bt monzodiorito Bt-hb monzodiorito Bt-hb diorito
Mineralogia PS-117 PS-118 PS-124 PS-213

Quartzo 10 10 5 2
Plagioclásio 37 33 42 34
K-Feldspato 18 20 20 3
Hornblenda 10 5 20 -
Biotita 10 10 5 5
Ortopiroxênio - - - -
Tremolita - - - 10
Olivina - - - -
Clorita TR 3 1 5
Sericita 2 2 1 2
Epidoto 5 8 2 -
Titanita 2 3 2 3
Apatita TR TR TR TR
Zircão TR TR TR TR
Opacos 5 5 1 1
Bowlingita - - - -
Uralita -- - - -
Carbonato - - - -
Argilominerais 1 1 1 -



Os primeiros trabalhos sugerindo episódios
magmáticos distintos foram apresentados por Silva
et al. (1974) e Basei (1974), quando admitiram um
decréscimo das idades destas rochas, de nordeste
para sudoeste, apoiados em datações Rb/Sr.

Pinho (2001), com base em dados geocronológi-
cos U-Pb, propõe a retomada da denominação
Magmatismo Teles Pires para estas rochas na re-
gião norte do Estado de Mato Grosso.

A extensiva distribuição de rochas vulcânicas no
Cráton Amazônico com idades, ambientes, metalo-
gênese e estruturas distintas, permitem vincular
sua evolução a arcos magmáticos, temporal e es-
pacialmente diferenciados, aglutinados entre si e
com idades sucessivamente mais antigas na parte
leste do Cráton Amazônico e mais novas na parte
oeste, abandonando o modelo de derrame fissural
continental, estendido indiscriminadamente a toda
plataforma amazônica.

Neste contexto, as rochas vulcânicas, subvulcâ-
nicas, piroclásticas e epiclásticas, aflorantes nas
cercanias da cidade de Colíder, na parte leste deste
projeto e bordejando a parte sul da Serra do Ca-
chimbo, foram denominadas de Suíte Colíder. Estas
rochas apresentam-se relacionadas ao Arco Mag-
mático Juruena, erigido entre 1,85Ga e 1,75Ga, in-
clui termos vulcânicos de natureza calcioalcalina,
composição ácida a intermediária e evolução vincu-
lada às suítes graníticas Paranaíta, Juruena e Nhan-
du.

Datações geocronológicas da região de Tapajós
indicam idades Pb-Pb em zircão variando de 1.877
� 2Ma a 1.890 � 2Ma para as vulcânicas ácidas
(Vasquez et al., 1999; e Dall’Agnol et al., 1999), bem
superiores à idade U-Pb de 1.786 �17Ma obtida em
riolito pórfiro localizado a noroeste de Paranaíta
(JICA/MMAJ, 2000) e à idade U/Pb de 1.781 � 8Ma.
do riolito pórfiro aflorante a sudeste de Nova Santa
Helena. (Pimentel et al., 2001).

Pimentel et al. (2001) apresentaram também a
idade modelo destas rochas com TDM de 2.344Ma
e �Nd (t) de –3,75, indicando uma fonte mantélica
com contaminação crustal.

Essas últimas idades foram ratificadas por data-
ção U-Pb em ignimbritos riodacíticos provenientes
de furo de sonda situado na região do rio Moriru,
norte da cidade de Aripuanã, onde se obteve idade
de 1.801 �11Ma (Pinho et al., 2001) e que constitui
provavelmente a continuidade para oeste da faixa
de rochas vulcânicas cartografada pelo Projeto
Alta Floresta.

Esta unidade apresenta ampla distribuição geo-
gráfica na área do projeto, com boas exposições

nas proximidades de Colíder, onde foi considerada
área-tipo.

Na parte leste é recoberta pelas rochas sedi-
mentares da Formação Dardanelos e pelas cober-
turas tércio-quaternárias e aluvionares, recobre ou
apresenta-se em contato tectônico com as unida-
des plutônicas São Pedro, Nova Canaã, Nhandu e
Matupá e é intrudida pelos granitos Teles Pires. Lo-
calmente observa-se uma transição entre os micro-
granitos e granófiros subvulcânicos e os granitói-
des Nhandu que por vezes cortam também as vul-
cânicas.

Na parte norte manifesta-se como uma faixa con-
tínua, com largura média de 20km, direção
WNW/ESSE, recoberta ou em contato tectônico
com as rochas sedimentares do Grupo Beneficen-
te, cortada pelos granitos Teles Pires ou recobrindo
rochas graníticas de diversas unidades mais anti-
gas.

Reúne uma grande diversidade litológica com
predominância de rochas vulcânicas e subvulcâni-
cas, seguidas de piroclásticas e epiclásticas em
menor proporção (tabela 2.7). As subvulcânicas
têm uma ampla distribuição e representam cúpulas
de intrusões graníticas, hipoabissais compondo
um pacote maciço, com texturas microporfiríticas a
finamente cristalina com estruturas de fluxo pouco
evidentes. São formadas por microgranitos, micro-
quartzo-monzonitos, micromonzonitos, micromon-
zogranitos e granófiros.

Apresentam composição homogênea, estrutura
maciça e cores variando de cinza-avermelhado a
cinza-arroxeado com tonalidades róseas e esver-
deadas. Ao microscópio mostram textura porfirítica
e matriz granular fina, granofírica, constituída por
quartzo, plagioclásio e feldspato potássico pertíti-
co com intercrescimentos gráficos e mirmequíticos
e com lamelas de biotita verde. Os fenocristais são
de feldspatos potássicos pertíticos, às vezes poi-
quilíticos nas bordas, plagioclásio e quartzo anédri-
co e mostram indícios de corrosão magmática. Lo-
calmente são observadas amostras ricas em horn-
blenda.

Estas rochas, a leste de Nova Santa Helena e nas
proximidades da fazenda Raio do Sol, mostram
uma gradação desde rochas de granulação grossa
atribuídas ao Granito Nhandu até rochas com ma-
triz afanítica e microgranular de aspecto sacaroidal
e contendo fenocristais de quartzo e feldspatos po-
tássicos com franjas de intercrescimento mirme-
quítico, próprios de intrusões em regime de epizo-
na e, localmente, transicionando para rochas vul-
cânicas com estruturas de fluxo (fotografia 2.22).
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Tabela 2.7 – Composição modal estimada (%) de amostras da Suíte Colíder, das folhas Alta Floresta (CC) e Vila Guarita (LM e GM): riodacito (CC-7,
CC-174, CC-186b, CC-205b, CC-206b, GM-80, GM-83, GM-97); andesito (CC-229, CC-282, LM-50, GM-13a, GM-17b, GM-57e, GM-69a, GM-78a); micro-

granito (CC-173, CC-196d, CC-196a e CC-208); microquartzo-monzonito (CC-198a e CC-198b) e brecha riodacítica (CC-179a e CC-179b).

Amostras

Minerais
CC-7 CC-8 CC-173 CC-174 CC-79a CC-79b CC-86b CC-96d CC-96a CC-98a CC-98b CC-05b CC-206b CC-208 CC-218a CC-229 CC-282 LM-50 LM-95 GM-13a GM-17b GM-57e GM-69a GM-78a GM-80 GM-83 GM-97

Quartzo 51 15 15 30 25 25 20 30 20 10 10 20 25 30 20 20 30 10 38 20 10 5 10 20 20 20

Feldspato
Potássico

15 5 49 25 15 15 10 22 36 20 30 15 21 34 25 10 10 10 10 37 15 39

Biotita 10 5 3 2 3 3 5 2 2 20 5 2

Hornblenda 3 5 5 10 15

Muscovita 2

Sericita 30 15 2 5 3 5 10 2 5 5 10 4 1 10 5 2 50 2 5 5 5 3 4 2 2 5

Epidoto 28 3 1 5 2 2 8 1 1 5 5 3 5 10 10 1 5 3

Clorita 5 1 1 5 5 8 5 12 5 2 tr 3 4 8 10 10 20 4 5 5 5

Fluorita tr tr 1 1 1 1

Carbonatos 1 tr 5 5 5 2 10 10 4 1 tr 3 4 2 1 10 3

Argilominerais 1 1 1 2 5 1 2 3 3 1 1 1 1 20 5 3 1 2 1 1 8

Opacos 2 5 2 2 2 3 2 3 1 10 3 3 2 2 5 3 10 5 3 5 2 2 5 1 3 5

Zircão tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr

Titanita 3 1 1 2 1 3 tr 2 1 tr 2 2 2 1 2 1

Apatita tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr

Turmalina tr

Allanita 1



Associadas a estas rochas são observadas, a
norte da fazenda Raio do Sol, brechas vulcânicas
bandadas, ricas em sulfetos (pirita e calcopirita),
com matriz riodacítica, afanítica a microgranular,
contendo fragmentos centi a decimétricos de rio-
dacito e de rochas quartzo-feldspática félsica crip-
to a microcristalina, estirados e orientados vertical-
mente ao longo do fluxo (fotografia 2.23).

Estas brechas não apresentam deformação tec-
tônica, indicando ter sido este local uma área de ex-
travasamento de magma e/ou voláteis. As vulcâni-
cas apresentam composição variando de riolítica a
andesítica e têm distribuição mais restrita.

Corpos andesíticos foram cartografados a sul e
leste de Colíder e na fazenda Vaca Branca, norte de
Alta Floresta, onde ocupam áreas arrasadas e origi-
nam solos avermelhados e ricos em magnetita.

Estes litótipos apresentam cor cinza-escura a pre-
ta, estrutura maciça e textura microlítica fluidal e
porfirítica a microporfirítica, com fenocristais eué-
dricos e ripiformes de plagioclásio e raros cristais
de quartzo com indícios de corrosão magmática,
imersos em matriz originalmente vítrea (fotomicro-
grafia 2.3).

Notam-se ainda aparentes estratificações cruza-
das convolutas e plano-paralelas, fragmentos de
microgranitos e vesículas centimétricas preenchi-
das por sílica ou carbonato, normalmente amarro-
tadas e achatadas, demonstrando movimentação
durante a cristalização e gerando texturas de fluxo
direcional na lava.

A leste de Nova Santa Helena, na interfácies de
intrusões graníticas epizonais rasas, ocorrem rioli-
tos com textura de fluxo bem desenvolvida, onde
identifica-se uma mesóstase vítrea fluidal contendo
fenocristais euédricos de feldspato potássico e
quartzo de alta temperatura, ambos com golfos de
corrosão (fotomicrografia 2.4).

A sul de Colíder, em direção à serra Formosa,
nota-se uma seqüência de lavas andesíticas e riolí-
ticas com intercalações de rochas piroclásticas e
epiclásticas, localmente cortadas por rochas quart-
zo-sieníticas. Uma seqüência semelhante locali-
za-se na encosta da serra do Cachimbo, a norte de
Paranaíta (fazenda Nossa Senhora Aparecida)
conforme o perfil da figura 2.35.

Na Cachoeira do Mercúrio, situada a leste de Co-
líder, nota-se um pacote com cerca de 25m de es-
pessura de rochas com marcas onduladas e aca-
madamentos gradacionais decimétricos. Petrogra-
ficamente são identificados um agregado de crista-
loclastos de plagioclásio, máficos, fragmentos líti-
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Fotografia 2.22 – Estratificação plano-paralela e trun-
cada em lava riolítica. GM-78 (684215/8797191).

Fotomicrografia 2.3 – Microfenocristais euédricos de
plagioclásio porfirítico a microporfirítico, e raros cristais

de quartzo com indícios de corrosão magmática e
aparentes estratificações plano-paralelas.

Fotografia 2.23 – Bloco de brecha vulcânica com ma-
triz riodacítica e fragmentos orientados de riodacito e
de rocha feldspática felsítica, microcristalina. Estrada

para o distrito de Novo Sonho. CC-186
(534215/8968831).



cos e pumáceos (fotomicrografia 2.5), imersos em
matriz fração pó, estruturas laminares nítidas e aca-
madamento gradacional.

Estas rochas recobrem e são capeadas por la-
vas andesíticas microporfiríticas com texturas de
regime de derrames aéreos, sugerindo um regime
de deposição do tipo surgência.

A área de ocorrência desta suíte é bem marcada
nos mapas radiométricos por anomalias modera-
das a altas (canais de Th e K e Contagem Total). É
delineada também nos mapas magnetométricos.
Entretanto a escala do levantamento aerogeofísico
não permitiu a individualização das litologias ou
das cúpulas graníticas de epizona.

Dados químicos da unidade são expressos na
tabela 2.8.

Em termos litoquímicos esta suíte apresenta ca-
racterísticas calcioalcalina, alto-K, (figuras 2.36 e
2.37), metaluminosa a peraluminosa, compatíveis
com os padrões dos granitos orogênicos (suítes
Paranaíta e Juruena e Granito Nhandu).

Nos diagramas multielementares, normalizados
ao condrito, acham-se registradas acentuadas
anomalias negativas de Nb, Sr, Ti, Sm e Eu, ausên-
cia de anomalias de Y e Ba e aumento dos valores
de Rb, Th e U (figura 2.38).

Foram obtidos enriquecimentos sensíveis dos
elementos litófilos (LIL), tais como La, Ce, Rb e Ba e
dos elementos HFS como Zr, Hf e ETRL e uma pro-
nunciada depleção em ETRP, semelhantes aos en-
contrados na Suíte Intrusiva Paranaíta e no Granito
Nhandu, evidenciando uma correspondência des-
tes litótipos plutovulcânicos.

Estudos geocronológicos efetuados no âmbito
da Província Tapajós, Vasquez et al. (1999) obtive-
ram idade Pb-Pb em zircão de 1.888 � 2Ma para os
riolitos da Formação Salustiano; Dall’Agnol et al.
(1999) encontraram idade idêntica pelo mesmo
método nos riolitos peralcalinos do rio Jamanxim e
Lamarão et al. (1998) conseguiram idades Pb-Pb
em zircão de 1.890 � 2Ma a 1.877Ma em ignimbri-
tos e riolitos e até 2.001 � 6Ma, nos dacitos da Folha
Vila Riozinho.

Na área do Projeto Alta Floresta datação efetuada
pela JICA/MMAJ (2000), em riolito pórfiro situado a
noroeste de Paranaíta, na Folha Alta Floresta, pelo
método U-Pb, resultou idade de 1.786 �17Ma, inti-
mamente vinculado temporal e espacialmente com
os monzogranitos da Suíte Paranaíta datados nas
adjacências pelo mesmo método, resultando ida-
des da ordem de 1.801 a 1.803Ma (JICA/MMAJ).

Pimentel (2001) obteve idade pelo método U/Pb
de 1.781 � 8Ma com idade-modelo TDM de 2.344Ma,
com �Nd (T) de –3,75, em riolitos pórfiros atribuídos
como pertencentes a Suíte Colíder, indicando uma
fonte geradora híbrida, mantélica com contamina-
ção crustal.

Estes dados geocronológicos foram em parte ra-
tificados pela datação feita em ignimbritos riodaci-
tos provenientes de furo de sonda, na região do rio
Moriru, norte da cidade de Aripuanã, onde Pinho et
al. (2001), obtiveram idade U-Pb de 1.801 �11Ma,
que caracteriza provavelmente a continuidade
para oeste da faixa de vulcânicas cartografada
pelo Projeto Alta Floresta, da base da Serra do Ca-
chimbo e da Serra de Formosa, até os arredores da
cidade de Colíder.

Os dados geocronológicos obtidos nesta faixa
de vulcânicas e vulcanoclásticas ácidas da região
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Fotomicrografia 2.4 – Lavas riolíticas com fenocristais
euédricos de K-feldspato e quartzo de alta temperatu-

ra.

Fotomicrografia 2.5 – Textura de andesitos, agregado
de cristaloclastos de plagioclásio com fragmentos má-

ficos.
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Figura 2.35 – Perfil na borda sul da Serra do Cachimbo (madeireira Nossa Senhora Aparecida), Wildner (2001).
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Tabela 2.8 – Análises químicas de elementos maiores, traço e terras-raras da Suíte Colíder, Folha SC.21-V-D (Rio São João da Barra).

Amostras GM-62 CC-218a PS-73 PS-75 CC-229 CC-198b CC-205b CC-179a HG-66a GM-17b GM-57e GM-62 GM-69a GM-78 GM-83 GM-97 LM-116 GM-118 GM-69a
Elementos Maiores (%)

SiO2 68,58 60,63 69,37 64,69 67,63 65,28 68,66 69,89 67,12 55,96 53,70 68,58 57,19 64,42 66,74 67,97 71,05 67,66 57,21

TiO2 0,49 0,65 0,60 0,77 0,83 0,69 0,58 0,33 0,48 0,89 0,91 0,49 1,00 0,76 0,69 0,62 0,44 0,50 0,99

Al2O3 16,04 18,40 12,52 13,68 14,81 13,73 14,92 13,79 15,82 15,22 17,31 16,04 15,87 14,98 15,52 15,15 14,52 15,06 16,01

Fe2O3*tot 1,85 5,37 5,24 5,24 3,70 4,36 3,53 2,42 2,96 8,28 7,73 1,85 7,84 4,68 3,34 3,85 2,30 3,7 8,0

MnO 0,07 0,13 0,15 0,14 0,10 0,16 0,11 0,10 0,11 0,24 0,16 0,07 0,16 0,11 0,09 0,03 0,05 0,05 0,12

MgO 0,41 1,58 1,04 1,01 0,62 0,71 0,68 0,60 0,60 3,67 3,56 0,41 3,23 1,19 0,55 0,37 0,51 1,80 3,57

CaO 1,02 0,38 1,27 2,97 1,60 3,00 1,63 1,84 1,05 4,24 6,81 1,02 4,45 1,31 1,73 0,18 0,75 3,01 4,93

Na2O 4,77 5,91 2,11 3,71 3,78 2,82 2,89 3,47 3,98 2,23 3,13 4,77 3,99 3,15 4,33 0,16 4,42 3,85 4,11

K2O 5,31 4,82 5,39 4,49 4,56 4,53 5,34 4,66 5,73 3,03 3,24 5,31 3,01 5,30 4,39 8,99 5,09 2,95 3,43

P2O5 0,14 0,11 0,18 0,27 0,22 0,30 0,17 0,11 0,13 0,26 0,31 0,14 0,35 0,41 0,16 0,11 0,07 0,08 0,37

P.F. 0,53 1,12 1,27 2,24 1,30 3,13 1,16 2,11 1,26 4,85 2,21 0,53 1,57 2,59 1,04 1,71 0 0 0

Total 99,21 99,10 99,14 99,21 99,15 98,71 99,67 99,32 99,24 98,87 99,07 99,21 98,66 98,9 98,58 99,14 99,2 98,66 98,74

Elementos-Traço (ppm)

Rb 189 640 296 164 148 171 246 213 140 116 115 189 112 - 155 160 210 132 113

Sr 172 141 140 132 348 154 222 206 181 480 844 172 677 - 371 46 137 326 795

Ba 1.100 800 1.300 1.200 1.900 2.200 1.500 800 910 770 1.700 1.100 1.200 1.400 1.900 530 2.340 843 1.248

Zr 391 309 532 532 296 624 407 232 866 177 171 391 201 - 374 945 260 136 167

Nb 39 30 17 21 15 11 15 14 19 9 9 39 11 - 19 30 15,7 12 11,5

Y 49 49 53 75 43 51 56 40 33 20 22 49 27 - 36 89 31 12 26

Th 23 26 24 22 13 16 22 24 14 8,6 6 23 10 14 13 12 18 16,1 10,7

U 3 10 4 3 3 3 4 5 2 1 - 3 1 3 3 2 4,8 5,5 2,1

Ta 2,2 1,7 1,8 1,8 1,2 1,6 1,5 1,7 1,1 - - 2,2 - - - 2 1,1 1,3 0,8

Hf 12 7,7 14 14 7,3 14 10 7,2 19 4,8 4,5 12 5,6 10 9,2 21 8,2 4,7 5,9

Cu - - - - - - - - - - - - - - - - 10 9 40

Pb - - - - - - - - - - - - - - - - 7 30 0

Zn -- - - - - - - - - - - - - - - - 54 71 75

Elementos Terras-Raras (ppm)

La 130 97 74 99 70 68 85 71 110 37 35 130 43 72 49 100 60,3 35,1 44

Ce 220 140 130 180 120 120 130 110 221 78 71 220 91 140 110 213 124,3 68,8 93,3

Nd 70 70 65 88 64 60 69 52 77 38 35 70 42 60 39 85 52,6 28,5 46,6

Sm 10,7 10,9 10,8 14,5 10,3 10,3 10,9 7,6 10 6,2 5,6 10,7 7,6 10 6,5 13,6 8,4 4,4 7,5

Eu 1,4 1,6 1,7 2,2 2,3 3,2 2,2 1,2 1,4 1,5 1,5 1,4 1,7 1,8 1,7 2,1 1,73 0,72 1,9

Gd - - - - - - - - - - - - - - - - 6,23 3,08 6,19

Dy - - - - - - - - - - - - - - - - 5,52 2,36 4,72

Ho - - - - - - - - - - - - - - - - 1,05 0,42 0,91

Er - - - - - - - - - - - - - - - - 3,39 1,23 2,79

Yb 5 5 6 7 4 5 6 4 3 2 2 5 3 4 3 9 3,12 1,05 2,54

Lu 0,8 0,6 0,8 0,9 0,5 0,6 0,7 0,5 0,5 0,3 0,3 0,8 0,3 0,7 0,5 1,3 0,51 0,13 0,32

Tm - - - - - - - - - - - - - - - - 0,42 0,18 0,36



norte do Mato Grosso, com idades de formação os-
cilando entre 1.800Ma a 1.780Ma, mais jovens em
pelo menos 80Ma das similares da Província Tapa-
jós. Isso tornou imperativo a proposição de uma
nova unidade litodêmica denominada de Suíte Colí-
der para representar um retrociclo de vulcanismo
ácido, calcialcalino, relacionado a geração do Arco
Magmático Juruena.

Da mesma forma, pelos dados de relações de
campo, litoquímicos e geocronológicos obtidos
desvincula-se da Suíte Colíder do magmatismo Te-

les Pires, nitidamente intrusivo nestas vulcânicas e
que apresenta idade em torno de 1.750Ma.

2.2.10 Granito Nhandu (PP�n)

A área de ocorrência destas rochas foi inicial-
mente cartografada como Complexo Xingu ou For-
mação Iriri (Silva et al., 1974; Silva Neto et al., 1980;
e Silva et al., 1980). O termo Granito Nhandu foi in-
troduzido por Souza et al. (1979) para denominar
granitóides porfiroblásticos de composição grano-
diorítica a tonalítica, estrutura isótropa e textura
pseudo-rapakivítica, aflorantes a leste de Alta Flo-
resta, no médio curso do Rio Nhandu.

Neste projeto utilizou-se esta denominação para
individualizar corpos intrusivos, de posicionamento
crustal epizonal, natureza calcioalcalina, alto po-
tássio e com tendência shoshonítica. Apresen-
tam-se como stocks aglutinados de geometria cir-
cular a elíptica, subconcordantes a discordantes e
incluindo apófises. Fácies subvulcânica de compo-
sição química semelhante aparece sob a forma de
diques, sills e cúpulas.

Os corpos de maiores dimensões situam-se nas
imediações de Carlinda, sul de Alta Floresta e nas
porções noroeste e sudeste da Folha Vila Guarita e
mostram uma orientação geral NW-SE. Ocorrem
também corpos de menores dimensões, muitas ve-
zes não mapeáveis nesta escala. Encontram-se
preferencialmente intrusivos nas suítes Colíder e
Juruena e englobam rochas do Complexo
Cuiú-Cuiú e da Suíte Paranaíta. Transicionam com
freqüência para rochas vulcânicas da Suíte Colí-
der, passando por uma interfácies subvulcânica.
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FeO+
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Na O+K O2 2
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Figura 2.36 – Diagrama AFM discriminante dos cam-
pos calcioalcalino e toleiítico para Suíte Colíder (Irvine

& Baragar, 1971).
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Figura 2.37 – Gráfico K2O x SiO2 modificado de Rick-
wood (1989), evidenciando a natureza intermediária a

ácida e alto-K da Suíte Colíder.

Figura 2.38 – Diagrama multielementar normalizado ao
manto primitivo (Taylor & McLennan, 1989).
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Localmente observam-se contatos tectônicos com
estas e outras unidades mapeadas.

A representação mesonormativa no diagrama
QAP (figura 2.39), embasada nas análises minera-
lógicas constantes na tabela 2.9, evidencia uma
predominância de granitos e monzogranitos e com
termos granodioríticos e sienograníticos subordi-
nados. Os litótipos plutônicos predominantes são
biotita granitos, biotita-hornblenda granitos, biotita
monzogranitos, biotita-hornblenda monzogranitos
e sienogranitos. Como fácies subvulcânica desta-
cam-se granitos finos porfiríticos, monzonitos finos
porfiríticos, monzogranitos microporfiríticos, micro-
monzodioritos e granófiros. A ocorrência de encla-
ves e sills de gabros e gabrodioritos porfiríticos é
um indicativo de atividade magmática bimodal.

As rochas plutônicas predominantes apresen-
tam cor cinza-avermelhado a cinza-rosado, textura
granular a equigranular, fina a grossa a localmente
porfirítica, variável em função de seu posiciona-
mento dentro da intrusão, e estrutura isótropa a
pouco deformada ou protomilonítica (fotografia

2.24), quando próximo a zonas de falhas. A compo-
sição mineralógica básica é formada por feldspato
potássico, plagioclásio, quartzo e biotita e com
hornblenda menos freqüente.
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Figura 2.39 – Composição mesonormativa (Granito
Nhandu).
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Tabela 2.9 – Composição modal estimada (%) do Granito Nhandu.

Mineralogia HG-05 HG-06a HG-06b HG-100 HG-101 HG-102 HG-108 HG-120

Quartzo 25 25 20 20 20 20 25 20

Plagioclásio 30 30 25 30 30 30 30 25

K-Feldspato 38 33 29 40 30 43 36 31

Biotita 1 3 10 5 8 3 3 10

Muscovita 5 3 1 - - - 2 -

Clorita - 1 3 Tr 2 - - -

Sericita 2 2 2 1 3 1 1 1

Epidoto - 3 6 1 3 - 1 10

Fluorita - - - - - Tr Tr -

Titanita - Tr 2 Tr 1 - Tr 1

Apatita - Tr Tr Tr Tr - Tr Tr

Allanita - Tr Tr - Tr - - Tr

Zircão Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr

Rutilo Tr Tr - - - - - -

Opacos 2 Tr 1 2 2 1 1 1

Carbonato - - Tr - Tr 1 Tr -

Argilominerais - Tr 2 1 1 1 1 1



Dentre os minerais acessórios destaca-se a
magnetita, seguida de allanita, titanita, apatita,
muscovita, rutilo e zircão. Os demais minerais são
produtos de alteração hidrotermal. O feldspato po-
tássico é o mineral mais abundante e aparece sob a
forma de cristais prismático-tabulares de até 1cm ,
pertíticos e às vezes poiquilíticos, com inclusões de
plagioclásio e quartzo.

O plagioclásio é prismático-tabular, hipidiomórfi-
co a subidiomórfico e às vezes zonado e o quartzo
forma mosaicos cristais xenomórficos, às vezes
azulados e intersticiais aos feldspatos. A hornblen-
da mostra-se como cristais verde a azulados, pris-
máticos a tabulares e em agregados, junto com a
biotita.

Os sienogranitos apresentam coloração verme-
lho-escura com manchas verdes (fotografia 2.25),
estrutura isotrópica, textura porfirítica e matriz
quartzo-feldspática granofírica, com pertitas. Os
pórfiros de feldspato potássico pertítico. são pre-
dominantes, sendo também notados cristais de
plagioclásio alterados para saussurita e de quartzo
com golfos de corrosão pela matriz. Sulfetos de co-
bre e ferro são freqüentes nestas rochas.

Entre os termos subvulcânicos, posicionados
geralmente em zonas apicais ou de cúpulas de

stocks, destacam-se: monzonitos finos porfiríticos
e granofíricos e monzogranitos microporfiríticos
com sulfetos disseminados e localmente greiseni-
zados (Garimpo Trairão); micromonzodioritos com
textura subofítica fina, alteração hidrotermal e sulfe-
tos e magnetita disseminados (10%) (Ilha Altair/rio
Teles Pires); micromonzogranitos com estruturas
primárias e granitos finos porfiríticos (Ilha da Ilusão
e Porto de Carlinda/rio Teles Pires).

Os enclaves ocorrem como faixas centimétricas
a métricas, de espessura variável, contato nítido e
com estruturas, feições internas de deformação
dúctil ou como corpos oblatos, centimétricos (foto-
grafia 2.26).

São constituídos por dioritos, quartzo dioritos e
monzodioritos, ricos em plagioclásio, hornblenda e
biotita.
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Fotografia 2.24 – Estrutura tipo rabo-de-cavalo, zona
de cisalhamento dextral antitética de direção N/S, fá-

cies Granito Nhandu e subvulcânicas associadas.
CC-334 (6480750/8906474).

Fotografia 2.25 – Sienogranitos porfiríticos, com bol-
sões ricos em biotita e hornblenda. LM-23

(664490/8854314).

Fotografia 2.26 – Enclave de quartzo-diorito próximo à
Ilha Regina, leito do Rio Teles Pires. CC-330

(658605/8893579).



O posicionamento destes corpos de forma circu-
lar a alongada e subconcordantes à estruturação
regional, a predominância de textura isotrópica ine-
quigranular grossa e de estrutura maciça, a baixa
proporção de enclaves, a ocorrência de biotita ver-
de podendo indicar uma temperatura de cristaliza-
ção mais baixa ou diminuição na concentração de
titânio, a associação a níveis crustais superiores e a
presença de fácies vulcânicas, sugerem condi-
ções epizonais de estilo permissivo para este even-
to magmático.

Os estudos litogeoquímicos indicam que as ro-
chas desta unidade, quando plotadas nos gráficos
de Irvine & Baragar (1971), caem nos campos cal-
cioalcalino e subalcalino (figuras 2.40 e 2.41).
Entretanto estudos mais detalhados sugerem outra
interpretação.

Segundo Liégeois (1998), a sucessão das séri-
es magmáticas é uma evolução normal. A própria
origem dos magmas calcioalcalinos é, em si, uma
sucessão de origens. Granitóides calcioalcalinos,
alto-K a shoshoníticos. geralmente plotam no cam-
po dos granitos tipo-A e sua origem orogênica as-
sociada a zonas convergentes é, então, despreza-
da.

Os estudos petroquímicos evidenciam que os
granitos Nhandu apresentam um padrão de série
magmática calcioalcalina potássica de tendência
shoshonítica.

A série shoshonítica sugerida por Joplin (1965)
engloba rochas com alto teor de K2O. Para Willmot
(1972), citado em Hughes (1982), a definição quí-
mica de shoshonitos refere-se essencialmente a ro-
chas alcalinas com razão K2O/Na2O próxima ou
maior que 1, além de baixos valores de TiO2. Morri-
son (1980) restringiu este termo para séries de ro-
chas saturadas em SiO2 e descreveu suas princi-
pais características químicas. Atualmente autores
como Eklund et al. (1998) Liégeois et al. (op. cit.),
Duchesne et al. (1998) e Nardi (1986) admitem ro-
chas supersaturadas como pertencentes à série
shoshonítica.

Alguns parâmetros obtidos para o Granito Nhan-
du, tais como alto K2O, baixo enriquecimento em
ferro elevado Na2O+K2O (maior que 5%), alta razão
K2O/Na2O, enriquecimento de P, Rb, Sr, Ba, Pb e
ETRL, baixo teor de TiO2 (menor que 1,3%), e alto,
porém variável teor de Al2O3, apresentam caracte-
rísticas semelhantes à série shoshonítica (tabela
2.10). A tabela 2.11 apresenta um paralelo entre di-
versos granitóides supersaturados da série shos-
honítica e os valores médios obtidos para os grani-
tos Nhandu, mostrando uma clara correlação em
relação aos elementos maiores.

O gráfico K2O x SiO2, modificado de Rickwood
(1989) (figura 2.42), confirma o posicionamento da
maior parte das amostras no campo shoshonítico.

No diagrama de Harris et al. (1986) estes litótipos
apresentam-se como granitos de arco vulcânico e
quando comparados ao Índice de Shand e ao gráfi-
co de Maniar e Piccoli (1989) (figuras 2.43 e 2.44),
mostram-se como híbridos metaluminosos a pera-
luminosos, indicando provável contaminação crus-
tal.

Esta peraluminosidade da série shoshonítica,
segundo Eklund et al. (1998), também pode ser ex-
plicada em granitos quando o conteúdo de SiO2 su-
pera o valor de 65%, mostrando uma relação direta
e proporcional, ou seja, quanto mais ácido, mais
peraluminoso.
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Figura 2.41 – Gráfico discriminante dos campos alcali-
no e subalcalino (Irvine & Baragar, 1971).
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Figura 2.40 – Diagrama AFM (Irvine & Baragar, 1971).

Na O + K O
2 2

Toleítico

Cálcio-alcalino

MgO

FeOx



Os granitos Nhandu plotam no campo álca-
li-cálcicas, segundo a nomenclatura sugerida por
Peacock (1931) (figura 2.45) e segundo Pearce
(1984) este trend é próprio de rochas de arcos mais
maduros que evoluem de termos calcioalcalinos
para álcali-cálcicos.

Segundo Nardi (1986) a série shoshonítica per-
tence à série álcali-cálcica e cita que os elementos
traços, tais como os litófilos de grande raio iônico
(Ba, Sr, Rb), mostram enriquecimento acentuado e

constituem parâmetros mais eficazes que os ele-
mentos maiores na caracterização de séries shos-
honíticas. Os valores relativamente baixos de Sr en-
contrados (média de 248ppm) podem ser explica-
dos pela ocorrência de termos muito diferenciados
(SiO2 de 67 a 69%), o que produz por vezes redu-
ções bruscas nas concentrações de Sr e Ba. Este
decréscimo de Sr pode ser o resultado do fraciona-
mento de feldspato potássico ou plagioclásio e bio-
tita (Nardi, op. cit.).
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Tabela 2.10 – Análises químicas de elementos maiores, traço e terras-raras (Granito Nhandu).

LM-08 LM-165 GM-13 GM-75 CC-10a CC-10c CC-66d CC-297 CC-311 GM-80a

Elementos Maiores (% Peso)
SiO2 69,21 69,65 69,73 67,97 68,40 69,78 68,44 66,36 68,49 75,18
TiO2 0,32 0,81 0,47 0,80 0,41 0,27 0,45 0,97 0,52 0,26
Al2O3 14,74 12,71 14,21 14,97 15,39 15,51 15,01 13,66 13,76 12,03
Fe2O3 2,32 4,38 2,55 3,40 2,56 1,76 3,00 4,97 4,71 1,93
MnO 0,05 0,10 0,08 0,10 0,07 0,04 0,10 0,08 0,08 0,01
MgO 0,85 0,81 0,58 0,85 0,50 0,33 0,64 1,07 0,37 0,27
CaO 1,69 1,32 1,18 0,68 2,39 1,43 1,60 2,34 0,94 0,14
Na2O 4,24 3,80 3,78 3,92 3,78 3,72 4,39 3,37 3,20 2,17
K2O 3,92 5,20 5,28 5,42 4,77 5,39 4,14 5,09 6,16 6,75
P2O5 0,16 0,17 0,13 0,18 0,29 0,12 0,19 0,45 0,05 0
P.F. 1,09 0,00 0,67 1,26 0,36 0,67 0,90 0 0 0
Total 98,59 98,95 98,66 99,55 98,92 99,02 98,86 98,36 98,28 98,74

K2O/Na2O 0,92 1,37 1,40 1,38 1,26 1,45 0,94 1,53 1,92 3,11
Elementos-Traço (ppm)

Rb 132 174 260 226 151 262 193 145 94 258
Sr 589 62 148 136 304 282 365 207 136 23
Ba 1.400 763 690 1.000 1.500 1.300 1.600 1.152 1.296 193
Y 18 73 40 68 28 32 29 76 29 108
Zr 244 742 501 753 466 298 260 1618 1547 364
Nb 18 28,6 35 37 21 33 25 23,3 10,2 24,8
Ta 1,90 1,30 2,60 2,10 1,20 2,20 8,50 2,10
Th 22 23,82 29 41 30 37 17 17,8 7,1 24,9
U 6 6,80 7 9 3 4 3 3 1,8 7,10
Cr 0 20 25 27 0 0
Cu 8 30 11 7
Pb 14 3 3 2
Zn 188 100 110 87 49 33
Co 4 6 6 4 1

Zr/TiO2 0,0762 0,0916 0,1066 0,0941 0,1137 0,1104 0,0578 0,1668 0,2975 0,14
Elementos Terras-Raras (ppm)

La 39 125,20 86 130 110 79 45 172,3 45,3 128
Ce 67 258,90 160 241 180 130 76 338,2 104,6 156,7
Nd 23 107,30 56 97 81 54 35 153,1 46,7 93,7
Sm 2,9 17,20 8 15,3 7 10 5,5 22,9 7,2 16,3
Eu 0,6 2,02 0,9 1,8 1,9 1,2 1,3 3,21 2,66 1
Gd 14,60 17,18 6,28 16,9
Tb 2,06 1 2 2,29 0,79 2,53
Dy 13,52 13,02 5,19 16,04
Ho 2,47 2,71 1,15 0,42
Er 8,25 8,41 3,53 1,23
Yb 7,88 4 7 2 2 3 7,35 3,44 1,05
Lu 1,15 0,6 1 0,3 0,4 0,4 1,07 1,07 0,13
Tm 1,07 1,06 0,50 0,18

Ce/Yb (N) 8,51 10,36 8,92 23,32 16,84 6,56 11,92 25,33 41,48
La/Yb (N) 10,72 14,51 12,54 37,13 26,70 10,13 15,83 28,58 33,88



Segundo Tauson (1983) os granitos mais dife-
renciados da série shoshonítica podem apresentar
concentrações de Ba, Sr e Rb similares aos grani-
tóides ultrametamórficos de caráter calcioalcali-
nos, que também apresentam razões K2O/Na2O
elevados.

A diferença entre as duas séries está na concen-
tração de Y, Nb e Zr entre os tipos graníticos. Os
shoshoníticos apresentam teores relativamente al-
tos, enquanto os de produtos de anatexia mostram
baixas concentrações. Em algumas amostras os
granitos Nhandu apresentam valores elevados de

Zr, Nb e Y, sugerindo uma passagem gradual entre
litótipos de caráter calcioalcalino de alto potássio
para termos de tendência shoshonítica.

O comportamento dos elementos terras-raras
nas rochas shoshoníticas asssemelha-se aos da
série calcioalcalina (Girod, 1978 e Nardi et al.,
1986). A análise destes elementos (figura 2.46)
mostra enriquecimento em ETRL em relação aos
ETRP e anomalias de Eu pouco expressivas.

O grau de fracionamento moderado a alto pode
ser observado nas razões (La/Yb)N e (Cr/Yb)N
apresentados na tabela 2.8. Diagramas Ta/Yb
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Tabela 2.11 – Composição química média de granitóides da série shoshonítica em relação a médias de grano-
dioritos e granitos. 1- Granito Nhandu; 2 - Média das rochas félsicas shoshoníticas do Tismana pluton (Duchesne

et al., 1998); 3 - Granito Lemland (Eklund et al., 1998); 4 - Zona central do Complexo Granítico Lavras (Nardi,
1984); 5 - Monzogranitos do Maciço de Ballons (Pagel & Leterrier, 1980); 6 - Monzogranito Santa Rita (Naumann,

1985, in Nardi, 1986); 7 - Granitóides de Bingham (Moore, 1972); 8 - Média dos granodioritos pós-arqueanos
(Condie,1982) e 9 - Média dos granitos pós-arqueanos (Condie,1982). Tabela adaptada de Nardi (1986).

1 2 3 4 5 6 7 8 9
SiO2 69,32 68,78 67,08 70,18 66,07 70,03 59,25 66,90 72,10
TiO2 0,53 0,62 0,72 0,32 0,44 0,38 0,84 0,57 0,37
Al2O3 14,20 14,46 15,30 15,24 14,52 14,12 15,40 15,70 13,90
FeO - - 3,15 2,30 - 1,70 3,00 2,59 1,67

Fe2O3 3,16 3,84 - 0,27 3,59 2,30 2,85 1,33 0,86
MnO 0,07 0,05 0,05 0,04 0,07 0,06 0,45 0,07 0,06
MgO 0,63 0,87 1,16 0,61 2,16 0,81 3,65 1,57 0,52
CaO 1,37 1,62 2,15 1,79 2,78 2,11 4,60 3,56 1,33
Na2O 3,64 2,58 3,42 4,45 3,18 4,49 3,60 3,84 3,08
K2O 5,21 5,71 5,68 3,78 5,12 3,38 4,75 3,07 5,46
P2O5 0,17 0,26 0,21 0,10 - 0,12 0,47 0,21 0,18
Ba 1.089 1.140 4.423 1.021 1.137 1.174 2.500 600 500
Sr 225 292 1232 739 410 490 1750 450 100
Zr 679 364 536 197 - 164 250 130 200
Nb 26 38 32 17 - - 20 -
Rb 189 212 103 143 333 80 - 110 250
Y 50 25 42 19 - 158

Figura 2.42 – Gráfico K2O x SiO2, modificado de Rick-
wood (1989).
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(Pearce, 1982) também mostram o caráter shosho-
nítico das rochas desta unidade (figura 2.47).

Ainda não se dispõe de dados geocronológicos
desta unidade e sua idade é estimada em função
de suas relações de campo com as rochas da Suíte
Intrusiva Paranaíta cujas datações U-Pb situam-se
em torno de 1,8Ga.

Foram registrados dois jazimentos de ouro pri-
mário em rochas desta unidade (garimpos do Edu e
Trairão). Diversos exemplos de mineralizações
deste tipo, associados a granitóides da série
shoshonítica são conhecidas, dentre as quais des-
tacam-se as intrusões monzoníticas e quart-
zo-monzoníticas de Bingham, contendo até 65% de
SiO2 e sendo geradoras de mineralizações do tipo
cobre pórfiro com Au, Ag, Mo, Pb e Zn como sub-
produtos (Lanier et al., 1978; Nardi, 1986) e a Asso-
ciação Shoshonítica de Lavras do Sul, com minera-
lizações de Cu-Au tipo pórfiro e zonação semelhan-
tes às de Bingham (Lima, 1985).

2.2.11 Complexo Nova Monte Verde (PPmv)

Designação proposta para caracterizar um con-
junto de rochas metamórficas, predominantemente
ortoderivadas, de natureza tonalítica a monzograní-
tica, com sienogranitos e enclaves de anfibolitos e
dioritos subordinados e apresentando estruturas
gnáissicas e migmatíticas. Essas rochas foram ini-
cialmente atribuídas ao Arqueano e agrupadas sob
a denominação de Complexo Xingu (Silva et al.,
1980).

Ocorrem na porção sul da Folha Rio São João da
Barra, sob a forma de faixas com orientação E-W a
WNW-ESE, com até 30km de largura e se estendem
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Figura 2.45 – Índice de alcalinidade de Peacock.
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para sudoeste, onde são mais estreitas. Sua morfo-
logia caracteriza-se por um relevo arrasado, com
pequenas elevações alinhadas segundo a estrutu-
ração regional, e suas melhores exposições situ-
am-se nas imediações de Nova Monte Verde e das
rodovias MT-225, oeste do rio Apiacás e 5a Sul,
oeste da fazenda Urupá.

Os contatos com os granitos São Pedro e São
Romão e com o Complexo Bacaeri-Mogno são pre-
dominantemente tectônicos, através de zonas de
cisalhamento transcorrente, ou localmente transi-
cionais, como observado na fazenda Elizabete e no
leito do rio Juruena, onde os migmatitos gradam
para o Granito São Pedro.

No Complexo Nova Monte Verde os gnaisses
(biotita gnaisse granítico, biotita gnaisse monzo-
granítico, biotita gnaisse granodiorítico, bioti-
ta-hornblenda gnaisse quartzo-diorítico, bioti-
ta-granada gnaisse tonalítico) predominam sobre
os migmatitos.

Os primeiros são leuco a mesocráticos, róseos a
cinza-claro, inequigranulares e mostram texturas gra-
noblásticas e porfiroblásticas, caracterizando um
bandamento composicional centimétrico, com alter-
nância entre bandas félsicas quartzo-feldspáticas e
bandas máficas ricas em biotita, hornblenda e piroxê-
nio.

Os cristais de feldspatos potássico e plagioclá-
sio são tabulares e geminados e localmente mos-
tram-se estirados segundo o plano do bandamen-
to. O quartzo é intersticial, xenomórfico e às vezes
estirados e mostra extinção ondulante. Os cristais
de hornblenda são tabulares e às vezes deforma-
dos e associam-se a lamelas de biotita. Cristais po-

ligonizados de feldspatos e de hornblenda, forman-
do pontos de junção tríplice, são freqüentes. As
bandas com predominância de minerais máficos
nem sempre são contínuas, formando lentes sig-
moidais de direções variadas, geralmente trans-
postas por zonas de cisalhamentos subparalelas.

Feições dúcteis desta fase inicial compressiva
e/ou transpressiva, como dobras assimétricas (fo-
tografia 2.27), sigmóides rotacionados e estirados
de cristais de feldspatos e eixos paralelos à folia-
ção de plano axial mostram predominância de mo-
vimentação sinistral.

Dobras com limbos boudinados, dobras sem raí-
zes, estrutura pinch and swell, boudinagem do
bandamento e estruturas de dilatação indicam uma
fase posterior sob regime transtrativo dextral (foto-
grafia 2.28).

Há também a presença de cristais de granada e
feldspato potássico, pós-tectônico, simétricos e
sem efeitos de sombras de pressão, indicativos de
evento metamórfico posterior à deformação (foto-
grafia 2.29).

Os migmatitos são produtos da fusão parcial das
rochas gnáissicas e ocorrem de maneira restrita e
localizada. Estão relacionados à fase sin a pós-coli-
sional posicionando-os ao nível crustal correspon-
dente desde à fácies anfibolito à xisto-verde.

Mostram cores rosa a cinza, com tonalidades es-
curas e claras, composição variando de granítica a
diorítica e estruturas do tipo Augen, Raft, ptigmáti-
ca, venulada, de dilatação, dobrada e nebulítica,
com contatos entre seus termos petrográficos vari-
ando de nítidos e retilíneos a lobados e sinuosos e
gradacionais (fotografia 2.30).
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Fotografia 2.27 – Biotita gnaisse de composição graní-
tica com bandamento descontínuo e dobras assimétri-

cas, sem raiz, de cinemática sinistral.

Fotografia 2.28 – Hornblenda-biotita gnaisses dioríticos
e metatonalitos (melanossoma e leucossoma) com es-

truturas boudinadas de fase transtrativa.



As estruturas pitgmáticas apresentam forte en-
curtamento, indicando mecanismo de flambagem
em regime de cisalhamento puro, comuns nos ter-
renos de alto a médio grau (fotografias 2.31 e 2.32).

Os paleossomas observados são anfibolitos, di-
oríticos e raras lentes ou pods de rochas paraderi-
vadas. Normalmente o neossoma exibe bandas
máficas, ricas em plagioclásio, biotita e hornblenda
e com textura porfiroclástica preservada, intercala-
das com bandas félsicas formadas predominante-
mente por feldspatos potássicos pertíticos, plagio-
clásio e quartzo.

Quando não separado em bandas de composi-
ções distintas, a rocha mostra características híbri-
das com estruturas nebulíticas e composição gra-

nodiorítica. Tanto nos termos gnáissicos como nos
migmatí t icos ocorrem mobi l izados quart-
zo-feldspáticos pegmatóides que cortam ou acom-
panham o bandamento ou a foliação milonítica, aos
quais se associam cristais centimétricos de mag-
netita e/ou hornblenda e granada.

A composição modal indica uma composição
variando de tonalítica a monzogranítica com termos
sienograníticas subordinadas.

O metamorfismo é de fácies anfibolito médio a
alto. Interpreta-se a unidade como produto anatéxi-
co derivado de fusão parcial, com formação de
migmatitos por processos de metassomatismo
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Fotografia 2.29 –Tonalito peraluminoso, com granadas
euédricas (pontuações pretas) pós-cinemáticas.

Fotografia 2.30 – Migmatitos de estrutura dobrada e
em camadas onde veios de leucossoma são injetados
ao longo de porções irregulares de paleossoma grano-

diorítico.

Fotografia 2.31 – Estruturas ptigmáticas composta por
segregações quartzo-feldspáticas (leucossoma) com

dobras apertadas discordantes do paleossoma.

Fotografia 2.32 – Estruturas de fluxo complexas asso-
ciando dobra e boudinage, apresentando zonas de
discordância e injetados em material granodiorítico.



e/ou de fusão parcial de fases granitófilas favoreci-
dos pela existência de alta pressão de H2O.

Sua formação pode estar relacionada ao evento
de subducção com a desidratação das rochas do
Complexo Bacaeri-Mogno (protólitos), ou associa-
da às zonas de cisalhamento oblíquas sinistrais na
fase colisional.

Nesta unidade foi ainda impresso um evento tar-
dio descompressivo evidenciado através de falhas
dextrais da fase transtrativa, responsável pelo seu
posicionamento em nível crustal superior.

A área de ocorrência desta unidade correspon-
de a uma descontinuidade crustal no mapa gravi-
métrico e a fortes anomalias magnéticas.

Os dados U-Pb indicam idade de 1.774 � 28Ma
para amostra de melanossoma do migmatito, cole-
tada em leito do rio Juruena. As idades-modelos si-
tuam-se entre 2.001Ma e 2.065Ma.

2.2.12 Suíte Vitória – (PP�v)

Denominação proposta neste projeto para ca-
racterizar uma associação de rochas plutônicas de
composição diorítica a tonalítica e afinidade quími-
ca calcioalcalina, médio potássio, metaluminosa a
ligeiramente peraluminosa. Ocorre sob a forma de
corpos elípticos a sigmoidais, de dimensões variá-
veis. Distribui-se desde a Agropecuária Vitória

(área-tipo) até o rio Juruena, com boas exposições
nas proximidades das fazendas Torres e Mogno, a
norte de São José do Apuí e a sul de Apiacás e
Nova Bandeirantes. Aparecem como corpos intru-
sivos no Complexo Bacaeri-Mogno e em contato
transicional ou tectônico, através de falhas ou zo-
nas de cisalhamento, com os litótipos do Complexo
Nova Monte Verde e dos granitos São Pedro e São
Romão.

O posicionamento geográfico destes corpos
são, em sua maior parte, aproximados, em função
do relevo e da espessura do solo, tendo sido os ma-
pas aerogeofísicos uma das principais ferramentas
utilizadas em sua delimitação, em virtude de suas
fortes anomalias magnetométricas (figura 2.48).
Em alguns locais esta unidade exibe contatos níti-
dos, sinuosos e irregulares com o Granito São Pe-
dro, demonstrando plasticidade e uma discreta
mistura mecânica entre as duas unidades.

Dispõem-se em forma elipsoidal, alongados na di-
reção EW a WNW-ESE em local de relevo subaplaina-
do, com seus afloramentos despontando-se como la-
jedos ou em matacões ovalados (fotografia 2.33).

Os principais tipos litológicos e sua mineralogia
são apresentados na tabela 2.12 e representados
no diagrama QAP (figura 2.49).

Os dioritos são predominantes e mostram cor
cinza com manchas pretas e esverdeadas, estrutu-
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Figura 2.48 – Imagem geofísica, magnetometria sinal analítico, discriminante de grande parte das rochas da
Suíte Vitória e Complexo Bacaeri-Mogno.



ra foliada, bandada ou protomilonítica e texturas
variadas, predominando as granoblásticas e gra-
nolepidoblásticas, inequigranulares, fina a grossa,
refletindo a intensidade da deformação a que foram
submetidas.

São compostas predominantemente por cristais
prismáticos e idiomórficos de plagioclásioo e horn-
blenda verde e por cristais poligonais de quartzo e
biotita lamelar. Gradam composicionalmente, por
diferenciação magmática, para quartzo-dioritos,
monzodioritos e tonalitos, termos mais evoluídos
desta série. O aumento em sílica nos produtos fina-
is implica em proporções mais elevadas em quart-

zo, plagioclásio e feldspato potássico e empobreci-
mento em hornblenda.

Os tonalitos possuem cor cinza-claro com níveis
estirados e descontínuos pretos e esverdeados,
texturas granular, granoblástica e granolepidoblás-
tica, inequigranular fina a média e estrutura foliada
a protomilonítica e localmente gnássica.

Esta associação, embora deformada e metamorfi-
zada nas fácies xisto-verde a anfibolito médio, apre-
senta, em alguns locais, feições texturais e mineraló-
gicas como cristais idiomórficos a hipidiomórficos
de plagioclásio, que atestam sua origem ígnea.

Os estudos petroquímicos evidenciam uma afini-
dade calcioalcalina, médio potássio, em grande
parte metaluminosa, mas com certo teor de contri-
buição crustal, demonstrado pela peraluminosida-
de apresentada em algumas amostras, conforme
observado nas figuras 2.50 (Irvine & Baragar,
1971), 2.51 (Le Maitre, 1989) e 2.52 (Índice de
Shand modificado de Maniar & Piccoli, 1989).

Os resultados analíticos de amostras desta uni-
dade são apresentados na tabela 2.13, onde se ob-
servam os seguintes dados: range homogêneo de
SiO2 (média de 62%); valores altos em FeO, CaO e
MgO; teores elevados para K2O (média entre 1,76 e
2,07%, segundo Le Maitre, 1976); alto teor em álca-
lis (K2O + Na2O>5%); e teores elevados em Rb, Sr e
Ba. Os padrões dos Elementos Terras-Raras, nor-
malizados ao condrito, mostram um modelo enri-
quecido em ETRL e estabilizado em ETRP, com
leve anomalia negativa de Eu, compatíveis com o
das rochas calcioalcalinas (figura 2.53).
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Fotografia 2.33 – Aspecto de afloramento do enderbito
magnético aflorante próximo à fazenda Mogno.

CC-233 (529332/8897683).

Tabela 2.12 – Composição modal (%) da Suíte Vitória nas folhas Alta Floresta (CC) e Ilha 24 de Maio (AF e HG).

L itologia Dioritos e Quartzo-dioritos Enderbitos Tonalitos
Mineralogia AF-80a AF-113a AF-113b AF-91 AF-77 AF-79 AF-92 HG-25 CC-100 CC--97 CC--233 HG-133b AF-54 HG-22c

Quartzo 15 5 10 12 10 15 5 10 10 8 10 20 20 25

Plagioclásio 58 46 32 56 61 60 55 67 68 45 48 55 50 56

K-Feldspato 2 - - - - - - 5 - - - 3 5 -

Honrblenda 10 - 29 7 5 10 15 - 5 25 15 5 8 -

Biotita 12 15 15 10 15 12 12 10 10 10 15 10 6 10

Hiperstênio - - - - - - - - - - 3 - - -

Clorita - - 2 - - - 3 1 - - - - 1 -

Sericita 1 - 4 2 1 1 2 2 2 Tr - 1 1 2

Epidoto Tr - 3 10 3 Tr 4 2 3 - - 3 2 5

Granada - 10 - - - - - - - - - - - -

Titanita 1 - - 1 2 - 2 Tr 1 - - 2 2 -

Apatita Tr - Tr Tr Tr Tr Tr - Tr Tr Tr - Tr Tr

Allanita - - Tr Tr Tr - - Tr - - - Tr Tr Tr

Zircão Tr - Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr

Opacos 1 - 1 1 1 2 1 Tr 1 7 6 1 4 Tr

Carbonato - - Tr Tr - - - Tr Tr 5 2 - - 1

Argilominerais - - 1 1 1 - 1 2 1 - - 1 1 1



Estes dados analíticos são semelhantes aos obti-
dos para os granitos São Pedro e São Romão, com
os quais possui relação de campo direta, principal-
mente quando analisados autólitos tonalíticos e
dioríticos.

Datação U/Pb (SHRIMP) em zircões de tonalito
forneceu idade de 1.785 � 8Ma e foi encontrada
idade-modelo Sm/Nd de 2.182Ma, com valores de
�Nd (t) de –2,56, indicando contribuição crustal ou
hibridização para sua origem ou fonte, e quando
comparados com as idades obtidas para o Granito
São Pedro (1.784 �17Ma – U/Pb e entre 2.060Ma e
2.147Ma – Sm/Nd, com �Nd entre –2,56 e +1,32) re-
forçam ainda mais esta correlação.

Esta datação U-Pb SHRIMP (Pimentel, 2001) em
enderbito da Suíte Vitória com idade de 1,85Ga e
TDM de 2,26Ga, pode representar uma idade refe-
rencial para o início do processo de subducção do
Complexo Bacaeri-Mogno e formação do magma-
tismo do Arco Juruena.

A interpretação destes dados sugere que esta
suíte apresenta correspondência com os granitos
São Pedro e São Romão, no entanto, algumas ca-
racterísticas litoquímicas podem indicar que esta
unidade pertença a um evento pré-colisional, calci-
alcalino gerado em ambiente de subducção por fu-
são do manto metassomatizado e interação crustal.

– 61 –

Programa Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil

2

1b

3b 4 5

6* 7* 8* 9* 10*

6 7 8 9 10

Q

1a

3a

A P
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As características destes processos ficam suge-
ridas pela origem do material híbrido gerado tendo
como evidências a presença de enclaves básicos,
associação de campo e afinidades composicionais
e geoquímicas com os migmatitos do Complexo
Nova Monte Verde, e valores de �Nd negativos.

Sua origem estaria relacionada a condições físi-
co-químicas e termodinâmicas específicas e com
os seguintes eventos corroborarando na sua forma-
ção, imiscibilidade de líquidos gerando magmas
composicionalmente distintos como resultado de
fusão crustal + material mantélico e mistura mecâ-

nica de pelo menos dois tipos de magmas de com-
posição distinta. São evidências a ocorrência de
apófises de composição diorítica em fácies mais
ácidas, enclaves dioríticos com feições de assimi-
lação, cristais de feldspato alcalino de composição
idêntica ao dos granitos, incluso na fase diorítica
com bordas e contatos entre as duas fases sinuo-
sas, onduladas, indicando viscosidade comum en-
tre os dois conjuntos. assimilação crustal com a
ocorrência de líquidos hibridizados registrada pela
presença de tonalitos e de granodioritos associa-
dos; diferenciação magmática: ordem de cristaliza-
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Tabela 2.13 – Análises químicas de elementos maiores, traço e terras-raras em amostras da Suíte Vitória.

AMOSTRAS CC-166 PS-42 PS-R-42 CC-100 HG-25b HG-22c AF-47b AF-91 CC-233

SiO2 63,19 60,64 62,28 60,19 63,47 69,10 60,75 57,23 50,54
TiO2 0,76 0,70 0,61 0,90 0,68 0,34 0,60 1,18 1,54
Al2O3 13,94 17,08 16,72 16,73 17,67 15,41 17,35 16,27 18,56
FeO(t) 7,68 7,01 6,77 7,16 4,37 2,40 5,94 8,50 1,8
MnO 0,23 0,11 0,15 0,14 0,10 0,07 0,07 0,11 9,19
MgO 2,75 2,55 2,03 2,48 1,26 0,87 2,99 3,41 0,14
CaO 3,77 4,66 4,66 5,46 4,24 3,01 5,33 6,33 3,42
Na2O 3,19 2,97 3,10 2,89 4,94 4,64 3,44 2,88 8,43
K2O 2,62 2,32 2,07 2,51 1,50 2,29 1,67 2,32 2,89
P2O5 0,30 0,09 0,18 0,21 0,22 0,13 0,16 0,47 0,76
P.F. 0,76 0 0,68 0,45 0,85 0,44 0 0 0,73
Total 99,19 98,13 99,25 99,12 99,30 98,70 98,30 98,70 98,00
Rb 160 112 103 - 107 116 29 134 33
Sr 150 340 305 - 620 347 1.016 498 491
Ba 590 497 560 1.100 460 490 785 484 276
Y 74 49 53 - 45 34 7 66 38
Zr 664 343 444 - 440 180 110 541 933
Nb 27 14,8 8 - 23 21 5,5 27,5 17,4
Th 15 95,2 120 4,2 17 19 0,7 13,5 5,20
U 3 4,1 2 - 1 3 0,4 5,51 6,40
Cr 120 - 82 26 36 - - - 0
Cu - 56 - - - - 27 40 76
Pb - 11 - - - - 27 40 18
Zn 130 70 - - - - 59 86 50
Co 15 19 17 21 10 5 20 24 36
La 56 252,9 325 29 110 55 18,10 58,5 40,7
Ce 99 543,4 574 52 212 110 33,4 122,3 96,4
Nd 52 235,8 260 31 82 36 16,4 66,9 55,3
Sm 12,8 33,7 36,3 5,4 12,4 6 2,8 12,7 9,9
Eu 2,4 3,26 3,6 1,7 2,5 1 1,13 2,55 3,28
Gd - 20,78 - - - - 1,78 11,78 8,8
Tb 2 2,33 3 - 1 - 0,24 1,67 1,14
Dy - 10,94 - - - - 1,36 9,92 7,05
Ho - 2,03 - - - - 0,26 2,17 1,45
Er - 5 - - - - 0,8 6,91 4,63
Yb 9 4,23 4 2 3 3 0,75 6,39 0,61
Lu 1,3 0,66 0,5 0,3 0,5 0,4 0,11 0,97 4,53
Tm 0,59 - - - - - 0,1 0,97 0,72



ção com o fracionamento inicial de máficos ficando
cada vez mais ácidos para o fim da série e compor-
tamento petroquímico idêntico mostrando evoluti-
vamente desde termos metaluminosos até peralu-
minosos; dados estruturais e ambientação tectôni-
ca compatível com o processo proposto. Rochas
estruturadas em ambiente tectônico de arco mag-
mático, subsequentemente imposta a fase trans-
corrente acrescionária; similaridade química de
elementos-traço, terras-raras e principalmente cor-
respondente em idade com as demais unidades
graníticas subseqüentes.

2.2.13 Granito São Pedro (PP�sp)

Esta denominação é usada para caracterizar
corpos plutônicos, sincinemáticos, anisótropos, de
aspecto sigmoidal, composição predominante-
mente granítica a monzogranítica e granodiorítica,
orientados segundo uma densa e intrincada rede
de zonas de cisalhamento de direção NW/SE.
Encontram-se deformados e metamorfizados na fá-
cies xisto-verde a anfibolito médio e afloram, sob a
forma de batólitos, stocks e roof pendents, desde
as imediações de Nova Canaã até o rio Juruena,
passando a sul de Alta Floresta e entre as cidades
de Apiacás e Nova Bandeirantes e com área tipo na
Comunidade de São Pedro, localizada a oeste de
Alta Floresta.

Estas rochas foram separadas, de forma genéri-
ca, do Complexo Xingu, sob a denominação de
Granito Juruena por Silva et al. (1974). Leal et al.
(1980) utilizaram para estes mesmos litótipos o ter-
mo Gnaisse Apiacás que, juntamente com os meta-
morfitos da Suíte Metamórfica Cuiú-Cuiú (Pessoa et

al., 1977) comporiam o Complexo Xingu. Neste pro-
jeto optou-se usar os termos Juruena e Apiacás
para, respectivamente, rochas graníticas não de-
formadas, conforme sugerido por Silva et al. (1974),
e para os granitos a duas micas, deformados, aflo-
rantes na cidade de Apiacás.

O Granito São Pedro é composto predominante-
mente por biotita granitos e biotita monzogranitos,
com granodioritos, tonalitos, monzodioritos e alcali-
granitos subordinados. É comum a presença de
enclaves de quartzo-dioritos, diorito, quartzo-mon-
zonitos, supracrustais granulitizadas.

Os contatos com o Complexo Nova Monte Verde
(PPmv), com as suítes Vitória (PP�v) e Nova Canaã
(PP�nv), com Granito São Romão (PP�sr) são muito
diversificados, seja por falhas dúcteis transcorren-
tes, seja por relações de intrusão, e localmente, até
contatos transicionais (fotografias 2.34 e 2.35).

Sua análise mesonormativa (figura 2.54) indica
uma predominância de termos graníticos, monzo-
graníticos e granodioríticos.

Na tabela 2.14 são mostradas a mineralogia, a
composição modal estimada e a grande variabilida-
de deformacional a que foi submetida esta unidade,
sendo encontrados desde litótipos não-deformados
até milonitos.

Estas rochas mostram cor cinza com tonalidades
avermelhadas, granulação média a grossa, textu-
ras granoblástica, porfirítica, granolepidoblástica e
porfiroclástica, e estruturas maciças a miloníticas.
Estruturas ígneas primárias como megacristais ta-
bulares e anédricos de feldspato potássico e pla-
gioclásio são comuns nas partes não-deformadas.
São compostos predominantemente por feldspatos
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Figura 2.53 – Diagrama de elementos terras-raras nor-
malizados segundo o manto primitivo (Suíte Vitória).

Fotografia 2.34 – Detalhe de contato nítido e retilíneo
por uma descontinuidade a baixo ângulo, com intrusão

do Granito São Romão no Granito São Pedro. FB-08
(553996/8894473).



potássicos (pertitas), plagioclásio, quartzo e bioti-
ta. A hornblenda ocorre como mineral metamórfico
nos tipos gnáissicos e miloníticos e em menor pro-
porção nos tipos ígneos. Localmente são observa-
dos porfiroblastos de granada.

Os feldspatos potássicos ocorrem como pórfiros
centimétricos, orientados segundo o fluxo magmá-
tico ou paralelos ao eixo de elongação máxima. Na
matriz aparecem como mosaicos de cristais tabula-

res, lenticularizados, poligonizados ou fragmentos
xenomórficos, entremeados e imbricados entre si e
exibindo eventuais inclusões de plagioclásio,
quartzo e biotita.

O plagioclásio ocorre como cristais prismáticos,
subidiomórficos a xenomórficos ou lenticularizados
e fraturados e parcialmente saussuritizados.

O quartzo exibe-se como cristais xenomórficos
ou forma mosaicos poligonizados e imbricados en-
tre si e mostra extinção ondulante, recristalização e
estiramento.

A biotita lamelar verde a parda e hornblenda ver-
da, tabular a prismática, subidiomórfica a idiomórfi-
ca, formam agregados deformados e linearizados.

A análise estrutural sugere que estas rochas fo-
ram posicionadas em nível crustal de meso a cata-
zona, sob regime deformacional dúctil, de natureza
transpressional oblíqua e cinemática preferencial
sinistral e dextral subordinada, identificadas por
assimetria da foliação S/C, estruturas sigmoidais e
porfiroclastos rotacionados (fotografia 2.36).

A estruturação E-W/NW-SE, com mergulho para
N/NE, é caracterizada por foliação milonítica e ban-
damento gnáissico, configurando uma estrutura
com transporte tectônico de NE para SW.

Os litótipos apresentam estruturas protomiloníti-
cas e augen, com variações deformacionais inter-
nas como recristalizações, cominuição mineral de
cristais de quartzo poligonizados e com pontos de
junção tríplice, em função da proximidade de zonas
de alto strain.

Nas bandas de cisalhamento exibem tramas
protomiloníticas a miloníticas e tectonitos dos tipos
L e LS, onde pórfiros de feldspatos alcalinos, biotita
e quartzo alinham-se segundo a foliação.

A análise microestrutural revela que no estágio
protomilonítico o quartzo apresenta forte extinção
ondulante com formação de bandas de deforma-
ção e subgrãos, não havendo marcante orientação
dos cristais poligonizados e junções tríplices. Os
feldspatos geralmente orientam-se segundo a de-
formação regional e a biotita e a hornblenda mos-
tram leve orientação dos cristais, contribuindo no
desenvolvimento de uma foliação incipiente.

Em estágio de deformação mais avançado a foli-
ação encontra-se melhor definida, com a presença
de níveis enriquecidos em minerais máficos alter-
nados com níveis quartzo-feldspáticos. No quartzo
é normal a presença de bandas de deformação e
gradualmente há o aumento da quantidade de cris-
tais poligonais, cujos limites são bem definidos e
unidos por junções tríplices. Os cristais de feldspa-
to potássico assumem tipologia amendoada ou ar-
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Figura 2.54 – Diagrama QAP (Le Maitre, 1989) (Granito
São Pedro).

Fotografia 2.35 – Contatos transicionais e zona de ci-
salhamento em gnaisses granodioríticos e granitos

protomiloníticos São Pedro. AF-42 (588543/8845897).



redondada e dispõem-se assimetricamente, confi-
gurando sombras de pressão. A biotita dispõe-se
em finas lamelas onduladas e descontínuas e forte-
mente orientadas e os cristais de hornblenda estão
orientados e dispostos em trilhas de finos grãos re-
cristalizados. Nos termos miloníticos há uma mar-
cante redução da granulação, a transformação dos
feldspatos e minerais máficos em muscovita e clorita
e o desenvolvimento de uma forte foliação.

A análise litoquímica indica que o Granito São
Pedro possui um padrão de série magmática cal-
cioalcalina, alto potássio, metaluminoso a peralu-
minoso, conforme os gráficos de Irvine & Baragar
(1971) e Rickwood (1989) e o índice de Shand mo-
dificado de Maniar & Piccoli (1989) (figuras 2.55,
2.56 e 2.57).

Os dados da tabela 2.15, mostram os resultados
das análises químicas para elementos maiores, tra-
ços e terras-raras para sete amostras representati-
vas do Granito São Pedro.
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Tabela 2.14 – Composição modal estimada (%) – Granitos São Pedro (monzogranitos, granodioritos
monzodioritos).

Deformadas

Milonitos Gnaisses Metamórficas Protomiloníticas Granitos Foliados

Granitos Isótropos

Mineralogia

JD-05 AF-80c AF-68 AF-80b AF-110 HG-128 AF-43 JD-06 AF-33 HG-138 HG-127 AF-81 HG-117 HG-119 HG-27

Quartzo 45 30 22 30 5 15 20 20 30 20 25 25 25 20 20

Plagioclásio - 36 20 20 56 33 20 25 20 25 20 20 25 27 30

K-Feldspato - 15 34 44 15 20 25 31 34 37 30 42 33 20 44

Hornblenda - 5 5 - 3 5 10 3 - - - - - 10 -

Biotita - 10 8 5 10 15 10 - 5 5 8 5 8 12 3

Muscovita 45 - - - - - - - 2 2 3 - - - Tr

Clorita 10 Tr 1 - Tr 1 3 2 3 3 2 1 3 1 Tr

Sericita - - 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Epidoto - Tr 5 Tr 5 3 5 3 2 3 3 2 2 3 Tr

Fluorita - - - - - - - - - - Tr - -

Titanita - 1 2 Tr 3 2 1 3 Tr Tr 2 1 Tr 3 Tr

Apatita - Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr

Allanita - Tr Tr - - 1 Tr - - - 1 Tr - - -

Zircão Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr

Opacos Tr 1 Tr Tr 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 Tr

Carbonato - - Tr - Tr 1 1 - Tr Tr 1 Tr Tr Tr -

Argilominerais - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Fotografia 2.36 – Aspectos de deformação do Grani-
to São Pedro com rotação dextral de porfiroclastos
de K-feldspato, concordantes com a foliação proto-

milonítica de direção E-W. HG-137
(572475/8863633).



A análise dos elementos maiores e traço apresen-
tam as seguintes características: range de SiO2 entre
60% a 73%; razão Na2O/CaO< 2,2 (em peso %); o so-
matório Na2O e K2O de 6,57% a 9,9% variável propor-
cionalmente ao range de SiO2; razão Na2O/K2O entre
~ 0,5 e 1,6 (em peso %); razão MgO/FeO(t) entre 0,1 e
0,4 (em peso %); e enriquecimento em K, Rb, Ba, Th,
U e Ta.

A interpretação litoquímica mostra que estas ro-
chas são ácidas, calcioalcalinas, metaluminosas a
peraluminosas. Formam parte de um trend ou série
contínua, onde o aumento de SiO2, corresponde ao
aumento de K2O, constituindo desde termos mon-
zodioríticos até monzogranitos alto-K para a maio-
ria dos litótipos analisados. Um percentual peque-
no, mas representativo de termos mais sódicos
ocorrem dentro da unidade.

A litoquímica e a ambiência tectônica do Granito
São Pedro apresentam características compatíveis
a granitos associados a ambientes de arco conti-
nental evoluindo a granitos do tipo pós-colisional, fi-
gura 2.58 (Harris, 1986).

Segundo Liégeois (1998) estes granitos apre-
sentam semelhanças aos granitos gerados por
magmatismo calcioalcalinos alto-K, sincisalhamen-
to, observados e estudados em áreas de granitogê-
nese pós-colisional.

Os elementos terras-raras apresentam compor-
tamento coerente com a interpretação tectônica de
granitos pós-colisionais, dada pelos elementos
maiores e traço. Os espectros evidenciam um mo-
delo enriquecido em ETRL e estabilizado em ETRP,
com anomalia negativa de európio pouco evidenci-
ada para SiO2 menor que 70%, e compatível com o
padrão encontrado em granitos calcioalcalinos, (fi-
gura 2.59).

Datação U-Pb (SHRIMP) em zircões do biotita
granito porfirítico São Pedro forneceu idade de
1.784 �17Ma, interpretada como idade de cristali-
zação. Idades-modelo Sm/Nd em granada granito
pórfiro, encontradas em litótipos descritos na Folha
São João da Barra, oscilam de 2.060Ma a 2.147Ma
(Pimentel, 2001), mostrando valores de �Nd entre
+ 0,65 a –1,11 , indicando derivação crustal ou hi-
bridização para sua origem ou fonte.

Sua origem ligada a um processo pós-colisional
de alta temperatura está associada à instalação de
um regime inicial compressional, transcorrente e
oblíquo. A intrusão destes corpos é sincinemática
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Figura 2.55 – Gráfico de Irvine & Baragar (1971), dis-
criminante dos campos toleiítico e calcioalcalino, para

o Granito São Pedro.
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Figura 2.56 – Gráfico de Rickwood (1989), indicativo
dos campos calcioalcalinos alto-K, para maior parte

das amostras do Granito São Pedro analisadas.
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Figura 2.57 – Índice de Shand modificado por Maniar e
Piccoli (1989), indicando litótipos metaluminosos com
tendência peraluminosa, com ambientação tectônica
transicional de granitos de arco continental à granitos

pós-colisionais.
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Tabela 2.15 – Análises químicas de elementos maiores, traço e terras-raras do Granito São Pedro, dados integrados do projeto.

Amostras HG-19 HG-115b HG-119 HG-137a AF-89 AF-110 AF-130a PS-24 PS-28 PS-53 PS-54 PS-55 PS-58 PS-90 PS-107 CC-141 CC-160 CC-138 CC-158

Elementos Maiores (% peso)
SiO2 65,37 68,44 60,34 67,46 69,65 63,79 68,53 67,15 73,97 68,48 68,35 66,11 65,26 69,53 73,06 70,98 71,47 73,13 65,69
TiO2 0,66 0,56 0,95 0,52 0,56 0,99 0,69 0,94 0,33 0,78 0,47 0,77 0,5 0,71 0,29 0,25 0,31 0,34 0,92
Al2O3 16,59 14,94 16,40 14,89 14,74 14,36 14,17 14,95 13,63 14,84 14,42 15,14 15,97 14,81 13,79 14,30 14,14 12,63 14,11
Fe2O3 3,95 3,41 5,75 3,98 2,38 5,27 3,79 3,12 0,87 3,62 3 3,66 3,79 2,46 1,44 2,20 2,26 2,89 6,21
MnO 0,09 0,10 0,12 0,10 0,05 0,06 0,08 0,09 0,11 0,09 0,1 0,11 0,11 0,11 0,09 0,07 0,07 0,06 0,09
MgO 0,88 0,56 1,88 1,54 0,21 1,74 0,59 0,63 0,09 0,85 0,5 0,89 1,26 0,57 0,24 0,32 0,27 0,49 0,75
CaO 3,01 2,18 5,63 3,02 1,50 4,06 2,58 2,89 0,45 3,11 1,88 2,27 3,54 1,58 1,2 1,35 1,53 1,47 2,90
Na2O 4,46 4,16 3,70 3,35 3,44 2,99 3,30 3,96 4,44 3,3 3,29 3,59 4,06 4,05 4,16 3,35 3,15 2,68 2,78
K2O 2,73 4,70 2,87 4,10 6,46 5,08 4,49 4,52 4,67 3,65 6,03 5,63 3,71 4,8 4,38 5,17 5,25 5,23 4,45
P2O5 0,23 0,35 0,63 0,27 0,07 0,52 0,50 0,28 0,04 0,31 0,18 0,38 0,21 0,19 0,07 0,07 0,14 0,06 0,40
P.F. 1,28 0,31 0,90 0,49 0 0 0 0,36 0,31 0,45 0,53 0,18 0,4 0,54 0,49 0,62 0,36 - -
Total 99,25 99,71 99,17 99,72 99,06 98,86 98,72 98,89 98,91 99,48 98,75 98,73 98,81 99,35 99,21 98,68 98,95 98,98 98,30

Elementos-Traço (ppm)

K 22.663 39.016 23.825 34.035 53.626 42.171 37.273 37.522 38.767 30.300 50.057 46.736 30.798 39.846 36.360 42.918 43.582 43.416 36.941
Rb 120 182 124 190 221 170 163 188 161 137 239 181 126 217 211 349 134 405 112
Sr 433 207 642 468 115 370 220 242 57 223 107 351 777 240 147 142 144 89 255
Ba 1.000 1.400 1.100 940 1.008 1.091 1.338 1.500 740 1.000 860 1.400 1.500 1.500 730 740 1.700 454 2.602
Y 44 82 40 29 134 49 141 79 66 74 168 80 106 58 132 78 29 144 74
Zr 514 836 530 244 795 982 1.518 669 298 528 498 838 188 613 315 284 619 430 2.173
Nb 22 18 15 21 42,3 23,2 20,3 30 34 24 24 18 11 29 36 31 16 50,4 20
Ta - 1,3 - 1,7 5,5 2,8 5,4 2,7 2,0 1,4 1,2 1,5 2,2 2,6 3,1 3,4 - 7,6 2,2
Hf 13 23 14 6,90 21,9 23,7 37,6 18 7,2 14 12 22 4,3 14 10 8,5 21 13,4 51,9
Th 29 35 15 20 42,5 27,6 60,4 31 16 22 36 10 6,1 28 21 42 19 67,8 42,5
U - 4 4 10 10,6 5 7,10 5 3 2 3 2 - 5 7 9 5 36,6 4,9
Cr 26 29 25 30 - - - 30 20 44 38 38 - 24 26 - - - -
Cu - - - - 10 2 11 - - - - - - - - - 5 22
Pb - - - - 6 27 3 - - - - - - - - - - 9 9
Zn - - - - 49 48 50 - - - - - - - - - - 84 105
Co - - - - 2 2 5 7 - 7 6 5 8 5 - - - 4 8

Elementos Terras-Raras (ppm)
La 130 120 90 55 119,3 82,3 191,2 100 120 100 170 150 84 120 97 62 42 95,5 184,7
Ce 219 242 160 100 255,5 179 413,4 170 200 170 286 160 87 265 160 150 130 213 349,6
Nd 82 100 61 39 118,8 80,6 188,8 75 91 75 120 120 69 100 83 55 34 98,5 160,10
Eu 2,5 3 2,2 1,3 2,69 2,49 4,97 3,1 1,9 3,1 1,8 3,5 1,9 3,1 2,4 10,4 6,5 18,9 22
Sm 11,1 18,8 9 6,1 21,2 13,6 32,1 14 15,4 14 16,8 19,2 12,7 16,2 14,9 1 2,8 1,04 7,44
Gd - - - - 17,91 10,54 25,68 - - - - - - - - - - 17,45 16,68
Tb 1 3 1 - 3,15 1,44 3,88 2 2 2 2 4 1 2 3 2 1 3,13 2,32
Dy - - - - 20,33 8,75 23,96 - - - - - - - - - - 22,08 12,86
Ho - - - - 4,89 1,80 5,17 - - - - - - - - - - 3,1 2,74
Er - - - - 16,13 5,25 15,61 - - - - - - - - - - 16,31 8,57
Yb 4 8 3 3 14,51 5,16 14,14 9 6 7 13 8 8 8 14 9 3 17,3 9,92
Lu 0,6 1,1 0,5 0,4 2,28 0,73 2,15 1,1 0,6 0,8 1,8 1 0,9 0,9 1,8 1,1 0,5 2,56 1,61
Tm - - - - 2,15 0,70 2,03 - - - - - - - - - - 2,41 1,52



às falhas direcionais, refletindo o ajuste dos blocos
crustais acrescionados.

Com o ajuste dos blocos os esforços transpressi-
vos passam a um regime transtrativo expondo o
conjunto gerado na fácies anfibolito (grau médio),
às condições retrometamórficas de fácies xisto-
verde.

Em sua evolução apresenta diversos controles e
diferentes mecanismos que atuaram simultanea-
mente desde diferenciação magmática a proces-
sos de assimilação e contaminação crustal. A pro-
pagação de diques, preenchidos por material bási-
co, em fraturas extensionais associadas a zonas de
cisalhamento de alto ângulo, são condutos para as-
censão do corpo granítico com a introdução de ma-

terial básico coexistente, com feldspatos alcalinos
em ambas as fases (fotografia 2.37).

A presença de zonas de encurtamento crustal,
associadas a metamorfismo de médio a alto grau,
com deep fracturation favorece a ascensão de
magma básico menos diferenciado, que é englo-
bado por material granítico. Ambos os fatos com-
provam a existência de dois magmas distintos, com
mistura mecânica das partes dentro de uma mes-
ma câmara magmática (fotografia 2.38).
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Figura 2.58 – Diagrama de Harris (1986), discriminante
de ambiente tectônico do Granito São Pedro.
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Figura 2.59 – Diagrama de ETR, normalizado segundo
o manto primitivo, com range máximo e mínimo para o

Granito São Pedro.

Fotografia 2.37 – Aspecto do Granito São Pedro com
porção básica coexistente. AF-42a (587162/8847120).

Fotografia 2.38 – Zonas de encurtamento crustal, asso-
ciadas a metamorfismo de médio a alto grau, com

deep fracturation. FB-08 (553996/8894473).



Sua forma de ocorrência, associação litodêmica,
estruturas, litoquímica e geocronologia, o contexto
geotectônico do Granito São Pedro mostra seu po-
sicionamento dentro de um período geodinâmico
distinto e oposto aos modelos fixistas de retraba-
lhamento crustal.

Sua associação de campo com núcleos granulí-
ticos localizados (Complexo Bacaeri-Mogno) e
com neossomas das rochas migmatíticas do Com-
plexo Nova Monte Verde evidenciam sua origem
crustal híbrida, associada a um modelo acrescio-
nário e transcorrente.

Conforme Liégeois et al. (1998), esta importante
fase magmática de afinidade calcioalcalina, alto-K
é característica deste tipo de evento orogênico, ti-
picamente no período pós-colisional, associado a
deslocamentos ao longo de shear zones e/ou rela-
cionado diretamente a processos finais de subduc-
ção oblíqua e consumo de placa litosférica.

2.2.14 Granito São Romão (PP�sr)

Esta denominação é proposta para particularizar
um conjunto de rochas de composição predomi-
nantemente granítica, natureza calcioalcalina a su-
balcalina, alto potássio e formadas em ambiente
tectônico pós-colisional. Estas rochas integravam o
Granito Juruena, conforme cartografado por Silva
et al. (1974), e foram individualizadas por apresen-
tarem dados estruturais, litoquímicos e geocronoló-
gicos distintos.

Expõe-se, desde a região do rio Juruena, parte
oeste do projeto, até as proximidades da localida-
de de Colorado, sob a forma de stocks e batólitos,
deformados e alongados segundo a direção
NW-SE/E-W. Suas melhores exposições situam-se
ao longo dos igarapés São Romão (localidade-
tipo) e do Noca e dos rios Juruena, Jacaré e Para-
naíta. Bons afloramentos são também observados
nas estradas MT-325 e MT-160.

Seus contatos com diversas unidades, tais como
os complexos Nova Monte Verde e Bacaeri-Mogno,
o Granito São Pedro, as suítes Paranaíta, Vitória e
Nova Canaã e o Grupo São Marcelo-Cabeça, são,
em sua maior parte, tectônicos, através de falhas
transcorrentes, configurando aspecto de lentes
amalgamadas, orientadas segundo o trend regio-
nal (NW-SE/E-W).

É constituída predominantemente por biotita gra-
nitos finos e microgranitos, com granodioritos su-
bordinados.

Os granitos finos apresentam cor cinza a rósea
com pontuações esverdeadas e negras, textura

inequigranular fina a média e matriz formada por
mosaicos de cristais xenomórficos e poligonizados
de quartzo e feldspato potássico.

Os microgranitos possuem cor cinza com man-
chas escuras, anisótropos, heterogêneos, de textu-
ra inequigranular fina.

Estas rochas encontram-se deformadas, bem fo-
liadas e localmente com aspecto gnáissico mos-
trando uma paragênese mineral indicativa de meta-
morfismo de fácies xisto-verde a anfibolito.

A análise microscópica de algumas amostras
desta unidade (tabela 2.16) evidencia as seguintes
características: presença de feldspato potássico e
plagioclásio, dominantemente pertíticos; os porfiro-
clastos dos feldspatos, e eventualmente da horn-
blenda, ocorrem fraturados a fragmentados e esti-
rados; quartzo em proporção máxima de 30%;
ocorrência restrita de hornblenda e muscovita; e
presença de opacos (magnetita) em todas as
amostras.

Estas rochas apresentam estágios deformacio-
nais que englobam tipos foliados a bandados e ra-
ramente isótropos. As estruturas protomiloníticas,
miloníticas e gnáissicas são predominantes e orien-
tam-se segundo a configuração tectônica regional
(NW-SE), com mergulhos médios a altos para NE
(fotografia 2.39).

A posição crustal é de nível mesozonal, tendo
sido submetida a um regime deformacional emi-
nentemente dúctil, de natureza transpressional em
sua formação e transtracional oblíquo em seu posi-
cionamento. Da fase compressiva exibe sistemas
de dobras assimétricas e fechadas, com plano axi-
al paralelo à foliação (fotografia 2.40), e estruturas
ptigmáticas em padrões complexos, seccionadas
por veios de quartzo (fotografia 2.41).

Da fase transtracional mostra o rompimento des-
tas feições dobradas, deformando estruturas tipo
boudin e dobras-sem-raiz (fotografia 2.42).

O tratamento das análises químicas para ele-
mentos maiores, traços e terras-raras (tabela 2.17)
indica que estes granitos apresentam um padrão
de série magmática calcioalcalina, alto potássio,
meta a peraluminosa (figuras 2.60, 2.61 e 2.62).

Os elementos maiores e traço fornecem as se-
guintes características: teor de sílica alto e homo-
gêneo, entre 66% e 73%; valor de razão Na2O/CaO
variável com média de 3,75; somatório Na2O +
K2O>7 e diretamente proporcional ao range de
SiO2; razão Na2O/K2O<1 e enriquecimento em K,
Rb, Sr, Ba, Th e Ta.

Estas relações entre os elementos maiores são
compatíveis com a classificação de granitos
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pós-colisionais (Maniar & Piccoli, 1989) e formam
uma série contínua, onde o aumento de SiO2 cor-
responde a um aumento de K2O, constituindo ter-
mos monzograníticos de alto potássio, compatíveis
com granitos associados a ambiente de arco conti-
nental e a granitos tipo pós-colisional (figura 2.63).

Os padrões terras-raras apresentam curvas cujo
comportamento evidencia um modelo enriquecido
em ETRL e estabilizado em ETRP, com anomalia
negativa de európio pouco proeminente e compatí-
vel com o padrão encontrado em granitos calcioal-
calinos (figura 2.64).
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Tabela 2.16 – Composição modal estimada (%) (Granito São Romão).

Bt. granodiorito Hb-Bt
granito fino

Bt granito
protomiloníticos

Granito fino Microgranito Granito fino

Mineralogia AF-96 AF-98a AF-61 AF-86 AF-98 AF-117 HG-133 FB-10 JD-21 AF-120 AF-118 AF-101

Quartzo 30 25 25 25 25 20 30 28 25 25 25 25

Plagioclásio 38 25 20 20 25 28 25 30 25 27 30 20

K-Feldspato 15 32 33 32 32 28 30 35 33 37 30 44

Hornblenda - - 5 10 - - - - - - - -

Biotita 10 10 5 3 10 10 4 3 5 2 3 5

Muscovita - - - - - - 3 - - - 3 -

Clorita - - 2 - - - 2 Tr - 1 2 -

Sericita 1 1 1 1 1 2 2 1 2 Tr 2 1

Epidoto 1 1 4 5 1 5 2 1 3 1 1 1

Titanita Tr - 2 2 - 3 Tr Tr 3 - 1 -

Apatita Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr

Allanita Tr - - - Tr Tr Tr - - -

Zircão Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr

Opacos 4 5 2 1 5 3 1 1 3 4 1 1

Carbonato Tr Tr Tr - Tr - Tr - Tr - 1 2

Argilo-
minerais

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Fotografia 2.39 – Biotita metagranito com estruturas
protomiloníticas, PS- (385117/8929822).

Fotografia 2.40 – Aspecto deformacional do Granito
São Romão, com dobras assimétricas e fechadas,

com plano axial paralelo a foliação. AF-101
(545548/8858743).
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Fotografia 2.41 – Estruturas ptigmáticas em veios de
quartzo centimétricos a milimétricos, desenvolvidas

sob domínio dúctil, regime contracional e cisalhamento
puro. JD-21b (562752/8848001).

Fotografia 2.42 – Aspecto em planta de veios aplíticos
fortemente dobrados do Granito São Romão. AF-101

(545548/8858743).
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Figura 2.60 – Gráfico discriminante dos campos toleiíti-
co e calcioalcalino (Irvine & Baragar, 1971) (Granito

São Romão).

Figura 2.61 – Gráfico SiO2 x K2O de Le Maitre (1989)
(Granito São Romão).
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Figura 2.62 – Índice de Shand modificado por Maniar e
Piccoli (1989) (Granito São Romão).
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Figura 2.63 – Diagrama de Harris (1986) (Granito São
Romão).



O caráter híbrido, meta a peraluminoso e alto po-
tássio, somado ao valor de �Nd comprovam direta-
mente sua origem associada a evento de fusão
crustal ligada ao processo de alta temperatura.

Processos de diferenciação magmática e fracio-
namento isolaram estes granitos como produtos fi-
nais da série, tornando-os cada vez mais ácidos e
peraluminosos, fato comprovado pelos dados lito-
químicos e geocronológicos e pela mineralogia
quartzo-feldspática com poucos máficos, além da
textura e granulação. O posicionamento mesozonal
está relacionado ao ajuste de blocos crustais
acrescionados em evento de regime transtrativo,
com a intrusão destes corpos sincinemáticos às fa-
lhas direcionais dúcteis em condições metamórfi-
cas de baixo a médio grau. Datação U-Pb
(SHRIMP) em zircões de biotita metagranito fino
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Figura 2.64 – Gráfico ETR normalizado segundo o
manto primitivo (Taylor & McLennan, 1989).

Tabela 2.17 – Dados químicos do Granito São Romão.

Amostras PS-23 PS-26 PS-41 PS-158 AF-82a JD-17b

Elementos Maiores (% peso)
SiO2 68,30 73,26 69,81 69,32 70,73 66,00
TiO2 0,63 0,38 0,31 0,52 0,66 0,62
Al2O3 16,22 13,52 15,15 15,19 12,51 15,54
Fe2O3 1,78 0,94 2,07 2,71 4,33 3,83
MnO 0,11 0,14 0,07 0,07 0,06 0,08
MgO 0,29 0,08 0,30 0,46 1,03 0,89
CaO 2,04 0,56 0,96 1,32 2,23 3,45
Na2O 4,48 4,16 3,87 4,18 2,56 3,24
K2O 5,04 5,25 5,42 4,96 4,57 4,45
P2O5 0,10 0,03 0,07 0,05 0,12 0,18
P.F. 0,36 0,18 0,45 0 0 0
Total 99,35 98,50 98,48 98,78 98,80 98,28

Na2O/ K2O 0,88 0,79 0,71 0,84 0,56 0,73
Elementos-Traço (ppm)

K 41.839 43.582 44.993 41.174 37.937 36.941
Rb 195 239 246 175 243 142
Sr 310 75 212 292 176 472
Ba 1.500 630 1.600 1.621 723 1.298
Ta 2,7 2,8 1,8 2 5,3 1,6
Y 103 110 63 55 53 36
Zr 604 338 365 374 457 339
Nb 25 33 26 18,6 23,9 17,5
Th 29 27 23 18,3 24,8 21,8
U 6 6 4 2 9,2 3,2
Cr 26 23 - - - -
Cu - - - 1 14 6
Pb - - - 8 11 26
Zn - - - 50 60 46
Co - - - 5 8 8

Elementos Terras-Raras (ppm)
La 160 90 100 91,3 64,5 61,5
Ce 222 170 130 185 140,5 118,3
Nd 130 94 75 82,3 61,8 54,8
Eu 4,1 2,8 2,2 2,75 1,6 2,22
Sm 22,4 19,7 11,8 13,4 10,5 8,7
Gd - - - 10,47 9,09 6,92
Tb 3 3 2 1,52 1,43 1,01
Dy - - - 9,71 8,93 6,4
Ho - - - 2,02 1,94 1,18
Er - - - 6,04 6,09 3,81
Yb - - - 0,03 6,36 6,86
Lu 1,3 1 0,8 0,91 0,96 0,58
Tm - - -- 0,86 0,93 0,53



protomilonítico forneceu idade de 1.770 � 9Ma, in-
terpretada como idade de cristalização. Ida-
des-modelos Sm/Nd, em biotita-granada granito
gnáissico e em biotita granito, apresentam valores
de 2.098Ma e 2.172Ma, com valores de �Nd de
+0,14 e – 1,43, indicando derivação crustal ou hibri-
dização para sua origem ou fonte.

2.2.15 Granito Apiacás (PP�a)

O termo Gnaisse Apiacás foi inicialmente utiliza-
do por Leal et al. (1980) para denominar um conjun-
to de rochas fortemente foliadas, essencialmente
graníticas, aflorantes no leito do rio Apiacás, carac-
terizadas pelo desenvolvimento de abundantes
feldspatos alcalinos e plagioclásio sódico e que,
juntamente com os metamorfitos da Suíte
Cuiú-Cuiú (Pessoa et al., 1977), comporiam o Com-
plexo Xingu.

Neste projeto essas rochas foram cartografadas
com a designação de Granito São Pedro, reservan-
do o termo Granito Apiacás para caracterizar um
conjunto de rochas leucograníticas a granada e/ou
duas micas, peraluminosas e de ambiência colisio-
nal, e em cujo principal corpo localiza-se a cidade
de Apiacás. Neste local suas melhores exposições
situam-se nas imediações da cidade e na estrada
para a Vila Mutum. Ocorrem sob a forma de blocos
e matacões, constituindo morrotes isolados em re-
gião levemente ondulada e originam solos areno-
sos e esbranquiçadas, bastante diferentes dos so-
los das demais unidades (fotografia 2.43).

Estas características refletem uma textura pecu-
liar em imagens de satélite e em fotos aéreas, que
associada aos dados coletados no campo e aos
baixos valores cintilométricos nos canais de U, Th,
K e contagem total registrados no levantamento ae-
rogeofísico, permitiram a individualização da uni-
dade, figuras 2.65 e 2.66.

Encontra-se intrudido ou em contato tectônico
com o Granito São Pedro ou com as suítes Juruena
e Paranaíta. Corpos de menor expressão, não-ma-
peáveis na escala do trabalho, foram observados
em associação com as supracrustais do Complexo
Bacaeri-Mogno.

Granitos e monzogranitos com presença de bio-
tita e muscovita ígneas e leucogranitos a granada ,
fotografia 2.44, são os principais litótipos desta uni-
dade. Mostram cor cinza-claro, com tonalidades
esbranquiçadas e minúsculas pontuações ver-
de-escuras a pretas, textura granoblástica a grano-
lepidoblástica fina a média e localmente porfirítica,
estrutura orientada a foliada e constituem-se pre-
dominantemente por cristais xenomórficos de
feldspato potássico, plagioclásio e quartzo.

Ao microscópio são essencialmente quart-
zo-feldspáticos com cristais de K-feldspato, plagio-
clásio e quartzo xenomórficos. Biotita parda e mus-
covita apresentam-se em agregados lamelares, ori-
entados e bem desenvolvidos, e a granada aparece
como cristais milimétricos arredondados e disper-
sos. Epidoto, sericita e carbonatos, como produtos
de alteração hidrotermal, e zircão e opacos, como
acessórios, complementam a mineralogia.

Concentrados de bateia próximos à área de
ocorrência destes granitos indicam granada, ilme-
nita e monazita, sugerindo a presença de vários
corpos menores, que não foram cartografados nes-
te levantamento.

A litoquímica classifica estes granitos como cal-
cioalcalinos de tendência subalcalina, alto-K, fran-
camente peraluminosos, com coríndon e ilmenita
normativos e formados em ambiente sin a
pós-colisional (figuras 2.67, 2.68 e 2.69), (Irvine &
Baragar,1971; Le Maitre,1989; índice de Shand,
modificado por Maniar & Piccoli,1989, respectiva-
mente).

A tabela 2.18 apresenta os valores de SiO2 em
torno de 71%, Al2O3 entre 13% e 18%, valores mé-
dios de Na2O e K2O semelhantes, baixo Rb
(190ppm), alto Ba e Sr (1.100 e 440ppm).

Apresentam-se em relação às demais unidades
graníticas depletadas, com baixo conteúdo de ETR,
levemente enriquecidas em ETRL e estabilizadas em
ETRP, com anomalia negativa de Eu (figura 2.70).
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Fotografia 2.43 – Aspecto geral dos afloramentos do
Granito Apiacás, com destaque para o solo arenoso.

Fazenda Santa Rosa, 10km a norte de Apiacás. PS-63
(459945/8952205).
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Figura 2. 65 – Mapa de distribuição de valores radiométricos (canal de urânio). Folha Rio São João da Barra.

Figura 2.66 – Mapa de distribuição de valores radiométricos (canal de tório). Folha Rio São João da Barra.



Os valores de sílica acima de 70%, associados à
alta peraluminosidade, indicam processos de ana-
texia e origem em fontes crustais continentais.

Por estas considerações litoquímicas e mineraló-
gicas, são na classificação de Chappell & White
(1974) considerados como granitos do tipo S.

Botelho (2001), na análise dos filossilicatos, con-
firma o caráter magmático da muscovita, que pos-
sui concentração de até mais de 1% de TiO2. A con-
centração de Al2O3 da biotita coexistente é em tor-
no de 16%, indicando que estas micas estão em
equilíbrio e que este litótipo é um granito a duas mi-
cas (figura 2.71).

Botelho (op. cit.) ressalta que estes granitos co-
mumente estão associados a ambiente colisional,
embora não descarte a possibilidade de geração
em evento tardio, pós-tectônico de granitogênese
peraluminosa.

Contudo, optou-se pela caracterização destes
granitos como sin a pós-colisionais, por entender
que os mesmos representam um evento plutônico
de abrangência e duração moderada, associada a
zonas de cisalhamento dúcteis, contracionais, res-
ponsáveis pela justaposição crustal e aglutinação
dos terrenos distintos, terreno plutovulcânico e ter-
reno acrescionário de alto grau metamórfico, com
posicionamento próximo às zonas de sutura.

Dados geocronológicos não estão disponíveis,
mas em função da evolução geotectônica propos-
ta para a área, estima-se que a idade destas ro-
chas seja compatível com a geração da Suíte Vitó-
ria, Granito São Pedro e Granito São Romão, du-
rante o regime compressivo e com seu posiciona-
mento sintranscorrente, ao redor de 1.780Ma a
1.770Ma.
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Fotografia 2.44 – Leucogranitos a granada. PS-225
(488956/8894800).
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Figura 2.67 – Gráfico de Irvine & Baragar (1971), dis-
criminante dos campos toleiítico e calcioalcalino para

o Granito Apiacás.
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Figura 2.68 – Gráfico K2O x SiO2 de Le Maitre (1989),
para o Granito Apiacás.
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Figura 2.69 – Índice de Shand, modificado por Maniar
& Piccoli (1989), discriminante de ambiente tectônico,
transicional de arco continental a colisão continental.
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Tabela 2.18 – Análise química do Granito Apiacás, dados integrados do projeto.

Amostras PS-60 PS-62 PS-63 PS-225 AF-78

Elementos Maiores (% peso)

SiO2 71,33 63,81 68,69 72,42 73,91

TiO2 0,11 0,26 0,34 0,02 0,33

Al2O3 15,22 18,24 15,92 14,98 13,31

Fe2O3(t) 0,26 2,21 2,10 0,62 2,35

MnO 0,08 0,07 0,13 0,03 0,05

MgO 0,34 0,39 0,46 0,16 0,39

CaO 1,77 1,79 2,06 1,49 2,17

Na2O 3,85 3,88 4,03 3,79 0,59

K2O 3,84 4,36 4,22 4,63 7,10

P2O5 0,09 0,10 0,16 0 0,04

P.F. 0,54 3,55 0,58 0 0

Total 97,43 98,66 98,69 98,14 100,24

Elementos-Traço (ppm)

K 31.628 36.194 35.031 38.435 58.939

Rb 194 176 220 97 246

Sr 418 473 443 157 99

Ba 1.100 1.100 1.500 447 1.041

Ta - 2,70 2,90 8,90 2,10

Y 32 29 36 25 70

Zr 137 358 323 92 624

Nb 23 25 27 2,1 22,2

Th 16 29 23 2,4 30,1

U 2 5 3 1,1 5,9

Cu - - - 5 2

Pb - - - 2 27

Zn - - 110 5 48

Co - 7 - 1 2

Elementos Terras-Raras (ppm)

La 33 36 100 24,7 90,4

Ce 95 76 160 46,1 197,7

Nd 35 27 74 16,3 84,5

Eu 1,2 1,1 2 ,53 1,75

Sm 5,9 4,4 11,2 2,8 14,7

Gd - - - 2,37 12,26

Tb - - 1 0,4 1,92

Dy - - - 3 12,52

Ho - - - 0,74 2,79

Er - - - 2,52 8,26

Yb 5 3 4 2,9 7,26

Lu 0,6 0,4 0,5 0,4 1,05

Tm - - - ,41 1,12
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Figura 2.70 – Gráfico ETR do Granito Apiacás, normali-
zado segundo o manto primitivo (Taylor & McLennan,

1989).
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Granito Apiacás, Botelho (2001).



2.2.16 Granito Teles Pires (PP�tp)

Termo usado por Silva et al. (1974) para denomi-
nar corpos graníticos intrusivos, subvulcânicos, de
tendência alasquítica, anorogênicos, quase sem-
pre exibindo feições circulares e relacionados ge-
neticamente à Formação Iriri, Grupo Uatumã. Silva
et al. (1980) concluíram que estes granitos repre-
sentam a parte plutônica do Grupo Uatumã e é
constituído petrograficamente por granitos porfiríti-
cos, microgranitos, granitos gráficos, granófiros,
granitos rapakivi e riebeckita granitos.

No presente projeto o termo Granito Teles Pires é
mantido para descrever um conjunto de corpos
graníticos, pós-orogênicos, não deformados, calci-
oalcalinos de alto potássio, plutônicos e subvulcâ-
nicos e compostos predominantemente por biotita
granitos avermelhados e com rochas subvulcâni-
cas subordinadas. Distribuem-se por toda a área
do projeto, sob a forma de stocks e batólitos subcir-
culares a elipsoidais, ao longo da estruturação regi-
onal (WNW-ESE) e associam-se às rochas vulcâni-
cas da Suíte Colíder.

Estes corpos encontram-se intrusivos preferen-
cialmente nas rochas vulcânicas da Suíte Colíder e
nos granitos Matupá e a delimitação de sua área de
ocorrência é facilitada por seu relevo alçado em

imagens de satélites e por suas expressivas ano-
malias cintilométricas (figura 2.72), em contraste
com baixos valores nos mapas magnetométricos.
Localmente são também observados contatos tec-
tônicos.

As litologias predominantes são representadas
por biotita granitos e granitos porfiríticos. Apresen-
tam cor cinza-avermelhado a vermelho-tijolo, textu-
ras equigranulares a inequigranulares, localmente
porfiríticas, de granulação média a grossa e estrutu-
ras maciças a discretamente foliadas. Os feldspa-
tos potássicos mostram-se como cristais tabulares,
xenomórficos a subidiomórficos, pertíticos e local-
mente zonados.

Os plagioclásios exibem-se como cristais pris-
máticos, tabulares e idiomórficos e o quartzo forma
agregados de cristais xenomórficos intersticiais
aos feldspatos. Os minerais máficos são raros e re-
presentados por lamelas de biotitas esverdeadas a
pardas, freqüentemente alteradas para clorita. Nos
granitos porfiríticos é comum a presença de textu-
ras rapakivi/anti-rapakivi e pórfiros de quartzo azu-
lado com bordos corroídos (fotografias 2.45 e
2.46).

Biotita monzogranitos com textura rapaki-
vi/anti-rapakivi são freqüentes na parte oeste (rio
Apiacás) e na região de Alta Floresta foram obser-
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Figura 2.72 – Mapa radiométrico (canal de tório) destacando o batólito (vermelho) Teles Pires (Folha Rio São
João da Barra).



vados alcaligranitos, onde o plagioclásio aparece
em percentual reduzido.

No batólito situado a NW de Apiacás nota-se nas
bordas deste corpo a presença de biotita anfibolito
com sulfetos e de xenólitos de até 15cm de rochas
vulcânicas de composição andesítica.

Fácies subvulcânica aparece de modo subordi-
nado e é representada por microgranitos, granitos
finos e granófiros. Estas rochas mostram cor cin-
za-rosado a vermelho-tijolo, textura fina a microgra-
nular, felsítica e estrutura homogênea e maciça.

A composição modal estimada de amostras re-
presentativas desta unidade é mostrada na tabela
2.19.

Os resultados analíticos para elementos maio-
res, traço e terras raras e o cálculo de alguns parâ-
metros litoquímicos são mostrados na tabela 2.20.
São caracterizados por um alto conteúdo em SiO2
(>70%), acentuado enriquecimento em álcalis
(K2O>5) e baixo conteúdo em Al2O3 (entre 12% e
14%).

Os níveis de concentração de Ba e Sr são seme-
lhantes aos encontrados nas suítes calcioalcalinas
de alto potássio (Granito Nhandu) e mais elevados
que os granitos alcalinos anorogênicos que, se-
gundo Küster et al. (1998), são profundamente de-
pletados nestes elementos.

O tratamento dos dados litoquímicos indica que
estes granitos apresentam um padrão de série
magmática calcioalcalina de alto potássio (figura
2.73), metaluminosos (figura 2.74) e evolução
pós-orogênicas em transição para formação de
uma crosta estável.

Os padrões apresentados pelos elementos ter-
ras-raras mostram enriquecimento em ETRL, esta-
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Fotografia 2.45 – Granito pórfiro exibindo textura rapa-
kivi/anti-rapakivi. PS-289 (423600/8955800).

Fotografia 2.46 – Granito com textura rapakivi e pórfi-
ros de quartzo azulados. PS-289 (423600/8955800).

Tabela 2.19 – Composição modal (%) da Suíte Intrusiva Teles Pires.

AMOSTRAS

MINERAIS
CC-183 CC-222 CC-288 GM-04 GM-07 GM-10 PV-195 PS-289 PS-215 PS-218 PT-72 PT-76

Quartzo 25 25 25 30 18 18 25 25 25 22 16 15
K-Feldspato 62 42 33 25 43 45 48 36 35 38 45 45
Plagioclásio 5 25 28 25 25 25 20 25 20 20 20 20
Biotita Tr 3 1 2 1 1 4 2 3 3 5 10
Sericita 1 1 2 1 2 2 1 2 2 3 2 2
Epidoto - 1 2 2 3 1 - 3 5 5 3 3
Clorita 5 2 5 1 3 3 1 3 3 3 3 3
Carbonato Tr - Tr - - - - - - - - -
Zircão Tr Tr Tr - - - - - - - - -
Fluorita 1 - - - 1 1 Tr Tr - Tr - -
Titanita - Tr Tr - 1 Tr - 2 3 2 2 1
Allanita Tr Tr - - - - - - - - - -
Argilominerais 1 1 1 1 2 1 - 1 1 1 2 2
Opacos Tr Tr 3 - - - - - - - - -
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Tabela 2.20 – Resultados das análises químicas de amostras do Granito Teles Pires.

Amostra GM-04 GM-07 GM-10 PV-195 CC-183
Elementos Maiores (%)

SiO2 74,53 71,32 72,89 70,62 75,60
TiO2 0,10 0,45 0,27 0,51 0,08
Al2O3 13,71 13,77 13,56 12,93 12,21
Fe2O3 0,60 2,08 1,57 3,62 1,42

MnO 0,05 0,11 0,11 0,05 0,05

MgO 0,08 0,47 0,33 0,60 0,03

CaO 0,37 1,07 0,94 1,61 0,46

Na2O 4,05 4,10 3,94 2,88 3,75

K2O 4,81 4,89 5,03 5,08 4,79

P2O5 0,02 0,15 0,05 0,20 0,02

P.F. 0,62 0,76 0,71 - 0,36

Total 98,94 99,17 99,40 98,20 90,77

A/CNK 1,48 1,37 1,36 1,35 1,41

Elementos-Traço (ppm)

Rb 219 231 211 333 398

Sr 26 147 92 137 21

Y 32 101 69 167 134

Zr 119 574 451 490 263

Nb 25 47 43 26 46

Ba - 620 370 636 78

Th 28 30 28 74 52,8

U 3 6 7 19,7 11

Cu - - 14 8 -

Pb - - 6 46 -

Zn 100 100 44 320 100

Co 5 5 1,4 5,8 5

Elementos Terras-Raras (ppm)

La 18 100 73 238 87

Ce 49 207 160 295,3 170

Nd 19 83 54 158,4 76

Sm 4,3 14,1 92 22,8 15

Eu – 0,5 1,3 0,80 1,99 – 0,5

Gd - - 8,03 21,50 -

Dy -1 - - 20,3 -

Er - - 6,61 13,78 -

Yb 3 10 7 12 14

Lu 0,4 1,4 1 1,87 1,8
Tm - - 0,97 1,79 -



bilização para ETRP e discreta anomalia negativa
para európio (figura 2.75), indicando similaridade
com as curvas obtidas para os granitos Nhandu e
Juruena.

Suas características químicas e petrográficas e
as relações de campo vinculam sua evolução aos
granitos tipo I, altamente fracionados, com similari-
dade com os granitos alcalinos tipo A.

Segundo Nelson & Depaolo (1985) e Nyman et
al. (1987) os granitos rapakivi mesoproterozóicos
do Meio-Oeste dos Estados Unidos tiveram sua ori-
gem relacionada a ambiente de subducção e gera-
ção de arco magmático. Estes granitos apresentam
semelhanças químicas com o Granito Teles Pires.

Wernick (2001) sugere que os granitos rapakivi
podem ocorrer tanto relacionados a arco magmáti-
co ou a fragmentos de crosta estabilizada, adicio-
nados a arcos pós-colisionados ou vinculados a
ambiente anorogênico emplaçados em regime

transtracional a extensional, posicionados imedia-
tamente após o magmatismo orogênico.

A figura 2.76 (diagrama de Harris et al., 1986) in-
dica uma origem de granitos de arco vulcânico a
pós-colisionais para a Suíte Teles Pires.

Datações geocronológicas em biotita granitos
da região de Terra Nova do Norte forneceram idade
U-Pb de 1.757 � 16Ma e idade-modelo Sm/Nd de
2.100Ma (Santos, 2000).

As rochas desta unidade são semelhantes, pelas
suas características evolutivas, petrográficas, quími-
cas e modo de ocorrência, aos granitos da Suíte
Intrusiva Maloquinha 1.880 Ma (Klein et al., 2000). Po-
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Figura 2.73 – Gráfico de Le Maitre (1989), Suíte Teles
Pires.
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rém, pertencentes a eventos geotectônicos distintos
e com diferença em idade em torno de 130Ma.

2.2.17 Grupo São Marcelo-Cabeça (PPmcs-
PPmcv)

Barros et al. (1999) identificaram na região sul da
Folha Ilha 24 de Maio uma provável seqüência me-
tavulcano-sedimentar, salientando sua importância
aurífera e denominando este conjunto de rochas
de Subprovíncia Cabeça, em função de seu poten-
cial metalogenético.

Madrucci (2000) denominou estas rochas que
ocorrem na região do garimpo homônimo de Se-
qüência Metavulcano-Sedimentar do Cabeça,
constituídas por quartzitos, quartzo-sericita xistos,
granada-sericita xistos, clorita-sericita xistos,
quartzo-milonitos e metacherts, deformadas em re-
gime dúctil, dobradas e transpostas por foliações
miloníticas e cataclásticas, produtos de um cintu-
rão de cisalhamento transcorrente, de orientação
W/NW-E/SE.

Neste estudo renomeia-se esta unidade para
Grupo São Marcelo-Cabeça, pois constatou-se
que a maior área de ocorrência das rochas meta-
vulcânicas encontram-se nas nascentes do rio São
Marcelo e à sua margem esquerda, além da área
de estudo principal de Madrucci (2000).

Assim, esta unidade passa a ser redefinida como
uma seqüência constituída por rochas metassedi-
mentares clásticas, pelíticas e químicas e por uma
associação vulcânica/subvulcânica ácida, com ro-
chas piroclásticas e epiclásticas, com intrusões
quartzo-dioríticas subordinadas. Todos os litótipos
apresentam uma variável taxa de deformação dúc-
til, com tramas compatíveis com as condições de
fácies xisto-verde.

A litoquímica destas rochas metavulcânicas
mostra afinidade calcioalcalina, subalcalinas, pe-
raluminosas a metaluminosas, alto-K, geradas em
ambiente de arco vulcânico, com enriquecimento
moderado em ETRL e ETRP, com anomalia negati-
va em Eu.

Esta seqüência foi seccionada por cisalhamento
transcorrente dúctil, predominantemente sinistral,
de direção geral N30�-60�W e E-W, com médio ân-
gulo de mergulho e foliações desde protomiloníti-
cas a ultramiloníticas, em diferentes graus de ani-
sotropia estrutural, promovendo a forma lenticular
da unidade.

Formam um conjunto de cinco megalentes: rio
São Marcelo, povoados Cabeça e Ourolanda, fa-
zenda Urupá e fazendas Flor da Mata e Jataí. Essas

megalentes têm formato alongado, anastomosado,
comprimento quilométrico, com eixo maior dispos-
to ao longo das direções NW-SE e WNW-ESE, em
geral são delimitadas e secionadas por zonas de
cisalhamento dúcteis e transcorrentes.

A espessura máxima aparente situa-se em torno
de 8,5km e as melhores exposições das rochas me-
tassedimentares estão nas circunvizinhanças dos
povoados Cabeça e Ourolanda, já as das metavul-
cânicas situam-se ao longo da margem esquerda
do rio São Marcelo, e a sul e a oeste da sede da fa-
zenda Pontal.

A sudeste da foz do rio São Marcelo a seqüência
acha-se recoberta discordantemente pelas rochas
sedimentares da Formação Dardanelos. O contato
com o Complexo Nova Monte Verde, com os grani-
tos São Romão, São Pedro e com a Suíte Nova Ca-
naã é feito, em maior parte, através de zonas de ci-
salhamento transcorrente.

A Suíte Nova Canaã denota ser parcialmente in-
trusiva nesta seqüência nas imediações do baixo
curso do rio São Marcelo, a sudeste deste em dire-
ção à fazenda Calixbento e a sul da fazenda Maca-
ju, ou ainda mantém contato transicional em algu-
mas faixas onde ambas são constituídas de rochas
subvulcânicas e/ou granitos epizonais.

A oeste da fazenda Pontal, as rochas metavulcâ-
nicas acham-se interdigitadas com as rochas me-
tassedimentares, sendo esta interdigitação apa-
rentemente original entre suas fácies e acentuada
por cisalhamento transcorrente, transpondo fatias
do conjunto rochoso.

Exposições de granito subvulcânico em meio às
rochas metassedimentares foram constatadas no
garimpo Bom Jesus, no córrego Buriti a 1,7km do
povoado Cabeça e na MT-325, entre o rio Paranaíta
e o povoado Cabeça. Nos dois primeiros aflora for-
mando mullions posicionados ao longo das dobras
dos metapelitos e no último ocorre como blocos
métricos junto aos metapelitos. Estas ocorrências
podem representar apófises da rocha subvulcâni-
ca da própria seqüência ou estar relacionadas aos
granitos da Suíte Nova Canaã.

É sugestivo que esta seqüência tenha se iniciado
com a deposição de sedimentos detríticos e pelíti-
cos em ambiente fluvial/lagunar seguidos de vulca-
nismo intermediário a ácido com sedimentação de-
trítica e química associada.

Segundo Wildner (2001), a presença de depósi-
tos de caráter carbonoso, as intercalações com ní-
veis de pelitos e de arenitos quartzíferos, o estreito
relacionamento com depósitos vulcanoclásticos e
epiclásticos por vezes grosseiros, podem indicar
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um regime deposicional transicional subaquoso,
onde os depósitos grosseiros indicariam a presen-
ça de um relevo positivo provavelmente dominado
por rochas vulcânicas, justaposto a corpos d’água
calmos relacionados a uma bacia ou plataforma
rasa.

O metamorfismo varia de incipiente, na parte les-
te, a médio grau, na porção oeste. Esse comporta-
mento também foi observado nas rochas de outras
unidades, notadamente na Suíte Nova Canaã.

Na seqüência está impressa uma rede de des-
continuidades que se interconectam formando
bandas de cisalhamento e estas por sua vez for-
mam zonas de cisalhamento transcorrentes, princi-
pais e secundárias.

As zonas de cisalhamento principais possuem
movimentos predominantemente sinistrais e dire-
ções N30�-60�W e E-W, os mergulhos oscilando
entre 30� e 50�. As zonas secundárias têm direções
N30�-40�E, N50�-70� E e N-S com mergulhos entre
30� e 50�.

Os litótipos muitas vezes são marcados pela pre-
sença de foliação milonítica (Sn), às vezes com
transposição (Sn+1), dobras apertadas com flancos
rompidos por transposições e eixos de dobras mer-
gulhando de 40� a-60� para E.

Em alguns locais foram registrados mullions (40�

a 70�E) e estrutura em lápis (N85�E/45�NE). É co-

mum encontrar nestas rochas processos de altera-
ção hidrotermal, ora de intensidade incipiente, ora
acentuada.

Com base nos dados levantados desde a diver-
sidade de tipos litológicos aflorantes em uma faixa
relativamente estreita até os resultados do efeito do
tectonismo imposto às rochas, e ao grau de detalhe
do trabalho executado, propõe-se uma divisão do
grupo em duas subunidades distintas e separadas
por faixas de predominância de tipos litológicos,
uma onde os termos expostos predominam rochas
metavulcânicas (PPmc

v
) e outra onde ocorrem as

rochas metassedimentares (PPmc
s
).

As rochas metavulcânicas (PPmc
v
), ocorrem,

principalmente, ao longo da margem esquerda do
rio São Marcelo, ao sul e a oeste da sede da fazen-
da Pontal, formando relevo acidentado (colinoso),
com cristas estreitas e alongadas, orientadas na di-
reção N40�-50�W, constituindo um conjunto rocho-
so bem destacado nas imagens de radar e de saté-
lite, como também no canal de potássio da aero-
geofísica (figura 2.77).

São representadas por tipos subvulcânicos epi-
zonais (microgranito, micromonzonito, microquart-
zodiorito, quartzo-sienito e microgranodiorito), ti-
pos vulcânicos (riolito, riodacito), tipos piroclásti-
cos (tufo e brecha) e por tipos epiclásticos (para-
conglomerados).
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Figura 2.77 – Anomalia positiva no canal de K, para as rochas metavulcânicas do Grupo São Marcelo-Cabeça,
região central da Folha Ilha 24 de Maio. As anomalias nos extremos noroeste e sudeste da folha correspondem

às áreas de ocorrência da Suíte Nova Canaã que está associada ao grupo.



São rochas cinza com tonalidades róseas e aver-
melhadas. Os termos subvulcânicos têm com fre-
qüência textura microporfirítica ou microporfiro-
blástica, fenocristais milimétricos e estrutura maci-
ça ou orientada. Riolitos e riodacitos mostram textu-
ra porfirítica ou porfiroblástica com matriz afanítica
e estrutura maciça ou foliada (fotografias 2.47 e
2.48).

A associação mineralógica principal é represen-
tada por plagioclásio + K-feldspato + quartzo + bio-
tita � felsita. Os fenocristais são de plagioclásio,
K-feldspato e às vezes de quartzo. O K-feldspato
freqüentemente é pertítico. A biotita é verde ou par-
da e muitas vezes está cloritizada. Zircão + apatita
� fluorita estão presentes na forma de traços. Opa-

cos + titanita � granada representam acessórios.
Sericita � argilominerais � epidoto � clorita � mus-
covita são produtos de alteração hidrotermal.

Os resultados de processos deformacionais so-
bre essas rochas são marcados microscopicamen-
te pela extinção ondulante, recristalização dos cris-
tais de quartzo, fraturamento e alinhamento dos
cristais de feldspatos, orientação da biotita, clorita
e epidoto resultando em textura granoblástica a
granolepidoblástica e estrutura foliada. Conforme o
posicionamento dos litótipos em relação às zonas
de cisalhamento, podem estar transformados para
protomilonitos, milonitos, ultramilonitos ou filonitos,
(fotografia 2.49).

Wildner (2001) relata a ocorrência de rochas in-
trusivas epizonais alcalinas, de composição quart-
zo-sienítica para esta região, exibindo em análise
petrográfica matriz granofírica fina a média onde
identifica-se o intercrescimento simplectítico de
quartzo e K-feldspato pertítico, contornando feno-
cristais euédricos de e K-feldspato, pequena per-
centagem de quartzo (<10%) e biotita. Em sua aná-
lise destaca que a rocha não está metamorfizada,
onde ainda se encontram preservadas texturas íg-
neas de arranjo alcalino.

Estes microgranitos subvulcânicos afloram em
meio aos metassedimentos e apresentam texturas
granoblástica a granolepidobrástica, estrutura fo-
liada e acentuado efeito de hidrotermalização.

Ainda nesta litofácies vulcânica deste grupo
ocorrem rochas vulcanoclásticas na forma de tufos
e tufos lapilíticos e subordinamente derrames de la-
vas, as quais associam-se rochas epiclásticas.

Tipos vulcânicos são subordinados e são carac-
terizados por metariodacitos que ocorrem de forma
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Fotografia 2.48 – Detalhe de rocha subvulcânica cons-
tituída por biotita microgranito pórfiro, granofírico e me-
tamórfico, com sistema conjugado de fraturas. AF-146

(600214/8828628).

Fotografia 2.47 – Aspecto das rochas epizonais, sub-
vucânicas, constituídas por biotita microgranitos porfi-
ríticos, metamórficos e protomiloníticos, com foliação

subvertical. AF-148 (581085/8834795).

Fotografia 2.49 – Metamicrogranito milonítico, em zona
de cisalhamento dúctil transcorrente sinistral. AF-41a

(585273/8833202).



intercalada a rochas metassedimentares detríticas
e detrítica-químicas.

Brecha vulcânica expõe-se próximo à fazenda
Calixbento e no sítio Bom Jardim, apresentando-se
bastante alterada pelos efeitos do hidrotermalismo
e pelo intemperismo, dificultando sobremaneira a
sua identificação.

Nas proximidades do sítio Bom Jardim, posicio-
nada na parte inferior de uma escarpa ocorrem de-
pósitos relacionados a retrabalhamento de pilha
vulcânica formados por fluxo de lama e pedra, de
alta densidade, que conforme Wildner (2001) são
muito semelhantes a depósitos do tipo lahaar, de
ambiência continental transicional.

Estes depósitos são constituídos por um para-
conglomerado possante, com fragmentos e blocos
decimétricos, polimíticos e estirados de vulcâni-
cas, sedimentos, lavas, pelitos grafitosos e quartzi-
tos, dispersos em uma matriz argilo-ferruginosa mi-
lonitizada. São os depósitos epiclásticos mais cla-
ros identificados em toda a seqüência (fotografia
2.50). Depósitos piroclásticos, formados principal-
mente por tufos, tufos a cristal e tufos lapilíticos ex-
tremamente deformados são encontrados sob a
forma de lentes dispersas por toda unidade, com
certa predominância em sua região meridional, nas
proximidades do rio Tapaiúna (fotografia 2.51).

Destas rochas, foram escolhidas treze amostras
com menor grau de alteração hidrotermal para
compor o quadro de resultados de análise petro-
gráfica da tabela 2.21.

As rochas metassedimentares (PPmc
s
) distri-

buem-se principalmente na região dos povoados
Cabeça e Ourolanda, e são contituídas por uma se-
qüência pelítica, química e siliciclástica subordina-
da, essencialmente deformadas sob um regime
dúctil e metamorfizadas desde fácies anfibolito bai-
xo a principalmente xisto-verde.

Incluem desde metaconglomerados a metagrau-
vacas, sericita quartzitos, quartzo-sericita-granada
xistos, muscovita-biotita xistos e clorita-sericita xis-
tos.

Metaconglomerados ocorrem nas fazendas Uru-
pá e Flor da Mata. Na última a rocha possui cor cin-
za a rósea, matriz média granoblástica e estrutura
orientada e muito deformada (fotografia 2.52).

Os clastos são elipsoidais e arredondados de
diâmetro até 2cm e tanto a matriz quanto os clastos
são magnéticos. Na análise petrográfica foi consta-
tado que, os clastos são constituídos por sillimanita
quartzitos e por quartzitos ferríferos, enquanto a
matriz contém plagioclásio, K-feldspato, biotita,
muscovita, opacos e zircão.

A assembléia mineralógica da matriz, confere à
rocha metamorfismo de baixo grau. Ao contrário, a
mineralogia encontrada nos clastos indica que es-
tes pertencem a rochas de um grau metamórfico
mais elevado. Por estas relações, interpretou-se
que os seixos são provenientes de retrabalhamen-
to de uma unidade mais antiga, provavelmente per-
tencentes ao Complexo Bacaeri-Mogno, que apre-
senta em sua constituição estas litologias seme-
lhantes e insertas em um contexto de médio a alto
grau.
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Fotografia 2.50 – Depósitos de retrabalhamento de pi-
lha vulcânica, com clastos estirados com desenvolvi-

mento de sombras de pressão e matriz com acamada-
mento gradacional sutilmente preservado. AF-124

(601153/8825762).

Fotografia 2.51 – Aspecto de rocha milonítica constituí-
da por material silto-arenoso, cristais e fragmentos de
rocha, associado a pilhas vulcânicas e granitos sub-
vulcânicos, interpretado como depósitos aéreos do

Grupo São Marcelo-Cabeça. Encontra-se deformada
em zona de cisalhamento dúctil, trascorrente sinistral.

AF-39 (604042/8818058).



Todavia, encontra-se também como matriz des-
tes conglomerados, além de metarcósios e meta-
grauvacas, rochas em médio grau metamórfico.
São encontrados sillimanita gnaisses que afloram
na rodovia MT-160/ fazenda Jataí, na porção noro-
este da área. São metapelitos cinza, com variações
de tonalidades verde e parda, têm textura fina a
média e estrutura foliada, apresentando ou não sul-
fetos disseminados.

A constituição mineralógica é representada por
quartzo, K-feldspato, plagioclásio, granada, biotita,
sillimanita, opacos e minerais acessórios (apatita e
zircão). Clorita, muscovita, fibrolita, sericita e argilo-

minerais, também estão presentes e são resultan-
tes da atuação de processos hidrotermais.

A associação mineralógica representada por
quartzo + plagioclásio + K-feldspato + biotita + silli-
manita + granada, permite posicionar estes litóti-
pos como de grau metamórfico médio. A deforma-
ção é marcada pela forte extinção ondulante e pelo
trituramento, estiramento e imbricações dos crista-
is de quartzo, pelo fraturamento, estiramento e len-
ticularização dos feldspatos e pela orientação e de-
formação da biotita, acarretando aos litótipos o sta-
tus de protomilonito.

Por consegüinte, são interpretados juntamente
com os metaconglomerados como sendo a porção
basal do Grupo São Marcelo-Cabeça.

Metagrauvacas líticas afloram próximo à sede da
fazenda São Jorge. Exibem cor cinza-escuro a es-
verdeada, textura microporfiroblástica, matriz mi-
crogranular, estrutura foliada e compõem-se es-
sencialmente de quartzo, feldspato e biotita verde.

Quartzitos brancos de granulometria fina e ho-
mogêneos e aspecto sacaróide, intensamente sul-
fetados, são encontrados em regiões a sudeste do
Garimpo do Fabinho.

As rochas metapelíticas são de tonalidades varia-
das, vermelhas, esbranquiçadas, cinza-esverdeado,
cinza-claro a escuro e amareladas. Em geral apre-
sentam textura granolepidoblástica fina e uma folia-
ção fina e regular (Sn), transposta por uma foliação
Sn+1, com dobras apertadas com flancos rompidos e
eixo mergulhando 40� a 50� para E.
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Tabela 2.21 – Composição modal estimada (%) para rochas metavulcânicas do Grupo São Marcelo-Cabeça,
Folha Ilha 24 de Maio.

AMOSTRAS
MINERALOGIA

JD-19 HG-80 HG-84 HG-85 AF-133 AF-134 AF-135a AF-135b AF-136 AF-141 AF-146 AF-148 AF-154
Quartzo 25 20 18 20 18 20 20 15 30 08 25 22 30
K-Fedspato 25 45 35 45 15 10 45 53 28 52 34 20 38
Plagioclásio 20 15 15 15 50 48 15 15 25 20 20 36 15
Biotita 03 05 05 06 05 10 10 05 03 05 10 10 01
Felsita - 15 - - - - - - - - - -
Opacos 02 05 03 04 02 03 02 03 04 02 02 01 01
Apatita Tr Tr Tr Tr TR Tr Tr Tr - Tr Tr - Tr
Zircão - Tr Tr Tr TR Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr
Titanita 01 Tr 01 01 01 02 02 02 - 01 01 02 01
Granada Tr 03 - 03 - - - - - 02 - - -
Epidoto 06 02 02 03 03 03 01 01 - 03 - 02 03
Clorita 10 02 - - 03 01 02 03 03 02 Tr 03 05
Fluorita Tr - - - - - - - - - - - -
Muscovita 03 - - - - - - - 05 - - - -
Carbonato 03 Tr 01 - 02 - 01 01 - 02 05 03 03
Sericita 02 02 03 02 01 02 02 02 - 02 02 01 02
Argilominerais - 01 02 01 - 01 - - - 01 01 01 01

Fotografia 2.52 – Metaparaconglomerado, com seixos
de sillimanita quartzito e quartzitos ferríferos. AF-84

(519227/8874575).



A composição mineralógica encontrada é consti-
tuída por quartzo � plagioclásio � K-feldspato � bioti-
ta � clorita � epidoto � muscovita � granada � serici-
ta. Zircão, apatita, titanita, turmalina e carbonatos,
com freqüência configuram como traços, opacos
são constantes, representando alguns pontos per-
centuais. A assembléia mineralógica formada por
quartzo � plagioclásio � K-feldspato � biotita � clori-
ta � epidoto � muscovita � granada, é sugestiva de
fácies xisto-verde baixo (fotografia 2.53).

As rochas metassedimentares químicas, tipo me-
tachert, são citadas por Barros et al. (1999), fazendo
parte da seqüência. Na região da Pista do Cabeça,
garimpos do Padeiro, Fabinho, Gil e no extremo-me-
ridional da seqüência, nas proximidades da fazen-
da Calixbento, foram encontradas lentes, de largura
centimétrica e extensão métrica, de rocha silicosa
cinza-claro a amarelado provável metachert e de ro-
cha cinza, provável grafita-sericita xisto.

Estas lentes estão intercaladas e interestratifica-
das em rochas metassedimentares, (fotografia
2.54), e em metavulcanogênicas (metatufos). Tais li-
tologias, em geral, apresentam-se transformadas
pela hidrotermalização e pelo intemperismo, dificul-
tando sobremaneira a identificação dos protólitos.

Além das rochas metavulcânicas e metassedi-
mentares, inserem-se dentro deste grupo intrusões
métricas de rochas quartzo-diorítica e graníticas,
sob a forma de diques e apófises.

A litoquímica de seis amostras das metavulcâni-
cas foram analisadas para elementos maiores, tra-
ço e terras-raras (tabela 2.22), permitindo fazer al-
gumas considerações.

No diagrama de Le Maitre (1989) (figura 2.78)
para classificação petroquímica de rochas vulcâni-

cas, plotam no campo riolítico a dacítico, mostran-
do o caráter ácido das rochas analisadas e coerên-
cia com os resultados obtidos na petrografia.

No diagrama AFM de Irvine & Baragar (1971), (fi-
gura 2.79), plotam no campo toleiítico e subordina-
damente no campo calcioalcalino, em ambos, posi-
cionam-se no final de cada série.

Embora haja valores elevados de ferro total nas
amostras analisadas, outros óxidos com afinidade,
tais como TiO2, MgO, CaO, e elementos como Co, Ni
e Cr, apresentam teores ínfimos ou não detectados.

Da mesma forma classificam-se estas rochas
como subalcalinas, peraluminosas a metalumino-
sas, de alto-K, de acordo com a discriminação obti-
da através dos gráficos das figuras 2.80, 2.81 e
2.82, respectivamente.

Conforme discriminação obtida no gráfico de
Harris et al. (1986), (figura 2.83), as rochas desta
unidade sugerem uma origem compatível com am-
biente tectônico de arco vulcânico, embora uma
amostra situe-se no campo intraplaca.

Em relação ao manto primitivo, apresentam enri-
quecimento moderado em terras-raras leves (varia-
ção de 22 a 147 vezes), em terras-raras pesadas
(variação de 10 a 30 vezes) e exibem anomalia ne-
gativa moderada de európio (figura 2.84).

Mostram fracionamento moderado entre
LaN/LuN (variação de 6,40 a 9,89).

O padrão das terras-raras mostra características
de magmas ácidos, sugerindo que houve assimila-
ção da crosta siálica, assinalada pela maior con-
centração de terras-raras leves, e com padrão pró-
prio de rochas riolíticas alta sílica, com significativa
alcalinidade e com empobrecimento relativo em
európio.
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Fotografia 2.53 – Rocha metapelítica do Grupo São
Marcelo-Cabeça representada por biotita-clorita xisto,

fácies xisto-verde baixo. AF- (584492/8835709).

Fotografia 2.54 – Intercalações centimétricas e milimé-
tricas de xistos carbonosos ou grafita xistos em meta-

pelitos e quartzitos.
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Tabela 2.22 – Resultados de análises químicas das rochas do Grupo São Marcelo-Cabeça, Folha Ilha 24 de
Maio.

Amostras AF-135a AF-148 HG-80 HG- 84 HG-85a JD-19
Elementos Maiores (%)

SiO2 68,37 70,25 67,30 68,05 66,73 73,18

TiO2 0,62 0,41 0,49 0,47 0,61 0,20
Al2O3 12,53 13,42 14,95 15,13 14,10 13,23

Fe2O3(t) 4,62 6,34 2,04 5,14 6,69 3,49
MnO 0,17 0,06 0,15 0,19 0,13 0,07

MgO 0,67 0,50 0,32 0,27 0,53 0,17
CaO 0,65 2,08 0,09 0,16 0,43 1,08

Na2O 3,74 3,05 1,80 2,61 1,42 2,62

K2O 4,95 5,12 5,36 4,42 4,54 5,74
P2O5 0,18 0,04 0,08 0,08 0,06 0,04

P.F. 0 0 3,87 2,94 3,68 0,59
Elementos-Traço (ppm)

Co 5 4 - - 5 -

Cr - - - - - -
Ni - - - - - -

Cu 11 11 - - - -
Pb 10 33 - - - -

Zn 185 56 150 140 170 -
Sn 2 3 - - - -

W 1 2 1 2 - -

As - - - 0,5 - 0,5
K 41.091 42.503 44.495 36.692 37.688 47.649

Rb 222 190 166 210 205 250
Ba 526 1.063 540 270 590 1.300

Sr 77 214 48 33 48 143

Ga 25 17 - - - -
Ta 1,6 11,4 1,8 1,7 1,8 1,6

Nb 22,1 23,8 21 25 20 27
Hf 11,6 9,2 14 12 15 8,5

Zr 447 364 498 472 532 316
Y 126 42 55 67 45 53

Th 18,6 17,2 20 19 24 17

U 4,7 4,5 5 5 6 4
Elementos Terras-Raras (ppm)

La 92,3 53,9 85 80 58 66

Ce 191,6 113,6 160 140 140 130

Nd 90,7 53,3 66 71 50 52

Sm 16,3 8,6 11,2 12,3 9,1 9

Eu 2,19 1,64 1,3 1,3 1,2 1,4

Gd 15,96 7,19 - - - -

Tb 2,61 1,11 2 2 2 1

Dy 16,57 6,96 - - - -

Ho 4,18 1,5 - - - -

Er 12,64 4,79 - - - -

Tm 1,58 0,65 - - - -

Yb 10,19 4,65 6 6 6 5

Lu 1,51 0,72 0,9 0,9 0,8 0,7
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Figura 2.78 – Diagrama de Le Maitre (1989), para as
rochas vulcânicas do Grupo São Marcelo-Cabeça.
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Figura 2.79 – Diagrama AFM de Irvine & Baragar
(1971), discriminante dos campos calcioalcalino

e toleiítico.
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Figura 2.81 – Índice de Shand, para as rochas vulcâni-
cas do Grupo São Marcelo-Cabeça.

Figura 2.82 – Gráfico SiO2 x K2O de Le Maitre (1986).
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Figura 2.83 – Diagrama de Harris (1986), discriminante
de ambiência tectônica.

Figura 2.80 – Gráfico de Irvine & Baragar (1971), dis-
criminante dos campos alcalino e subalcalino.



O gráfico de multielementos normalizado ao
manto primordial mostra anomalias negativas
em Nb, Sr, Ti, Vi e Eu (figura 2.85). O Ti e o V são
indicadores de fracionamento de óxidos de
Fe-Ti (ilmenita e titanomagnetita), sinalizando
que pode ter havido substituição de Ti em fase
acessória (titanita). O Nb é incompatível no man-
to, mas pode substituir o Ti em fase acessória
alojando-se na titanita. O comportamento do Eu
e do Sr sugere que quantidade significativa de
feldspatos foi retirada durante a cristalização do
magma.

Dados geocronológicos precisos para esta uni-
dade ainda não foram disponibilizados para o pro-
jeto, embora dados de zircão detrítico tenham sido
obtidos em xistos milonitizados (metapelitos) do
garimpo Fabinho e datados pelo método U-Pb

SHRIMP, fornecendo a idade de 1.859 � 5Ma (San-
tos, 2000).

Este dado sugere uma provável área-fonte dos
metassedimentos e representa também a idade
máxima para a seqüência, descartando, em prin-
cípio, como área-fonte a maioria dos terrenos plu-
tovulcânicos e acrescionários de médio a alto grau
com idade compreendida entre 1.850Ma a 1.770
Ma.

Ficam apenas os complexos Bacaeri-Mogno e
Cuiú-Cuiú, a Suíte Juruena e as rochas pré-colisionais
das Suítes Matupá e Flor da Serra, como possíveis
áreas-fontes.

Outra evidência relativa são os metaconglo-
merados que ocorrem na porção noroeste da
área, os quais são constituídos por seixos de
sillimanita quartzitos e quartzitos ferríferos, in-
dicando que a área-fonte seja o Complexo Ba-
caeri-Mogno, de idade isocrônica 2,2Ga Sm-Nd
e que contém estes quartzitos entre seus litóti-
pos.

Desta forma o Grupo São Marcelo-Cabeça
pode ser correlacionado à seqüência metavulca-
no-sedimentar aflorante na região de Aripuanã
(MT), pertencente ao Grupo Roosevelt, situada
cerca de 270km a oeste da Folha Ilha 24 de Maio.
As duas seqüências têm compatibilidades litológi-
ca e metalogenética, e o ambiente tectônico-sedi-
mentar comum. Para um dacito e um granito defor-
mado, intrusivo na seqüência de Aripuanã (Grupo
Roosevelt), Neder et al. (2000) obtiveram respecti-
vamente as idades U-Pb SHRIMP de 1.762 � 6Ma
e 1.755 � 5Ma.

As principais deformações e metamorfismo de
baixo grau, que afetam a bacia, são posteriores e
possivelmente remontam à idade de 1.653 � 42Ma
(Pimentel, 2001), metamorfismo este tardio e tam-
bém marcado em rochas do Complexo Bacae-
ri-Mogno.

O posicionamento geotectônico deste grupo é
ainda uma questão em aberto. Pode-se inferir que
esta seqüência represente uma bacia de back-arc,
ou uma bacia relacionada a arco, imbricada nas ro-
chas acrescionárias (granitos deformados calcioal-
calinos do Arco Juruena), com base nos seguintes
dados: pela interdigitação e ambiência com vulca-
nismo ácido a intermediário; pela origem dos sedi-
mentos nas zonas externas do arco e até mesmo
nas zonas continentais adjacentes; pelo tipo de se-
dimentação com a sucessão clástica, pelítica e quí-
mica encontrada, e por sua correlação e semelhan-
ça litológica e metalogenética com as rochas do
Grupo Roosevelt.
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Figura 2.84 – Diagrama ETR normalizado ao manto pri-
mitivo de Taylor & McLennan (1989).
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Figura 2.85 – Gráfico de multielementos para o Grupo
São Marcelo-Cabeça.



2.2.18 Suíte Nova Canaã (PP�nc1 a PP�nc4)

Estas rochas foram anteriormente incluídas no
Complexo Xingu por Silva et al. (1974). A partir des-
te trabalho de cunho regional, nenhuma modifica-
ção cartográfica substancial foi realizada. Durante
o mapeamento da Folha Ilha 24 de Maio foi indivi-
dualizado e cartografado um conjunto de corpos
graníticos, encontrados nas proximidades da cida-
de Nova Canaã do Norte, para o qual se utilizou
esta denominação.

É constituída por rochas graníticas e subvulcâni-
cas, que ocorrem como corpos intrusivos, de geo-
metria elíptica, alongados, concordantes a subcon-
cordantes a extensas zonas de cisalhamento de di-
reção NW. São representados por batólitos, stocks
e apófises, de posicionamento crustal meso a epi-
zonal.

Os litótipos plutônicos estão constituídos por bio-
tita monzogranitos, sienogranitos, alcaligranitos,
hornblenda-biotita granitos e quartzo-monzonitos
subordinados. As fácies subvulcânicas são mais
restritas e estão representadas por micromonzo-
granitos finos e granófiros. Apresentam enclaves
dioríticos, quartzo-dioríticos a quartzo-monzodiorí-
ticos.

Representam um conjunto de litótipos de nature-
za calcioalcalina, alto potássio, peraluminosa, ge-

rados em ambiente tectônico, presumivelmente tar-
diorogênico ou pós-orogênico, em relação ao Arco
Juruena.

Todos os litótipos apresentam diferentes está-
gios de anisotropia, desde porções isótropas, a
restritas zonas, cada vez mais deformadas, com o
desenvolvimento progressivo de foliações miloníti-
cas.

Na análise das imagens gamaespectométricas,
nos canais de potássio, tório e urânio, apresentam
anomalias positivas (figuras 2.86 e 2.87) sendo esta
uma característica distintiva para sua identificação,
através de métodos indiretos.

Sua principal ocorrência limita-se à Folha Ilha 24
de Maio e subordinadamente na Folha Vila Guarita,
embora pequenas faixas ou porções sejam reco-
nhecidas em toda borda norte da serra dos Apia-
cás.

Suas melhores exposições encontram-se em
Nova Canaã do Norte e suas imediações, principal-
mente na comunidade Santo Antônio, onde ocorre
o Garimpo Tapajós, a leste, ao longo da MT-320 no
trecho Nova Canaã-Colíder; e a sul e oeste da co-
munidade do Doze.

Os diversos corpos apresentam contatos tectô-
nicos por zonas de transcorrência dúcteis com as
demais unidades litodêmicas da região, principal-
mente com o Grupo São Marcelo-Cabeça, com os
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Figura 2.86 – Imagem gamaespectométrica, canal de Th integrada, com a Folha Ilha 24 de Maio (centro inferior).
A Suíte Nova Canaã apresenta anomalia positiva nas porções centro e sudeste da folha.



granitos São Pedro e São Romão. Os limites entre
suas fácies são ora tectônicos entre os litodemas
de características diferentes, ora gradacionais
entre os litótipos com similaridade composicio-
nal.

A representação modal evidencia a homogenei-
dade composicional desta unidade em termos
monzograníticos. A tabela 2.23 mostra a composi-
ção modal estimada de 15 amostras representati-
vas desta unidade.

Foram identificadas quatro fácies principais nes-
ta suíte: os biotita-monzogranitos e sienogranitos
leucocráticos (PP�nc

1
); os hornblenda-biotita gra-

nitos e biotita granitos mesoleucocráticos (PP�nc2);
os alcaligranitos e sienogranitos (PP�nc

3
) e as ro-

chas subvulcânicas (PP�nc
4
).

Os biotita monzogranitos e sienogranitos leucocrá-
ticos (PP�nc

1
) são os litótipos predominantes. Mos-

tram de coloração rósea-avermelhada a cinza, em
tons claros (fotografia 2.55) e apresentam-se em ge-
ral anisótropos, inequigranulares, médios a grossos,
de estrutura maciça e textura pórfira a porfirítica.

Possuem texturas granoblásticas e estruturas
protomiloníticas a miloníticas e foliadas, quando
deformados (fotografia 2.56).

Os hornblenda-biotita granitos e biotita granitos
meso-leucocráticos (PP�nc

2
), são termos subordi-

nados e constituem uma fácies porfiroclástica de

granulação extremamente grossa com fenocristais
centimétricos de K-feldspato pertíticos, sendo en-
contrado alguns termos com cristais de textura pse-
udo-rapakivi e matriz granoblástica. Rochas de
composição quartzo-monzoníticas associam-se su-
bordinadamente a estes litótipos. A distribuição des-
ta fácies limita-se ao centro-oeste da área (fotografia
2.57).

Estas duas fácies apresentam variações textu-
rais e granulométricas em função de: proximidade
das zonas de alto strain; em relação ao nível crustal
da exposição e da posição relativa dentro do cor-
po, se nas bordas ou núcleo da intrusão.

Nos termos graníticos as principais característi-
cas mineralógicas são:

– presença de dois feldspatos, sendo os tipos
pertíticos, fenocristais centimétricos de feldspato
potássico Or75, mais abundantes que os plagiocá-
sios sódicos Ab70-85;

– biotita � hornblenda ou biotita � muscovita,
quando ambas as fases estão presentes a razão
Hb/Bt+Ep situa-se entre 0,20 e 2,5;

– presença freqüente de magnetita enriquecida
nas porções inequigranulares mais finas;

– hornblenda verde ocorre raramente e, quando
faz-se presente, está em baixas proporções;

– granadas como raros cristais, milimétricos,
idiomórficos a xenomórficos, como fase acessória
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Figura 2.87 – Imagem gamaespectométrica, canal de U integrada, com a Folha Ilha 24 de Maio (centro inferior).
A Suíte Nova Canaã apresenta as mesmas características do canal de Th.



ou associada aos produtos de saussuritização dos
plagioclásios;

– aparecimento de fluorita como fase acessória
ocorrente em microfraturas, vênulas ou como fase
intersticial aos feldspatos.

Os alcaligranitos e sienogranitos PP�nc3 são os
termos mais diferenciados e tardios, mostram ten-
dência mais alcalina, ricas em K-feldspato e quart-
zo. Em imagens gamaespectométricas, em espe-
cial no canal de potássio, estes litotipos apresen-

tam fortes anomalias positivas, perceptíveis para
sua individualização.

As rochas subvulcânicas (PP�nc4) são de ocor-
rência limitada e formam corpos em forma de sills e
diques de micromonzogranitos e granófiros. Apre-
sentam como característica, em imagens geofísi-
cas, anomalias magnetométricas intensas e locali-
zadas.

Os micromonzogranitos possuem óxidos e sul-
fetos disseminados, são de coloração cinza e tona-

Alta Floresta Integrado (Folhas SC.21-V-D - Rio São João da Barra,
SC.21-X-C - Alta Floresta, SC.21-Z-A - Ilha 24 de Maio e SC.21-Z-B - Vila Guarita)
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Tabela 2.23 – Composição modal estimada (%) dos granitos e subvulcânicas Nova Canaã.

Fotografia 2.55 – Biotita sienogranitos, leucocráticos e
porfiríticos da Suíte Nova Canaã, protomiloníticos com
enclaves ou autólitos centimétricos, orientados parale-

los à foliação.

Fotografia 2.56 – Aspecto da cominuição mineral e fo-
liação milonítica das faixas de cisalhamento da Suíte

Nova Canaã.

Mineralogia HG-18 HG-34a HG-49 HG-60 HG-71c HG-79 HG-87 HG-93 AF-23 AF-24 AF-62 AF-63 AF-74 AF-102 AF-103

Quartzo 25 20 25 30 30 25 25 25 25 25 25 25 20 30 15

Plagioclásio 25 15 28 20 5 15 15 20 20 20 22 23 20 20 25

K-Feldspato 39 40 30 43 58 45 36 45 40 39 35 35 38 33 32

Hornblenda - - - - - - 5 1 - - 5 - - - 3

Biotita 5 5 3 2 2 2 2 4 5 3 5 5 5 8 5

Muscovita 3 3 - Tr 1 1 - - 2 1 - - 3 - -

Clorita 1 3 5 3 2 5 - 2 1 3 1 3 2 Tr 8

Sericita - 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3

Epidoto Tr 3 3 Tr - 2 2 1 1 2 2 2 1 2 5

Fluorita - 2 Tr - Tr 1 1 Tr Tr 1 - 2 - Tr -

Granada Tr - Tr - Tr - 2 Tr - - - - 5 - -

Titanita Tr - 1 Tr Tr - 5 Tr 1 3 1 1 Tr 4 5

Apatita Tr Tr Tr Tr - Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr

Allanita - - - - Tr Tr 1 Tr Tr Tr - 1 - - Tr

Zircão Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr

Opacos 1 3 1 Tr Tr 1 5 Tr 2 1 2 1 2 1 3

Carbonato Tr 2 Tr Tr Tr - - - - - Tr - 2 Tr -

Argilominerais 1 2 2 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1



lidades claras a escuras, textura microgranular e
estrutura subfoliada. Estão constituídos por
K-feldspato (38%), plagioclásio (20%), quartzo
(20%) e biotita (5%) como fase essenciais. Apre-
sentam cristais submilimétricos de granada (5%),
idiomórficos a xenomórficos, isolados ou formando
cordões orientados.

Os granófiros são de cor rosa a cinza-claro, tex-
tura inequigranular fina a grossa, porfiríticas e apre-
sentam quartzo (20-25%) intercrescido grafica-
mente ao K-feldspato pertítico (49-50%).

Os enclaves são de composição diorítica e ocor-
rem como faixas métricas a centimétricas, de es-
pessura variável e com estruturas e feições internas
de deformação dúctil. Apresentam-se também
como pequenos corpos, de dimensões centimétri-
cas, na forma de estruturas oblatas e amendoadas
(fotografia 2.58). Em ambas as formas apresentam

tipologia de contato nítido. A análise petrográfica
identifica-os como dioritos, quartzo-dioritos e mon-
zodioritos, ricos em plagioclásio, hornblenda e bio-
tita.

Observações de campo mostram que estas ro-
chas são de natureza intermediária e apresentam-se
recortadas e invadidas por veios de material feldspá-
tico e epidoto, sendo englobadas e assimiladas, pe-
las porções monzograníticas e sienograníticas.

Asanálisespetrográficas,mineralógicaseosdados
de campo fornecem parâmetros para uma interpreta-
ção das condições de posicionamento, da forma e do
estilo estrutural das fácies da Suíte Nova Canaã.

Feições como, foliação ígnea, alinhamentos de
K-feldspato de natureza pertítica e biotita, paralelos
à direção da deformação regional, somados à pre-
sença de faixas de rochas filoníticas ao longo dos
contatos, ocorrência comum de xenólitos ou inclu-
sões de material da rocha encaixante, de origem in-
certa, sugerem que estes corpos foram posiciona-
dos em condição mesozonal, como batólitos e
stocks em regime de emplacement forçado.

Por outro lado, a presença de fácies subvulcânica,
associada aos corpos graníticos, sugerem para estas
porções condições epizonais de estilo permissivo.

A interpretação da aparente divergência entre os
dois estágios de posicionamento indica que esta
suíte encontra-se exposta em diferentes níveis
crustais, desde mais profunda a oeste (mesozonal)
a rasa (epizonal) a leste. Esta suposição encon-
tra-se suportada por evidências texturais, granulo-
métricas, metamórficas e estruturais.

Os estudos petroquímicos indicam para as ro-
chas desta unidade um padrão de série magmática
com tendência calcioalcalina, alto potássio e forte-
mente peraluminosa.

Estes parâmetros químicos podem ser observa-
dos na tabela 2.24 de oito análises realizadas. A
análise da composição química para elementos
maiores e traço mostra:

a) alta concentração em sílica entre 70,43% e
75,26%;

b) baixos valores de TiO2 entre 0,14%-0,44%,
Fe2O3(t) entre 1,25% e 2,51%, MgO de 0,09% a
0,65% e CaO de 0,36% a 1,60%;

c) somatório TiO2, Fe2O3(t) e MgO mostra valores
inferiores a 3% e apresentam variação inversa em
relação a SiO2;

d) alta concentração de K2O em média superior
a 5% (alto-K);

e) valores da razão Al2O3/TiO2 entre 33,09 a
100,07;

f) altos valores de Rb, Nb e Y.
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Fotografia 2.57– Fácies grossa com fenocristais centi-
métricos de K-feldspato pertítico da Suíte Nova

Canaã.

Fotografia 2.58 – Enclaves dioríticos de dimensões
centimétricas, na forma de estruturas oblatas e amen-

doadas.



Estes valores confrontados com os gráficos AFM
(Irvine & Baragar, 1971), K2O x SiO2 e índice de
Shand (figuras 2.88, 2.89 e 2.90), respectivamente,
demonstram as características químicas das
amostras da Suíte Nova Canaã.

A figura 2.91 ilustra a razão Al2O3/TiO2 x
CaO/Na2O para granitos muito peraluminosos e
pós-colisionais (Sylvester,1998).

O significado das análises para interpretação do
posicionamento tectônico indica que este magma-

tismo representa um estágio pós-colisional, asso-
ciado às falhas direcionais transtrativas, sob regi-
me regional de tensor compressivo.

Segundo Sylvester (1998), estes litótipos pera-
luminosos são originados por um conjunto de di-
versos processos, que em parte envolvem zonas
de cisalhamento e deformação. Liégeois (1998),
expõe que o ambiente pós-colisional é um período
complexo que inclui grande movimentação de
massas.

– 94 –

Alta Floresta Integrado (Folhas SC.21-V-D - Rio São João da Barra,
SC.21-X-C - Alta Floresta, SC.21-Z-A - Ilha 24 de Maio e SC.21-Z-B - Vila Guarita)

Tabela 2.24 – Análises químicas de elementos maiores, traço e terras-raras, Suíte Nova Canaã, Folha Ilha 24 de
Maio.

Amostra LMR-23 HG-R-18 HG-R-87a HG-R-93 HG-R-34a HG-R-49 HG-R-60 HG-R-97
Elementos Maiores (% peso)

SiO2 71,21 71,59 71,35 70,43 71,93 70,67 73,05 75,26
TiO2 0,44 0,17 0,36 0,41 0,23 0,39 0,14 0,18
Al2O3 14,56 15,08 13,48 14,46 13,26 14,45 14,01 11,90
Fe2O3 1,73 1,43 2,42 2,16 2,51 2,10 1,25 1,71
MnO 0,06 0,07 0,09 0,07 0,09 0,12 0,03 0,05
MgO 0,25 0,29 0,09 0,26 0,15 0,65 0,09 0,13
CaO 0,56 1,60 0,64 1,22 0,92 1,31 0,36 0,57
Na2O 4,10 3,86 3,68 3,74 3,23 3,83 3,78 3,19
K2O 5,48 4,45 5,84 5,30 5,45 4,79 5,28 4,73
P2O5 0,07 0,07 0,04 0,10 0,05 0,13 0,04 0,04
P.F. 0,58 0,44 0,40 0,90 0,84 0,76 0,58 0,63
Total 99,05 98,39 99,05 98,66 99,20 98,61 98,39

Razões
Al2O3/TiO2 33,09 88,71 37,44 35,27 57,65 37,05 100,07 66,11
CaO/Na2O 0,14 0,41 0,17 0,33 0,28 0,34 0,09 0,18

Elementos-Traço (ppm)
Rb 210 190 264 260 221 224 230 330
Sr 58 424 62 118 100 250 63 39
Y 64 45 100 187 78 57 124 83
Zr 651 209 564 604 579 325 278 300
Nb 32 20 51 48 38 33 27 53
Ba 260 1.400 530 640 370 630 330 180
Th 16 12 34 39 24 24 23 48
U 4 1 7 13 4 6 21 9
Cr 23 23 38
Cu
Pb
Zn 100
Co

Elementos Terras-Raras (ppm)
La 100 55 130 180 100 57 85 110
Ce 200 99 271 309 215 120 242 258
Pr
Nd 77 35 110 150 86 46 70 79
Sm 12,9 5,4 19 27,3 14,3 8,6 13 13,8
Eu 0,80 1,20 1,30 2,10 0,90 1,10 1,00 0,60
Gd
Dy
Ho
Er
Yb 2 4 10 17 8 6 15 12
Lu 0,80 0,60 1,40 2,40 1,20 0,90 2,30 1,70
Tm



Conforme demonstra Sylvester (1998) a forma-
ção desta suíte peraluminosa sugere uma colisão
de alta temperatura, com granitos pós-colisionais
derivados de aquecimento mantélico sobre uma
crosta litosférica delaminada e moderadamente es-
pessada.

Os padrões terras-raras apresentam comporta-
mento coerente com a interpretação tectônica
dada pelos elementos maiores e traço. As curvas
fornecidas evidenciam um modelo homogêneo, en-
riquecidos em ETRL e ETRP, com profunda anoma-
lia negativa de európio, compatíveis com o padrão
encontrado em granitos peraluminosos de origem
crustal (figura 2.92).

Sua gênese pode estar relacionada a estágios
pós-colisionais associados às falhas transcorren-
tes. A intrusão destes corpos associados às falhas
direcionais refletiria o ajuste dos blocos crustais
acrescionados sob um regime de esforços com-
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Figura 2.88 – Gráfico de Irvine & Baragar (1971), dis-
criminante dos campos calcioalcalino e toleiítico.
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Figura 2.89 – Gráfico K2O x SiO2, de Le Maitre (1989).
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Figura 2.90 – Índice de Shand, modificado de Maniar
& Piccoli (1989), indicativo transicional de granitos co-

lisionais a pós-colisionais.
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Figura 2.91 – Gráfico de Sylvester (1998) para granitos
peraluminosos e pós-colisionais.

Figura 2.92 – Diagrama ETR para as rochas da Suíte
Nova Canaã.
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pressionais e transtrativos, cada vez mais atenua-
dos até o estágio de estabilização final.

A datação efetuada para esta unidade, forneceu
a idade U/Pb de 1.743 � 4Ma (Pimentel, inédito).
Sugere-se a possibilidade de correlacionar este
evento plutovulcânico com o evento granítico de-
formado na região de Aripuanã. Esta correlação
baseia-se na relação cronológica, na similaridade
litológica, estrutural e composicional e sua associa-
ção com rochas vulcânicas e granitos alcalinos e
em sua contemporaneidade.

Neste caso, o contexto geotectônico para a Suíte
Nova Canaã e os granitos deformados de Aripua-
nã, seria semelhante. Outro fator para sugerir esta
correlação baseia-se na similaridade metalogenéti-
ca de ambos, com mineralizações de ouro.

As datações realizadas para o granito deforma-
do em Aripuanã, obtiveram valores U/Pb de 1.755 �

6Ma (Neder et al., 2000), valores estes compatíveis
com as relações de campo com as demais unida-
des datadas, com o modelo de geração, posiciona-
mento e ambiência geotectônica deste evento
magmático.

2.2.19 Diques e Sills Básicos (MPdb)

Com esta denominação foram cartografados
corpos de rochas básicas sob a forma de diques e
sills, não-deformados e sem metamorfismo, cortan-
do a maioria das unidades paleoproterozóicas pre-
sentes na área. Algumas análises geocronológicas
Rb/Sr em rocha total foram realizadas por Silva et al.
(1980) e suas idades situam-se entre 1.321Ma e
1.416Ma.

Normalmente apresentam dimensões reduzi-
das, com extensão de poucas centenas de metros
e espessuras decamétricas, nem sempre mapeá-
veis na escala deste projeto. Um dique mais ex-
pressivo expõe-se a sul de Apiacás, estende-se
para leste até próximo ao rio Teles Pires, apresenta
extensão superior a 100km e é bem marcado nos
mapas aerogeofísicos, notadamente nos de sinal
analítico (figura 2.93) e de relevo sombreado (figura
2.94).

É composto predominantemente por diabásios
de cor cinza-escuro a esverdeado, textura inequi-
granular fina a média, matriz subofítica fina, estrutu-
ra maciça e compostos basicamente de plagioclá-
sio e minerais máficos.

O plagioclásio é prismático, euédrico e parcial-
mente saussuritizado. Os máficos são representa-
dos por piroxênios, olivina e biotita. O clinopiroxê-
nio representa o máfico mais abundante, é tabular e

inclui parcialmente cristais de plagioclásio. O orto-
piroxênio é prismático-tabular. A olivina é oval e
ocorre inclusa ou associada aos piroxênios. A bioti-
ta marrom-avermelhada é lamelar. O quartzo é in-
tersticial e juntamente com apatita e zircão com-
põem os minerais acessórios. Localmente estes
diabásios transicionam para biotita-olivina gabros.

Os gabros predominam na parte leste e mostram
cor cinza-escuro com tonalidades esverdeadas,
estrutura maciça, granulação fina a grossa, às ve-
zes com textura porfirítica e aparesentam clinopiro-
xênios, hornblenda e plagioclásio com minerais es-
senciais.

Não apresentam evidências de processos defor-
macionais e metamórficos superimpostos e sua
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Figura 2.93 – Mapa aeromagnetométrico de sinal analí-
tico, com destaque do dique gabróico (Folha Rio São

João da Barra).

Figura 2.94 – Mapa aeromagnetométrico de relevo
sombreado, com destaque do dique gabróico (Folha

Rio São João da Barra).



ocorrência restrita e de pouca abundância e ex-
pressão marca uma fase distensiva regional.

2.2.20 Grupo Beneficente (PPb1 a PPb5)

Esta denominação foi proposta por Almeida &
Nogueira Filho (1959) para designar uma seqüên-
cia sedimentar composta por duas litofácies: uma
inferior, quartzítica, aflorando no povoado de Bene-
ficente e uma superior, pelítica, aparecendo no bai-
xo curso do igarapé das Pedras. Diversos outros
autores usaram esta mesma terminologia para ca-
racterizar os sedimentos encontrados desde o rio
Sucunduri até a BR-163 (Cuiabá-Santarém), na re-
gião conhecida como Serra do Cachimbo, dentre
os quais destacam-se Liberatore et al. (1972), Silva
et al. (1974), Almeida (1974), Santos et al. (1975),
Santos (1977), Leal et al. (1978) e Silva et al. (1980).

Santiago et al. (1980), em mapeamento na região
da confluência dos rios Juruena e Tapajós, pro-
põem a divisão dos sedimentos ali aflorantes em
uma unidade proterozóica, com a denominação de
Formação Palmares, e outra paleozóica, subdividi-
da em diversas formações e subunidades. Bizinella
et al. (1980) introduzem a denominação Grupo Ja-
tuarana para englobar as formações paleozóicas, e
Pinheiro & Ferreira (1999) indicam o nome Forma-
ção Buiuçu para os sedimentos proterozóicos, em
razão de o termo Palmares já ter sido utilizado, na
categoria de Formação, na Faixa de Dobramentos
Sergipana.

Com base na interpretação de aerofotos e de
imagens de radar e satélite e nos dados coletados
no campo, foram individualizadas 5 unidades litoló-
gicas, que ocupam toda a porção norte do projeto.
A atual borda desta bacia é marcada por um siste-
ma de falhas transcorrentes predominantemente
sinistrais. Nas imediações das fazendas Vaca
Branca, Cachoeira e Santa Helena tem-se uma
zona contracional, resultante da compressão
(�1=N50�E) e de recobrimento lateral de falhas
transcorrentes. Falhas de empurrão provocam o al-
çamento de rochas do embasamento e o surgimen-
to de rejeitos aparentes de grandes amplitudes e
de outliers isolados, como o do porto de Madeseik.

Unidade I (PPb
1
) – Distribui-se sob a forma de

estreita faixa com orientação WNW-ESE a E-W, re-
cobrindo discordantemente as rochas da Suíte Co-
líder, ocupando o terço superior da encosta da ser-
ra dos Apiacás e mostrando mergulhos em torno de
40� para NNE/E. Contatos tectônicos com outras
unidades também são observados. Nas seções es-
tudadas sua espessura é estimada em 150m, pre-

dominando arenitos e arenitos líticos brancos a cre-
me, com grãos finos a médios, subangulosos e
bem selecionados, dispostos sob a forma de estra-
tos e camadas com freqüentes estratificações pla-
no-paralelas e cruzadas acanaladas e tabulares.
Segundo Pedreira (2000), estas rochas tipificam
um sistema fluvial entrelaçado, onde os arenitos
com estratificações cruzadas planares represen-
tam barras transversais. Na fazenda da Sierra, lo-
calizada a NE de Alta Floresta, a parte inferior desta
unidade é formada por camadas métricas de con-
glomerados polimíticos (clast supported), com os
clastos de rochas vulcânicas, arenitos e argilitos,
atingindo até 20cm de diâmetro. A norte de Para-
naíta, na estrada para a fazenda do Furlan, esta uni-
dade inicia-se com arenito argiloso marrom-claro a
róseo, de granulação média e bem selecionado,
capeado por uma sucessão de finas camadas de
arenitos, arenitos líticos e argilitos, avermelhados,
com clastos de argila e granocrescência ascen-
dente, e recobertos por uma camada de argilito
vermelho com manchas brancas de descoloração
e com nova alternância de argilitos vermelhos e
arenitos vermelho-escuro, friáveis e com estratifica-
ções cruzadas tabulares, com indicação de paleo-
correntes para oeste.

Neste pacote, com espessura de 5m, os arenitos
basais com clastos de argila são indicativos de lo-
bos progradantes sob a forma de pequenos leques
preeenchendo canais, enquanto os arenitos com
estratificações cruzadas tabulares e os argilitos
são interpretados, respectivamente, como barras
linguóides ou transversais e planícies de inunda-
ção (Pedreira, 2000).

Nas proximidades da sede da fazenda Vaca
Branca, os sedimentos dessa unidade iniciam-se
com uma alternância de estratos centimétricos de
arenitos finos, bem selecionados e argilito verme-
lho com níveis escuros, nos quais, em estudos pali-
nológicos realizados pelo LAMIN-RJ, não foram ob-
servados fósseis. São interpretados como depósi-
tos overbank ou planícies de inundação, com os ní-
veis de material escuro representando zonas pan-
tanosas.

Petrograficamente, os arenitos mostram grãos
de quartzo subarredondados, pouco recristaliza-
dos e com fraca extinção ondulante. Próximo a zo-
nas de falha estes grãos exibem forte extinção on-
dulante e estão bem recristalizados. Fragmentos
de rochas vulcânicas, arenitos finos e argilitos fo-
ram observados nestes arenitos. Os conglomera-
dos são formados por clastos subarredondados a
angulosos de rochas vulcânicas, arenitos impuros,
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siltitos e argilitos, imersos em uma matriz quartzosa
(fotografia 2.59).

Unidade II (PPb
2
) – Distribui-se sob a forma de

estreita faixa paralela à unidade anterior, à qual re-
cobre de maneira concordante.

Suas melhores exposições foram observadas ao
longo da estrada de acesso à fazenda do Furlan, lo-
calizada a norte de Paranaíta, com espessura esti-
mada em mais de 150m. Constitui em espesso pa-
cote de pelitos avermelhados onde os argilitos la-
minados representam as rochas predominantes.
Arenitos finos e arenitos manganesíferos aparecem
como lentes ou finas intercalações.

Essas rochas encontram-se alteradas formando,
na maior parte da área, solo argiloso avermelhado,
em contraposição aos solos arenosos das unidades
sobre e subjacentes. Lâminas delgadas dos siltitos
mostram predominância de cristais recristalizados
de quartzo (>80%) envolvidos por argilominerais im-
pregnados por hidróxido de ferro vermelho. Frag-
mentos de feldspatos e minerais opacos, parcial-
mente oxidados, completam sua composição.

Nas margens do rio Teles Pires (Porto da Made-
seik) aflora calcário margoso, cinza-escuro, com
textura muito fina, estrutura finamente laminada
(fotografia 2.60), composto predominantemente
por carbonatos, argilominerais, sericita, quartzo,
feldspato potássico, clorita e opacos e apresentan-
do forte efevercência ao HCl diluído.

A presença dos argilitos indica planície de inunda-
ção ou superfície de afogamento e devido à presen-
ça de lentes de rochas carbonáticas esta unidade é
interpretada como uma plataforma carbonática.

Unidade III (PPb
3
) – Mostra-se distribuída sob a

forma de estreita faixa paralela às unidades anterio-
res, constituindo a parte mais acidentada da borda

desta bacia sedimentar, conhecida regionalmente
como Serra do Apiacás. As unidades I e III, com-
postas predominantemente por arenitos, formam
morrotes alinhados constituindo lineamentos positi-
vos nas imagens de satélite e de radar, enquanto
na Unidade II, argilosa, o relevo é mais abaulado,
conferindo uma textura fotográfica diferente, o que,
aliado aos dados de campo, permitiram sua indivi-
dualização. Recobre concordantemente os pelitos
da Unidade II e é constituído por camadas de areni-
tos finos a médios, com estratificações plano-para-
lelas e cruzadas e localmente apresentam finas in-
tercalações de siltitos e argilitos. Sua espessura é
estimada em cerca de 100m.

Unidade IV (PPb
4
) – É constituída por uma se-

qüência de arenitos claros com intercalações, nem
sempre cartografáveis na escala deste projeto, de
argilitos e siltitos avermelhados. Sua espessura é
estimada em pouco mais de 150m e em função de
as camadas apresentarem mergulhos mais suaves
em relação às unidades sotopostas, sua distribui-
ção e faixa de ocorrência é bem mais ampla em re-
lação às unidades anteriores.

Seu prolongamento para a parte NE da Folha
Alta Floresta baseou-se somente em trabalhos de
fotointerpretação, em razão da inexistência de
acesso (reserva da Base Aérea da Serra do Ca-
chimbo). Em função das intercalações de argilitos
exibirem mergulhos suaves e os arenitos serem
bastantes friáveis, os locais onde se instalou esta
unidade acham-se arrasados e marcados por uma
vegetação menos exuberante, facilitando sua indi-
vidualização através de fotointerpretação.

Os arenitos apresentam cor esbranquiçada, gra-
nulação fina a média, estratificações plano-paralelas
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Fotografia 2.59 – Matacões de metaconglomerado exi-
bindo granocrescência ascendente. PV-157.

Fotografia 2.60 – Lajedo de calcário margoso com es-
tratificação plano-paralela. (Porto da Areia).

CC-286 (607630/8934058).



e cruzadas acanaladas, tabulares e marcas ondula-
das (fotografia 2.61).

Localmente foram observados níveis de granula-
ção grossa a microconglomerática, geralmente as-
sociados a faixa de argilitos avermelhados com len-
tes de siltitos e arenitos muito finos.

Unidade V (PPb
5
) – Expõe-se nas porções norte e

leste da bacia recobrindo a unidade anterior ou em
contato com outras unidades através de falhas
transcorrentes. Normalmente suas camadas
acham-se horizontalizadas ou apresentam mergu-
lho bastante suave em contraste com os mergulhos
fortes observados na borda, que diminuem progres-
sivamente até esta unidade. Nos perfis realizados,
nordeste da fazenda Vaca Branca e Pousada Salto
do Thaymaçu, não foram observados indícios que
mostrassem discordância com a unidade sotoposta.

Nestes locais constatou-se a predominância de
solos argilosos avermelhados provavelmente origi-
nados da alteração de argilitos e siltitos, em relação
aos solos arenosos. Nos raros locais onde rochas
pouco alteradas foram observadas, notam-se in-
tercalações de siltitos e arenitos finos e níveis de si-
lexito. Arenitos finos creme a marrom-claro, bem
selecionados, com estratificações plano-paralela e
cruzada acanaladas de pequeno porte e marcas
de ondas afloram nas margens do rio São Benedito.
Camadas horizontalizadas de arenitos, com estrati-
ficações plano-paralelas e cruzadas, aparecem no
topo dos morrotes e nos locais mais elevados.

Ao microscópio mostram textura granular fina e
compõem-se essencialmente por grãos recristali-
zados de quartzo em mosaicos e com extinção on-

dulante moderada. Zircões idiomórficos ou em
grãos angulosos, grãos ovais de turmalina, opacos
parcialmente oxidados e minúsculas palhetas de
sericita e clorita aparecem como acessórios.

Arenitos róseos, finos, arcosianos a ortoquartzíti-
cos, com grãos bem selecionados, localmente
mostrando estratificação cruzada, e silexito e
cherts são descritos no Projeto Apiacás (Silva Neto,
1980), ao longo dos rios Azul e São Benedito. Ro-
chas ígneas extrusivas de cor avermelhada, com-
pactas, finas e vítreas, são descritas pelos autores
acima citados e estão correlacionadas a zonas de
falhas N-S, localizadas a oeste da fazenda Rio Azul.
Esta unidade e as duas anteriores foram inicialmen-
te consideradas por Pedreira (2000) como um sis-
tema fluvial entrelaçado com planícies de inunda-
ção.

Em interpretação de dois furos de sonda locali-
zados nas partes NW e SE da Serra do Cachimbo,
Lopes (2001) sugere, com base nas litologias e na
perfilagem geofísica, a individualização de três se-
qüências siliciclásticas e uma carbonática

A correlação entre os perfis executados na bor-
da sul da Serra do Cachimbo, norte da Folha Alta
Floresta, e estes furos é mostrada na figura 2.95. A
Unidade I corresponderia à Seqüência Siliciclásti-
ca Basal (SS1). A Unidade II, predominantemente
pelítica, equivaleria à parte basal da Seqüência
Carbonática (SC), com seu topo coincidindo com a
superfície de máxima inundação. As unidades III e
IV e parte da V seriam correlacionáveis ao restante
da seqüência carbonática presente no furo SE e au-
sente no furo NW, possivelmente devido a proces-
sos erosivos. Os arenitos do topo da Unidade V cor-
responderiam à Seqüência Siliciclástica 2 (SS2).

Lopes (2001) sugere ainda idade proterozóica
para a SS1 e para a SC, e idade paleozóica para a
SS2 e a correlaciona à Formação Prosperança, e
uma idade cenozóica para a Seqüência Siliciclásti-
ca 3 (SS3), formada por camadas de arenitos com
densidade muito elevada no perfil gama-gama.

Assim, em face da ausência de indícios fósseis no
estudo realizado em amostra da Unidade I, e de in-
formações seguras da idade da Seqüência Carbo-
nática presente no furo da Serra do Cachimbo e le-
vando em consideração as idades obtidas por Tas-
sinari et al. (1978) em siltitos (1.485 � 32Ma – Rb/Sr
em rocha total e 1.331 � 28Ma – Rb/Sr em fração fina)
aflorantes na BR-163 a sul da Base Aérea de Serra
do Cachimbo e preferiu-se manter o Grupo Benefi-
cente como de idade proterozóica. Mapeamentos
mais detalhados de toda a Bacia da Serra do Ca-
chimbo e datações geocronológicas serão impres-
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Fotografia 2.61 – Arenitos com marcas onduladas. Pa-
leocorrente azimute - 220�� PV-80 (457655/8990588).
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cindíveis para a caracterização e individualização
de novas unidades geológicas.

2.2.21 Grupo Caiabis – Formação Dardanelos
(MPd1 a MPd4)

A Formação Dardanelos é a denominação usada
por Almeida & Nogueira Filho (1959) para especificar
uma seqüência de quartzitos, conglomerados e ar-
dósias, exposta na cachoeira homônima, situada no
rio Aripuanã. Esta formação apresenta ampla distri-
buição na área e ocorre como uma bacia alongada
sob a forma de sinclinório na direção NW/SW, ocu-
pando os setores sul e sudoeste da área da folha,
onde recobrem rochas graníticas e vulcânicas. Em
sua maior parte suas atuais bordas são marcadas por
zonas de cisalhamento transcorrentes; contatos ero-
sivos são observados subordinadamente. São identi-
ficadas quatro unidades litológicas distintas.

A Unidade I (MPd
1
): Compreende a unidade ba-

sal e consiste predominantemente de arenitos e
arenitos arcosianos róseos com grãos finos a médi-
os, arredondados e bem selecionados, mostrando
estratificações plano-paralelas e estratificações
cruzadas acanaladas e superfícies de reativação.
São freqüentes na base níveis seixosos, conglome-
rados intraformacionais com grãos subarredonda-
dos a arredondados de quartzo e conglomerados
polimíticos (fotografia 2.62). Na Folha Ilha 24 de
Maio, normalmente seu contato é tectônico com as
rochas da Suíte Nova Canaã mostrando-se defor-
mada e com ângulos de mergulho variáveis. Em
seu extremo sudeste, na Serra Formosa, estas ro-
chas encontram-se suborizontalizadas, em contato

por discordância erosiva, recobrindo rochas graní-
ticas e vulcânicas subjacentes.

Os conglomerados basais, com clastos de ro-
chas ígneas, de arenitos e argilito são interpretados
como leques aluviais. Diversas estruturas como es-
tratificações plano-paralelas, cruzadas acanala-
das e planares e superfícies de reativação, presen-
tes nos arenitos da primeira unidade, indicam fei-
ções como barras longitudinais e transversais, topo
de barras, base e preenchimento de canais, típicas
de rios entrelaçados.

Na cachoeira Trusi II, localizada na borda oeste da
serra Formosa esta unidade recobre rochas graníti-
cas e inicia-se com conglomerados polimíticos (clast
supported), seguidos por camadas métricas de are-
nito grosso com níveis conglomeráticos. Represen-
tam depósitos e barras longitudinais de canal. A se-
guir tem-se uma seqüência de arenitos médios a
grossos, maciços, argilosos, dispostos sob a forma
de camadas com intercalações de arenitos com ní-
veis argilosos e de arenitos finos a médios com estra-
tificações cruzadas acanaladas e plano-paralelas.
Representam depósitos de barras longitudinais em
regime de fluxo superior associado a dunas suba-
quosas e depósitos de overbank (figura 2.96).

Unidade II (MPd
2
): Aflora sob a forma de estreita

faixa com orientação NW-SE distribuída paralela-
mente ao rio Apiacás. É formada por uma seqüên-
cia de siltitos e argilitos avermelhados com níveis
de arenitos finos claros, formando solos avermelha-
dos que contrastam com os extensos areões prove-
nientes das unidades que a envolvem.

Os argilitos e siltitos da Unidade II são interpreta-
dos como parte de um sistema transgressivo sobre
este sistema fluvial.

Unidade III (MPd
3
): É composta predominante-

mente por arenitos arcosianos e arenitos de granu-
lação fina a média, argilosa e friável (fotografia
2.63). Ocasionalmente notam-se níveis de conglo-
merados intraformacionais formados por grânulos
e seixos arredondados de quartzo, siltito e rochas
vulcânicas.

Os arenitos arcosianos da Unidade III mostram o
retorno do ambiente fluvial.

Unidade IV (MPd
4
): É representada por uma se-

qüência de arenitos argilosos e arenitos arcosia-
nos, finos a grossos, com intercalações de faixas
conglomeráticas formadas por grânulos e seixos
esparsos e bem arredondados de quartzo. Ocorre
sob a forma de “ilhas”, sobre a unidade anterior.

As estratificações cruzadas de grande porte e as
intercalações de conglomerados reforçam a depo-
sição em sistema fluvial. Nas partes mais superio-
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Fotografia 2.62 – Nível-base com conglomerados intra-
formacionais com grãos subarredondados a arredon-

dados de arenitos e quartzo. HG-57
(644559/8805121).
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Figura 2.96 – Perfil esquemático da seqüência sedimentar da Cachoeira Trusi II, LM-9c, segundo Bahia (2000).



res desta seqüência são também observadas es-
tratificações cruzadas de grande porte relaciona-
das a retrabalhamento eólico, freqüentes nestes
ambientes, porém sem caracterizar um ambiente
desértico.

A formação da bacia sedimentar onde se depo-
sitaram os sedimentos da Formação Dardanelos
envolve um tema complexo e ainda polêmico.
Kingston et al. (1983) classificam as bacias sedi-
mentares sob o ponto de vista estrutural identifican-
do-as segundo sua tectônica formadora e tectônica
modificadora. A tectônica formadora considera o
embasamento da bacia, sua posição e a cinemáti-
ca da placa onde a bacia esta situada. A tectônica
modificadora considera os eventos que deformam
os sedimentos e que não atuam como formadores
de outra bacia. Para estes autores os eventos modi-
ficadores são: transcorrências internas ou adjacen-
tes à bacia, faixas móveis formadas por compres-
são oblíqua contígua à bacia e dobramento total
transformando-a em uma faixa dobrada.

Desta forma entende-se que o desenvolvimento
da bacia e sua tectônica formadora e modificadora
apresentam um vínculo direto com as estruturas de
seu embasamento.

A compartimentação estrutural mostra que o em-
basamento da área foi submetido a eventos de de-
formação progressiva caracterizados por um regi-
me compressivo, inicialmente contracional, modifi-
cando-se para um regime transcorrente transtrativo,
onde o vetor �1 esteve suborizontalizado desde NW,
rotacionando e mantendo-se em torno de N55�E.

Dados geocronológicos corroboram com esta
proposta, onde as idades U/Pb variam desde 1.848

�17Ma (JICA/MMAJ, 2000) a 1.755 � 5Ma, e quiçá
1.653 � 42Ma, e dados de metamorfismo (Pimentel,
2001) indicam que esta área esteve submetida a
esforços compressionais ou transcorrentes, em
todo este período.

Não há evidências de falhas de gravidade no
embasamento e as falhas e fraturas extensionais
mapeadas respondem por componentes do siste-
ma Riedel transcorrente, que apresentam direção
NE/SW. Estas fraturas e falhas são localizadas e de
pequena envergadura, discordantes da direção
NW/SE não sendo responsáveis pela formação da
Bacia do Dardanelos.

Os dados observados convergem para a inter-
pretação de que esta bacia é balizada por zonas de
cisalhamento transcorrentes sinistrais, que propi-
ciam a formação de uma bacia romboédrica (rhom-
bochasm), ocasionada pela transtração entre zo-
nas de cisalhamento adjacentes no nível rúp-
til-dúctil.

Feições e dados estruturais coligidos pelo proje-
to somam-se a esta interpretação:

a) bacia de geometria rômbica, com cerca de
500km X 100km;

b) a Formação Dardanelos está depositada so-
bre as descontinuidades do Arco Magmático Juru-
ena, ainda ativas sin e pós-deposição;

c) estas descontinuidades são zonas de cisalha-
mento transcorrentes de direção N70�-80�W,
(Y/Riedel), que correspondem às atuais bordas da
bacia;

d) zonas de cisalhamento transcorrente internas,
observadas nas proximidades do rio dos Peixes,
com fraturas extensionais em arenitos, preen-
chidas por quartzo com orientação N40�E.

e) formação de faixas miloníticas e cataclásticas
N85�W/70�NE, em siltitos localizados em áreas in-
ternas da bacia;

f) dobras com eixo de caimento 30�/270�, sendo
estas últimas feições típicas e transicionais do do-
mínio rúptil-dúctil para o domínio rúptil;

g) a Formação Dardanelos, segundo Saes & Lei-
te (2003), apresenta zircões detríticos obtidos em
uma única amostra de seu conglomerado basal, lo-
calizada em sua borda com idades Pb-Pb entre
1.987 � 4Ma a 1.377 �13Ma, sugerindo a idade má-
xima de 1,44Ga como representativa para o início
da sedimentação da Formação Dardanelos.

Os dados obtidos por Saes & Leite (2003), cujas
idades com intervalos de 1,98Ga e 1,81 a 1,75Ga
são interpretados, por estes autores, como idades
de retrabalhamento do Grupo Beneficente. A equi-
pe do Projeto Alta Floresta interpreta estes dados,
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Fotografia 2.63 – Arenito arcosiano de granulação fina
a média com estratificações cruzadas de grande por-

te. JO-06 (541851/8792112).



cerca de 55% dos resultados analíticos de Saes &
Leite (2003), como concordantes às idades das ro-
chas pertencentes ao Arco Magmático Juruena
(1,85-1,75Ga), transferindo a idade máxima para
sua sedimentação em tempos mais remotos.

Desta forma interpreta-se para formação da Ba-
cia Caiabis e responsável por sua sedimentação
um sistema pull-apart, ou no máximo como de tipo
strike slip onde as zonas principais de transcorrên-
cia sinistrais NW/SE sejam as responsáveis por sua
geração e também seus principais agentes modifi-
cadores.

2.2.22 Diabásio Cururu (Jdc)

As primeiras referências aos diques de diabásio
de idade jurássica da região em estudo são atribuí-
das a Moura (1932). Diversos outros autores regis-
traram a presença destas rochas na Região Ama-
zônica, usando denominações diversas. Silva et al.
(1974 e 1980) usaram o termo Dolerito Cururu e o
modificaram para Diabásio Cururu para individuali-
zar os corpos de diabásio aflorantes no vale do rio
Cururu e que mostram continuidade física para a
região da Serra do Cachimbo onde apresentam ex-
tensões quilométricas e destacam-se como ex-
pressões topográficas positivas nas imagens de ra-
dar.

Neste projeto estes corpos foram cartografados
a partir de interpretação de imagens de satélite e
fotos aéreas. Suas melhores ocorrências situam-se
na parte nordeste da Folha Alta Floresta, onde ma-
nifestam extensões quilométricas e cortam os sedi-
mentos do Grupo Beneficente. Em face das dificul-
dades de acesso não se conseguiu coletar amos-
tras desta unidade.

Segundo Silva et al. (1980) estas rochas têm cor
cinza-escuro com tons esverdeados, granulome-
tria média e abundantes sulfetos (pirita) dissemina-
dos. Ao microscópio revelam textura subofítica, in-
tercrescimento micrográfico e são constituídos de
plagioclásio (labradorita), augita, sericita, muscovi-
ta, argilominerais, abundantes opacos e raríssimo
quartzo.

Em razão de não haver critérios seguros na dife-
renciação entre estas rochas e os diques de diabá-
sio de idade mesoproterozóica, os de idade jurássi-
ca ficaram restritos à parte nordeste da Folha Alta
Floresta, onde suas características em imagens de
satélite são semelhantes às encontradas no local
de sua área-tipo.

Datações K-Ar em amostras coletadas no leito
do rio Cururu indicam idades de 175Ma (Silva et al.,

1974) e 180Ma (Basei & Teixeira, 1975). São corre-
lacionáveis aos diabásios de Cachoeira do Periqui-
to no rio Aripuanã, cuja idade K-Ar também é de
180Ma, e aos Diabásios Penatecaua (Issler et al.,
1974) aflorantes na Folha SA.22 - Belém.

2.2.23 Coberturas Cenozóicas (NQl)

Os lateritos ocorrem sobre diversas unidades
geológicas, freqüentemente formando platôs que
sustentam o relevo e marcam uma antiga superfície
de aplainamento regional, balizada atualmente por
cotas altimétricas situadas na faixa de 350 a 450m.

As ocorrências mais expressivas situam-se a su-
doeste de Nova Canaã, a leste e oeste da comuni-
dade Jesus Veloso, no alto curso do rio Tapaiúna,
na mesopotâmia Jacaré-Paranaíta e nos arredores
das fazendas Cocchitto, Estrela e Ouro Preto.

A unidade é formada por depósitos de alteração
in situ e por depósitos transportados, constituindo
latossolos argilosos ou argilo-arenosos, crosta late-
rítica e acumulados de pseudofragmentos, pisóli-
tos e oólitos ferruginosos, geralmente avermelha-
dos ou amarelados.

Os lateritos variam de imaturos a maturos. Nos
perfis observados, os mais completos exibem um
horizonte composto por material argiloso, mosquea-
do contendo ou não pseudoveios e/ou pseudovênu-
las avermelhados e/ou esbranquiçados. Um hori-
zonte contendo material argiloso ou argilo-arenoso,
blocos concrecionais, colunas, nódulos e pseudo-
fragmentos.

Um horizonte formado por crosta ferruginosa de
espessura centimétrica, em alguns locais atinge
até dois metros, apresentando às vezes, nódulos e
pseudofragmentos ferruginosos na porção supe-
rior. Este horizonte quase sempre é capeado por
solo argiloso ou argilo-arenoso amarelado ou aver-
melhado.

2.2.24 Depósitos Aluvionares (Q2a)

São formados essencialmente por cascalhos,
areias grossas a finas, siltes e argilas, constituindo os
atuais sítios de deposição. Possuem dimensões di-
versas e estão distribuídos principalmente ao longo
dos rios Teles Pires, Peixoto de Azevedo, São Marce-
lo, Apiacás, Caapará, Parado, Paranaíta e Peixes.

Dentre estes, o rio Teles Pires possui a maior ex-
pressividade aluvionar, ao longo de seu curso fo-
ram observados depósitos de largura quase sem-
pre inferior a 1.000m, e com espessura máxima es-
timada em torno de oito metros.

– 104 –

Alta Floresta Integrado (Folhas SC.21-V-D - Rio São João da Barra,
SC.21-X-C - Alta Floresta, SC.21-Z-A - Ilha 24 de Maio e SC.21-Z-B - Vila Guarita)



Os depósitos aluvionares do alto curso do rio Pa-
ranaíta e de várias drenagens menores situadas,
sobretudo, nos arredores de Nova Canaã, foram in-
tensamente lavrados para a extração de ouro, du-
rante as décadas de 70/80.

Na área foram identificadas coberturas aluviona-
res, sub-recentes de paleocanais, paleoterraços e
de depósitos das aluviões concentradas ao longo
das drenagens atuais.

Os depósitos aluvionares destacam-se por sua
morfologia típica de planícies sedimentares as-
sociadas ao sistema fluvial, sendo que as alu-
viões sub-recentes ocorrem em posições topo-
gráficas mais alçadas em relação às aluviões re-
centes.

Essas coberturas aluvionares são formadas por
sedimentos arenosos e argilosos inconsolidados e
semiconsolidados, com níveis de cascalho asso-
ciados, concentrando-se na área ao longo do rio
Teles Pires e seus tributários: Quatro Pontes, Santa
Helena e Paranaíta (margem esquerda) e ribeirão
Rochedo (margem direita).

Os depósitos inconsolidados são constituídos
essencialmente de areia (quartzo-feldspática) com
níveis de seixos arredondados de quartzo e frag-
mentos de rocha, que se concentram como barras
de canais (frontal, lateral e meio de canal). Os níveis
rudáceos ocorrem geralmente como depósitos de
fundo, revelados por ocasião da dragagem da la-
vra garimpeira.

Depósitos semiconsolidados são encontrados
nas planícies aluviais dos rios, onde a deposição
dos sedimentos argilosos, com níveis arenosos e
de seixos associados, formam pacotes com espes-
suras variáveis. Estes sedimentos exibem às vezes
estratificações plano-paralela e cruzada tabular.

Em geral, tanto os depósitos aluvionares recen-
tes como os sub-recentes são portadores de ouro,
localizado principalmente nos níveis rudíticos, o
que ocasionou uma corrida garimpeira e a extração
desordenada de ouro aluvionar, alterando substan-
cialmente a paisagem natural desses depósitos,
notadamente na região norte e noroeste de Para-
naíta, no córrego Jaú e adjacências.
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3

GEOLOGIA ESTRUTURAL E

TECTÔNICA

3.1 Introdução

A área em estudo exibe uma grande diversidade
de terrenos geológicos com características petro-
lógicas, litoquímicas e geocronológicas distintas.

Entretanto, certos grupos apresentam estilos de-
formacionais comuns, quando analisados em con-
junto, seja na forma de domínios estruturais e regi-
mes deformacionais, em função de estarem inser-
tos dentro de um mesmo nível crustal, ou por se en-
contrarem submetidos ao mesmo campo tensional
em níveis crustais diferentes.

Silva et al. (1980) foram os primeiros a tratar em
escala regional os principais traços estruturais des-
ta porção do Estado de Mato Grosso e sudoeste do
Pará. Estes autores propuseram um regime tectôni-
co extensional, marcado por movimentos verticais
diferenciados, demarcados por extensivos linea-
mentos e falhas de orientação NW-SE e WNW-ESE,
interceptados por lineamentos de estruturação
NE-SW.

Identificaram ainda megafeições estruturais
como o Alto Estrutural Juruena-Teles Pires, Gráben
do Cachimbo, Lineamento São João da Barra-Teles

Pires, Falha do Cristalino, entre outras, circunscri-
tas à área do Projeto Alta Floresta.

Barros (1994), em trabalhos localizados na re-
gião de Peixoto de Azevedo e adjacências, propõe
um modelo tectônico-estrutural marcado por regi-
mes compressivo e extensional, gerando zonas
transcorrentes NW-SE e E-W (mais antigas) de na-
tureza dúctil a dúctil-rúptil e um sistema NE-SW,
rúptil, pós-Uatumã.

Siqueira (1997), em trabalho de detalhe no filão
do Paraíba e adjacências, localizado na Folha Vila
Guarita, caracterizou diferentes zonas de cisalha-
mentos transcorrentes, dúctil, dúctil-rúptil e rúptil
com direções predominantes noroeste, norte-noro-
este, nordeste e leste-oeste, em consonância ao
padrão de Riedel.

Santos (2000 e 2001) realizou estudo estrutural
em diversas frentes de lavra garimpeira (extração
de ouro primário) existentes na Província Mineral de
Alta Floresta e destacou que a maioria dessas ocor-
rências foi gerada num ambiente tectônico com-
pressivo, rúptil a rúptil-dúctil, marcado por veios ex-
tensionais (quartzo), subverticais, com direção
N55�E.
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A partir dessa compressão foram geradas falhas
transcorrentes de direção predominante NW-SE,
cinemática sinistral (garimpos da Peteca, Cuiabá,
Serrinha e, na Folha Vila Guarita), falhas conjuga-
das e subsidiárias de direção N-S de cinemática
dextral (filão do Paraíba) e NE-SW (Garimpo do
Edu). Caracterizou ainda deformação dúctil de di-
reção NW-SE, para o filão do Fabinho e Tapajós
(Folha Ilha 24 de Maio), encaixado no eixo de do-
bras inclinadas com caimento N70�E/80�NE, e line-
ação de estiramento de alto rake, impondo um for-
mato de tectonito L.

Durante a fase de fotointerpretação e fotoanálise
em imagens LANDSAT TM5 deste projeto, Valente
(1998,2000) elaborou uma carta com os principais
fotolineamentos estruturais (figura 3.1), que foram
submetidos a checagem e observações de campo,
resultando na caracterização de importantes ele-
mentos estruturais.

Lacerda Filho et al. (2000 e 2001) constataram, a
partir da cartografia geológica sistemática realizada
pelo Projeto Alta Floresta, a predominância de dois
domínios tectono-estruturais: um rúptil/rúptil-dúctil e
outro dúctil, em estilos deformacionais progressivos.

O domínio rúptil a rúptil-dúctil é distribuído nos
terrenos com deformação não-penetrativa, des-
contínua, próprio do nível estrutural encontrado no
cinturão plutovulcânico (suítes intrusivas Matupá,
Flor de Serra, Juruena e Paranaíta, granitos Nhandu
e Teles Pires e Suíte Colíder) e coberturas sedimen-
tares proterozóicas.

Acha-se caracterizado por zonas de cisalha-
mento transcorrentes confinadas, com larguras

centimétricas a métricas, na maioria das vezes des-
contínuas, formadas a partir de nucleação de fratu-
ras e/ou falhas preexistentes, com direções predo-
minantes NW-SE e EW, de cinemática sinistral e
N-S (dextral), num regime compressivo com vetor
máximo (�1) com direção N50�E.

O domínio dúctil, vinculado às rochas de médio a
alto grau metamórfico (complexos Bacaeri-Mogno
e Nova Monte Verde, Suíte Vitória, granitos São Pe-
dro, São Romão) e ao Grupo São Marcelo-Cabeça,
mostra um estilo deformacional progressivo, de-
senvolvido sob regime compressivo, onde forma-
ram megazonas transcorrentes oblíquas, com dire-
ção predominante NW-SE a E-W, cinemática dex-
tral conjugada às vezes com movimentos sinistrais,
caracterizadas por uma superfície milonítica Sn+1,
que transpôs total ou parcialmente o bandamento
gnáissico Sn, geralmente disposto em dobras aber-
tas assimétricas, confinadas por shear bands. Foi
detectada outra superfície milonítica Sn+2, direção
NE-SW, que truncou e transpôs, em parte, as su-
perfícies anteriores.

Com a continuidade dos estudos do Projeto Alta
Floresta, a idéia destes domínios estruturais evoluiu
a partir da aquisição e análise de novos dados,
com um melhor entendimento dos estágios defor-
macionais da área.

Frasca et al. (2003) reconheceram dentro do do-
mínio dúctil dois regimes distintos independentes e
característicos de um modelo tectônico composto,
constituído de uma fase contracional (evento sub-
ducção/colisão oblíqua) e outra fase transcorrente
(evento acresção transcorrente).
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Figura 3.1 – Esboço dos fotolineamentos estruturais integrados da área do Projeto Alta Floresta.



3.2 Análise e Interpretação dos Dados

Na região do Projeto Alta Floresta, as principais
feições estruturais podem ser enquadradas nos
domínios tectono-estruturais dúctil e rúptil-dúctil
a rúptil, desenvolvidos essencialmente num regi-
me compressional atuante em duas fases (figura
3.2).

A 1ª fase compressiva é responsável pela gera-
ção de estruturação NE-SW, em regime eminente-
mente dúctil, de encurtamento crustal, cujo vetor
�1, posicionado na direção N65�W, deformou as
unidades litoestratigráficas mais antigas, com ida-
de de 2,2Ga (Bacaeri-Mogno) e 1,99Ga (Complexo
Cuiú-Cuiú).

Iniciou-se numa fase de convergência e fecha-
mento da bacia oceânica (Complexo Bacaeri-Mog-
no) que ocasionou a subdução e colisão oblíqua
com os remanescentes do arco Cuiú-Cuiú, em con-
dições mais severas de P (pressão) e T (temperatu-
ra), na fácies anfibolito a granulito.

Esta deformação de natureza coaxial e contraci-
onal é marcada pela foliação e/ou bandamento
gnáissico (Sn) dos ortognaisses e supracrustais,
dispostos na forma de dobras isoclinais com eixos
Lb-10�/N30�E. Esses elementos planares e lineares
foram transpostos por uma segunda superfície
(Sn+1) milonítica, com a instalação de megazonas
de cisalhamento dextral e sinistral conjugadas, de
direção E-W a WNW-ESE, articuladas com zonas
transcorrentes oblíquas de direção NW-SE.

A 2ª fase compressiva, subseqüente ao fecha-
mento da bacia Bacaeri-Mogno, caracteriza-se

pela natureza não-coaxial e cujo vetor de compres-
são máxima �1 tem direção N55�E, que gerou a es-
trutura final dessa área, assinalada em sensores re-
motos e cartografada em trabalhos sistemáticos de
campo.

Esta fase é representada por megacisalhamen-
tos transcorrentes dúcteis NW-SE, rúpteis-dúcteis
e rúpteis, sinistrais, sintéticos e cisalhamentos
transcorrentes dextrais, antitéticos, de direção N-S.
Esta fase corresponde ao ajustamento de blocos
crustais, guiados por escape lateral, formando am-
bientes distensionais e contracionais localizados,
gerados em função da ação conjugada destas
transcorrências.

Em áreas de recobrimento lateral dessas trans-
corrências ocorrem zonas transpressionadas. fa-
lhas inversas, dobras e ejeção de corpos graníticos
e transtracionadas, ocupadas pelo magmatismo
calcioalcalino alto potássio, pós-colisional e pela
deposição de sedimentos paleoproterozóicos em
bacias assemelhadas a pull-apart.

3.2.1 Domínio Dúctil

Acha-se preservado na parte centro-noroeste e
centro-sudeste do projeto, envolvendo os terrenos
deformados em condições mais severas de P
(pressão) e T (temperatura), próprios de média a in-
fracrosta, representados pelos litótipos dos com-
plexos Bacaeri-Mogno e Nova Monte Verde, inclu-
indo fatias isoladas do Complexo Cuiú-Cuiú, suítes
Vitória e Nova Canãa, granitos São Pedro, São Ro-
mão e Apiacás e Grupo São Marcelo-Cabeça.
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Figura 3.2 – Principais domínios estruturais do Projeto Alta Floresta (Lacerda Filho et al., 2000).



Este domínio é marcado inicialmente por um
evento deformacional tipo cisalhamento coaxial
puro, não-rotacional, com forte encurtamento crus-
tal de NW para SE (N65�W), seguido por uma defor-
mação progressiva não-coaxial por cisalhamento
simples, transcorrente e oblíquo.

A fase de cisalhamento puro corresponde ao pri-
meiro estágio no processo deformacional, respon-
sável pelo forte encurtamento crustal que ocorreu
nessa região, em função do regime compressivo,
cujo vetor de compressão máxima (�1) posicio-
nou-se na direção N65�W, gerando dobras cilíndri-
cas, simétricas com tendência a assimétricas,
apertadas, de charneira espessada, com pla-
no-axial inclinado para NW e eixos de caimento
para NE/SW.

Estão marcados em estruturas insertas em gnais-
ses do Complexo Bacaeri-Mogno e caracterizadas
por foliação Sn (bandamento gnáissico composicio-
nal); mullions (tectonito L), orientados 10�/N30�E (fo-
tografia 3.1) e desenvolvido em sillimanita quartzitos
e em dobras ptigmáticas (fotografia 3.2) em mate-
riais de alto contraste de viscosidade (Ramsay & Hu-
ber, 1987), representados por veios pegmatóides
(mais competentes - µ1), em granada-biotita gnais-
ses (menos competentes - µ2).

Esta deformação gera uma foliação (Sn), pla-
no-axial com simetria das feições sugerindo que o
processo ocorreu em fluxo coaxial ou cisalhamento
puro, heterogêneo.

As principais feições estruturais desse evento
acham-se preservadas através da superfície Sn
(bandamento gnáissico composicional), dada pela
segregação e alinhamento de minerais félsicos e
máficos, nas supracrustais do Complexo Bacae-

ri-Mogno, estruturado em dobras isoclinais simila-
res às das classes 1C e 3 de Ramsay & Huber
(1987), cujos eixos (Lb1), quando reunidos e plota-
dos no estereograma de igual área-hemisfério infe-
rior, resultou numa atitude desde 30�/N30�-40�E a
78�/N70�E (figuras 3.3 e 3.4).
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Fotografia 3.2 – Afloramento de gnaisse calcissilicático
exibindo dobras desarmônicas, formadas por

mobilizados félsicos, subconcordantes. PS-152. Folha
Rio São João da Barra.

Fotografia 3.1 – Estruturas tipo mullion, em sillimanita
quartzito inserido em gnaisse sílico-aluminoso do

Complexo Bacaeri-Mogno. Plano horizontal. PS-237.
Folha Rio São João da Barra.
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Lower hemisphere - Foliação C. Bacaeri-Mogno

Figura 3.3 – Estereograma igual área-hemisfério inferior
das superfícies Sn, plano-axial de dobras geradas em

domínio dúctilI e eixos Lb em supracrustais do Comple-
xo Bacaeri-Mogno. Dados da Folha Ilha 24 de Maio.



Estruturas relictas, do tipo acamamentos (S0),
são encontradas nas rochas supracrustais e meta-
mórficas do Complexo Bacaeri-Mogno, na Folha
Ilha 24 de Maio,onde este (S0) é reconhecido em
BIF’s e caracteriza-se pela alternância paralela de
níveis de quartzo e/ou chert com níveis de magneti-
ta e/ou hematita. (fotografia 3.3).

Estas feições são condicionadas a estruturas po-
diformes e zonas de mais baixo strain e preserva-
das por apresentar um comportamento competen-
te à deformação. Em macroescala, BIF’s e quartzi-

tos constituem-se níveis-guias do complexo e apre-
sentam-se dobrados. Os eixos de dobra (Lb) medi-
dos dispõem-se preferencialmente entre N30�-
40�E, o que implicaria em um vetor teórico com-
pressivo N60�-50�W.

O eixo (Lb) teórico construído pela intersecção
dos planos médios da foliação apresenta correla-
ção com os dados de campo (figura 3.3).

Dobras isoclinais foram observadas em anfiboli-
to fino com eixos variando em torno de 45�/N70� e
em cordierita-sillimanita gnaisses, com Lb1-80�/
N70� (fotografia 3.4).

Indícios deste encurtamento crustal foram ob-
servados em ortognaisses graníticos do Complexo
Cuiú-Cuiú, na Folha Alta Floresta (CC-2), onde
ocorrem mesodobras com amplitude de aproxima-
damente 30cm e eixos Lb=20�/N90�.

Santos (2001) descreveu em gnaisses calcissili-
cáticos da Folha Rio São João da Barra, dobras em
estilo desarmônico (fotografia 3.2) com mobiliza-
dos félsicos, subconcordantes, cujas superfícies
axiais orientam-se em torno de N35�/90�, com eixos
30�/35�NE, sugerindo mecanismos de cisalhamen-
to puro na sua formação.

A fase de cisalhamento simples é o segundo está-
gio de deformação progressiva dentro do domínio
dúctil e esta marcada por transcorrências oblíquas.

O vetor compressional rotaciona de NW/N para
N/NE e o sistema contracional e convergente modi-
fica-se para um regime transcorrente e oblíquo e
responde pela transposição das estruturas forma-
das noevento anterior (elementos planares e linea-
res) e geração de uma superfície milonítica Sn+1,
que forma megazonas de cisalhamento transcor-
rente E-W a WNW-ESE de cinemática dextral e si-
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Figura 3.4 – Estereograma igual área-hemisfério inferior
com registro de eixos de dobras isoclinais (Lb1) de
bandamento (Sn) em supracrustais do Complexo

Bacaeri-Mogno com orientação predominante
78��N70�E (domínio dúctil). Dados da Folha Alta

Fotografia 3.3 – Formações ferríferas bandadas (BIF’s)
do Complexo Bacaeri-Mogno, exibindo bandamento

composicional original (S0) dobrado. AF-46. Folha Ilha
24 de Maio.

Fotografia 3.4 – Mesodobras isoclinais e fechadas com
plano-axial vertical e Lb= 80�/070� em cordierita-silli-
manita gnaisses, supracrustais do Complexo Bacaeri-
Mogno. CC-241. Plano horizontal. Folha Alta Floresta.



nistral, conjugadas e articuladas a zonas de trans-
corrência compressiva oblíqua de direção NW-SE.

À rotação de �1 relaciona-se a fase rompimento
da crosta oceânica de seu estágio passivo para
uma crosta ativa em direção à crosta pré-colisional
ou de imbricação de placas, com encurtamento
crustal e subducção oblíqua das rochas do Com-
plexo Bacaeri-Mogno. Associa-se ainda a este es-
tágio a anatexia da placa, responsável pela gera-
ção dos primeiros litótipos graníticos do Arco Ju-
ruena em torno de 1.850Ma.

São observadas nas porções centro-oeste do
domínio dúctil, megazonas de cisalhamento
E-W/ESE-WNW/subverticais, com cinemática pre-
dominante dextral. Essas feições acham-se repre-
sentadas por mesodobras de bandamento Sn rom-
pidas e transpostas por bandas de cisalhamento
Sn+1, plano-axiais, sinistrais e dextrais (fotografia
3.5), com direção E-W/subvertical e estruturas sig-
moidais em gnaisses calcissilicáticos indicativas
de cisalhamento dextral (fotografia 3.6).

Os limites entre as fases de cisalhamento puro e
simples são transicionais e são descritos em ter-
mos de predominância de um tipo sobre o outro. No
final desta fase da deformação progressiva o �1,
estava posicionado em torno de N55�E e ficou fixo,
nesta posição, até o final do processo orogenético.

As medidas da foliação milonítica Sn+1, quando
reunidas e plotadas no estereograma de igual
área-hemisfério inferior, resultaram numa concen-
tração de atitudes variando desde N60�W/83�NE
na Folha Alta Floresta, a N70�-80�W, com mergulho
médio a alto para NE e variações para SW; (figura
3.5), observados na Folha Ilha 24 de Maio.

Este sistema é visível nas imagens de satélite, e
esta marcado por uma deformação eminentemente
dúctil em regime transcorrente que afeta a todas as
unidades litoestratigráficas em níveis meso a su-
pracrustais.
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Fotografia 3.5 – Afloramento de gnaisse calcissilicático
mostrando mesodobras (Sn) transpostas e rompidas

por bandas de cisalhamento transcorrente (Sn+1)
plano-axiais com cinemática sinistral e dextral.

Afloramento PS-44. Folha Rio São João da Barra.

Fotografia 3.6 – Lajedo de gnaisse calcissilicático, exi-
bindo estrutura sigmoidal indicativa de zona de cisa-
lhamento transcorrente dúctil de cinemática dextral.
Afloramento PS-44. Folha Rio São João da Barra.
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Lower hemisphere - Ilha 24 de Maio D. Dúctil

Figura 3.5 – Estereograma igual área-hemisfério
inferior para superfícies miloníticas da zona de

deslocamento principal (Y) N70�-80�W, da foliação
Sn+1, regime transcorrente.



Caracteriza-se por uma zona principal de deslo-
camento (Y) N70�-80�W, sinistral, podendo ter vari-
ações angulares até N40�W, com mergulho médio
a alto para NE e variações para SW. As principais
feições produzidas são falhas de deslocamento di-
recional ou transcorrentes.

Este processo de deformação é heterogêneo,
gera uma série de estruturas tectônicas, transpres-
sivas e transtensivas, acompanhado pelo emplace-
ment de vários corpos graníticos.

As rochas do Complexo Nova Monte Verde, a
Suíte Vitória, os granitos São Pedro e São Romão e
as supracrustais do Grupo São Marcelo-Cabeça
estão fortemente deformados e relacionados a esta
fase, com desenvolvimento de megazonas de cisa-
lhamento transcorrente compressio-nal (oblíquo)
marcado por expressivas faixas miloníticas e proto-
miloníticas com algumas centenas de metros de
largura e dezenas de quilômetros de comprimento.

Encontram-se também evidências de achata-
mento crustal, principalmente no Granito São Pe-
dro, preservados na forma de tectonito L dado pelo
alongamento dos porfiroclastos simétricos de feld-
spato potássico, com atitudes em torno de
60�/N50� (fotografia 3.7), contidos na foliação milo-
nítica N40�W/60�NE.

Evidências de cisalhamento transcorrente oblí-
quo foram observadas, também, nos metagranitos
do Complexo Cuiú-Cuiú a norte de Carlinda, onde
megacristais de feldspato potássico acham-se es-
tirados e amendoados entre placas de biotita, clori-
ta e agregados de quartzo, produzindo uma linea-
ção de estiramento Lx-40�/N60� e uma foliação
N80�W/80�NE.

A superfície milonítica é dada por porfiroclastos de
feldspatos amendoados, interpostos entre placas de
biotita � clorita � sericita � agregados de quartzo.

Veios pegmatóides acham-se alojados nesses
ortognaisses de modo concordante à foliação, ou
discordante na direção N50�E (extensional).

Ocorrem também zonas de cisalhamento trans-
corrente dúctil dextral, marcadas pelo desenvolvi-
mento de outra superfície milonítica Sn+2 de direção
geral NE-SW, que truncou e transpôs localmente as
zonas de cisalhamento anteriores. Acham-se pre-
servadas localmente e representadas por uma fai-
xa milonítica com atitude N55�E/75�NW, realçadas
pelo alinhamento de sericita + agregados de quart-
zo + feldspato alcalino, que intercepta a superfície
Sn+1 e pela avaliação e plotagem em estereograma
igual área-hemisfério inferior, resultou uma atitude
média N58�E/87�NW, (figura 3.6).

Sinais de rotação foram também observados no
Granito São Pedro, exibindo porfiroclastos de até
4cm de feldspato potássico, alinhados segundo fo-
liação com atitude N40�W/60�NE, interceptada por
veios de quartzo (extensional) e de microgranitos
(fotografia 3.8) na direção N80�W/80�NE.

Estes veios mostram zoneamento no preenchi-
mento da fratura, marcada por sucessivos estágios
de abertura, acompanhados de pulsos magmáti-
cos correspondentes.
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Fotografia 3.7 – Disposição de exposições do Granito
São Pedro sinalizando formas alongadas seguindo ori-

entação dos porfiroclastos de feldspato potássico
(60�/N50�)�
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Figura 3.6 – Estereograma-igual área hemisfério infe-
rior com registro da foliação Sn+2, atitude média
N58�E/87�NW no domínio dúctil. Plano NW/SE

guirlanda do estereograma.



Indícios de uma tectônica distensiva, própria de
ajustamento de blocos crustais, após períodos de
colisão, foram diagnosticados por Santos (2001) no
Granito São Pedro, a partir de raros porfiroclastos
assimétricos de feldspato, indicativos de uma mo-
vimentação distensional ao longo do mergulho da
foliação N70�W/70�NE.

Orientação de fenocristais pouco a não-defor-
mados marcam o fluxo magmático, paralelo ao esti-
ramento de porfiroclastos em zonas de deformação
em estado sólido. Esses indícios acham-se possi-
velmente ligados à fase de descompressão (tar-
dia), responsável pela exumação dos terrenos gra-
nulíticos (Complexo Bacaeri-Mogno) e criação de
zonas transtracionadas.

3.2.2 Domínio Rúptil-Dúctil a Rúptil

Acha-se preservado em terrenos com deforma-
ção descontinua, não penetrativa, do Terreno Plu-
tovulcânico e coberturas sedimentares paleoprote-
rozóicas, perfazendo cerca de 75% da área do pro-
jeto.

Caracteriza-se por zonas confinadas de cisalha-
mento do tipo transcorrente, gerando rochas xisto-
sas e/ou miloníticas, com largura centimétrica a
métrica, chegando a centenas de metros de exten-
são. São formadas pela nucleação de fraturas e/ou
falhas preexistentes, formadas pela introdução de
soluções hidrotermais que atuaram como cataliza-
doras do efeito plástico ou do “amolecimento” des-
tas rochas. Estas zonas são marcadas pela presen-
ça de minerais, produtos da alteração hidrotermal:
sericita, clorita, epidoto, carbonato e quartzo; às
vezes a presença de sulfetos.

Tourigny & Trembley (1997), propuseram que as
juntas e fraturas dilatantes agiram como paleopla-
nos de fraqueza ao longo dos quais houve intera-
ção fluido/rocha, resultando no amolecimento da
rocha granítica.

Nestas estruturas são comuns a presença de vê-
nulas e veios de quartzo, pegmatóides e diques de
rochas básicas, onde também são observadas es-
truturas sigmoidais diversas, dobras do tipo cabo
de guarda-chuva, estruturas tipo pull-apart e outras
como do tipo anastomosado, reticulado, rabo-de-
cavalo (fotografia 3.9).

Estas estruturas do regime rúptil-dúctil a rúptil fo-
ram geradas em função de esforços compressivos
com o vetor principal �1 orientadoN55�E que ense-
jou o desenvolvimento de fraturas extensionais (T) e
fraturas de cisalhamento (R, R’, P, Y e X), análogo
ao encontrado dentro do domínio dúctil em sua
fase de cisalhamento simples, conforme o sistema
Riedel da figura 3.7.

As fraturas extensionais (T) indicam a direção do
esforço compressivo principal �1 (N55�E), e são
preenchidas por veios de quartzo freqüentemente
com texturas primárias tipos cocar, pentes, drusas
e cristais de quartzo crescidos perpendiculares às
paredes das fraturas, com suas principais ocorrên-
cias nas folhas Alta Floresta e Vila Guarita.

Os registros avaliados e medidos destas fraturas
acham-se plotados no estereograma igual área-he-
misfério inferior , para as folhas Alta Floresta e Ilha 24
de Maio, respectivamente figuras 3.8 e 3.9. As fratu-
ras de cisalhamento (Y/R), figura 3.10, estão dispos-
tas ao longo de descontinuidades, marcadas por fa-
lhas e/ou zonas de cisalhamento confinadas, geral-
mente preenchidas por veios de quartzo em zonas
transtensionais (dilational jogs), como ocorre no ga-
rimpo Pé de Fora; são faixas descontínuas, de largu-
ra centimétrica a métrica, confinadas em rochas gra-
níticas não-deformadas penetrativamente (CC-68),
Folha Alta Floresta, com direção predominante
E-W/subvertical, cinemática sinistral, indicada por
estruturas S/C e mica fishes e estruturas em
rabo-de-cavalo, como obervado na fotografia 3.9,
na Folha Rio São João da Barra.

As zonas de cisalhamento transcorrente no do-
mínio rúptil-dúctil são também confinadas e nu-
cleadas a partir de fraturas, em granitóides pouco
deformados das suítes Juruena e Paranaíta e Gra-
nito Nhandu, cujos registros plotados no estereo-
grama de igual área-hemisfério inferior, aponta-
ram uma orientação dominante N81�W/subverti-
cal, com variações para E-W e ENE-WSW. Os indi-
cadores cinemáticos tipo estruturas S/C, assime-
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Fotografia 3.8 – Veios pegmatóides graníticos, intrusi-
vos no Granito São Pedro. 1ª vicinal sul de Alta Flores-

ta, CC-259. Plano vertical. Folha Alta Floresta.
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Figura 3.7 – Modelo de diagrama Riedel com as orientações das fraturas, falhas e zonas de cisalhamento predo-
minantes dos domínios dúctil, rúptil-dúctil e rúptil, apresentando ainda os veios de quartzo auríferos associados.
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Figura 3.9 – Estereograma igual área-hemisfério infe-
rior mostrando uma atitude média de N50�E/subverti-
cal de fraturas extensionais (T), domínio rúptil-dúctil

da Folha Ilha 24 de Maio.
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Figura 3.8 – Estereograma igual área-hemisfério infe-
rior mostrando uma atitude média de N56�E/88�NW
para fraturas extensionais (T), domínio rúptil. Folha

Alta Floresta.



tria de lamelas de quartzo, sigmóides de micas
(mica fish) apontam para uma cinemática dominan-
te sinistral.

Neste contexto foi desenvolvida a Falha do Cris-
talino, na Folha Alta Floresta, que constitui um me-
galineamento destacado em imagem de satélite
com mais de 80km de extensão, orientado numa di-

reção geral E-W com inflexões para ENE/WSW (foto-
graf ia 3.10) exibindo fol iação or ientada
N80�E/70�NW, contendo cristais de quartzo estira-
dos e rotacionados e assimetria de porfiroclastos
sigmóides de clorita/sericita (mica fish), indicativas
de zona de cisalhamento transcorrente sinistral.

Esta descontinuidade estrutural demarca o conta-
to entre as rochas sedimentares paleoproterozóicas
e as rochas vulcânicas e prolonga-se para oeste até
a fazenda Pedra Grande, colocando-se em posição
de recobrimento lateral à direita (overstep) com ou-
tra falha transcorrente sinistral (falha da Cachoeira
da Perdição), também com orientação geral
E-W/subvertical e dimensões similares.

Na área de recobrimento dessas estruturas de-
senvolveu-se um campo transpressionado, localiza-
do em função desse overstep e do vetor de com-
pressão máxima, orientada N55�E (figura 3.11) o
que provocou a geração de dobras nos sedimentos
(Grupo Beneficente) e falhas inversas responsáveis
pela ascensão de corpos plutônicos (Granito Nhan-
du), entre esses sedimentos (fazenda Pedra Gran-
de).

As fraturas de cisalhamento (R’/X), são zonas con-
finadas de cisalhamento transcorrente geradas a
partir da nucleação de fraturas de cisalhamento
dextral (R’/X), conjugadas e antitéticas ao movimen-
to principal da área, onde apresenta direção
N-S/70�W (Folha Alta Floresta).

Foram também registradas estruturas tipo tension
gashes ligadas a zonas de cisalhamento transcor-
rente dextral no Granito São Romão (Folha Rio São
da Barra, fotografia 3.11).
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Figura 3.10 – Estereograma igual área-hemisfério infe-
rior mostrando plano médio E-W/ subvertical para a

fratura de cisalhamento de Riedel (Y), com cinemática
sinistral.

Fotografia 3.9 – Zona de cisalhamento transcorrente si-
nistral, rúptil-dúctil confinada, com terminação em
rabo-de-cavalo, desenvolvida no Granito Juruena.

PS-35. Folha Rio São João da Barra. Vista em planta.

Fotografia 3.10 – Aspecto do filonito (quartzo + clorita +
sericita) exibindo foliação milonítica e estruturas tipo
“mica fish” (clorita-sericita), indicativas de uma zona

de cisalhamento transcorrente sinistral (Falha do
Cristalino). CC-290.



Esse domínio também é encontrado, nas rochas
da cobertura sedimentar, englobando os litótipos
da Formação Dardanelos e Grupo Beneficente, e
as estruturas observadas são essencialmente de
natureza rúptil-dúctil e limitam-se por falhas tran-
correntes e a fraturas.

A análise da imagem de satélite, aliada aos indí-
cios coligidos no campo, indicou uma estreita vin-
culação desta estruturação dos sedimentos do
Grupo Beneficente com a reativação de megafei-
ções transcorrentes antigas (paleoproterozóicas),
à semelhança da Falha do Cristalino, que limita es-
ses sedimentos com os terrenos vulcânicos/sub-
vulcânicos da Suíte Colíder, com direção geral E-W
a WNW-ESE, desenvolvidas durante e após o perío-
do de sedimentação.

Essas falhas transcorrentes agiram de modo
conjugado, gerando zonas transtracionadas, tipo
graben rombóide (figura 3.12) que evoluiu progres-
sivamente para uma bacia rombóide cujo eixo prin-
cipal situou-se na direção WNW-ESE. Em reforço a
esta tectônica binária ocorre na bacia do rio São
Benedito uma ampla dobra aberta, tipo sinclinal
com eixo NW-SE e amplitude de algumas dezenas
de quilômetros.

Em continuação ao estágio anterior, a bacia do
Caiabis formada pelos sedimentos da Formação
Dardanelos mostrou o mesmo quadro evolutivo tec-
tono-estrutural com desenvolvimento de zonas de
cisalhamento transcorrentes de direção N70�-
80�W, (Y/Riedel), reconhecida nas proximidades
do rio dos Peixes, onde foram observadas fraturas
extensionais em arenitos, preenchidas por quartzo
com orientação N40�E.

Os indicadores estruturais e litoambientais le-
vantados sinalizam na direção de que as bacias fo-
ram geradas segundo um modelo do tipo pull-
apart, guiado e controlado por expressivas zonas
de transcorrência sinistrais, orientadas NW/SE,
conjugadas e com área de recobrimento lateral a
direita, conforme tipifica a figura 3.12, e que tam-
bém estas zonas de transcorrências sejam os prin-
cipais agentes modificadores e controladores dos
processos deposicionais das bacias.

Em estágio francamente rúptil e distensional, o
Mesozóico é marcado pela reativação de estrutu-
ras antigas e geração de estruturas novas, distribu-
ídas na forma de fraturas e/ou falhas com direção
predominante NW-SE e NNE-SSW, geralmente pre-
enchidas por diques de diabásio (Cururu), de ida-
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Fotografia 3.11 – Lajedo de Granito São Romão mos-
trando estruturas tension gashes de quartzo, desenvol-
vidas em zona de cisalhamento transcorrente dextral,

afloramento PS-26, Folha Rio São João da Barra,
visto em planta.

N

Figura 3.11 – Diagrama esquemático da zona de trans-
pressão da fazenda Vaca Branca e adjacências, com

geração de falhas inversas e dobras, ocasionadas
pelo recobrimento lateral à direita de zonas de cisa-
lhamento transcorrente sinistral (falhas do Cristalino

e da Cachoeira da Perdição).

Figura 3.12 – Diagrama esquemático da zona de trans-
tensão, formada pelo recobrimento lateral à direita de
zonas de cisalhamento transcorrente sinistral (rúptil-

dúctil), fator gerador das bacias Caiabis e Beneficente.



de jurássica, que seccionam os sedimentos do
Grupo Beneficente, concentrando-se na parte nor-
deste da Folha Alta Floresta.

Marcas dessa tectônica perduram até o Ceno-
zóico, observadas nos depósitos aluvionares e no
controle do traçado das grandes drenagens, como
no rio Teles Pires, que na área orienta-se basica-
mente na direção NW-SE com variação para E-W.

Esta compartimentação estrutural da região e os
domínios apresentados mostram que os eventos
de deformação progressiva da área caracteri-
zam-se por um regime compressivo, inicialmente
contracional, modificando-se para um regime
transcorrente transtrativo, onde o vetor �1 esteve
suborizontalizado desde NW, rotacionando e man-
tendo-se em torno de N55�E.

Dados geocronológicos corroboram esta pro-
posta, onde as idades U/Pb variam desde 1.848
�17Ma (JICA/MMAJ, 2000) a 1.755 � 5Ma e quiçá
1.653 � 42Ma dados de metamorfismo (Pimentel,
2001), indicando que esta região esteve submetida
a esforços compressionais ou transcorrentes em
todo este período.

3.3 Evolução Tectônico-Geológica

A história geológica da região foi marcada princi-
palmente, pelo desenvolvimento do arco magmáti-
co paleoproterozóico, aqui denominado Juruena,
desenvolvido entre 1,85Ga e1,75Ga, acrescionário
ao Arco Magmático Cuiú-Cuiú de 2.100Ma a 1.957
Ma (Vasquez et al., 2002) ou Província Ventuari-Ta-
pajós (Tassinari, 1996).

A articulação das unidades litoestratigráficas da
região norte de Mato Grosso, envolveram proces-
sos orogênicos com convergência e consumo de
placa litosférica, colisão oblíqua de alta temperatu-
ra com conseqüente espessamento crustal e en-
curtamento, geração de crosta e acresção trans-
corrente.

Este processo orogênico acrescionário desen-
volveu-se em uma das bordas do continente Atlân-
tica (Rogers, 1996) no período de 1,85Ga a 1,75Ga,
enquanto outras partes deste mesmo continente
nesta época estavam submetidas a importantes
eventos tafrogênicos.

Foram cartografados três segmentos crustais
distintos� Terreno Plutovulcânico pouco deforma-
do, regime rúptil a rúptil-dúctil, Terreno Acrescioná-
rio de Médio a Alto Grau Metamórfico, de regime
dúctil e um Terreno Metavulcano-Sedimentar em
regime dúctil, (figura 3.13). Os dois primeiros têm
assinaturas de arco magmático, dispostos numa

direção NW-SE e formados entre 1.850Ma e
1.750Ma (U-Pb e Pb-Pb), o último caracterizado
como uma bacia tipo back-arc, imbricada ao Arco
Juruena e com granitogênesse peraluminosa asso-
ciada de idade U-Pb de 1.743 � 4 Ma. São interpre-
tados como pertencentes a um provável arco mag-
mático acrescionário, (Arco Roosevelt) localizado a
sul/sudoeste desde Nova Canaã do Norte até a bor-
da norte da Bacia Caiabis.

O primeiro estágio, chamado pré-arco (1,9Ga a
1,85Ga) corresponde à fase de convergência de
blocos continentais separados por uma incipiente
crosta oceânica (figura 3.14). Na área foram encon-
trados restos dessa seqüência oceânica preserva-
dos em meio a rochas juvenis, representados por
anfibolitos pertencentes ao Complexo Bacae-
ri-Mogno, com idade isocrônica Sm-Nd ca. 2,24Ga
com �Nd(t) de + 2,5 (Pimentel, 2001 e Lacerda Filho
et al., 2001), correspondendo à idade mais antiga
já determinada nos terrenos paleo proterozóicos da
região. A litogeoquímica de elementos terras-raras
desses anfibolitos indicou uma derivação mantéli-
ca e semelhança com os toleiítos arqueanos e mo-
dernos do tipo MORB (basaltos de fundo oceâni-
co).

Nesta bacia, este vulcanismo original associ-
ou-se a uma sedimentação psamo-pelítica e quími-
ca, em relativa estabilidade tectônica, marcada
pela presença de pelitos, quartzitos finos, chert,
banded iron formation e rochas carbonáticas. Esse
estágio é controlado pela 1ª fase compressiva de
NW para SE, gerando estruturas NE-SW, em regime
eminentemente dúctil de progressivo encurtamen-
to e acresção crustal.

Esta fase de fechamento força a movimentação
desta placa oceânica em direção a um segmento
de crosta continental pré-colisional, representado
na área pelos remanescentes do Arco Magmático
Cuiú-Cuiú e granitos pós-colisionais da Província
Tapajós (Klein et al., 2000 e Vasquez, Ricci & Klein,
2002), correspondendo na área do Projeto Alta Flo-
resta ao Complexo Cuiú-Cuiú (U-Pb de 1.992 �

7Ma), à Suíte Matupá (U-Pb de 1.872 � 12Ma, Mou-
ra, 1998) e à Suíte Flor da Serra (Moreton & Martins,
2001), exibindo idades-modelo TDM 2,3Ga.

Com o conseqüente rompimento, subducção e
consumo deste segmento crustal oceânico, foi ge-
rada uma gama de rochas graníticas pertencentes
ao Arco Magmático Juruena.

Por volta de 1.848 � 17Ma (Suíte Juruena) consti-
tui uma das unidades mais antigas preservadas. É
provável que esta suíte tenha obliterado e incorpo-
rado corpos granitíticos mais precoces.
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Figura 3.13 – Esboço simplificado dos grandes domínios geotectônicos da área do projeto.

Figura 3.14 – Esboço da evolução tectônica do Arco magmático Juruena (1,85Ga-1,75Ga), no Cráton Amazônico.



Este período deformacional é acompanhado
progressivamente de metamorfismo da fácies an-
fibolito a granulito (ambiente infracrustal), refletido
pela isógrada sillimanita/hiperstênio, desenvolvi-
do sob condições de temperatura alta e pressão
intermediária, em decorrência da subducção de
rochas orto e paraderivadas do Complexo Bacae-
ri-Mogno, de SE para NW, sob uma placa formada
pelos ortognaisses e granitóides do Complexo
Cuiú-Cuiú.

Em apoio a essa proposta foi detectada uma
descontinuidade gravimétrica com altos valores
gravimétricos para a área, delineando uma extensa
faixa anômala com direção WNW-ESE, com indica-
ção de espessamento crustal, sinalizando uma pro-
vável zona de sutura.

A atribuição desta anomalia gravimétrica apenas
com tendo sua origem em rochas com densidades
diferentes seria inconsistente, já que a maior parte
das rochas desta unidade é composta de supra-
crustais metamórficas (kinzigitos e gnaisses alumi-
nosos) e migmatitos e gnaisses de composição e
densidade semelhantes às rochas adjacentes, o
que não marcaria este contraste tão acentuado e
sua distribuição linear.

O segundo estágio (1,85Ga-1,75Ga) é formado
com um novo vetor de compressão máxima�1, ago-
ra com orientação NE-SW (fase transpressiva 2),
transpondo os elementos planares (Sn) e lineares
(Lb) formados na fase anterior.

Corresponde ao estágio pós-colisional, segundo
Liégeois (1998), onde predomina ajustamento de
blocos crustais em zonas de escape lateral, provo-
cados por grandes movimentos horizontais e oblí-
quos, ao longo de megazonas de cisalhamentos
dúcteis, de direção E-W a WNW-ESE de cinemática
sinistral (predominante) e subordinadamente dex-
tral, conjugadas e articuladas a zonas transcorren-
tes oblíquas (NW-SE).

Constitui a principal fase de geração de crosta
continental, com assinatura de arco magmático
plutovulcânico, disposto na direção NW-SE, em es-
tágio pós-colisional (Arco Magmático Juruena) for-
mado por um volume expressivo de magmatismo
ácido calcialcalino alto potássio, metaluminoso, hí-
brido, ocupando zonas transtrativas, em níveis
crustais distintos, exibindo idades-modelos TDM de
2,1Ga, assemelhadas, evidenciando uma certa si-
milaridade da fonte. Dentro desse domínio oroge-
nético, dois segmentos crustais, de relativa con-
temporaneidade e diferenciados em posiciona-
mento crustal, são edificados; os Terrenos Plutovul-
cânicos pouco deformados (rúptil a rúptil-dúctil) e

os Terrenos Acrescionários de Médio a Alto Grau
Metamórfico (domínio dúctil).

O Terreno Plutovulcânico é formado pela ascen-
são de magmas híbridos, mixing de fontes crustais
derivadas da placa consumida e de fontes mantéli-
cas, cuja idade-modelo Sm/Nd de 2.221Ma e valo-
res de �Nd(t) de –1,25 encontrados são compatíveis
com a idade-modelo da placa oceânica subducta-
da (Bacaeri-Mogno, 2.240Ma) com variáveis e
crescentes graus de assimilação e contaminação
crustal.

Dentro desse segmento crustal foram determina-
das e diferenciadas as seguintes unidades litodê-
micas: Suíte Intrusiva Juruena (1.848 � 17Ma a
1.817 � 57Ma, U-Pb), composta de granitos e mon-
zogranitos, calcioalcalinos, metaluminosos a pera-
luminosos, pouco magnéticos, desprovidos geral-
mente de enclaves máficos; Suíte Intrusiva Paranaí-
ta (1.819 � 6Ma a 1.793 � 6Ma e idade-modelo de
2.221Ma, Sm/Nd, com �Nd(t) –1,25), formada por
monzogranitos, quartzo-monzonitos, biotita granito
e magnetita-biotita granito, magnéticos, híbridos,
com enclaves de dioritos, microdioritos e quart-
zo-dioritos pórfiros, são calcioalcalinos de médio a
alto-K, metaluminosos a levemente peraluminosos;
Alcalinas Rio Cristalino, com idade U-Pb de 1.806 �

6Ma (Santos, 2000); Granito Nhandu, constituído
por magnetita-biotita monzogranitos e sienograni-
tos, com enclaves dioríticos a quartzo-monzodioríti-
cos e fácies subvulcânicas restritas e subordina-
das, representadas por granitos finos subvulcâni-
cos, quartzo-sienitos finos, riodacitos e granófiros,
são de linhagem calcialcalina alto potássio (HKCA)
com tendência shoshonítica, metaluminosos a pe-
raluminosos, gerados em ambiente tardiorogênico
ou pós-colisional, cuja gênese está relacionada à
evolução do arco magmático em seu estágio de
maturidade ou final; Suíte Colíder, idade de 1.801 �

11Ma e 1.773 � 9Ma (Pinho, 2001) e 1.786 � 17Ma
(JICA/MMAJ, 2000), representada por riodacitos,
dacitos e andesitos, homogêneos, ligados a intru-
sões rasas apicais de microgranitos e por derra-
mes de lavas ácidas (riolitos pórfiros) intercaladas
em sedimentos epiclásticos associados a material
piroclástico, portadores de características quími-
cas similares aos granitos calcioalcalinos alto po-
tássio (Juruena/Paranaíta e Granito Nhandu), sinali-
zando vinculação genética, temporal e espacial
com essas unidades formadoras dos terrenos plu-
tovulcânicos do Arco Magmático Juruena. Atri-
bui-se a esta unidade um magmatismo indepen-
dente e de idade diferenciada, 80 a 100Ma, mais jo-
vem que o magmatismo Uatumã e Grupo Iriri.
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Finalmente, em estágio pós-orogênico ocorre
um conjunto de corpos graníticos, intrusivos e sub-
vulcânicos, calcioalcalinos de alto potássio, forma-
dos dominantemente por granito porfirítico, reco-
nhecido como Suíte Intrusiva Teles Pires, de idade
U-Pb, de 1.757 � 16Ma e idade-modelo TDM de
2,06Ga.

Os terrenos plutônicos deformados (dúctil) situa-
dos na zona de sutura frontal ao arco montado e re-
lacionados à fase pós-colisional foram formados na
meso e infracrosta, com sinais de metamorfismo de
médio a alto grau, sem correspondentes vulcâni-
cos na sua evolução. Foram transpostos a níveis
crustais superiores, através de megazonas de cisa-
lhamento transcorrentes oblíquas (E-W e NW-SE),
por ocasião da exumação dos terrenos de alto grau
metamórfico, seguindo um modelo inicial de coli-
são oblíqua de alta temperatura, evoluindo para um
modelo de acreção transcorrente.

Esses terrenos nomeados de Terreno Acrescio-
nário de Médio a Alto Grau Metamórfico (domínio
dúctil) constituem-se, além dos remanescentes su-
pracrustais e metaplutônicas do Complexo Bacae-
ri-Mogno, pelo Complexo Nova Monte Verde (1.774
� 28Ma, U-Pb, e idade-modelo 2.065Ma, Sm/Nd,
com �Nd(t) +0,41), constituído por migmatitos e gna-
isses ortoderivados; pela Suíte Vitória (1.785 � 8Ma,
U-Pb, e idade-modelo variável desde 2.260 Ma a
1.979Ma, Sm/Nd, com �Nd(t) de –2,56 a �1,32), re-
presentada por dioritos, quartzo-dioritos, monzodio-
ritos e tonalitos com seus correspondentes meta-
mórficos sujeitos à fácies xisto-verde a granulito (en-
derbitos); são calcialcalinos médio potássio, metalu-
minosos e híbridos; pelo Granito São Pedro (1.784 �

17Ma, U-Pb, e idade-modelo 2.147Ma a 2.060Ma,
Sm/Nd, com �Nd(t) –1,11 a �0,65), constituído por bi-
otita monzogranitos, hornblenda-biotita monzogra-
nitos, monzodioritos e granodioritos, de grande vari-
abilidade estrutural, com termos protomiloníticos,
miloníticos a gnáissicos de afinidade calcioalcalina,
peraluminosa a metaluminosa, origem híbrida; pelo
Granito São Romão (1.770 � 9Ma, U/Pb, e ida-
de-modelo 2.172Ma a 2.098Ma, Sm/Nd, com �Nd(t)
–1,43 a �0,14), constituído por granitos finos com
microgranitos e granodioritos subordinados, em di-
ferentes estilos estruturais e metamórficos, de natu-
reza calcioalcalina, alto-K, gerado em ambiente
pós-colisional; e, finalmente, pelo Granito Apiacás,
constituído por um conjunto de leucogranitos a gra-
nada e/ou duas micas, peraluminosos e de ambiên-
cia sin a pós-colisional.

Este Terreno Acrescionário de Médio a Alto Grau
Metamórfico está posicionado na adjacência da

zona de sutura, é formado a partir da anatexia de li-
tótipos do Complexo Bacaeri-Mogno, com a contri-
buição de fontes mantélicas. Suas unidades litoes-
tratigráficas são posicionadas e controladas por
expressivas zonas de cisalhamento transcorrente
oblíquas NW-SE (zona de escape lateral), exuma-
dos através de movimentos transtrativos em fase
de descompressão tardia.

Dados litoquímicos, petrológicos e isotópicos
sugerem uma estreita relação entre a Suíte Vitória,
Granito São Pedro e Granito São Romão, como de-
rivados híbridos, em parte anatéticos em parte de
contribuição mantélica e como diferenciados neos-
sômicos do Complexo Nova Monte Verde, quando
em dimensão e volume suficientes para formarem
unidades independentes do complexo.

Este terreno ainda apresenta valores de ida-
de-modelo Sm/Nd, em torno de 2.127Ma, compatí-
vel com a idade mínima da placa Bacaeri-Mogno,
com �Nd (t) entre –2,56 e �0,65, sendo pouco mais
jovens que as unidades do Terreno Plutovulcânico.
Isto indica para o conjunto fontes isotópicas co-
muns, características espaciais e genéticas liga-
das à evolução dos granitos calcioalcalinos com
assinatura de arco magmático, e que ainda parti-
lham inúmeras similaridades petrográficas, litoquí-
micas e estruturais.

Constata-se que, quanto mais antiga a unidade
litoestratigráfica dentro do terreno de médio a alto
grau, maior é a contribuição crustal, e quanto mais
jovem, maior a interação com fontes mantélicas,
com geração de magmas híbridos do início ao fim
do processo. Estes dados Sm/Nd e �Nd (t) marcam
a participação e fusão da placa Bacaeri-Mogno
para edificação dos dois terrenos orogênicos e for-
mação de um único arco desenvolvido em diferen-
tes regimes deformacionais progressivos em duas
modelagens tectônicas, uma primeira etapa de
subducção/colisão oblíqua e uma segunda fase de
acresção transcorrente.

As fases de subducção/colisão oblíquas desen-
volvem-se em domínio compressivo dúctil, sob re-
gime contracional e contracional oblíquo. As fei-
ções estruturais indicam geometria de fluxo sob ci-
salhamento simples e puro, convergente no sentido
SE para NW em condições de pressão e temperatu-
ra compatíveis com a fácies anfibolito a granulito.

A fase de acresção transcorrente é implantada a
partir da colisão dos blocos continentais, quando o
vetor �1 sofreu nova rotação posicionando-se na di-
reção N55�E, gerando zonas de transcorrências
oblíquas, dúctil, rúptil-dúctil a rúptil, de cinemática
predominante sinistral, orientadas NW-SE, WNW-
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ESE, e cisalhamentos transcorrentes dextrais, anti-
téticos de direção aproximada N-S.

A fase pós-colisional é a mais longa e correspon-
de à geração de esforços transtracionais e trans-
pressionais gerados em função dessa tectônica bi-
nária que envolveu o terreno de médio a alto grau, o
Complexo Bacaeri-Mogno (crosta preexistente),
com a formação do Complexo Nova Monte Verde.
Neste período ocorre o posicionamento infra a me-
socrustal, sintranscorrência da Suíte Vitória, Grani-
to São Pedro, Granito São Romão e Granito Apia-
cás, adjacentes à zona de sutura, em domínio dúc-
til, contracional e principalmente transcorrente, em
regime de cisalhamento simples sinistral.

O resultado é a formação do terreno acrescionário
de médio a alto grau metamórfico, como um oróge-
no colisional de alta temperatura, com anatexia, es-
pessamento crustal sincolisional e delaminação de
quantidades substanciais do manto litosférico, ten-
do estes fenômenos como gênese de grande parte
destes granitos calcioalcalinos e pós-colisionais.
Admite-se, por sua baixa razão Al2O3/TiO2 , tempe-
raturas superiores a 850�C para sua formação.

A predominância de fontes sedimentares do
Complexo Bacaeri-Mogno (sillimanita gnaisses e hi-
perstênio quartzitos) indica o grau de maturidade
dos blocos crustais acrescionados. A presença de
ambos os tipos litológicos associados às caracterís-
ticas híbridas dos granitos pós-colisionais gerados,
evidenciam a anatexia de fontes pelíticas e psamiti-
cas de um lado, de origem oceânica de sedimenta-
ção matura, e de outro, de um bloco crustal ou de
plataforma continental de sedimentos imaturos.

No Terreno Plutovulcânico, as suítes Juruena, Pa-
ranaíta, Colíder e Granito Nhandu ficam pouco de-
formados, pois estão fora da zona de sutura e pre-
servados das zonas de maior deformação por esta-
rem em níveis crustais superiores. Não obstante, são
também deformados em domínio dúctil-rúptil, rúp-
til-dúctil a rúptil, com o vetor �1 posicionando-se na
direção N55�E responsável pela posicionamento de
importantes mineralizações auríferas filonianas.

Conclui-se também que, no Terreno Plutovulcâni-
co, o magmatismo da Suíte Colíder (1.801 � 11Ma a
1.773 � 9Ma) estende-se ou refere-se a mais do que
um ciclo plutônico (Juruena, Paranaíta, Nhandu).

O Terreno Metavulcano-sedimentar (domínio
dúctil) compreende um estágio pós-colisional do
Arco Juruena e está associado à imbricação tectô-
nica de unidades mais jovens provavelmente rela-
cionada a retaguarda de um arco a sudoeste, aco-
plada ao Arco Juruena em evento geodinâmico
posterior que remontam a idade de metamorfismo

1.653 � 42Ma, e intimamente associada às antigas
zonas de cisalhamento transcorrentes. Está consti-
tuído pelo Grupo São Marcelo-Cabeça, representa-
do por uma grande diversidade litológica, desde
vulcânicas ácidas a intermediárias intercaladas por
metassedimentos químicos a rudáceos, deforma-
das e metamorfizadas no baixo grau e interpreta-
das como uma seqüência de bacia back-arc, intru-
dida pela Suíte Nova Canaã, de afinidade calcioal-
calina, alto-K, e peraluminosa, associada às falhas
direcionais, refletindo o ajuste dos blocos crustais
acrescionados sob um regime de esforços ora
compressionais ora transtrativos, de idade U-Pb de
1.743 � 4Ma (Pimentel, no prelo), correlacionados
às rochas plutônicas deformadas da região de Ari-
puanã de idade U/Pb 1.755 � 5Ma (Neder et al.,
2000).

Sugere-se uma correlação do Grupo São Marce-
lo-Cabeça com o Grupo Roosevelt (Rizzoto et al.,
1995), e que estas supracrustais e os granitos as-
sociados constituam um arco próprio, acoplado ao
Arco Magmático Juruena.

O último estágio (1,70Ga-1,60Ga) caracteriza-se
pela reativação de feições estruturais antigas do
domínio rúptil-dúctil a rúptil, realçadas por megazo-
nas transcorrentes, de direção EW a NNW-ESE, de
modo conjugado e sincronizado, durante e após a
sedimentação dos grupos Beneficente e Caiabis,
gerando zonas transtensionadas do tipo pull-apart
ou do tipo strike slip basin que evoluiram progressi-
vamente para uma bacia rombóide, receptora dos
sedimentos continentais e marinhos. Estas bacias,
produto de uma tectônica binária, parecem demar-
car o limite paleoproterozóico/mesoproterozóico
na região.

As idades Pb/Pb obtidas em zircões detríticos pro-
venientes de conglomerados da base do Grupo Be-
neficente, indicaram a idade máxima de 1,7Ga, para
o início de sua sedimentação, corroborando uma ida-
de paleoproterozóica para essa unidade, enquanto
que para a Formação Dardanelos sugere-se uma ida-
de mesoproterozóica com idade máxima para o início
de sua sedimentação, obtida em zircões detríticos de
conglomerados de sua base entre 1.987 � 4Ma a
1.377 � 13Ma Pb/Pb (Saes & Leite, 2002).

Em regime francamente rúptil e distensional,
essa tectônica é reativada no Mesozóico (Jurássi-
co) através da intrusão de diques de diabásio (Cu-
ruru), preenchendo falhas NW-SE e NNE-SSW. No
Cenozóico, instalou-se uma neotectônica distensi-
va controladora do traçado atual das principais
drenagens (rio Teles Pires) e dos depósitos aluvio-
nares pleistocênicos.
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4

RECURSOS MINERAIS E

METALOGENIA

A atividade mineira na região norte de Mato
Grosso do Sul e sul do Pará está ligada diretamente
à exploração garimpeira do ouro. Especificamente
na área deste projeto, as atividades tiveram início
no final da década de 70, com produção acumula-
da de 123t de ouro até o ano 2000, segundo dados
do Departamento Nacional da Produção Mine-
ral-DNPM (tabela 4.1). A maior parte desta produ-
ção foi oriunda de aluviões, coluviões e eluviões,
através de garimpagem manual ou por lavra com
diferentes graus de mecanização.

O início da exaustão dos depósitos secundários,
a queda da cotação do ouro e uma maior fiscaliza-
ção pelos órgãos ambientais, levaram à quase ex-
tinção da atividade garimpeira, atualmente restrita
a algumas frentes com mineralizações de ouro pri-
mário.

Manganês, calcário, rochas ornamentais, ro-
chas/minerais para a construção civil são os de-
mais bens minerais que apresentam potencialida-
de econômica na região.

Indícios geoquímicos e mineralométricos, obti-
dos a partir de levantamento geoquímico regional
associados aos jazimentos conhecidos e aos fato-
res condicionantes das mineralizações, permitiram

a delimitação das principais áreas com interesse
metalogenético.

4.1 Ouro

4.1.1 Mineralização Secundária

Das áreas de exploração dos jazimentos aurífe-
ros secundários, em número de 122, listados pelo
Programa Nacional de Prospecção de Ouro –
PNPO, a maioria encontra-se atualmente inativa e
abandonada, mostrando sinais claros de esgota-
mento das aluviões mineralizadas, distribuídas
desde Peixoto de Azevedo até noroeste de Apia-
cás, resultando numa grande devastação do leito e
margens das drenagens (fotografia 4.1), intensa
poluição com mercúrio, com grave desequilíbrio
para o meio ambiente.

As áreas com mineralizações secundárias
acham-se assinaladas em imagens orbitais
LANDSAT TM 5 (Valente, 2001), onde foram agru-
padas em onze pólos principais (figura 4.1): 1) Ju-
ruena-Novo Astro; 2) Apiacás-Novo Planeta; 3) Pa-
ranaíta; 4) Trairão; 5) Alta Floresta; 6) Peixoto de
Azevedo; 7) Vila União do Norte; 8) Figueira Bran-
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ca; 9) Canaã; 10) Cabeças e 11) Mogno-Rato, dis-
tribuídos nos domínios das suítes Paranaíta, Nhan-
du, Colíder, Matupá e Flor da Serra e do Grupo São
Marcelo-Cabeça.

Os depósitos apresentam dimensões variadas,
com largura média entre 200m e 300m, espessura
entre 1m e 3m e extensão quilométrica. Nos de me-
nor porte foram utilizadas plantas semimóveis com
capacidade de processamento em torno de 500m3

de material por dia, alimentadas por sistema de
desmonte hidráulico e sucção. Nos depósitos de
maior porte foram usadas plantas flutuantes, ali-
mentadas por retroescavadeiras, com capacidade
superior a 1.100m3/dia.

Em algumas drenagens foi feita a dragagem, na
qual o cascalho era succionado para uma caixa de
madeira ou de metal e em seguida fluía por gravida-
de para calhas de madeira rifladas, com estopa ou
carpete na base. Localmente, lavras garimpeiras,
mais primitivas, removiam as aluviões através de

pás e picaretas e a concentração era feita por equi-
pamento rústico de madeira, conhecido como “co-
bra fumando”. Independentemente dos processos
de concentração, na apuração final do ouro usa-
va-se bateia e mercúrio.

Em todas as frentes de explotação, atualmente
inativas devido à fiscalização de órgãos ambien-
tais, observou-se o comprometimento de alguns
depósitos, em razão das perdas durante o proces-
so de recuperação de ouro, muito baixo, estimado
na ordem de 40% a 50% (Nogueira & Oliveira,
1983), tanto nas operações envolvendo minerado-
ras como na lavra garimpeira.

Na região da Província Alta Floresta foi estimado
um volume de aluvião trabalhado da ordem de 500
milhões de m3. Como o nível de recuperação de Au
foi muito baixo, quantidade considerável desse me-
tal ainda permanece contida nos rejeitos dessas
aluviões.

A mineralização tipo placer foi o objetivo princi-
pal da atividade garimpeira na Província Alta Flo-
resta, tendo sido responsável pela maior parte da
produção aurífera desta região.

Ouro em perfis de alteração supergênica é mos-
trado na maioria dos jazimentos descritos, e tem
sido responsável por uma importante parcela da
produção da região. A explotação do ouro é feita
pelo desmonte hidráulico de latossolos e litossolos
desenvolvidos sobre os litótipos que hospedam mi-
neralizações primárias, como os granitóides da Suí-
te Paranaíta (fotografia 4.2), os latossolos argilosos
derivados de vulcânicas e subvulcânicas da Suíte
Colíder (garimpos dos Crentes e Álvaro Tavares),
(fotografia 4.3) e de rochas metavulcano-sedimenta-
res do Grupo São Marcelo-Cabeça e dos granitos
epizonais da Suíte Nova Canaã (fotografia 4.4).
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Alta Floresta Integrado (Folhas SC.21-V-D - Rio São João da Barra,
SC.21-X-C - Alta Floresta, SC.21-Z-A - Ilha 24 de Maio e SC.21-Z-B - Vila Guarita)

Tabela 4.1 – Ouro produzido na Província Alta Floresta (1996 a 2000), distribuído por região e acumulado durante
o período de 1980 a 2000.

LOCALIDADE

PRODUÇÃO (KG)

ACUMULADAA N U A L

1996 1997 1998 1999 2000

ALTA FLORESTA 1.523 1.321 923 1.071 30,76 54.527,76 (1980-2000)

APIACÁS 85 74 52 4,2 - 4.200,2 (1990-2000)

COLÍDER 45 - - - - 1.870 (1990-2000)

MATUPÁ 44 - - - - 2.740 (1990-2000)

PARANAÍTA 219 153 107 - - 6.780 (1999-2000)

PEIXOTO DE AZEVEDO 1.314 1.900 1.327 1.010 960 49.569 (1982-2000)

TERRA NOVA NORTE 87 - - - - 3.493 (1996-2000)

GUARANTÃ DO NORTE - - - 264 - 264 (1990-2000)

TOTAL 3.317 3.448 2.409 2.349,2 990,76 123.443,96

Fonte: DNPM, 2000.

Fotografia 4.1 – Aspecto da degradação e do desequi-
líbrio ambiental causados pela atividade garimpeira.
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Figura 4.1 – Áreas com mineralizações secundárias acham-se assinaladas em imagens orbitais LANDSAT TM 5 (Valente, 2001).



4.1.2 Mineralização Primária

Foram cadastrados 48 jazimentos primários no
decorrer desse projeto e acham-se distribuídos nas
proximidades das mineralizações secundárias (fi-
gura 4.1).

Com base em características morfológicas, tex-
turais e estruturais, foram reconhecidos três tipos
principais de mineralizações auríferas primárias:
veios de quartzo dobrados e boudinados com ouro,
situados no domínio dúctil; veios de quartzo com
ouro preenchendo zonas de cisalhamento confina-
das no domínio rúptil-dúctil; e stockworks, brechas
hidrotermais, veios de quartzo extensionais com
ouro, situados no domínio rúptil (Lacerda Filho,
2001; Delgado et al., 2001; Santos, 2000; Santos,
2001; Cruz, 2002 e Ribeiro et al., 2001).

Veios de Quartzo Dobrados e Boudinados

Os jazimentos estão reunidos na forma de veios de
quartzo simples dobrados e boudinados (domínio
dúctil) e concentram-se exclusivamente nos garim-
pos do Fabinho e do Gil, Folha Ilha 24 de Maio (tabela
4.2), localizados cerca de 97km a sudoeste de Alta
Floresta, na região do Cabeça, onde vem sendo reti-
rado ouro em mineralizações primárias desde 1990.

Atualmente existem duas frentes de lavras subter-
râneas, desenvolvidas pelos irmãos Gil e Fabinho,
afastadas algumas dezenas de metros uma da outra.

Estes jazimentos acham-se controlados por
veios de quartzo contidos em zonas de charneiras
de dobras isoclinais formadas por xistos miloníti-
cos, lustrosos, friáveis, hidrotermalizados (sericita
� clorita � epidoto � sulfetos - pirita) derivados de
metavulcânicas e subvulcânicas ácidas e rochas
metassedimentares (grauvacas e pelitos grafito-
sos) pertencentes ao Grupo São Marcelo-Cabeça.

Exposições na cava do garimpo mostram que os
xistos acham-se estruturados em dobras isoclinais
reclinadas, cujos eixos, de atitudes 45� a 75�/N90 a
N100� (Santos, 2001), estão refletidos em conspí-
cuas estruturas lineares tipo lápis e crenulações,
bem expostas em cortes verticais na frente de lavra
do Gil (fotografias 4.5 e 4.6).

No caso da Lavra do Gil foi escavado um shaft no
sentido do caimento dos eixos das dobras 45�/N90�,
com o objetivo de seguir os veios de quartzo, concen-
trados na zona das charneiras. Na Lavra do Fabinho
(fotografia 4.7), existe um shaft vertical, atualmente
com 40m de profundidade, e a partir daí uma galeria
em desenvolvimento, na direção N60�W, coincidente
com o plano-axial das dobras. Neste local, aflora-

Alta Floresta Integrado (Folhas SC.21-V-D - Rio São João da Barra,
SC.21-X-C - Alta Floresta, SC.21-Z-A - Ilha 24 de Maio e SC.21-Z-B - Vila Guarita)
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Fotografia 4.2 – Aspectos do desmonte hidráulico no
saprólito com vênulas de quartzo multidirecionais
(stockwork). Garimpo do Tião Fera (Novo Satélite).

Fotografia 4.3 – Perfil de saprólito mosqueado parcial-
mente lateritizado derivado do microgranito porfirítico

da Suíte Colíder. Garimpo Álvaro Tavares, fazenda
Raio do Sol (CC-196).

Fotografia 4.4 – Aspecto da lavra em latossolos e litos-
solos com desmonte manual e hidráulico desenvolvi-
dos sobre os saprólitos dos granitóides da Suíte Nova

Canaã.
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Tabela 4.2 – Jazimentos de Au em veios de quartzo controlados por zonas de cisalhamento
em domínio dúctil e rúptil-dúctil.

Nome do
Garimpo /

UTM

Rocha
Hospedeira Estrutura

Alteração
Hidrotermal /
Mineralização

Tipo de
Mineralização

Mineral-
Minério Textura Ambiente Tectônico

Inclusões Fluidas
Reserva /

Teor
Metais

Subsidiários

Idade da
Minerali-

zação
Salinida-

de
Tempera-

tura

G
ar

im
p

o
d

o
Fa

b
in

ho
56

10
15

/8
85

07
79

Bt-sericita-
microclínio-
quartzo xis-
to (metarrio-
lito pórfiro e
metagrau-

vacas e pe-
litos grafi-

tosos –
1,76Ga?

Deformação
dúctil – do-
bras deca-

métricas, iso-
clinais assi-
métricas Sn

N50-70�W/
80�NE e Ln
40-70�/N70-

85�E

Sulfetos,
quartzo,
sericita,

epidoto e
clorita

Filoneana Au
em veio de

quartzo,
descontínua e

boudinada

Ouro, pirita,
calcopirita e
arsenopirita

X

Origem: bacia
back-arc controlada
por transcorrências

pós-colisionais

X X � 110 g/tone-
lada

1,7ppm Ag,
580ppm As
e 3,9ppm Bi

1,65Ga?

G
ar

im
p

o
d

o
G

il
56

11
86

/8
85

07
24

Sericita-epi-
doto-clo-

rita- quartzo
xisto, grafita
xistos meta-
grauvacas e
pelitos grafi-

tosos –
1,76Ga

Deformação
dúctil – do-
bras deca-

métricas, iso-
clinais assi-
métricas Sn

N70-75�W/
75�NE e Ln
70�/N70�E

Sulfetos,
quartzo,
sericita,

epidoto e
clorita

Filoneana Au
em veio de

quartzo, des-
contínua e
boudinada

Ouro, pirita,
calcopirita e
arsenopirita

X

Origem: bacia
back-arc controlada
por transcorrências

pós-colisionais

X X X X 1,65Ga?



mentos mostram zonas com maior taxa de deforma-
ção, onde as minidobras subsidiárias, marcadas por
veios de quartzo lenticularizados, estão transpostas
por foliação anastomosada e com atitude em torno
de N60�W/75�NE.

O filão principal no Fabinho é descontínuo e estru-
turado sob a forma de boudins, com cerca de 80cm
de espessura, que pelas informações de trabalha-
dores locais, produz 800g de ouro por semana. Em
amontoados de quartzo cinzento, retirados das es-
cavações, observou-se ouro livre e alteração de sul-
fetos em boxworks e zonas de alteração hidrotermal,
nas rochas encaixantes miloníticas (Santos, 2001).

O controle litoestratigráfico, exercido pelas uni-
dades do Grupo São Marcelo-Cabeça, é bastante
significativo, notadamente os pelitos finos, metare-
nitos, metassiltitos e níveis de xistos grafitosos in-
terdigitados em metavulcânicas ácidas a interme-
diárias, intrudidas por quartzo-dioritos transpostos
em zonas de cisalhamento dúctil.

Wildner (2001) sugere uma provável ligação do
ouro com os níveis de grafita xistos, que são lavra-
dos ao longo do eixo das dobras apertadas.

A análise de concentrados de bateia revelou a
presença de uma extensa zona anômala de 15 a
40% de turmalina, em drenagens próximas a esse
garimpo, ligada provavelmente a possíveis BIF’s
turmalínicos ricos em sulfetos com ouro. Na carto-
grafia realizada foram encontrados apenas hori-
zontes de chert intercalados.

Delgado et al. (2001) propuseram um protólito de
metarriolitos pórfiros, grauvacas e pelitos grafito-
sos, transformados em xistos miloníticos como en-
caixantes dos veios de quartzo dobrados, lenticula-
rizados, transpostos e boudinados.

A partir dos controles listados, abre-se a possibi-
lidade dessa mineralização aurífera estar vinculada
ao tipo SEDEX (sedimentar-exalativo) ou ao tipo
VMS (sulfetos maciços vulcanogênicos) conforme
propõem Neder et al. (2000, in Dardenne & Schob-
benhaus, 2001) para os depósitos similares do Gru-
po Roosevelt, na região de Aripuanã (MT).

Essa mineralização apresenta uma paragênese sul-
fetada a base de pirita, calcopirita e arsenopirita, com
valores altos de As (580 ppm) e baixos de Ag (1,7ppm),
Bi (3,9ppm), Cu (11ppm), Pb (10-33ppm) e Zn
(56-185ppm), quando comparados com os outros de-
pósitos da Província Alta Floresta (Ribeiro et al., 2001).

Veios de Quartzo

Os jazimentos estão reunidos na forma de veios
de quartzo simples (tabela 4.3) com ouro represen-

Alta Floresta Integrado (Folhas SC.21-V-D - Rio São João da Barra,
SC.21-X-C - Alta Floresta, SC.21-Z-A - Ilha 24 de Maio e SC.21-Z-B - Vila Guarita)
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Fotografia 4.5 – Estruturas em lápis em xisto milonítico
derivado de metassedimentos e metavulcânicas.

Fotografia 4.6 – Shaft do Gil, apresentando os planos
da foliação milonítica com mergulhos altos para NE e
estruturas lineares com caimento para E, marcando o

eixo de dobras isoclinais e reclinadas.

Fotografia 4.7 – Aspecto das instalações do garimpo
do Fabinho, onde se localizam a estrada do shaft e o

beneficiamento do minério.
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Tabela 4.3 – Jazimentos de ouro em veios de quartzo, controlados por zonas de cisalhamento em domínio rúptil-dúctil a rúptil.

NOME DO
GARIMPO/UTM

ROCHA
HOSPEDEIRA ESTRUTURA ALTERAÇÃO HIDROTERMAL/

MINERALIZAÇÃO
TIPO DE

MINERALIZAÇÃO
MINERAL-
MINÉRIO TEXTURA AMBIENTE

TECTÔNICO
INCLUSÕES

FLUIDAS
TEMPE-

RATURA

RESERVA/
TEOR

METAIS
SUBSIDIÁRIOS

IDADE DA
MINERALIZAÇÃO

CANAÃ
Granito hidroter-

malizado
SUÍTE NOVA

CANAÃ

ZC transcor-
rente N60�W

Zona filonítica (sericita, clorita,
quartzo), veios de quartzo + carbo-

nato + epidoto + óxidos de fer-
ro+sulfetos (pirita + calcopirita)

Ouro em veios de
quartzo

Ouro, pirita,
calcopirita Disseminada Arco

magmático

TAPAJÓS
E 652520

N 8806302

KF granito hidro-
termalizado, proto-
milonítico a miloní-

tico
SUÍTE NOVA

CANAÃ

ZC rúptil-dúctil
transcorrente
N80�W, filoni-
to, brechas e

veios extensio-
nais

N50�E/50�SE

Zonas filonítica e quartzo-filonítica
inseridas no granito

Au em veio de
quartzo

Ouro, pirita,
calcopirita,
malaquita

Disseminada
Arco

magmático
Juruena

PAULINHO
Monzogranito

hidrotermalizado
GRANITO
NHANDU

ZC rúptil-dúctil
N50�W

Veios e vênulas de quartzo com
direção N50�W, com largura de até

4m

Ouro em veio de
quartzo

Ouro, pirita e
calcopirita Disseminada Arco

magmático 15 a 30g/t

EDU
E 698144

N 8802551

Monzogranito
hidrotermalizado,
protomilonítico a

milonítico
GRANITO
NHANDU

ZC dúctil-rúptil
transcorrente,

dextral
N25�E/80�NW,

estrias su-
borizontais

Zonas filoníticas e quartzo-filoníti-
cas (sericita + quartzo + clorita +

opacos). Veios de quartzo + carbo-
nato + sulfetos (pirita, calcopirita,
esfalerita, galena) + clorita. Veios

tardios de carbonato

Au em veio de
quartzo

Ouro, pirita,
calcopirita,
esfalerita,

galena

Disseminada
Arco

magmático
Juruena

20g/t no veio e
8g/t no filonito

BURITI/
GROTA RICA

E 545636
N 8948470

Hb-bi monzograni-
to pórfiro e filonito

SUÍTE
PARANAÍTA

ZC rúptil-dúctil
nucleada com
superfície milo-

nítica
Sm=N40�W/S

V

Calcissilicática (sericitização) e
sulfetação

Au em veio de
quartzo Ouro, pirita Arco

magmático

VALDOMIRO
E 547067

N 8947868

Hb-bi monzograni-
to pórfiro e filonito

SUÍTE
INTRUSIVA
PARANAÍTA

ZC rúptil-dúctil
com + 30cm

de largura , su-
perfície Sm=

N40�W/45�NE

Sericita, clorita, epidoto, magnetita
e sulfetos

Au em veio de
quartzo incluso em

filonito
Ouro, pirita Arco

magmático

ARARA
E 547200

N 8941457

Monzogranito
hidrotermalizado

SUÍTE
INTRUSIVA
PARANAÍTA

ZC rúptil-dúctil
transcorrente

sinistral
N70�W/75�NE
entrecortada

por outra
N40�E/SV

Veio de quartzo inserido em filonito
(sericita + clorita + epidoto)

Au em veio de
quartzo incluso em

filonito
Ouro, sulfeto Arco

magmático

Monzogranito hi-
drotermalizado –

0,148ppm, veio de
quartzo = 19,93 a
34,93ppm, bordas
do veio= 3,2ppm.

SERRINHA
(ALTA

FLORESTA)
E 603126

N 8916301

Hornblen-
da-biotita-quartzo
monzonito e filo-

nito
SUÍTE

INTRUSIVA
PARANAÍTA

ZC rúptil-dúctil,
transcorrente,

confinada,
N50�W/SV cor-
tada por outra
com atitude

N70�E/60�SE

Veio de quartzo incluso em filonito
(quartzo + sericita + magnetita +

carbonato) e sulfeto

Au em veio de
quartzo Ouro, pirita Arco

magmático

PÉ DE FORA
E 616990

N 8914006

Monzogranito/bio-
tita granito pórfiro
hidrotermalizado e

filonito
SUÍTE

INTRUSIVA
PARANAÍTA

ZC rúptil-dúctil
confinada -
N80�W/SV

Veio de quartzo preenchendo dila-
tional jogs no filonito (quartzo +
sericita + epidoto + muscovita +

magnetita)

Au em veio de
quartzo

Ouro, pirita,
calcopirita

Arco
magmático

RATO
E 539492

N 8897792

Biotita granito pór-
firo hidrotermaliza-

do SUÍTE
INTRUSIVA
PARANAÍTA

ZC rúptil-dúctil

N60�E/70�NW

Veio e vênulas de quartzo inclusos
em granito hidrotermalizado (se-
ricita + clorita + epidoto + mag-

netita + sulfetos)

Au em veio de
quartzo

Ouro, pirita,
calcopirita,

bornita, mag-
netita, pirroti-

ta

Disseminada Arco
magmático 11g/t até 221g/t

TRINCHEIRA,
BLOCO C

(MMAJ, 2001)
E 546131

N 8950495

Monzogranito
SUÍTE

INTRUSIVA
PARANAÍTA

ZC rúptil-dúctil
30cm de largu-
ra com direção

NNW-SSE

Quartzo, sericita, clorita, feldspato
potássico, sericita, epidoto,

caolinita, carbonato

Vênulas de quartzo
em granito sapro-

litizado

Ouro, pirita,
calcopirita,

covellita, es-
falerita, gale-
na, bismutini-
ta, pirrotita

Disseminada Arco
magmático

11,9% a
19,0% de
NaCl eq.

292,8�C
a

313,4�C

370ppm de Bi,
194 g/t de Ag

em 1m

Pb/Pb na pirita
1,76Ga
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Tabela 4.3 – Jazimentos de ouro em veios de quartzo, controlados por zonas de cisalhamento em domínio rúptil-dúctil a rúptil (continuação).

PARAÍBA
E 709976

N 8869507

Monzogranito
hidrotermalizado,
protomilonítico a

milonítico. Anfiboli-
to bandado?

(a leste do filão)
SUÍTE MATUPÁ

ZC dúctil-rúptil
transcorrente,
dextral. Filão
N-S/55�E a

85�E;
Sn - N35�W
Sc - N15�E.

Estrias subori-
zontais

Zonas filoníticas e quart-
zo-filoníticas (sericita + quartzo +
clorita + opacos). Veios de quarto
+ carbonato + sulfetos (pirita, cal-

copirita, covelita, esfalerita) + clori-
ta. Veios tardios de carbonatos.
Ag=28ppm As=3ppm Au=21ppm

veio principal: espessura de 0,18 a
1,4m e 560m de comprimento

Au-veio de quartzo

Ouro, pirita,
calcopirita,
calcocita,
bornita,

esfalerita,
bismutinita,

pirrotita,
molibdenita

Disseminada
Arco

magmático
Tapajós

Alto con-
teúdo de

CO2 e
CO2+CH4

T>300ºC

Medida = 5.056Kg;
Indicada =3.160Kg;
Inferida = 3.794Kg;

Teor Médio =
18,17g/t

Ag

ARMANDO/
GROTA

CUAMBA
E 709076

N 8871846

Granito hidroter-
malizado

SUÍTE MATUPÁ
Falha N60�W

Sílica, óxidos de ferro, clorita,
sericita

Au em veio de
quartzo

Ouro e sulfe-
tos

Arco
magmático

0,030ppm
hidrotermalito

PETECA Granitóide
SUÍTE MATUPÁ

Sistema de fra-
turas N-S;

N50�W/70�NE
N70�W/65�SW

Veios de quartzo milimétricos a
centimétricos envoltos em clorita +

sericita + epidoto

Au em veio de
quartzo

TETO
E 715769

N 8869507

Milonito de hb-bi
diorito

SUÍTE FLOR DA
SERRA

Zona dúctil/
rúptil

Filão N/S

Milonito de diorito hidrotermaliza-
do. Veio de quartzo, com sulfetos
(pirita, calcopirita, galena, bornita)

Au-veio de quartzo

Ouro, pirita,
calcopirita,

calcocita, ga-
lena, bornita

Arco
magmático

Tapajós

Ag -130ppm
As -10ppm

Au - 230ppm
Bi, Ag

FLOR DA
SERRA

Gabro fino/
granitóide

SUÍTE FLOR DA
SERRA

Fraturas
N70-80�W e

N10�W
ZC rúptil-dúctil
confinado E-W

Quartzo, clorita, epidoto,
K-feldspato, sericita

Au em veio de
quartzo

Ouro, pirita,
malaquita

Arco
magmático



tando cerca de 70% das mineralizações estuda-
das, confinadas a estreitas zonas de cisalhamento
transcorrente, com espessuras centimétricas a mé-
tricas, desenvolvidas no domínio rúptil-dúctil. Os
corpos de minério acham-se estruturalmente con-
trolados, são tabulares, subverticalizados, às ve-
zes com expressiva extensão superficial (centenas
de metros) e em profundidades atingem dezenas a
centenas de metros com reduzida espessura (cen-
timétrica a métrica).

Os depósitos desse tipo acham-se confinados
em fraturas de cisalhamento tipos: R (N85�E a
E-W) e Y (N80�W), de cinemática sinistral e R’ e X
com direção N-S a NNE-SSW, de cinemática
dextral (figura 4.2), nucleadas a partir de fratu-
ras em granitos/monzogranitos das suítes Matu-
pá, Paranaíta, Canaã e Granito Nhandu, e distri-
buídos pelos seguintes pólos (figura 4.1 e tabela
4.3), descritos a seguir pela ordem cronológica
de suas unidades encaixantes, das mais antigas
(Suíte Matupá) para as mais jovens (Suíte Nova
Canaã):

Peixoto de Azevedo/Matupá: garimpos Paraí-
ba, Armando, Grota Cuamba e Peteca – domínio
da Suíte Matupá, e garimpos Teto e Flor da Serra –
Suíte Flor da Serra (Pólo 6); Paranaíta: garimpos
Grota Rica, Buriti, Valdomiro, Mandioca e Arara,
enquadrados no Bloco C – área-piloto JICA/

MMAJ ( 2001) – Suíte Intrusiva Paranaíta (Pólo 3);
Alta Floresta: garimpos Serrinha e Pé de Fora –
Suíte Intrusiva Paranaíta (Pólo 5); Fazenda Mog-
no: garimpo do Rato – Suíte Intrusiva Paranaíta
(Pólo 11); Nova Santa Helena/Figueira Branca:
garimpos Paulinho e Edu – Granito Nhandu (Pólo
8); Nova Canaã: garimpos Tapajós e Canaã – Suí-
te Nova Canaã (Pólo 9).

Pólo 6 – Peixoto de Azevedo – Filão do Paraíba

Localiza-se a noroeste de Peixoto de Azevedo,
de propriedade da COOPERXOTO – Cooperativa
Mista dos Garimpeiros Produtores de Ouro do Vale
do Rio Peixoto Azevedo, uma empresa de minera-
ção, organizada e mecanizada, que evolui a partir
de um dos mais tradicionais garimpos da região,
descoberto na década de 70, explorado a céu
aberto até uma profundidade de cerca de 30m
(Siqueira, 1997).

A geologia da região circunvizinha do depósito
foi descrita por Barros (1993), que ressaltou a
carência de afloramentos, devida ao extenso
manto de intemperismo, que atinge cerca de 15m
de espessura, mas descreve algumas exposições
de gnaisses tonalíticos, que nas proximidades das
mineralizações tornam-se granodioríticos e
monzoníticos, exibindo bandamento milonítico com
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Figura 4.2 – Modelo de diagrama Riedel com as orientações predominantes do domínio dúctil-rúptil,
apresentando ainda os veios de quartzo auríferos associados a este domínio.



formas sigmoidais e bandas de cisalhamento
transversais, incluídos pelo autor supracitado
como Complexo Xingu.

Na escavação original, Santos (2000) constatou
um filão de quartzo leitoso, com orientação N-S e
mergulhos fortes para leste (65-70�), posicionado
na interface entre rochas básicas foliadas (anfiboli-
tos foliados) e monzogranitos miloníticos hidroter-
malizados, atribuídos respectivamente às suítes
Flor da Serra e Matupá. Nas paredes da escavação
ocorre intensa alteração de sulfetos e exsudação
de sais, em rochas básicas, as quais adquirem o
aspecto xistoso apenas na proximidade do filão.

O acesso à galeria subterrânea, a 100m de pro-
fundidade, é feito através de shaft, utilizando-se um
elevador com guincho elétrico. A extensão atual da
galeria é de 290m, no sentido sul, acompanhando o
filão. O veio de quartzo principal mineralizado (fi-
lão) tem formas lenticulares, configurando
oreshoots de forma tabular (Barros, 1993). A espes-
sura do veio principal varia entre 0,18m a 1,4m e
sua extensão é estimada em 1.500m, tem aspecto
laminado, localmente bandado com leitos de 1 a
3cm, composto basicamente de quartzo, sulfetos
(pirita, calcopirita, pirrotita, calcocita, bornita, esfa-
lerita, galena, tetraedrita, molibdenita e bismutinita)
e magnetita.

Superfície de falha de direção N-S com estrias
suborizontais e ressaltos definem cinemática trans-
corrente dextral, corroborada pela forma dos veios
de quartzo em zonas transtracionais, no teto da ga-
leria (Santos, 2000).

Estudos de inclusões fluidas feitos por Sarnes
(1990, in: Relatório Final de Pesquisa,1998) revela-
ram alto conteúdo de CO2 e CO: CH4 e temperatu-
ras superiores a 300�C, indicando fluidos hidroter-
mais de circulação profunda, confinados a zonas
de falhas.

Pelo Relatório Final de Pesquisa, processo
DNPM nº 866374/90, foi obtido um teor médio de
18,17g/t de Au e bloqueadas as seguintes reser-
vas: medida de 5.056kg de Au; indicada de
3.160kg e inferida 3.794kg, totalizando cerca de
12.012kg de Au, com uma vida útil de 10 anos,
considerando a produção atual de 53,95kg de
Au/mês.

Pólo 3 – Paranaíta (Garimpos: Grota Rica, Buriti,
Valdomiro, Mandioca e Arara – enquadrados no
Bloco C – JICA/MMAJ, 2001)

O Bloco C constituiu área-piloto para trabalhos
de pesquisa mineral efetuados pelo JICA/MMAJ,

situada aproximadamente 20km a norte-noroeste
de Paranaíta, na bacia do ribeirão Jaú e que englo-
ba os garimpos: Valdomiro, Grota Seca, Buriti,
Mandioca e Arara. No Garimpo Valdomiro, como
nos demais, a mineralização acha-se contida em
veios de quartzo aurífero controlados por zonas de
cisalhamento rúptil-dúctil; confinada; orientada
N40�W/45�NE, com espessura variando em torno
de 30cm, envoltos numa delgada faixa de filonito
(quartzo � sericita � clorita � epidoto � magnetita �

sulfetos - pirita, calcopirita), desenvolvidos a partir
da nucleação de fraturas em hornblenda-biotita
monzogranito porfirítico da Suíte Intrusiva Paranaíta.

Estudos realizados pelo JICA/MMAJ (2001), no
Bloco C em veio de quartzo (Garimpo C7) contido
em zona de cisalhamento rúptil-dúctil, orientado
NNW-SSE, que atravessa os granitos magnéticos
da Suíte Intrusiva Paranaíta, revelaram que os
grãos de Au acham-se na forma livre, em fraturas,
na pirita e/ou como inclusão no cristal de pirita, que
se associa a calcopirita, covellita, esfalerita e mag-
netita. Os resultados analíticos do minério mostra-
ram teores de até 113,44g/t de Au, 193g/t de Ag e
alto conteúdo de bismuto, acompanhados de valo-
res anômalos para Cu, Pb e Zn.

Estudos de inclusões fluidas, em vênulas de
quartzo (C7), indicaram uma temperatura de homo-
geneização variando de 292,8�C a 313�C e salini-
dade de 11,9% a 19% em peso de NaCl eq. No ge-
ral a salinidade situou-se, no entanto, entre 2 a 8%
em peso NaCl eq., indicativa de mineralização de
ouro numa posição de crosta superior (JICA/
MMAJ, 2001).

Em trincheiras abertas no Bloco C foram consta-
tados veios de quartzo com atitudes variando
N10�W a N50�W/30� a 60�NE, com teores de 0,1g/t
até 51,7g/t de Au, preenchendo zonas de cisalha-
mento rúptil-dúctil confinadas.

Datação pelo método Pb-Pb feita pela JICA/
MMAJ (2001) em pirita contida em veios de quartzo
indicou idades de 1,79Ga (Bloco C, Garimpo C7) e
1,57Ga (Bloco G). A idade1,79Ga encontrada no
Bloco C acha-se ligada ao magmatismo pós-coli-
sional da Província Juruena.

Pólo 5 – Alta Floresta (Garimpo Pé de Fora)

Localiza-se a NE de Alta Floresta, onde foram
identificados veios de quartzo leitoso, lenticulares,
com espessuras milimétricas a centimétricas (má-
ximo 25cm), estrutura laminada; encaixados em sa-
prólitos mosqueados de biotita granito porfirítico,
magnético, da Suíte Intrusiva Paranaíta, alojados

Alta Floresta Integrado (Folhas SC.21-V-D - Rio São João da Barra,
SC.21-X-C - Alta Floresta, SC.21-Z-A - Ilha 24 de Maio e SC.21-Z-B - Vila Guarita)

– 131 –



num envelope hidrotermal formado por quartzo, se-
ricita, clorita, óxidos de ferro e pirita.

A regularidade de direções desses veios e suas
formas e texturas são indicativas de preenchimento
de fraturas de cisalhamento ao longo de falha trans-
corrente E-W, de cinemática sinistral. Esses veios fo-
ram formados em zonas transtrativas ao longo dessa
falha transcorrente (dilational jogs), Santos (2001).

Pólo 11 – Fazenda Mogno (Garimpo do Rato)

Situa-se na parte central do projeto, 6km a sul da
Fazenda Flor do Prado (antiga sede da Fazenda
Mogno). No local foi aberto um pit de 200m x 100m
atualmente alagado.

Pesquisa mineral realizada pela Mineração
Santa Elina, Scabora (1997) identificou através
de furos de sondagem níveis centimétricos a mé-
tricos de milonitos e hidrotermalitos, com atitude
N70�E/70-80�NW, acompanhados de veios de
quartzo, às vezes com Au visível e disseminações
de sulfetos encaixados em granito porfirítico,
magnético, da Suíte Intrusiva Paranaíta, intrusivo
nos litótipos do Complexo Bacaeri-Mogno.

Nos filonitos/hidrotermalitos, foram reconhecidos
filetes milimétricos de carbonatos e faixas com es-
pessuras centimétricas até 20m de sulfetos. No geral
os sulfetos são inferiores a 2% do volume da rocha hi-
drotermalizada, predominando pirita secundada por
calcopirita, pirrotita, esfalerita e bornita, concentra-
dos e contidos nos planos miloníticos associados a
biotita. Nos granitóides hidrotermalizados foram ob-
servados também zonas com epidoto e sericita.

A mineralização aurífera está diretamente asso-
ciada às zonas sulfetadas, sendo que os valores
mais expressivos acham-se ligados aos veios de
quartzo, onde foram detectados teores de até
75,23g/t de Au, num intervalo de 2m.

Pólo 8 – Nova Santa Helena/Figueira Branca (Ga-
rimpos do Edu e do Paulinho)

Garimpo do Edu – Localiza-se a 2km a noroeste
da Nova Santa Helena, encontra-se em atividade
através de lavra subterrânea, usando três shafts
com profundidade em torno de 40m e galerias ori-
entadas N25�E.

A mineralização aurífera está associada a veio
de quartzo com cerca de 2,5m de espessura, inser-
tos num envelope de filonito/quartzo filonito (serici-
ta � quartzo � clorita � opacos � carbonato) em
zona de cisalhamento transcorrente rúptil-dúctil de
cinemática dextral, revelada por estrias suborizon-

tais e formas sigmoidais orientadas N25�E/80�NW
(Santos, 2000), encaixado em monzogranito mag-
nético (Granito Nhandu).

Os teores variam de 15 a 20g/t, com uma recupe-
ração muito baixa da ordem de 30%, devida à gran-
de quantidade de pirita associada ao ouro.

Pólo 9 – Nova Canaã (Garimpos Tapajós e Nova
Canaã)

Garimpo Tapajós – Localizado a sudeste de
Nova Canaã do Norte, onde foi aberta uma trinchei-
ra (3m de largura, 200m de comprimento e 7m de
profundidade) seguindo uma estreita zona de cisa-
lhamento rúptil-dúctil que intercepta alcaligranitos
e sienogranitos, fácies 4 da Suíte Nova Canaã,
onde se encaixam veios de quartzo mineralizados,
orientados N80�W/subvertical, Cruz (2002).

Estes veios, observados no fundo da escavação,
são centimétricos a decimétricos e constituem, no
conjunto, um filão com espessura máxima de 4m,
Santos (2000). Os veios individuais têm formas ta-
bulares a lenticulares e acham-se contidos em en-
velope de filonitos a base de sericita e clorita com
malaquita nos planos de foliação (fotografia 4.8).

Em posição de cruzamento com a zona de cisa-
lhamento principal, foram descritas fraturas exten-
sionais, orientadas N50�E/50�SE que alojam bre-
chas hidrotermais e veios de quartzo extensionais,
Delgado et al. (2001).

Cruz (2002) identificou cinco tipos de alteração
hidrotermal: hematitização, silicificação, sericiti-
zação, K-feldspatização e sulfetização, que podem
ou não estar orientadas ou estruturalmente contro-
ladas.
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Fotografia 4.8 – Zona mineralizada do Garimpo do
Tapajós com filões lenticulares de quartzo,
contornados por filonitos/hidrotermalitos.



Stockworks, Brechas Hidrotermais e Veios de
Quartzo com Ouro

Reúnem os jazimentos que se desenvolveram
no domínio rúptil em ambiente extensional. Neste
contexto, além dos veios de quartzo extensionais,
ocorrem também brechas hidrotermais e stock-
works, formados por uma rede de veios multidire-
cionais de espessura milimétrica a centimétrica.
Estas estruturas estão vinculadas a processos
magmático-hidrotermais envolvendo sistemas lo-
calizados de alta pressão de fluidos (Delgado et
al., 2001).

Este ambiente é o que apresenta características
mais favoráveis ao desenvolvimento de depósitos
de grande volume e baixo teor de Au, e acha-se re-
presentado pelos seguintes jazimentos: Peixoto de
Azevedo (pólo 6): Garimpo Serrinha (I e II); Paranaí-
ta (pólo 3): garimpos dos Crentes e Álvaro Tavares;
Trairão (pólo 4): Garimpo Trairão; Apiacás-Novo
Planeta (pólo 2): garimpos Cunhadinho/Novo Pla-
neta, Tião Fera/Novo Satélite e Paraguaio/Novo Pla-
neta; Juruena-Novo Astro (pólo 1): garimpos Cabe-
ça/Novo Astro (figura 4.1 e tabela 4.4).

Pólo 6 – Peixoto de Azevedo (Garimpo Serrinha)

Localizado cerca de 10km a sudeste de Matupá,
em duas áreas que foram objeto de pesquisa pela
Mineradora WMC – Western Mine Company e tese
de doutorado (Moura, 1998).

As áreas estão posicionadas em duas colinas
que se destacam na topografia plana da região,
denominadas Serrinha 1 e Serrinha 2, alongadas
na direção NE-SW e onde existem escavações a
céu aberto, feitas em rocha não intemperizada.

A frente Serrinha 2, situada cerca de 4km a leste
da Serrinha1, a escavação tem orientação norte-sul
e expõe o biotita monzogranito hidrotermalizado
(Granito Matupá; Moura, 1998).

Algumas fraturas verticais E-W (dominante) e
NE-SW mostram slickenlines suborizontais e res-
saltos indicativos de falhas transcorrentes dex-
trais.

As fraturas mais freqüentes, no entanto, apre-
sentam direções aleatórias e são preenchidas por
veios milimétricos de material de origem hidroter-
mal contendo quartzo, sulfetos e carbonatos de-
senvolvendo lateralmente zonas de alteração no
granitóide encaixante (Santos, 2000). Como existe
um denso reticulado das fraturas multidirecionais
tipo stockworks, geralmente estas zonas interagi-

ram entre si, e o granitóide tornou-se totalmente hi-
drotermalizado.

Na Serrinha 1, a escavação acha-se orientada
NW-SE, estas mesmas feições estão presentes,
e os processos hidrotermais foram registrados
com maior intensidade (feldspatização, sericiti-
zação, epidotização e silicificação no granitói-
de).

Ocorrem abundantes concentrações de pirita ao
longo das fraturas, às vezes formando bolsões nos
cruzamentos das mesmas, ou disseminadas em
microfraturas. Outra feição proeminente neste local
é a presença de diferenciados pegmatóides e de
brechas hidrotermais com abundantes cristais de
pirita, por vezes constituindo faixa paralela a fratu-
ras de direção N45�E, que são as mais freqüentes
(Santos, 2000).

Esta mineralização aurífera foi caracterizada
como disseminada tipo ouro pórfiro, por Moura
(1998) restrita a áreas com intensa alteração hidro-
termal do Granito Matupá, onde ocorre uma zona
central potássio-silicática, que passa para zona in-
termediária quartzo-clorita, acompanhada por seri-
cita-pirita (zona sericítica) e se estende à rocha en-
caixante, com a formação de epidoto � clorita � al-
bita (zona propilítica).

Foram identificadas por Moura (1998) duas ge-
rações de ouro e três de pirita no depósito de Serri-
nha: a primeira geração de Au (Au-I) é representa-
da por grãos globulares, associados a calcopirita,
esfalerita, pirrotita, cubanita e galena, inclusos em
pirita (PY-I) na forma de ouro nativo, introduzido
durante a fase potássio-silicática precoce, disse-
minada no Granito Matupá, levado por fluidos hi-
persalinos >40% em peso de NaCl.eq., exsolvidos
do magma granítico com temperatura (T) próxima
de 423�C, na forma cloretada. A segunda geração
de Au (Au-II) tende a ser enriquecida em prata, e
ocorre preenchendo fraturas na pirita precoce ou
inclusa em pirita da segunda geração (PY-II) que
ocorre em fraturas no granitóide hidrotermalizado.
A terceira geração de pirita (PY-III), encontrada na
facies pegmatóide, não apresenta associação
com Au.

Os valores de isótopos de enxofre obtidos em pi-
rita do depósito de Serrinha variaram de: �1,3 a �

3,5%, sendo compatíveis com os fluidos minerali-
zantes originários do próprio Granito Matupá. O
transporte do ouro se processou na forma de com-
plexos cloretados em fluidos quentes exsolvidos do
magma granítico, oxidado, altamente salino e áci-
do.

Alta Floresta Integrado (Folhas SC.21-V-D - Rio São João da Barra,
SC.21-X-C - Alta Floresta, SC.21-Z-A - Ilha 24 de Maio e SC.21-Z-B - Vila Guarita)
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Tabela 4.4 – Jazimentos de ouro em stockworks, brechas hidrotermais e veios extensionais de quartzo, em
domínio rúptil.

NOME DO
GARIMPO/

UTM

ROCHA
HOSPEDEIRA ESTRUTURA ALTERAÇÃO HIDROTERMAL/

MINERALIZAÇÃO

TIPO DE
MINERALI-

ZAÇÃO
MINERAL-MINÉRIO TEXTURA AMBIENTE

TECTÔNICO

CRENTES
E 548817

N 8963034

Rocha vulcânica e
subvulcânica,

saprolitizada (relíquia
de estrutura porfirítica

no saprólito)
SUÍTE COLÍDER

Fraturas exten-
sionais e pa-

drão stockwork

Alteração hidrotermal penetrati-
va (quartzo + epidoto + sulfetos
+ óxidos de ferro); veios exten-
sionais milimétricos a centimé-
tricos (máximo de 2cm); stock-

works

Au-pórfiro Ouro e sulfetos Disseminada e
stockwork

Arco
magmático

Juruena

ÁLVARO
TAVARES
E 545948
N8964392

Microgranito pórfiro hi-
drotermalizado

SUÍTE COLÍDER

Fratura exten-
sional

N60E/80ºSE

Quartzo + sericita + clorita +
argilominerais + magnetita +

sulfetos

Au em
vênulas

de quartzo

Ouro, pirita, calcopi-
rita, calcocita,

covellita

Arco
magmático

TRAIRÃO
E 655820

N 8915638

Granito greisenizado
(fácies esverdeada),
Granito saprolitizado
(fácies esbranquiça-

da)
GRANITO NHANDU

Fraturas exten-
sionais, padrão

stockwork

Greisenização (quartzo + seri-
cita + mica branca + opacos);
brechas hidrotermais; veios

extensionais de quartzo,
centimétricos a decamétricos;
sulfetos (pirita) disseminados e

em nódulos, e magnetita

Au-pórfiro
em veio/vê-

nula de
quartzo

(stockwork)
em cúpula
granítica

Ouro, pirita, magne-
tita

Multivenulação
de quartzo
(stockwork)

Arco
magmático

CLAREIRA/
NOVO ASTRO

E 344830
N 8983923

Granito epidotizado
SUÍTE PARANAÍTA

Sistema de
veio de quartzo

de direção
N20�E e venu-
lação milimétri-
ca e em stock-

work

Epidotização penetrativa, seri-
citização, carbonatação. Sulfe-
tos (pirita, calcopirita, calcocita,
galena, tetraedrita, esfalerita e

bornita)

Au em veio
de quartzo e

stockwork

Ouro, pirita, calcopi-
rita, covellita, gale-

na, tetraedrita, esfa-
lerita, bornita e limo-

nita

Disseminada
Arco

magmático
Juruena

ÁGUA AZUL
E 464624

N 8959000

Granito saprolitizado
SUÍTE PARANAÍTA

Falha
N35�E/40�NW

Veio de quartzo + sulfetos (piri-
ta, calcopirita, covellita), mag-
netita, rutilo e limonita lamina-
da; vênulas de quartzo (calce-
dônia ?) aleatórias: stockwork

subordinado

Ouro em
veio de
quartzo

Ouro, pirita, calcopi-
rita, magnetita

Disseminada e
stockwork subordi-

nado

Arco
magmático

Juruena

NOVO
PLANETA/
BAIXÃO
MARABÁ
E 475061

N 8966329

Biotita-epidoto granito
- fácies esverdeada;

quartzo-feldspato
granito - fácies cor

rosa
SUÍTE INTRUSIVA

PARANAÍTA

Sistema de fra-
turas N40�W e

N75�W

Sericita + quartzo + epidoto,
sulfetos (pirita, calcopirita, co-
vellita) disseminados em man-
chas irregulares e incrustações

Au - vênulas
e veios de

quartzo

Ouro, pirita, calcopi-
rita, magnetita, rutilo,

covellita e limonita

Arco
magmático

Juruena

TIÃO FERA/
BAIXÃO ÁGUA

AZUL
E 464624

N 8959000

Monzogranito alterado
SUÍTE PARANAÍTA

Falha
N35�E/40�NW

Veio de quartzo + sulfetos (piri-
ta, calcopirita, covellita), mag-
netita, rutilo e limonita lamina-
da; vênulas de quartzo (calce-
dônia?) aleatórias: stockworks

subordinados

Ouro em
veio de

quartzo ex-
tensional

Ouro, pirita, calcopi-
rita, covellita, gale-

na, esfalerita, tetrae-
drita, magnetita

Disseminada e
stockwork subordi-

nado

Arco
magmático

Juruena

CUNHADINHO
/NOVO

PLANETA
E 473844

N 8963588

Biotita-quartzo mon-
zonito hidroterma-

lizado

Fraturas de ci-
salhamento

N60�W
e extensional

N30°E/subver-
tical

Epidotização, sericitização,
feldspatização e sulfetação

Au
disseminado
tipo pórfiro

Ouro, pirita, calcopi-
rita

Disseminada na
rocha em aglome-

rados de pirita

Arco
magmático

CABEÇA/
NOVO ASTRO

E 344830
N 8983923

Granito epidotizado
SUÍTE PARANAÍTA

Sistema de
veio de quartzo

de direção
N20�E e venu-
lação milimétri-
ca tipo stock-

work

Epidotização penetrativa, seri-
citização, carbonatação. Sulfe-
tos: pirita, calcopirita, calcocita,
galena, tetraedrita, esfalerita e

bornita

Au em veio
de quartzo
extensional
e stockwork

Ouro, pirita, calcopi-
rita, covellita, gale-

na, tetraedrita, esfa-
lerita, bornita e limo-

nita

Disseminada
Arco

magmático
Juruena

MINEIRO
E 706065

N 8868757

Granitóide hidroterma-
lizado

Venulação la-
teral multidire-
cionada (stock-
works). Formas

sigmodais e
estruturas S/C
em ZC - trans-
corrente sinis-

tral

Vênulas de quartzo inclusas
em filonito (sericita, clorita,

quartzo) tipo stockwork

Au em
stockwork

Ouro Disseminada

SERRINHA
E 731897

N 8867304

Monzogranito metas-
somático

SUÍTE MATUPÁ

Fraturas
padrão

stockwork

Alteração hidrotermal penetrati-
va calcissilicática (sericitiza-

ção); stockworks (veios milimé-
tricos); sulfetos disseminados

(pirita, pirrotita, magnetita)

Au-pórfiro
(stockwork)

Ouro, pirita , calcopi-
rita, galena, bornita

e esfalerita

Disseminada
stockwork

Arco
magmático

Tapajós



Pólo 3 – Paranaíta (Garimpos: Crentes e Álvaro Ta-
vares)

Garimpo dos Crentes – Localiza-se a noroeste
de Paranaíta, na margem direita do rio Teles Pires,
desenvolvido em saprólitos de rochas vulcânicas
da Suíte Colíder. A cava principal apresenta orien-
tação N50�E expondo saprólito mosqueado, parci-
almente laterizado, contendo texturas reliquiares
porfiríticas de rocha vulcânica, recortada por uma
rede de vênulas milimétricas de quartzo cauliniza-
do, multidirecionais tipo stockwork (fotografia 4.9).
A alteração hidrotermal foi pervasiva e resultou na
formação de quartzo, epidoto, sulfetos, óxidos de
ferro e material argiloso, que ocorrem associados
ao ouro.

Pólo 4 – Trairão (Garimpo Trairão)

Situado na parte nordeste da Folha Alta Floresta,
próximo a fazenda São Paulo, no alto curso do ribei-
rão Trairão. Sua principal frente de lavra acha-se
exposta num corte de aproximadamente 40m de
comprimento por 3,5m de altura, onde ocorre a mi-
neralização aurífera associada a um enxame de ve-
ios de quartzo leitoso, preenchendo fraturas exten-
sionais. Os veios são constituídos por cristais de
quartzo leitoso ou hialino, posicionados perpendi-
culares às paredes das fraturas e têm espessuras
inferiores a 20cm, lenticulares, tabulares, por vezes
curvos ou sinuosos, multidirecionais, tipo stock-
work (fotografia 4.10). Também ocorrem brechas
hidrotermais com fragmentos de granito greiseni-
zado (fotografia 4.11).

Estruturas em pente e drusas tipificam o fratura-
mento extensional, relacionado a processo magmá-
tico-hidrotermal envolvendo sistemas localizados
de alta pressão de fluidos, ligados a cúpulas ou peri-
ferias de intrusões graníticas (Santos, 2000).

Localmente, a rocha encaixante acha-se trans-
formada hidrotermalmente num quartzo-greisen
(quartzo - 55%, sericita - 25%, muscovita -15% e
opacos - 5% - magnetita e sulfetos), derivada do
monzogranito microporfirítico (Granito Nhandu)
que ocorre nas cercanias dessa área.

Pólo 2 – Apiacás/Novo Planeta/Novo Satélite ( Ga-
rimpos Tião Fera, Cunhadinho e Paraguaio)

Garimpo Tião Fera – Situa-se na região de Novo
Satélite a nordeste de Apiacás, concentrado
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Alta Floresta Integrado (Folhas SC.21-V-D - Rio São João da Barra,
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Fotografia 4.9 – Rede de vênulas de quartzo com Au
tipo stockwork em saprólito de rocha vulcânica
hidrotermalizada da Suíte Colíder. Garimpo dos

Crentes, NNW de Paranaíta (CC- 179).

Fotografia 4.10 – Vênulas de quartzo multidirecionadas
tipo stockwork insertas em granito subvulcânico

greisenizado Nhandu. Seção vertical da trincheira,
Garimpo Trairão (CC-67).

Fotografia 4.11 – Brecha hidrotermal mostrando
fragmentos de granito greisenizado Nhandu. Garimpo

Trairão (CC-67).



numa escavação a céu aberto, com cerca de 80m
de comprimento, 15m de largura e 5m de profun-
didade, orientada na direção N50�E.

A mineralização aurífera está condicionada a
veios de quartzo lenticulares encaixados em sa-
prólito mosqueado, argiloso. O veio principal
apresenta espessuras máximas em torno de 15cm
com atitude N40�E/40�NW, deslocado localmente
por falha orientada N35�E/40�NW (Santos, 2001).
Lateralmente ao filão principal existe uma rede de
veios de quartzo centimétricos a decimétricos,
com concentrações de pirita oxidada. Um pouco
afastado do filão principal ocorre um sistema de
veios de quartzo multidirecionais, tipo stockwork
(foto 4.12).

A mineralização de Au ocorre em faixas centimé-
tricas de sulfetos, alternadas com níveis de quart-

zo, tipificando estruturas bandadas extensionais
(fotografia 4.13). Os níveis sulfetados são formados
por disseminações de pirita (predomi nante) calco-
pirita, calcocita, covellita, galena, esfalerita, tetrae-
drita e bornita.

O ouro ocorre na forma nativa em pequenos
grãos com dimensões variando do 4µ a 68µ, inclu-
sos e associados à pirita (fotomicrografia 4.1).

O teor médio é da ordem de 30g de Au/t, segun-
do informações dos garimpeiros.

Garimpo do Cunhadinho – Situa-se na região
do Novo Planeta a nordeste de Apiacás. A mine-
ralização acha-se controlada por fraturas (exten-
sionais) orientadas N30�E em cruzamento com
zonas de cisalhamento N50�-60�W hidrotermali-
zadas (feldspatização, sericitização, silicifica-
ção, epidotização e sulfetação). A rocha encai-
xante é um biotita-quartzo monzonito da Suíte
Intrusiva Paranaíta.
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Fotografia 4.12 – Garimpo do Tião Fera, região do
Novo Satélite. Saprólito com multivenulações tipo

stockwork.

Fotografia 4.13 – Garimpo do Tião Fera, região de
Novo Satélite. Amostra de mão exibindo bandas do
minério ricas em quartzo e pirita. Associação com

estrutura extensional.

Fotomicrografia 4.1 – Ouro em gotículas associado a
pirita. Garimpo do Tião Fera, região do Novo Satélite.

Fotomicrografia 4.2 – Concentração de grãos muito fi-
nos de pirita (Py) de aspecto fragmentário. PS-271b.



A mineralização de ouro acha-se inclusa ou em
fraturas de cristais euédricos a subédricos de piri-
ta, muito finos (0,2mm a 5mm) ou sob a forma de
agregados centimétricos com aspecto fragmentá-
rio (fotomicrografia 4.2), disseminados no granitói-
de hidrotermalizado.

Pólo 1 – Juruena-Novo Astro (Garimpos Cabeça e
Gaspar)

Garimpo Cabeça – Localiza-se no extre-
mo-noroeste do projeto, na região do Novo Astro,
onde o filão principal foi explorado a céu aberto até
uma profundidade de 10m. Atualmente a lavra é sub-
terrânea, feita através de um shaft com cerca de 40m
de profundidade, de onde partem as galerias orienta-
das N20�-25�E.

A mineralização aurífera está associada a um
sistema de veios de quartzo, ramificados e descon-
tínuos, alojados em fraturas extensionais orienta-
das N20�E/65�-70�SE até subverticais, seguidos
através de 2km até o Garimpo do Gaspar. O veio de
quartzo principal apresenta espessura variando de
10cm a 1m, geralmente ladeado por veios centimé-
tricos secundários, inseridos num filonito (mica
branca � quartzo � sericita) (fotografia 4.14) e enca-
ixados em granito hidrotermalizado (K-feldspatiza-

ção, silicificação e epidotização), magnético, da
Suíte Intrusiva Paranaíta.

Ocorre também uma rede de veios de quartzo
multidirecionais, tipo stockworks, de espessura
milimétrica a centimétrica (fotografia 4.15).

O ouro acha-se associado a sulfetos como pirita
(predominante), calcopirita, calcocita, covellita,
galena, tetraedrita, esfalerita e bornita (fotografia
4.16).

Análises químicas efetuadas no minério revela-
ram altos teores de metais básicos (Cu, Pb e Zn) e
prata.

O teor é da ordem de 50g de Au/t, com uma per-
da muito alta, resultando um rejeito com cerca de
15g de Au/t (estocado para tratamento), conforme
informações do proprietário.

Alta Floresta Integrado (Folhas SC.21-V-D - Rio São João da Barra,
SC.21-X-C - Alta Floresta, SC.21-Z-A - Ilha 24 de Maio e SC.21-Z-B - Vila Guarita)
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Fotografia 4.14 – Garimpo do Cabeça, região do Novo
Astro. Veio com multivenulações encaixado em filonito
composto por mica branca, sericita e quartzo, produto

de alteração hidrotermal.

Fotografia 4.15 – Garimpo do Cabeça, região do Novo
Astro. Estrutura tipo stockwork, formada por alta pres-

são de fluidos hidrotermais.

Foto 4.16 – Garimpo do Cabeça. Minério sulfetado (pi-
rita, calcopirita, galena e bornita) do veio principal.



4.1.2.1 Tipologia dos Depósitos

Com base no ambiente geológico dos depósitos,
rocha hospedeira, natureza da mineralização, assi-
natura hidrotermal e geoquímica, Robert et al.
(1977) classificaram os depósitos de Au mais co-
muns em 16 tipos. Embasados em alguns desses
parâmetros, a maioria dos depósitos de ouro do
Projeto Alta Floresta podem ser enquadrados, pre-
dominantemente, como do tipo epitermal de baixa
sulfetação (Cruz, 2002) e por ouro pórfiro, depósito
de Serrinha (Moura, 1998), e provavelmente SEDEX
(sedimentar exalativo) ou VMS (sulfetos maciços
vulcanogênicos) Garimpo do Fabinho.

Em função das assinaturas hidrotermais, restri-
tas às mineralizações auríferas, do ambiente tectô-
nico (arco magmático vulcano-plutônico), da rocha
hospedeira (vulcânicas subaéreas ou intrusões
graníticas), da associação do ouro com a pirita ±
calcopirita e pelas formas de mineralizações em
veios, disseminações e/ou stockworks, Cruz (2002)
propôs para alguns depósitos de Au da Província
Alta Floresta, o tipo epitermal de baixa sulfetação,
às vezes em transição para Au pórfiro. A ausência
de alteração potássio-silicática (K-feldspato ± bio-
tita) contribuiu para descaracterizá-los como tipo
Au-pórfiro.

Moura (1998) modelou o depósito de Serrinha
(Matupá), situado na Folha Vila Guarita, como ouro
pórfiro em função de estudos isotópicos, e inclu-
sões de fluidos e da alteração potássio-silicática
(K-feldspato � biotita) na zona central que passa
externamente para uma zona quartzo-clorita sobre-
posta por sericita-pirita (zona sericítica) com mine-
ralização de Au, do tipo disseminada e inclusa na
pirita, acompanhada de magnetita hidrotermal e ru-
tilo. A rocha encaixante (monzogranito), altera-se
para epidoto �clorita � albita (zona propilítica). Os
valores obtidos para �

34S da pirita associada a mi-
neralização de ouro de Serrinha oscilaram entre �

1,3% e � 3,5% compatíveis com fluidos mineraliza-
dos, oriundos do próprio Granito Matupá e seme-
lhantes aos estabelecidos para os depósitos pórfi-
ros da zona andina (Ohmoto & Goldhaber, 1997).
Os fluidos mineralizantes revelaram-se inicialmente
hipersalinos (30-60% em peso de NaCl eq.) e tem-
peraturas de homogeneização (T) de 500 a 600�C,
indicativas de um nível crustal entre 4 a 5km de pro-
fundidade.

À medida que os plútons graníticos ascende-
ram a níveis crustais mais rasos (1 a 2km) e entra-
ram em contato com água meteórica, ocorreu um
rebaixamento da salinidade dos fluidos magmáti-
co-hidrotermais para ordem <15% em peso de
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Fluido exsolvido do
magma granítico
T > 400ºC, sal > 45%
NaCl eq. Alteração
potássica (biotita +
K-feldspato)

Água meteórica fria

A

4-5Km

Alteração fílica T~315ºC,
sal. < 20% NaCl eq - Altera-
ção potássica (biotita +
K-feldspato)

fratura falhaB

2-3Km

Água meteórica
aquecidaÁgua meteórica

aquecida

Água meteórica
fria

Figura 4.3 – Modelo esquemático para a gênese e evolução das mineralizações auríferas na Província Alta Flo-
resta, modificado de Moura (1998). Estágio A) depósito de Au pórfiro com pirita-cúpula de plúton-granítico cal-

cioalcalino, tipo I, oxidado, gerado em ambiente de arco plutovulcânico, a partir de fluido magmático hipersalino
(30-60% NaCl eq), tipo Depósito de Serrinha (Moura, 1998). B) Estágio tardio-epitermal de baixa sulfetação, ge-

rado em condições mais rasas na crosta (2-3km). Com mistura do fluido salino com água meteórica, (<20% NaCl
eq.). Arco pluto-vulcânico Juruena, (suítes calcioalcalinas tipo I, oxidadas), (tipo os garimpos: C7, Pé de Fora,

Valdomiro – Suíte Paranaíta); Trairão (Granito Nhandu) e Crentes e Álvaro Tavares (Suíte Colíder).



NaCl eq. e as temperaturas de homogeneização (T)
ficaram abaixo de 300�C, ocasionando a geração
de uma zona de alteração filica (sericítica) tardia.

No modelo proposto por Moura (1998) figura
4.3, essa fase constitui um estágio em franca tran-
sição para os sistemas epitermais, em que se en-
caixa a maioria dos depósitos de Au da Província
Alta Floresta. Estudos de inclusões fluidas, feitos
pelo JICA/MMAJ (2001), em vênulas de quartzo do
Garimpo C7 (Bloco C), revelaram uma salinidade
de 11,9% a 19% em peso de NaCl eq. e temperatu-
ra de homogeneização (T) de 293�C a 313�C.

Os jazimentos de Au contidos na Província Alta
Floresta acham-se, na sua maioria, ligados aos gra-
nitos e monzogranitos porfiríticos, calcioalcalinos
tipo I, oxidados, das suítes: Matupá, Paranaíta,
Nova Canaã e Granito Nhandu e gabros finos da
Suíte Flor da Serra, e vulcânicas e subvulcânicas
da Suíte Colíder, vinculadas ao magmatismo
pós-colisional relacionado aos arcos Cuiú-Cuiú, Ju-
ruena e Roosevelt.

A composição, grau de fracionamento e estado
de oxidação/redução das rochas graníticas consti-
tuíram controles fundamentais na geração dos jazi-
mentos auríferos, revelados na forte ligação exis-
tente entre os depósitos de Au e os granitos da sé-
rie magnetita e seu grau de fracionamento (figura
4.4), conforme estabelece Sillitoe (1996).

A maioria dos depósitos da tabela 4.4 (garimpos
Trairão, Crentes, Álvaro Tavares, Clareira/Novo

Astro, Cunhadinho/ Novo Planeta, Tião Fera/Baixão
Água Azul, Cabeças/ Novo Astro), foram formados
em condições de crosta rasa, ligadas a intrusões
graníticas/monzograníticas e subvulcânicas (mi-
crogranitos/micromonzogranitos) calcioalcalinas,
pós-colisionais, distribuídos em veios/vênulas de
quartzo extensionais, stockwork e brechas hidro-
termais, exibindo expressiva alteração sericítica
(quartzo-sericita-mica branca-sulfetos) desenvolvi-
dos em domínio rúptil. No garimpo Trairão, o protóli-
to granito foi totalmente greisenizado para quartzo,
sericita, muscovita, sulfetos (pirita) e minerais opa-
cos com caracteres favoráveis, sinalizando a po-
tencialidade de depósitos de grande volume e bai-
xo teor (Delgado et al., 2001). Já o Garimpo dos
Crentes, desenvolvido em rocha subvulcânica sa-
prolitizada (Suíte Colíder), mostra relíquas de estru-
tura porfirítica da rocha encaixante e veios de
quartzo milimétricos a centimétricos, tipo stock-
works, onde ocorreu alteração hidrotermal pervasi-
va, marcada por quartzo � epidoto � sulfetos � óxi-
dos de ferro.

Em função dos parâmetros levantados, como al-
teração fílica pervasiva, desenvolvida geralmente
em condições de crosta rasa, domínio francamente
rúptil e da ausência de alteração potássio-silicática
(K-feldspato � biotita), contribuíram para o enqua-
dramento da maioria desses depósitos em siste-
mas epitermais de baixa sulfetação, formados a
temperaturas <300�C, às vezes em transição ou so-
brepostos a depósitos tipo Au pórfiro como o de
Serrinha (Matupá), modelado por Moura (1998),
onde foi encontrado uma paragênese hidrotermal
de alta temperatura, como propõe Sillitoe (1991).

A descrição e as análises efetuadas nos teste-
munhos dos furos de sonda realizados nos blocos
B (Garimpo Jacaré) e C (Paranaíta), revelaram uma
alteração potássica (K-feldspato), penetrativa por
toda a rocha granítica atravessada, mostrando mai-
or intensidade nas zonas mais cisalhadas, geral-
mente acompanhadas de fraca a moderada gera-
ção de epidoto, clorita e sílica. O furo rotativo
MJBA-14 (figura 4.5), no garimpo do Jacaré, região
do Novo Satélite, com profundidade ao redor de
100m, demonstrou que a mineralização tem pros-
seguimento em profundidade, com baixos teores.

O enriquecimento de Au nos testemunhos de
sondagem apresentou ligação mais direta à pirita,
disseminada e/ou vênulas do que com alteração
potássica-silicática. As mineralizações de Au de-
tectadas na sondagem realizada podem ser mode-
ladas como pertencentes a sistemas transicionais
para Au-pórfiro.
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Figura 4.4 – Diagrama do grau de fracionamento dos
granitos versus estado de oxidação/redução

(Sillitoe,1996).



4.2 Manganês

Uma pequena ocorrência foi constatada na parte
noroeste da Folha Alta Floresta, córrego Rasteira
(PV-173), afluente esquerdo do rio São Benedito, es-
trada para a cachoeira da Perdição, rio Teles Pires.

É constituída por blocos de manganês (fotogra-
fia 4.17) incrustados, distribuídos numa área apro-
ximada de 1.000m2, formados pela concentração
supergênica a partir de arenitos manganesíferos
da unidade PPb2 do Grupo Beneficente, aflorante
nas adjacências.

Análise química por ICP-ES na amostra PV-171
revelou teores de 36,73% de Mn e 1,57% de Fe.

4.3 Calcário

Ocorrência situada a norte-nordeste de Alta Flo-
resta, próximo ao Porto de Areia, rio Teles Pires,
cerca de 400m a norte da sede da fazenda do Sr.
Antônio Beviláquia, distribuída numa lente de apro-
ximadamente 30m de largura por algumas cente-
nas de metros de comprimento acha-se interestrati-
ficada em siltitos cinza-avermelhados da unidade
PPb2 do Grupo Beneficente, em meio a uma topo-
grafia aplainada e rebaixada, sujeita a inundações
periódicas.

Trata-se de um calcário margoso, textura muita
fina, estrutura laminada com atitude E-W/30�S, forte
efervescência ao HCl diluído e uma composição
predominante de carbonatos (58%) em agregados
de cristais xenomórficos, entremeados por argilo-
minerais (10%), sericita (5%), grãos detríticos de
quartzo (10%), K-feldspato (5%) e cristais tabulares
de hornblenda (5%).

Suas características texturais, estruturais, compo-
sicionais e de lito-ambiência induzem a uma provável
correlação litoestratigráfica com a unidade clastoquí-
mica basal, definida em furos de sonda na região de
Terra Preta, cabeceiras do rio Sucunduri (Carvalho &
Figueiredo, 1982), bem como a Seqüência Carboná-
tica (figura 4.6) detectada em furos de sondagem nas
partes NW e SE da Serra do Cachimbo (Lopes,
2001) pertencentes ao Grupo Beneficente.
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Figura 4.5 – Seção geológica de uma linha de sondagem mostrando a distribuição do ouro em profundidade. Os
teores são geralmente baIxos, característica do minério disseminado (Fonte: JICA/MMAJ,2001).

Fotografia 4.17 – Ocorrência de manganês, no córrego
Rasteira, estrada para a Cachoeira da Perdição

(PV-173).



4.4 Minerais e/ou Rochas Industriais Utilizadas
na Construção Civil

Pedras Ornamentais – Em cerca de 60% da área
do Projeto Alta Floresta são encontrados expressi-
vos afloramentos, na forma de lajedos e/ou blocos,
subovalados com alguns metros de diâmetro de
granitóides deformados, ou não, com matizes di-
versas, destacando-se os granitos vermelhos
Nhandu, Nova Canaã e Teles Pires, as vulcânicas e
sub-vulcânicas da Suíte Colíder e os granitos cinza-
rosados a esbranquiçados das Suítes Intrusivas Ju-
ruena e Paranaíta entre os não-deformados.

As relevantes ocorrências de granitos São
Pedro (fotografias 4.18 e 4.19) e São Romão, si-
enogranitos Apiacás, e tonalitos, enderbitos e
dioritos da Suíte Vitória, sobressaem entre os
granitóides deformados. Todos portadores de
requisitos para elaboração de pedras polidas
ou não.

A proximidade dessas ocorrências aos maiores
centros urbanos da parte norte de Mato Grosso
(Alta Floresta e SINOP) e a infra-estrutura já implan-
tada, propiciam meios indispensáveis para tornar
esta área num expressivo pólo graniteiro dessa re-
gião.

Alta Floresta Integrado (Folhas SC.21-V-D - Rio São João da Barra,
SC.21-X-C - Alta Floresta, SC.21-Z-A - Ilha 24 de Maio e SC.21-Z-B - Vila Guarita)
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Figura 4.6 – Correlação litoestratigráfica entre furos de sonda da região da Terra Preta, cabeceiras do rio Sucun-
duri (Carvalho & Figueiredo, 1982), e da região da Serra do Cachimbo (Lopes, 2001).



Brita – Foram cadastradas 4 (quatro) pedreiras
em atividade, sendo duas no município de Colíder,
uma em Matupá e outra em Alta Floresta.

As pedreiras de Colíder localizam-se na mar-
gem leste da rodovia MT-320, com acesso co-
mum a 6km a norte da área urbana, onde são ex-
traídas e modeladas britas a partir de monzogra-
nito de cor rosa, granulação média a grossa, isó-
tropo, da Suíte Nova Canaã, com produção apro-
ximada de 15.000t/mês, segundo informações lo-
cais.

A pedreira de Matupá está localizada na mar-
gem direita do rio Peixoto de Azevedo, 6km a su-
deste da cidade homônima. O biotita monzogranito
da Suíte Intrusiva Matupá é a matéria-prima usada
para elaboração da brita, cuja produção estimada
é da ordem de 3.000t/mês.

Tem-se, ainda, a pedreira de Alta Floresta, situa-
da na fazenda Cachoeirinha, próximo ao Frigorífico
de Alta Floresta, desenvolvida em granito cinza ro-
sado da Suíte Intrusiva Paranaíta, onde são produ-

zidas britas destinadas à pavimentação da rodovia
MT-206, trecho Alta Floresta-Paranaíta. A fração
areia grossa resultante do processo de britagem é
usada na construção civil, com boa aceitação pelo
mercado.

Areia-Cascalho – Seus principais depósitos
acham-se distribuídos nas planícies aluviais dos
rios Teles Pires e Juruena e seus principais tributá-
rios, destacando-se os rios Paranaíta, Apiacás, Pei-
xoto de Azevedo, Santa Helena e São João da Bar-
ra. Nesses sítios predominam lentes de areia média
a grossa, sobrepostas a níveis de cascalhos, pró-
prias para produção de argamassa e concretos.

Os sedimentos arenosos desses rios sofrem
contínuo transporte e deposição sucessiva, for-
mando expressivos depósitos de areia.

Argila – Acha-se distribuída amplamente pela
área do Projeto Promin Alta Floresta, como constitu-
inte do litossolo, produto da alteração intempérica
de rochas granitóides e também como resultado da
sedimentação em planícies aluviais, destacando-se
as dos ribeirões Quatro Pontes (oeste de Carlinda),
Taxidermista, Parado e Caarapá. Esses depósitos,
formados por argilas vermelha, são destinados a
produção de tijolos, telhas e cerâmica vermelha.

4.5 Indícios Mineralométricos, Químicos e
Geofísicos

A cartografia geológica básica do Projeto Alta
Floresta foi acompanhada de prospecção geoquí-
mica, através da coleta sistemática de amostras de
sedimentos de corrente (1.224 amostras) e de con-
centrados de bateia (1.553 amostras) distribuídos
numa densidade média de 1 amostra/15km2 de
área de captação, cujos resultados acham-se re-
produzidos em mapas de distribuição de elemen-
tos traços (ppm) em sedimentos de corrente e de
minerais pesados, detectados na análise mineraló-
gica semiquantitativa ótica, em concentrados de
bateia (Araújo & Andrade, 2001).

Ouro-Pirita – O mapa de distribuição de Au
(ppb) em sedimentos de corrente e de pintas de
Au e pirita em concentrados de bateia (figura 4.7),
ratificou os pólos principais de concentrações au-
ríferas do Projeto Alta Floresta: 1 - Juruena-Novo
Astro; 2a - Novo Satélite; 2b - Novo Planeta; 3 - Pa-
ranaíta; 4 - Trairão; 5 - Alta Floresta; 6 - Peixoto de
Azevedo/Matupá; 7 - Vila União do Norte; 8 - Fi-
gueira Branca; 9 - Nova Canaã; 10 - Cabeça; 11 -
Mogno-Rato; 12 - Nova Santa Helena. Os cinco pri-
meiros e o Mogno-Rato (11) acham-se em domínio
dos granitos e monzogranitos magnéticos e porfi-
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Fotografia 4.18 – Granito São Pedro (vista geral).

Fotografia 4.19 – Detalhe da foto anterior.



ríticos da Suíte Intrusiva Paranaíta e às vezes da
subvulcânica da Suíte Colíder. O 4 (Trairão) e o12
(Nova Santa Helena) ligados ao Granito Nhandu; o
6 (Peixoto de Azevedo/Matupá), o 7 (Vila União do
Norte) e o 8 (Figueira Branca), no domínio dos litó-
tipos das suítes Matupá, Flor da Serra e Colíder;
o10 (Cabeça), ligado às metavulcânicas ácidas e
metassedimento do Grupo São Marcelo-Cabeça,
e o 09 (Nova Canaã) aos alcaligranitos da Suíte
Nova Canaã.

Os resultados obtidos em sedimentos de cor-
rente variaram de 1 a 5.102ppb de Au com uma
média de 45ppb de Au, enquanto a análise mine-
ralógica feita em concentrados de bateia quantifi-
cou uma variação de 1 a 260 pintas, havendo ge-
ralmente uma correspondência entre os valores
máximo de Au em sedimentos de corrente e os
maiores números de pintas obtidas nos concen-
trados de bateia.

A distribuição da pirita nos concentrados de
bateia mostrou-se dispersiva e aleatória, não ser-
vindo como mineral farejador as mineralizações
auríferas, apesar de estar ligada geneticamente
aos jazimentos auríferos primários. Essa dissoci-
ação é creditada principalmente devida à facili-
dade de alteração deste sulfeto no ambiente se-
cundário.

Notou-se, também, uma ampla dispersão na fai-
xa de 1 a 10 pintas de Au (figura 4.7) distribuída
por toda a área do Projeto Alta Floresta, creditada

em parte ao efeito pepita, resultado de sucessivas
precipitações e solubilizações de Au na corrente.

Barita, Fluorita e Turmalina – O mapa de distribui-
ção de Li (ppm) em sedimentos de corrente e de ba-
rita, fluorita, turmalina, epidoto e topázio em concen-
trados de bateia (figura 4.8) revela uma zona anôma-
la com indícios de barita (1%), fluorita (1%), topázio
(>2%) e turmalina (>10%) distribuída a norte do rio
Teles Pires, entre os portos da fazenda Vaca Branca
e Madeiseik (Folha Alta Floresta), no domínio de an-
desitos microporfiríticos e brechas andesíticas com
sulfetos disseminados, da Suíte Colíder.

Nesta área superpõem-se ainda, expressivas
anomalias de Fe, Cu, La, com valores máximos de
>3%, 45ppm e 85ppm respectivamente, obtidos
em sedimentos de corrente.

Estes resultados geoquímicos e o ambiente geo-
lógico, próprio de alto nível crustal (vulcânica/sub-
vulcânica), acompanhados de processos de bre-
chação magmática e alteração hidrotermal, conju-
gados com a presença de barita, fluorita e sulfetos,
são alguns dos atributos requeridos na montagem
do modelo de depósitos tipo Olympic Dam, de
Au-U-Cu, segundo Pollard & Williams (1999).

Foram encontradas, também, expressivas pro-
porções de turmalina (15 a 45%) distribuídas nos
concentrados de bateia, coletados nas cercanias
dos garimpos do Fabinho/Gil, ligada a possíveis ní-
veis de BIF’s turmalínicos, ricos em sulfetos com
ouro, ou a zonas hidrotermalizadas e venuladas re-

Alta Floresta Integrado (Folhas SC.21-V-D - Rio São João da Barra,
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Figura 4.7 – Mapa de distribuição de Au (ppb) em sedimentos de corrente e de pintas de Au e pirita em concen-
trados de bateia. Araújo & Andrade (2001).



lacionadas ao ambiente vulcano-sedimentar do
Grupo São Marcelo-Cabeça.

Foram detectados, ainda, quantidades signifi-
cativas de turmalina (>10%), topázio (>1,4%) nos
concentrados de bateia das áreas adjacentes ao
microgranito greisenizado (Garimpo Trairão) e
granito hidrotermalizado (fazenda Figueira Bran-
ca), ambos pertencentes ao Granito Nhandu.

Fosfato – Alguns indícios de fosfato foram detec-
tados a norte de Alta Floresta no domínio das Alcali-
nas Rio Cristalino, através da análise mineralógica
semiquantitativa em concentrados de bateia (figura
4.9), coincidindo com expressivas anomalias de K,
Th e U, ratificadas em parte pelo valor de 1.500cps
(cintilômetro SPP-2) medido no afloramento CC-218
(riebeckita-egirina sienito), superpostas a elevados
valores magnéticos (cartas aerogeofísicas).

Nesta área foram identificados fosfatos perten-
centes ao grupo da hamlinita, entre os quais se
destacam a goiasita (fosfato básico, hidratado de
estrôncio e alumínio), gorceixita (fosfato básico hi-
dratado de bário e alumínio) e florencita (fosfato
básico de cério e alumínio), que em certas amos-
tras atingiram a marca de 15% (análise semiquan-
titativa).

Foram identificados também vários indícios de
monazita, com valores de até 15% em concentrados
de bateia e expressivas anomalias de Y, La e As em
sedimentos de corrente (figuras 4.9, 4.10 e 4.11),
distribuídas no domínio dos litótipos do Complexo
Bacaeri-Mogno e em coberturas lateríticas desen-
volvidas no domínio do Granito Teles Pires, situadas
respectivamente na parte centro-oeste e sudeste do
Projeto Alta Floresta.
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Figura 4.8 – Mapa de distribuição de Li (ppm) em sedimentos de corrente e de barita, fluorita, turmalina, epidoto
e topázio em concentrados de bateia. Araújo & Andrade (2001).
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Figura 4.9 – Mapa de distribuição de La (ppm) em sedimentos de corrente e de fosfato e monazita em concentra-
dos de bateia. Araújo & Andrade (2001).

Figura 4.10 – Mapa de distribuição de Y (ppm) em sedimentos de corrente e de monazita em concentrados de
bateia. Araújo & Andrade (2001).
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Figura 4.11 – Mapa de distribuição de As (ppm) em sedimentos de corrente e de pintas de ouro em concentra-
dos de bateia. Araújo & Andrade (2001).



5

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

OProjeto Alta Floresta forneceu um melhor en-
tendimento da geologia da parte sudoeste do Crá-
ton Amazônico.

Seus produtos finais estão embasados em infor-
mações geológicas, geofísicas, geoquímicas, me-
talogenéticas e geocronológicas e permitiram uma
nova ordenação estratigráfica com a individualiza-
ção de uma série de unidades e a consolidação de
um modelo tectônico mobilista, com o reconheci-
mento de um arco magmático de idade entre
1,85Ga e 1,75Ga (Arco Magmático Juruena), justa-
posto ao Arco Magmático Cuiú-Cuiú (2,10Ga a
1,95Ga), caracterizado na região do rio Tapajós
(Vasquez et al., 2002). Rochas metavulcano-sedi-
mentares deformadas, aflorantes na porção sudo-
este deste projeto, mostram uma granitogênese
peraluminosa de idade U-Pb de 1.743 � 4 Ma e são
interpretadas como pertencentes a um provável
arco magmático acrescionário acoplado ao Arco
Magmático Juruena e correlacionável ao Arco
Magmático Roosevelt .

Ao Arco Cuiú-Cuiú estão associadas rochas
gnáissicas do Complexo Cuiú-Cuiú, rochas graníti-
cas pós-colisionais ou pós-orogênicas da Suíte
Intrusiva Matupá e rochas básicas da Suíte Intrusi-
va Flor da Serra. Suas idades-modelo Sm/Nd situ-
am-se em torno de 2,3Ga e as idades U-Pb por vol-

ta de 1,99Ga para o complexo e 1,88Ga para as suí-
tes.

O Arco Juruena abrange a maior parte da área e
encontra-se estruturado segundo a direção WNW-
ESE. Apresenta idade-modelo Sm/Nd de 2,2Ga e
idade U-Pb entre 1,85Ga e 1,75Ga e é caracteriza-
do por dois segmentos crustais distintos: o primeiro
pouco deformado em regime rúptil a rúptil-dúctil e
denominado terreno plutovulcânico (1,85Ga-
1,80Ga), e o segundo com a denominação de terre-
no acrescionário de médio a alto grau metamórfico
(1,80Ga e 1,75Ga), em regime dúctil.

O terreno plutovulcânico é formado pela ascen-
são de magmas híbridos, mixing de fontes crustais
derivadas da placa consumida e de fontes mantéli-
cas, cuja idade-modelo de 2.221Ma e valores �Nd
(t) de 1,25 são compatíveis com a idade modelo da
placa oceânica subductada (Complexo Bacaeri-
Mogno, 2.240Ma) e com variável e crescente grau
de assimilação e contaminação crustal. A este ter-
reno estão associadas as seguintes unidades: Suí-
te Intrusiva Juruena (granitos e monzogranitos, cal-
cioalcalinos alto-K, meta e peraluminosos, pouco
magnéticos e de idade U-Pb de 1.848 � 17Ma); Suí-
te Intrusiva Paranaíta (granitos e monzogranitos
magnéticos, calcioalcalinos de médio a alto-K e
com idade U-Pb entre 1.819 � 6Ma e 1.793 �6Ma);
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Alcalinas Rio Cristalino (sienitos e quartzo-sienitos
de idade U/Pb e 1.806 � 3Ma); Granito Nhandu (gra-
nitos, monzonitos, sienogranitos e subvulcânicas,
calcioalcalinos alto-K, com tendência shoshonítica);
Suíte Colíder (microgranitos, vulcânicas ácidas a in-
termediárias, com piroclásticas e epiclásticas asso-
ciadas, características químicas calcioalcalina
alto-K e idade U/Pb entre 1.801 � 11Ma e 1.773 �

9Ma), sinalizando vinculação genética, temporal e
espacial com os granitos destes terrenos); Intrusivas
Básicas Guadalupe (gabros e dioritos); e Granito Te-
les Pires (alcaligranitos e leucogranitos, calcioalcali-
nos, alto-K e de idades U/Pb de 1.757 � 16Ma e ida-
de-modelo Sm/Nd, de 2.100Ma).

Nos terrenos de médio a alto grau associam-se
rochas do Complexo Bacaeri-Mogno (gnaisses síli-
co-aluminosos, metacherts, anfibolitos e metaga-
bróides, com idade modelo Sm/Nd de 2,24Ga); da
Suíte Vitória (enderbitos e metadioritos, calcioalca-
linos, médio a alto-K, de idade U/Pb de 1.785 � Ma e
idade-modelo Sm/Nd de 2,18Ga); do Complexo
Nova Monte Verde (gnaisses e migmatitos ortoderi-
vados e granitos, de idade U-Pb de 1.774 � 28Ma);
e dos granitos São Pedro (calcioalcalinos, peralu-
minosos a metaluminosos, de origem híbrida, de
idade U-Pb de 1.784 � 17Ma e idade-modelo
Sm/Nd entre 2,14 e 2,06Ga); São Romão (calcioal-
calinos alto-K, de idade U/Pb de 1.770 � 9Ma e ida-
de-modelo Sm/Nd de 2,17 a 2,07Ga) e Apiacás
(leucogranitos peraluminosos).

Rochas plutônicas deformadas, calcioalcalinas
alto-K, peraluminosas de idade U/Pb de 1.743 �

4Ma da Suíte Nova Canaã, intrudidas em rochas
metavulcano-sedimentares do Grupo São Marce-
lo-Cabeça, interpretado como uma bacia de
back-arc, provavelmente representem um novo
segmento de arco acoplado ao Arco Juruena e cor-
relacionável ao Arco Roosevelt.

As coberturas sedimentares proterozóicas estão
representadas pelos grupos Beneficente e Caiabis
(Formação Dardanelos).

O primeiro recobre a parte norte do projeto e é
constituído por um conjunto de rochas siliciclásti-
cas e carbonáticas. Zircões detríticos dos conglo-
merados basais forneceram idades entre 2,64Ga e
1,72Ga, sendo esta última indicativa de idade máxi-
ma para o início de sua deposição.

A Formação Dardanelos, que ocorre na parte
sul da área, mostra uma sedimentação clásti-
ca-continental e datações em zircões detríticos
com idades entre 1,98Ga e 1,37Ga, indicando
uma idade máxima de 1,37Ga para o início de sua
sedimentação.

A deposição destas coberturas está relacionada
às megazonas de cisalhamento transcorrentes rúp-
til-dúctil a dúctil, de direção EW a NNW-ESSE, que
propiciaram a formação de bacias tipo strike slip ou
pull-apart que evoluíram progressivamente para
bacias tipo rombóide.

Diques e sills de idades proterozóicas e paleo-
zóicas e coberturas tércio-quaternárias e depósitos
aluvionares completam a estratigrafia.

As feições estruturais observadas levaram à iden-
tificação no Arco Juruena de dois regimes deforma-
cionais distintos, desenvolvidos em uma fase de
subducção/colisão oblíqua e outra transcorrente.

A primeira desenvolveu-se em domínio com-
pressivo dúctil em condições de pressão e tempe-
ratura compatíveis com a fácies anfibolito a granuli-
to. As primeiras estruturas indicam cisalhamento
simples e puro, convergente no sentido SE para
NW, com rotação do �1 de N65�W para N-S em regi-
me contracional oblíquo e cinemática dextral. Afe-
tou as unidades mais antigas (Complexo Cuiú-Cuiú
e Bacaeri-Mogno) e corresponde à fase de conver-
gência e fechamento da bacia oceânica, encurta-
mento crustal e geração de estruturas NE-SW.

Na segunda nota-se a predominância de um regi-
me de cisalhamento não-coaxial, e rotação de �1
para N55�E, gerando megazonas de transcorrên-
cias oblíquas, dúctil, rúptil-dúctil e rúptil, de cinemá-
tica predominante sinistral orientadas nas direções
NW-SE a WNW-ESSE e cisalhamentos transcorren-
tes dextrais, antitéticos, de direção aproximada N-S.

A maior parte da produção mineral da região
está relacionada à exploração aurífera. Nas déca-
das de 80 e 90 foram explotadas cerca de 125 tone-
ladas de ouro, oriundo principalmente de garimpos
aluvionares, atualmente quase todos desativados.
O estudo das características morfológicas, estrutu-
rais e texturais dos jazimentos primários ainda não
desativados, levou à individualização de três tipos
principais: (1) veios de quartzo preenchendo zonas
de cisalhamento confinadas, em domínio de natu-
reza rúptil-dúctil; (2) stockworks, brechas hidroter-
mais e veios de quartzo extensionais, em domínio
rúptil e associados a zonas perféricas de cúpulas
graníticas; e (3) veios dobrados e boudinados de
quartzo em rochas metavulcano-sendimentares
em domínio dúctil.

Os demais bens minerais estão associados à pro-
dução de materiais de construção civil (areia, brita e
argila). Ocorrências de calcário, manganês e sulfe-
tos necessitam ainda de uma melhor avaliação.

Em função dos resultados obtidos recomen-
da-se: prosseguimento de mapeamento geológico
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e prospecção geoquímica, na escala 1:250.000,
para oeste e sudoeste, objetivando evoluir no co-
nhecimento geológico e estabelecer a continuida-
de do Arco Magmático Juruena para oeste e confir-
mar a presença de outro Arco Magmático a sudo-
este, além de complementar os dados geocronoló-
gicos e litogeoquímicos das unidades mapeadas;
mapeamento geológico na escala 1:100.000 ou
maiores nas áreas com potencialidade para jazi-
mentos auríferos, visando atrair investimentos pri-
vados para o desenvolvimento do setor mineral na

região; e levantamento geológico de semidetalhe
da borda sul do Grupo Beneficente objetivando a
descoberta e caracterização química de novos ja-
zimentos de rochas carbonáticas.

Pode-se recomendar também: o estudo metalo-
genético integrado das províncias aurífera Tapajós
e Alta Floresta; Incentivar as pesquisas na região
(mestrados e doutorados) para avançar no conhe-
cimento da metalogênese das mineralizações aurí-
feras e da geologia regional; os modelos dos depó-
sitos de Au da região.
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GRANITO SÃO ROMÃO

DIABÁSIO CURURU

GRUPO CAIABIS

GRUPO BENEFICENTE

Diabásios e gabros.

DIQUES E SILLS BÁSICOS

SUÍTE NOVA CANAÃ

GRUPO SÃO MARCELO-CABEÇA

GRANITO TELES PIRES

GRANITO APIACÁS

Biotita monzogranito e sienogranito, leucocráticos.

Micromonzogranito sulfetado e granófiro.

Álcali-granito e sienogranito.

Muscovita-biotita-granito, muscovita- biotita monzogranito.

Riolito, riodacito, tufo, brecha vulcânica, microgranito,  micromonzo-
granito e microquartzo diorito.

Hornblenda-biotita granito, biotita granito porfiroclástico e quartzo
monzonito subordinado.

FORMAÇÃO DARDANELOS

Diabásio.Jdc

COBERTURAS  CENOZÓICAS

Aluvião arenoso e argiloso, localmente com níveis de cascalho.

Argilito e siltito, vermelhos e com lentes de arenito.

Arenito friável com lentes de argilito e siltito (a).

Arenito  com raras lentes de argilito e siltito.

Argilito  vermelho  com intercalações  de  arenito, siltito e calcário.

Arenito  com lentes de siltito e conglomerado.

Arenito, arenito arcoseano e conglomerado.

Arenito arcoseano com raros níveis de conglomerado.

Siltito e argilito com intercalações de arenito.

Arenito  com  intercalações de conglomerado.

Sedimento silto-argiloso e arenoso, inconsolidado, com níveis de 
cascalho.

Latossolo imaturo com níveis de cascalho e desenvolvimento de 
crostas lateríticas.

Biotita metamicrogranito porfirítico, metamicrogranito magnético, 
granada-bioti ta metagranito, bioti ta metagranito, bioti ta 
metagranodiorito, hornblenda-biotita metagranito fino, metagranito 
fino, metamicrogranito.
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SUÍTE INTRUSIVA FLOR DA SERRA

SUÍTE INTRUSIVA MATUPÁ

COMPLEXO CUIÚ-CUIÚ

COMPLEXO BACAERI-MOGNO

Biotita metamonzogranito, granada-biotita,  metagranito, hornblenda-
biotita metamonzogranito, monzodioritos, granodioritos porfiríticos,  
com enclaves de metaquartzo diorito, metamicromonzogranito e 
hornblendito.

Metadiorito, hornblenda-biotita metatonalito e subordinadamente 
metamonzodiorito e metaquartzo diorito.

Biotita gnaisses graníticos, granodioríticos e tonalíticos, sienogranito, 
migmatito, granada-biotita gnaisse, clinopiroxênio anfibolito e 
escapolita-hornblenda gnaisse.

Magnetita-biotita granito vermelho, grosso, com enclaves de quartzo 
diorito. Subordinadamente granito fino porfirítico, sienogranito 
subvulcânico, granófiros, aegirina álcali-granito, quartzo sienito e 
riodacito.

Microgranito e micromonzogranito porfiríticos, riolito, riodacito pórfiro, 
andesito (and), brecha vulcânica riodacítica, tufos e lavas vulcânicas 
ácidas.

Diabásio, gabro, microgabro, diorito pórfiro e hornblendito.

Sienitos, quartzo sienito e riebeckita - aegirina sienito.

Hornblenda-biotita monzonito, quartzo monzonito e monzogranito, 
porfirítico; granitos oxidados com quartzo azulado, biotita-quartzo 
sienito e enclaves de quartzo diorito; e microgranito e 
micromonzogranito pórfiros.

Biotita granito  rosa a cinza esbranquiçado, equigranular a porfirítico, 
monzogranito, biotita-quartzo monzonito, quartzo diorito, biotita tonalito 
e granodiorito.

Gabro, gabrodiorito, quartzo diorito, monzogabro e monzodiorito.

Biotita granito e biotita monzogranito.

Hornblenda monzogranito, biotita-hornblenda monzonito e hornblenda 
monzodiorito.

Clinopiroxênio-hornblenda monzodiorito e hornblenda diorito.

Biotita granito, granito e monzogranito com microgranitos e granófiros 
subordinados.

Biotita gnaisses graníticos a tonalíticos, parcialmente migmatizados e 
com paleossomas de anfibolitos.

Anfibolito com orto e clinopiroxênios (af), enderbito (end), iron formation 
(BIF), hiperstênio-granada quartzito (chert), tremolita-granada 
quartzito (chert), granada-sillimanita-cordierita - biotita gnaisse, 
kinzigito, metagabronorito e metapiroxenito.
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