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A elaboração do mapa Geológico da Porção Brasileira 
da Folha Oiapoque, na escala 1:250.000, resulta de uma 
ação do Serviço Geológico do Brasil – CPRM, empresa 
pública vinculada à Secretaria de Geologia, Mineração e 
Transformação Mineral, do Ministério de Minas e Energia. 
Esse empreendimento, inserido no “Sistema Cartografia da 
Amazônia”, é coordenado pelo Centro Gestor e Operacional 
do Sistema de Proteção da Amazônia – CENSIPAM, do 
qual também fazem parte as Forças Armadas Brasileiras 
(Exército, Marinha e Aeronáutica). O objetivo do mapa 
é o de registrar novas informações no chamado Vazio 
Cartográfi co da Amazônia, com ênfase nas cartografias 
terrestre, náutica e geológica, insumos estratégicos e de 
suporte ao planejamento de políticas públicas, defesa 
nacional e execução de projetos de infraestrutura a serem 
desenvolvidos na região.

O produto foi executado pela Superintendência Regional de 
Belém do Pará, no âmbito do Programa Geologia do Brasil 
– Projeto Oiapoque. Conta com levantamentos e análises 
de dados geológicos, petrográficos, químicos, isotópicos 
e aerogeofísicos  de alta resolução (magnetometria, 
gamaespectrometria) importantíssimos em áreas cobertas 
pela floresta Amazônica, isoladas, de difícil acesso e de 
operações onerosas.

Esse projeto deverá auxiliar  os órgãos de planejamento das 
três esferas do governo federal e em especial ao governo 
do estado do Amapá e seus respectivos municípios no 
estabelecimento de políticas públicas de desenvolvimento 
regional, na medida em que serve de base para novos 
estudos mais detalhados de prospecção e exploração 
mineral, objetivando esclarecer o significativo potencial 
metalogenético para depósitos de ouro de grande porte e 
subsidiariamente mineralizações de ferro, cromo, manganês, 
tantalita-columbita, cassiterita, molibdenita, diamante, 
bauxita e caulim.

O conhecimento geológico e a divulgação de áreas 
potencialmente favoráveis para a presença de substâncias 
minerais de valor econômico deverão atrair investimentos 
por parte de empresas de prospecção e pesquisa mineral, 
com vistas a contribuir e alavancar a atividade de mineração 
no país e para o melhor entendimento da evolução geológica 
do Escudo das Guianas e do Cráton Amazônico.
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O levantamento geológico na escala 1:250.000 da parte brasileira da Folha NA.22-V-B Oiapoque, na 
fronteira Brasil-Guiana Francesa, foi executado pela CPRM –  Serviço Geológico do Brasil – dentro do Programa 
Cartografia da Amazônia, através do Projeto Oiapoque, como parte do Programa Geologia do Brasil (PGB). 

A carta geológica produzida resulta da interação de dados de campo, petrográficos, químicos, isotópicos, 
de interpretação de imagens e de levantamento aerogeofísico de alta resolução, executado pela CPRM na porção 
oriental do Amapá (Projeto Amapá 2007). A utilização deste último recurso propiciou um salto qualitativo 
imensurável à cartografia geológica da área levantada – coberta pela Floresta Amazônica, de penetração difícil, 
isolada e, por conseguinte, de operações onerosas.    

Além disso, todo o projeto está elaborado em formato SIG. A Carta Geológica e os diversos bancos de 
dados multitemáticos interativos são vinculados ao GEOBANK – o Banco de Dados Geológicos do SGB –, e 
podem ser acessados no portal do SGB www.cprm.gov.br.

Todos esses meios tecnológicos avançados disponíveis na obtenção, interpretação, organização e 
divulgação dos dados levantados em mapeamento geológico regional, concedem aos produtos resultantes um 
caráter multiuso, e colocam a CPRM em consonância com as atuais demandas sociais, cada vez mais holísticas 
e complexas. 

O presente CD inclui a Nota Explicativa e a Carta Geológica na escala 1:250.000 da parte brasileira da 
Folha Oiapoque (NA.22-V-B), em formato SIG, sendo ambos produtos do Projeto Oiapoque, executado pela 
Superintendência Regional de Belém. 

A área trabalhada localiza-se na porção oriental do Escudo das Guianas, possuidor de significativo potencial 
metalogenético, portador de depósitos de ouro de grande porte (Omai, Las Cristinas, Camp Caiman, Paul Isnard), 
fontes relevantes de recursos socio-economicos na Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Além destes, o escudo 
encerra mineralizações de ferro, cromo, manganês, tantalita-columbita, cassiterita, molibdenita, diamante, 
bauxita e caulim.

Assim, o Projeto Oiapoque representa um importante instrumento na melhor compreensão dos processos 
geológicos atuantes naquela região – antes bem pouco conhecida – e ao entendimento mais preciso da evolução 
geológica do Escudo das Guianas e do Cráton Amazônico.

Brasília, abril de 2011

     AGAMENON DANTAS                                                        MANOEL BARRETTO
          Diretor Presidente                                                  Diretor de Geologia e Recursos Minerais    
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A área do Projeto Oiapoque corresponde à porção 
brasileira da Folha NA.22-V-B, Oiapoque, localizada no 
extremo norte do Brasil, em região de fronteira com 
a Guiana Francesa. Ela é integrante do setor oriental 
de Escudo das Guianas. A carta geológica na escala 
1:250.000 produzida pelo projeto, resulta da interação 
dos dados de campo, com aqueles provenientes de 
interpretação de  levantamento aerogeofísico de alta 
resolução, de imagens SRTM,  de análises petrográficas, 
químicas e isotópicas. A cartografia e todos os dados 
geológicos da área em foco estão elaborados em 
formato SIG e em bancos de dados interativos. A 
nova concepção tectono-estratigráfica dessa região de 
fronteira é objeto desta Nota Explicativa.

Cerca de 70% da área é constituída por uma 
crosta paleoproterozoica riaciana que consiste em ar-
cos magmáticos retrabalhados e bacias relacionadas 
(greenstone belts). O restante são rochas magmáticas 
intraplaca (diques de diabásio devonianos e neotriás-
sico-eojurássicos) e coberturas sedimentares cenozoi-
cas.

Os arcos compreendem unidades gnáissico-
migmatíticas (Complexos Camopi e Oiapoque) e 
unidades graníticas (Suíte Cricou e Granito Anotaie). 
As bacias relacionadas são os greenstone belts 
associados, que incluem os diversos segmentos do 
Grupo Vila Nova, cujas idades da unidade correlata 
na Guiana Francesa (Formação Paramaca) variam de 
2156 ± 6 Ma a 2137 ± 6 Ma. 

Os resultados geocronológicos Pb-Pb em zircão, 
associados aos dados de campo e petrográficos, pos-
sibilitam reconhecer que  os arcos paleoproterozoicos 
retrabalhados na parte brasileira da Folha Oiapoque 
representam um contexto migmatítico, com protólitos 
mesoriacianos (2,16 a 2,13 Ga) inclusos em granitoi-
des neoriacianos e uma sucessão de eventos magmáti-
cos, com migmatização associada, testemunhada por 

granitoides com idades de cristalização entre 2113 e 
2085 Ma. 

Os dados geocronológicos e os estudos das 
feições planares, lineares e dos indicadores cinemáticos 
registrados em meso e macro escalas, mostram que 
estruturas dúcteis e rúpteis foram originadas durante 
os eventos de deformação das rochas, cuja evolução 
estrutural-metamórfica é parte integrante da concebida 
para os terrenos paleoproterozoicos do Escudo 
das Guianas, que por sua vez é a extensão daquela 
considerada para o Cráton Oeste Africano: polifásica e 
relacionada a uma colisão continental inicial em torno 
de 2,1 Ga com registros de deformação tangencial 
compressiva em dois períodos (2165 - 2100 Ma e 
2095-2085 Ma), que na área  estudada foi obliterada 
pelas falhas e zonas de cisalhamento transcorrentes 
NW-SE e WNW-ESE a ENE-WSW, de cinemática dextral 
e sinistral iniciado em posterior estágio de deformação 
em torno de 2,08 Ga. 

Todas as unidades litoestratigráficas paleoprote-
rozoicas da porção brasileira da Folha Oiapoque são 
contemporâneas à primeira fase de deformação e 
posteriormente submetidas à segunda fase de defor-
mação transcorrente, iniciada por volta de 2,08 Ga. 
Tanto assim que todas as unidades paleoproterozoicas 
mapeadas exibem efeitos de deformação e de recris-
talização metamórfica, que pode atingir até a fácies 
granulito.

As idades modelo das rochas analisadas durante 
o Projeto Oiapoque são paleoproterozoicas. Estes 
resultados e o fato de não haver sido encontrado 
zircão arqueano nas análises geocronológicas, poderia 
sugerir que a área tenha se formado e evoluído no 
Paleoproterozoico. Todavia, a presença de relíquias 
de protólitos plutono-vulcânicos arqueanos nos 
Complexos Camopi e Oiapoque, no lado contíguo 
guianês da folha, e de zircão herdado arqueano em 
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rochas paleoproterozoicas na fronteira Amapá – Guiana 
Francesa, além da ocorrência de rochas com idades 
modelo arqueanas, evidenciam a existência de crosta 
arqueana retrabalhada na Orogenia Transamazônica 
naquela região do Escudo das Guianas.

Os granitoides das unidades riacianas são cal-
cialcalinos de caráter metaluminoso a peraluminoso. 
O padrão de distribuição de elementos terras raras é 
o mesmo nas quatro unidades, com enriquecimento 
em ETRL em relação aos ETRP e marcante predomi-
nância de anomalias negativas de Eu. A maioria pos-
sui ETR fraca a moderadamente fracionados. Quanto 
à ambientação tectônica, eles apresentam assinaturas 
geoquímicas similares àqueles de arco magmático. 
Alguns trends direcionados, nos diagramas classifi-
catórios, para os campos de granitoides intraplaca e 
sincolisionais, indicam uma evolução natural de ama-
durecimento do arco magmático. A grande maioria 
dessas rochas são granitoides de fusão crustal, com 
alguma superposição em torno dos campos de grani-
tóides pós-colisionais e tardi-orogênicos, considerada 
inevitável, uma vez que todos os granitoides evoluem 
em direção às composições do minimum melting. As 
características geoquímicas das unidades riacianas in-
dicam uma similar evolução geodinâmica para esses 
granitoides. 

Rochas básicas associam-se a esses granitoides 
como melanossomas de migmatitos, enclaves máfi-
cos, diques mesozoicos e como enclaves de anfibolito 
do Grupo Vila Nova. Elas são quimicamente classifica-
das como basaltos subalcalinos e andesitos. São enri-
quecidos em ETRL relativamente aos ETRP em padrão 
fracamente fracionado. 

Os discriminantes químicos indicam que a 
maioria das rochas são basaltos calcialcalinos de 
arco vulcânico. Os diabásios dos diques mesozóicos 
Cassiporé são toleiítos intraplaca, e os enclaves de 
anfibolitos do Grupo Vila Nova representam MORBs 
enriquecidos. 

Indício pontual de sedimentação paleozoica 
é evidenciado pela ocorrência de microfósseis do 
Devoniano Médio em folhelhos ardosianos na região 
costeira da Folha Oiapoque. Deformação rúptil 
precursora à abertura do Atlântico gerou falhas 
preenchidas por diques neodevonianos (Microgabro 
Oiapoque - 380 Ma), e enxames de diques N-S do 
Diabásio Cassiporé (210-191 Ma). Falhas dextrais 
e zonas altamente fraturadas de direção NE-SW 
testemunham o evento originário da Falha Oiapoque, 
ocorrente imediatamente após (200-190 Ma) o 
emplacement do Diabásio Cassiporé, cujas rochas 
são por ele fraturadas e recristalizadas. A exemplo 
do que ocorre no Cráton Oeste Africano, a presença 
destas estruturas na área cartografada é marcante. A 
Falha Oiapoque, por onde corre o rio homônimo, é 
não somente a mais expressiva representante deste 
episódio, como a mais notável estrutura, e o divisor 
natural Brasil – Guiana Francesa.

No Fanerozoico ocorreu a sedimentação da 
cobertura costeira, iniciada em ambiente continental 
fluvial e transicional flúvio-marinho geradora do 
Grupo Barreiras (Paleógeno-Neógeno), e prosseguida 
pela formação dos depósitos flúvio-marinhos e flúvio 
aluviais holocênicos.



The study area corresponds to the Brazilian side 
of the NA.22-V-B sheet, situated on the extreme north 
of Brazil, in the region bordering French Guiana. This 
terrane integrates the eastern part of the Guyana 
Shield. The 1/250.000 geological map produced by 
the Oiapoque Project, results from the interaction of 
the field data with those obtained from interpretation 
of the high resolution geophysical surveys, of SRTM 
images, as well as from the petrographic, chemical and 
isotopic analyses. The mapping and all the geological 
data of the  study area are prepared in GIS format and 
organized in interactive databases. A new tectono-
stratigraphic subdivision of this region is the subject of 
this Explanatory Note. 

Approximately 70% of the study area consists 
of a Paleoproterozoic crust formed by reworked calc-
alkaline magmatic arcs and related basins (greenstone 
belts). The rest are within-plate magmatic rocks 
(Devonian and Triassic-Jurassic diabase dikes) and 
Cenozoic sedimentary cover.

The arcs comprise migmatitic-gneissic units 
(Camopi and Oiapoque Complexes) and granitic units 
(Cricou Suite and Anotaie Granite). The associated 
greenstone belts include several segments of the 
Vila Nova Group, whose age of the correlative unit 
in French Guiana (Paramaca Formation) ranges from 
2156 ± 6 Ma to 2137 ± 6 Ma.

The Paleoproterozoic reworked magmatic arcs 
represent a migmatitic context, where Mesorhyacian 
protoliths (2.16  to 2.13 Ga) are included in Neorhyacian 
granitoids, besides a succession of magmatic and 
migmatic events witnessed by granitoids with 
crystallization ages between 2113 and 2085 Ma.

Geochronological and structural data show that 
brittle and ductile structures were originated during  
deformation events, whose metamorphic-structural 
evolution is that designed for the Paleoproterozoic 

terrains of the Guyana Shield, which is an extension of 
that considered for the West African Craton: polycyclic 
and related to an initial continental collision around 
2.1 Ga, with records of thrusting in two periods (2165-
2100 Ma and 2095-2085 Ma), which were obliterated 
by a major transcurrent tectonics with sinistral and 
dextral strike-slip faults, around 2.08 Ga.

All the Paleoproterozoic lithostratigraphic units 
are contemporary with the first phase of deformation 
and submitted to the subsequent transcurrent 
tectonics. That is why all of them exhibit effects of 
deformation and metamorphic recrystallization, which 
can reach up to the granulite facies.

The model ages of all the rocks analyzed during 
the Oiapoque Project are Paleoproterozoic. These 
results and the fact that it has not been found Archean 
zircon in the Pb evaporation analyses, might suggest 
that the area has been formed and evolved in the 
Paleoproterozoic. However, the presence of Archean 
protolith relics inside Camopi and Oiapoque Complexes, 
on the Guyanese adjacent side of the NA.22-V-B 
sheet, and the presence of Archean inherited zircons 
in Paleoproterozoic rocks at the border Amapá-French 
Guiana, besides occurrence of Archean model ages, 
are enough evidence of an Archean crust worked 
during the Transamazonian Orogeny in that region of 
the Guyana Shield.

The Rhyacian calc-alkaline granitoids are meta-
luminous to peraluminous. Their geochemical cha-
racteristics indicate a similar geodynamical evolution. 
Chondrite normalized rare earth element patterns are 
the same in the four units, with enrichment in LREE 
compared to HREE and striking predominance of Eu 
negative anomalies. The granitoids have geochemical 
signatures similar to those of the continental magma-
tic arcs, and result from crustal melting.

ABSTRACT



Basic rocks are associated with granitoids 
as melanosomes in migmatites, mafic enclaves, 
Mesozoic diabase dikes and amphibolite enclaves 
from Vila Nova Group. They are chemically classified 
as subalkaline basalts and andesites, and enriched in 
LREE in a weakly fractionated pattern. Most of them 
are calc-alkaline volcanic-arc basalts. The Mesozoic 
diabase dikes are within-plate tholeiites and the Vila 
Nova amphibolites represent enriched MORBs. These 
chemical characteristics are consistent with their 
geodynamical evolution. 

Sign of Middle Devonian microfossils inside 
shale near the Amapá coast is evidence of Paleozoic 
sedimentation in that coastal region. Brittle 
deformation associated with the  disruption of Pangea 
and the opening of the central Atlantic Ocean, 
generated faults filled by Devonian dikes (Oiapoque 
Microgabro – 380 Ma), and dominantly north-south-

striking dike swarms of  the Cassiporé Diabase (210 
– 191 Ma). Dextral faults and highly fractured NE-SW 
zones witness the Oiapoque Fault generator event, 
immediately after (200 – 190 Ma) the Cassiporé 
Diabase emplacement, whose rocks are fractured and 
recrystallized by that event. As happened in the West 
African Craton, the existence of these structures in the 
study area is remarkable. The Oiapoque Fault, through 
which flows the homonym river, is not only the most 
significant representative of this episode, as the most 
remarkable structure, and the Brazil-French Guiana 
natural border.

Cenozoic sedimentation took place on the eastern 
coastal region, with the Paleogenic-Neogenic Barreiras 
Group deposition in a fluvial and fluvial-marine 
environment. In the Quaternary were formed the 
fluvial-marine and fluvial alluvial Holocenic deposits.
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A área do Projeto Oiapoque corresponde à porção 
brasileira da Folha NA.22-V-B Oiapoque (3º- 4º N e 51º 
- 52º30’ W). Ela é integrante do Escudo das Guianas, e 
está localizada no extremo norte do Brasil, na fronteira 
Amapá – Guiana Francesa (Figura 1). Dos 18.510 km2 

que compõem a mencionada quadrícula, cerca de 5% 
(960 km2) representam o Oceano Atlântico. A parte 
brasileira equivale aproximadamente a 71% (13.194 
km2), e 29% (5.316 km2) pertencem à Guiana Francesa 
(Figura 2).

1. INTRODUÇÃO

A carta geológica na escala 1:250.000 do lado 
brasileiro, resulta do estudo em 356 estações  (Figura 
2), das quais 238 realizadas quando das campanhas de 
campo executadas em 1996, 1997 e 2006  pela CPRM 
– BRGM, e 127 pela CPRM, durante o Projeto Norte 
da Amazônia (Costa et al., 1974). Todas as estações 
encontram-se na área pré-cambriana brasileira da 
folha NA.22-V-B (8418 km2), de onde foram coletadas 

um total de 287 amostras de rocha, perfazendo, 
respectivamente, 1 estação/ ~ 23 km2 e 1 amostra/ 
~30 km2. 

Das amostras de rocha coletadas, 280 foram 
submetidas à análise petrográfica, 10 à análise 
geocronológica Pb-Pb em zircão e análise isotópica Sm-
Nd, e 71 à análise química para elementos maiores, 
traços e ETR.   

Figura 1 – Área do Projeto Oiapoque – a porção brasileira da Folha NA.22-V-B, na fronteira Brasil – Guiana  Francesa.
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A área trabalhada, como todo o Escudo das 
Guianas, é coberta pela floresta tropical Amazônica. 
Possui poucas exposições de rochas e difícil acesso. 
A utilização de imagens de satélite nos trabalhos de 
mapeamento é impossibilitada pela intensa quantidade 

de nuvens o ano inteiro. As imagens de radar eliminam 
as nuvens, mas não fornecem significativas diferenças 
texturais, morfológicas e estruturais de modo a permitir 
a interpretação e discriminação espacial seguras das 
unidades litoestratigráficas.

A densa cobertura vegetal da área e a impossibi-
lidade de utilização de imagens de satélite e de radar 
na interpretação das unidades litoestratigráficas, torna 
imprescindível o uso de levantamento aerogeofísico, 
como ferramenta auxiliar na cartografia geológica bási-
ca da Amazônia. 

A carta geológica do lado brasileiro da Folha 
Oiapoque foi elaborada com auxílio de levantamento 
aerogeofísico de alta resolução, executado pela CPRM 
(2007) na região oriental do Amapá, desde a porção 
meridional (15’N) até a fronteira com a Guiana Francesa 
(4ºN de latitude). Esse fato propiciou um salto qualitativo 
na cartografia geológica da mencionada carta.

As unidades litoestratigráficas foram caracterizadas 
através da reunião, integração e interpretação dos 
dados de campo, das análises petrográficas, das 
imagens SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) e 
dos levantamentos geofísicos gamaespectrométricos, 
magnetométricos (campo total e primeira derivada 
vertical), e de diversas composições de bandas 
específicas. As análises isotópicas  Pb-Pb por evaporação 

em zircão e Sm-Nd em rocha total, e análises químicas 
de elementos maiores, traços e ETR integram o elenco 
de recursos analíticos utilizados na cartografia geológica 
do Projeto Oiapoque.

A interação de todas essas informações permite 
caracterizar a área trabalhada como um segmento de 
crosta paleoproterozoica constituída por unidades me-
tavulcanossedimentares tipo greenstone belt, comple-
xos metamórficos e suítes graníticas orogênicas. Regis-
tros de rochas geradas nas fases precursoras à abertura 
do Oceano Atlântico Sul são microgabros e folhelhos 
ardosianos, ambos do Devoniano (Boekel, 1967; Théve-
niaut; Faraco, 2008), e enxames de diques de diabásio 
Triássico-Jurássicos, estes integrantes da Província Mag-
mática Atlântico Central (Marzoli et al., 1999), associa-
da à ruptura do Pangea e à abertura do Oceano Atlân-
tico. As Coberturas Superficiais consistem em unidade 
sedimentar do Paleógeno/Neógeno – Grupo Barreiras 
– e depósitos de argilas flúvio-marinhas e terraços alu-
vionares do Quaternário (Figura 3).

Figura 2 – Folha Oiapoque com a distribuição das 356 estações geológicas estudadas na porção brasileira.
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A área do Projeto Oiapoque integra o setor 
extremo oriental do Escudo das Guianas (Figura 4). Ela 
faz parte do domínio tectono-geocronológico Norte 
do Amapá (Faraco et al., 2006; Faraco et al., 2009), 
que consiste em um terreno granito-greenstone 
paleoproterozoico, essencialmente constituído por 
complexos gnáissico-migmatíticos, suítes graníticas 
orogênicas e unidades metavulcanossedimentares, na 
porção setentrional daquele estado (Figuras 4 e 5).

A maioria dos granitoides tem idades no 
intervalo 2,11 a 2,09 Ga, alguns são mais antigos 
(2,18 e ≥ 2,13 Ga). Eles contêm enclaves de 
anfibolitos, também paleoproterozoicos (≥ 2,11 a ≥ 
2,07 Ga, Avelar, 2002), protólitos vulcano-plutônicos 
arqueanos a mesoriacianos (3,15 a 2,12 Ga, 
Théveniaut; Faraco, 2008), e são coevos às unidades 
metavulcanossedimentares dos Grupos Vila Nova (Lima 
et al., 1974) e Serra Lombarda (Ferran, 1988). Stock 
semicirculares de Granodiorito Falsino (Lima et al., 
1974) representam magmatismo pós-orogênico com 
idade de 1719 ± 10 Ma (Faraco et al., 2004; Faraco 
et al., 2006), enquanto que os diques de diabásio NNW-
NNE (Diabásio Cassiporé, Lima et al., 1974) registram 
o magmatismo máfico intraplaca que constitui a 
Província Magmática Atlântico Central (191,5 ± 0,9 
- 202 ± 2 Ma, Marzoli et al., 1999), associado com a 
ruptura do Pangea e com o estágio pré-rift do Oceano 
Atlântico, no limite Triássico-Jurássico (210 – 200 Ma, 
Théveniaut; Faraco, 2008).

A presença de tonalito com idade U-Pb de 2,16 
Ga, idade modelo TDM de 2,44 Ga e εNdT + 2,88 
no distrito aurífero de Lourenço, porção central do 
domínio Norte do Amapá, sugere sua caracterização 
como um arco juvenil paleoproterozoico, sem 
evidência de contaminação crustal arqueana (Nogueira 
et al., 2000). Esses dados estão de acordo com os 
obtidos no terreno granito-greenstone da Guiana 
Francesa (Vanderhaeghe et al., 1998), contíguo ao 
domínio Norte do Amapá, em que um período inicial 
de geração de crosta por acumulação de material 
derivado do manto foi identificado entre 2144 ± 6 

Ma e 2115 ± 7 Ma. Da mesma maneira, granitoide 
com 2,10 Ga, idade modelo TDM de 2,18 Ga e εNd 

(T) +2,06, no extremo norte do estado, reforça esta 
caracterização (Faraco et al., 2004; Faraco et al., 2006; 
Faraco et al., 2009).

No entanto, a existência de zircões herdados (2,78 
- 2,54 Ga) em granitoides paleoproterozoicos e zircões 
detríticos de 3,19 a 2,77 Ga, em quartzito da unidade 
metavulcanossedimentar paleoproterozoica Formação 
Paramaca, na região de fronteira Amapá-Guiana 
Francesa (Delor et al., 2000), evidencia a existência de 
crosta arqueana retrabalhada no Paleoproterozoico 
naquela região. Assim, esses dados indicam que o 
domínio Norte do Amapá é formado tanto por crosta 
juvenil paleoproterozoica, como por crosta arqueana 
retrabalhada no ciclo Transamazônico. 

Os resultados isotópicos Sm-Nd em rocha total no 
domínio Norte do Amapá revelam que das dezenove 
amostras analisadas (Tabela 1, Faraco et al., inédito), 
doze não são fracionadas. Dessas, sete possuem 
idades modelo TDM arqueanas (2,89 a 2,51 Ga) e cinco 
siderianas (2,44 a 2,30 Ga). Os valores de εNdT variam 
de -6,08 a +0,84.

Esses dois processos distintos de geração crus-
tal também são observados no terreno granito-
-greenstone da Guiana Francesa e no cráton Oeste 
Africano (Vanderhaeghe et al., 1998), em que um 
período inicial de acreção continental, caracterizada 
pelo emplacement de batólitos tonalíticos calcial-
calinos (2,14 Ga) e origem mantélica, associados a 
lavas e piroclásticas, foi seguido por um período de 
acreção tectônica por reciclagem crustal.

A figura 6 representa o diagrama de evolução 
da composição isotópica de Nd [εNdT] com o tempo 
geológico T, em função da razão Sm/Nd (De Paolo, 
1981), para as rochas paleoproterozoicas do domínio 
Norte do Amapá, bem como as curvas de evolução 
do manto (CHUR) e do manto empobrecido (DM).

2. CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL
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Figura 4 – Localização da área do Projeto Oiapoque no Escudo das Guianas.
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Figura 5 – Mapa geológico simplificado do Amapá – NNW do Pará.
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O registro generalizado de granitoides miloniti-
zados e hidrotermalizados, com quartzo e feldspato 
triturados, carbonato, muscovita, epidoto, a presença 
não rara de disseminações de sulfetos, e a existência 
dos distritos auríferos de Lourenço e Tartarugalzinho, 
permitem considerar essas rochas metalotectos de 
depósitos de ouro. Esse mesmo modelo de minerali-
zação é encontrado em todo o Escudo das Guianas 
(Voicu et al., 2001).

A maioria dos granitoides do domínio Norte 

do Amapá é peraluminosa, incidente no campo dos 
granitoides de arco continental, cujos dados químicos 
(Faraco et al., 2009) são consonantes ao modelo de 
evolução crustal baseado no desenvolvimento de um 
arco magmático calcialcalino, como mecanismo inicial 
de geração de crosta paleoproterozoica no domínio 
Norte do Amapá (Avelar, 2002; Nogueira et al., 2002; 
Faraco et al., 2006) e no terreno granito-greenstone 
contíguo da Guiana Francesa (Vanderhaeghe et al., 
1998).

Figura 6 – Diagrama idade (Ga) x εNd (De Paolo, 1981). Resultados isotópicos Sm/Nd em 
rocha total, idades TDM das amostras do Domínio Norte do Amapá (Faraco et al., inédito).

Tabela 1 - Resultados isotópicos Sm-Nd em rocha total das amostras do Domínio Norte do Amapá
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3. UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS

3.1 GRUPO VILA NOVA (PP2vn)

3.1.1 Considerações Gerais

Foi denominado por Lima et al. (1974) 
aos vários segmentos NW-SE de rochas 
metavulcanossedimentares, tipo greenstone belts, 
amplamente espalhados no Amapá - NW do Pará, 
em substituição à Série Vila Nova (Ackermann, 1948). 
Eles integram serras alongadas NW-SE (Ipitinga, 
Tumucumaque, Navio, Tartarugalzinho, Lombarda, 
etc.), algumas com centenas de quilômetros de 
extensão. 

Errócrona Sm-Nd de 2264 ± 34 Ma (McReath; 
Faraco, 1997) e isócrona Sm-Nd de 2267 ± 66 Ma 
(McReath; Faraco, 2006) foram obtidas em metamafitos 
desta unidade na Serra do Ipitinga, região de fronteira 
Pará – Amapá. Ricci et al. (2001) denominaram Grupo 
Ipitinga, Sequência Treze de Maio (2151 ± 3 a 2071 
± 15 Ma, Costa et al., 2002), Sequência Samaúma, 
e Sequência Fazendinha aos diversos segmentos de 
rochas metavulcanossedimentares daquela região, até 
então integrantes do Grupo Vila Nova, restringindo 
este às faixas de rochas metavulcanossedimentares 
ocorrentes nas bacias dos rios Cupixi e Vila Nova 
(localidade-tipo), onde obtiveram idade de cristalização 
Pb-Pb por evaporação em zircão, em metadacito, de 
2050 ± 2 Ma (Costa et al., 2002). Nessa mesma região, 
foram detectados granitoides intrusivos no Grupo Vila 
Nova, com 2,26 Ga (Barreto et al., 2009), coevos às 
metavulcânicas da Serra do Ipitinga, definidas como 
Grupo Ipitinga (Ricci et al., 2001).

Não foi possível a datação de rochas das unidades 
metavulcanossedimentares no lado brasileiro da Folha 
Oiapoque. No lado francês as idades das rochas 
metavulcanossedimentares da Formação Paramaca, 
variam de 2156 ± 6 Ma a 2137 ± 2 Ma (Delor 

et al., 2001, 2003). Assim, este intervalo de idade é 
aqui considerado às correspondentes brasileiras e 
mantida a denominação Grupo Vila Nova de Lima et 
al. (1974).

Na área estudada esta unidade distribui-se 
preferencialmente nas porções centro-oriental e 
nordeste da área estudada, em segmentos alongados 
e orientados segundo NW-SE e E-W. Alguns dos 
quais formam serras (Caripura, Tipoca, etc.), com os 
relevos mais altos registrados no lado brasileiro da 
Folha Oiapoque (100 – 400 m). Eles abrangem as 
bacias dos rios Pantanari, Curipi, Taminá, Urucauá, 
Uaçá e Varador. Dois segmentos ocorrem na parte SW 
da quadrícula, nas bacias dos rios Muline e Marupi 
(Figura 3). 

Os dados de campo, petrográficos e químicos 
permitem caracterizar três unidades distintas 
integrantes do Grupo Vila Nova, na área estudada: 

PP2vnv - A unidade metavulcânica contém 
rochas metavulcânicas máficas, sobretudo actinolita-
tremonita xistos (Figura 7A) e outros metamafitos 
de fácies xisto verde. São melanocráticos, de 
coloração cinza esverdeado, anisotrópicos, de 
texturas nematoblásticas, essencialmente constituídos 
por actinolita e plagioclásio, alguns com sulfetos 
disseminados. Essas rochas são frequentemente 
lateritizadas e cortadas por veios de quartzo.

PP2vnvs  -  As rochas que compõem a unida-
de metavulcanossedimentar são principalmente me-
tamafitos e anfibolitos, melanocráticos, associados a 
paragnaisses e mais raramente granoblastitos leuco-
cráticos. Os metamafitos e anfibolitos são anisotrópi-
cos, foliados, verde escuros, de textura granonema-
toblástica fina a média, constituídos por anfibólio e 
plagioclásio, algumas vezes com sulfetos dissemina-
dos. Os paragnaisses e granitoides possuem texturas 
granolepidoblásticas constituídos essencialmente por 
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quartzo, feldspato e micas. A estruturação E-W é bem 
marcante, demonstrada pelas medidas de foliação 
mais frequentes (N270-275 / 53-76° NE). Foliações 
NW-SE e NE-SW também são registradas.

PP2vns - Quartzo-albita xisto e quartzo xisto, de 
fácies xisto verde a anfibolito, são os integrantes mais 
frequentes da unidade metassedimentar (Figura 7B). 
Sempre anisotrópicos, leucocráticos a mesocráticos, 

de textura granolepidoblástica fina a média, 
essencialmente constituídos por quartzo, feldspato, 
biotita. 

Além dessas maneiras de ocorrência, enclaves 
de rochas metavulcanossedimentares de variadas 
formas e tamanhos, ocorrem nas diversas unidades 
de granitoides cartografadas (Figura 7C).

3.1.2 Características Petrográficas

PP2vnv - As rochas metavulcânicas máficas são 
principalmente actinolita-tremolita xistos de texturas 
nematoblásticas (fenoblásticas ou não), granulação 
fina a média, desenvolvidas a partir de metamorfismo 
regional de fácies xisto verde alta, em basaltos 
de texturas ofíticas, subofíticas e intergranulares. 
Tremolita, actinolita e plagioclásio são os constituintes 
essenciais. A actinolita verde amarelada passa para 
tremolita incolor, ambas com visíveis planos de 
clivagem quase sempre preenchidos por minerais 
opacos (Figuras 8A, B e C). É comum a cloritização 
dos anfibólios. O plagioclásio é xenoblástico ou 
grosseiramente ripiforme, sempre alterado a sericita 

e argilominerais. Epidoto preenchem cavidades e 
substituem parcialmente os anfibólios e plagioclásio. 
Opacos e apatita ocorrem em quantidades acessórias. 

PP2vnvs - Os anfibolitos e xistos máficos 
participantes desta unidade, possuem texturas 
granonematoblásticas finas a médias, constituídas 
essencialmente por hornblenda e plagioclásio 
(oligoclásio-andesina), ambos subidioblásticos. A 
primeira exibe acentuado pleocroísmo verde amarelo, 
efeitos de deformação interna, como extinção 
ondulante e segregação de minerais opacos ao longo 
dos planos de clivagem. O plagioclásio também 
apresenta extinção ondulante e microfraturas, além 
de alteração para argilominerais. O epidoto ocorre 

Figura 7 – A: Actinolita xisto da unidade 
metavulcânica do Grupo Vila Nova, com 
foliação N155°/85°NE; B: Quartzo-albita xisto 
da unidade metassedimentar do Grupo Vila 
Nova; C: Enclave dobrado de metavulcânica 
máfica do Grupo Vila Nova (eixo da dobra 
N315°), com metamorfismo termal superposto 
(hornblenda hornfels), em metagranitoide do 
Complexo Oiapoque.
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como diminutos grãos resultantes da alteração de 
plagioclásio e hornblenda (Figura 9A). 

Além dessas rochas, ocorrem muscovita-biotita 
gnaisses (paragnaisses) foliados e de textura grano-
lepidoblástica, constituídos por quartzo, microclínio, 
plagioclásio (albita-oligoclásio), biotita e muscovita 
(Figura 9B). O quartzo é xenoblástico, límpido, às ve-
zes com extinção ondulante e microfraturado, com as 
fraturas preenchidas por material ferruginoso. O mi-
croclínio é límpido, neoformado, com inclusões go-
ticulares de quartzo, e o plagioclásio sódico (albita-
-oligoclásio) parcialmente sericitizado e argilizado. 
Lamelas marrons de biotita, orientadas segundo uma 
direção preferencial, são relativamente abundantes. A 
muscovita ocorre associada a biotita ou sobre feldspa-
to. Titanita, em quantidade acessória, distribui-se pela 
rocha em grãos individuais ou associada à biotita. 

Granoblastitos graníticos anisotrópicos são pre-
sentes em zona de contato com o Complexo Oiapo-
que. Quartzo, plagioclásio e microclínio, os consti-
tuintes majoritários, compõem textura granoblástica 
interlobada média, em que o quartzo é xenoblástico, 
com forte extinção ondulante, dimensões variadas, 

desde gotículas inclusas em feldspato, até fenoblastos 
fraturados límpidos, com raras inclusões de biotita. 
O plagioclásio é subidioblástico tabular, com maclas 
polissintéticas curvas. O microclínio é xenoblástico, 
deformado, intersticial. As palhetas de biotita são dis-
persas pela rocha (Figura 9C).

PP2vns - Contém quartzo xistos com pronun-
ciada foliação, de textura porfiroblástica, em que fe-
noblastos arredondados de albita e microclínio estão 
dispersos em matriz granoblástica quartzo-feldspática 
milonítica. O quartzo é xenoblástico, de forma alon-
gada, microfraturado e com forte extinção ondulante. 
Alguns cristais são bem desenvolvidos, consequentes 
de recristalização. Os feldspatos ocorrem como por-
firoblastos alterados à argilominerais, e como grãos 
menores participantes da matriz foliada. A biotita 
apresenta-se como diminutas palhetas dispostas se-
gundo a orientação geral da rocha (Figuras 10A e B).

Paragnaisses de textura inequigranoblástica pro-
tomilonítica, constituídos majoritariamente por quart-
zo e microclínio, e raro plagioclásio, além de biotita e 
muscovita, fazem parte desta unidade (Figura 10C).

Figura 8 – Actinolita-tremolita xisto da unidade 
metavulcânica do grupo Vila Nova. A: Fenoblastos 
de tremolita (trm) e actinolita (act), plagioclásio 
intersticial (plg) e opacos (op), em textura 
nematoblástica fenoblástica, proveniente de 
metamorfismo em textura ofítica; B:Tremolita 
(trm), actinolita (act), plagioclásio intensamente 
argilizado (plg) e opacos (op) em textura 
nematoblástica; C: Actinolita (act), tremolita 
(trm), plagioclásio (plg) e opacos (op), em textura 
nematoblástica fina de metabasalto ainda 
preservando o caráter subofítico original.
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3.1.3 Relações de Contato

Não foram observadas exposições representativas 
do Grupo Vila Nova que permitissem conhecer 
com segurança o sistema de deposição de suas 
três unidades, e as relações entre elas. Todavia, é 
provável que o pacote vulcanossedimentar consista 
em uma deposição cíclica, com espessura, extensão e 
distribuição irregulares. 

A unidade metavulcânica encontra-se em contato 
com a unidade metassedimentar, formando uma faixa 
descontínua NW-SE, da Serra Caripura à Serra Tipoca. 
Elas são parcial ou totalmente envolvidas pelas cober-
turas superficiais holocênicas, e pelo Grupo Barreiras. 
No extremo norte da folha, a unidade metassedimen-
tar é cortada por corpos (circular e elíptico) do Granito 
Anotaie, cujo emplacement ocasionou a saliente de-
formação das rochas metassedimentares. A unidade 
metavulcanossedimentar, em contato concordante 
com a  metassedimentar, é também disposta segun-
do direção E-W, atravessada e deformada pelo Granito 
Anotaie naquela região, em cujas zonas de contato 

com o Complexo Oiapoque, as rochas exibem-se re-
cristalizadas em alto grau (Figura 9C). Segmentos NW 
- SE e E - W da unidade metavulcanossedimentar, em 
contato com o Complexo Oiapoque e a Suíte Cricou, 
distribuem-se nas regiões central e SE da área, pelas 
bacias dos rios Arapari, Varador e Uruçauá. Nas bacias 
dos rios Muline e Marupi, afluentes do rio Oiapoque, 
na porção SW da folha, faixas NW-SE daquela unidade 
encontram-se em contato com os Complexos Camopi 
(Figura 13A), Oiapoque e Suíte Cricou (Figura 3). 

As rochas metassedimentares do Grupo Vila 
Nova ocorrem como segmentos de direção E-W que 
formam os conjuntos das serras Tipoca e Caripura, 
em contato com as unidades metavulcânicas, 
metavulcanossedimentares, com os plútons do Granito 
Anotaie, e parcialmente envolvidas por coberturas 
sedimentares quaternárias. 

A individualização cartográfica das unidades 
do Grupo Vila Nova foi realizada a partir dos dados 
de campo, petrográficos e da interpretação de 
levantamentos aerogeofísicos (gamaespectrométricos 
e magnetométricos). 

Figura 9 – A: Hornblenda (hb), plagioclásio (plg) 
e epidoto (ep), em textura granonematoblástica 
de anfibolito (N//); B: Paragnaisse de textura 
granolepidoblástica, constituída por quartzo 
(qtz), microclínio (mic), biotita (bt), muscovita 
(mus) e opacos (op) (NX); C: granoblastito 
granítico (NX).
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3.2 COMPLEXO CAMOPI (PP2cm1 e PP2cm2) 

3.2.1 Considerações Gerais

Ocorre na porção SW da folha, principalmente 
nas bacias dos rios Marupi e Cumuriru (afluentes do 
Oiapoque) e em segmentos menores cortados pelo 
rio Anotaie e por afluentes do rio Cricou (Théveniaut; 
Faraco, 2007). O Complexo Camopi compreende 
terrenos migmatíticos (Mehnert, 1971; Brown, 1963; 
Wimmenauer; Bryhni, 2007). A análise do padrão 
gamaespectrométrico (contagem total) e o elenco 
de litotipos, permitem cartografar duas unidades 
informais distintas neste complexo (Figuras 3 e 11). 

As idades das rochas variam de 2103 ± 12 Ma a 
2098 ± 2 Ma. Elas contêm relíquias (enclaves e zircões 
herdados) de protólitos arquenos a mesoriacianos 
(2,65 – 2,13 Ga).

PP2cm1 - Exibe um padrão gamaespectromé-
trico (contagem total) caracterizado por mistura de 
valores principalmente baixos e médios (Figura 11). 

Inclui metatexitos (variedade de migmatito com dis-
cretos leucossomas, mesossomas e melanossomas 
– (Wimmenauer; Bryhni, 2007), em padrão estrutu-
ral via de regra stromatic (Figuras 12A e 12B), con-
sistindo, sobretudo em gnaisses monzograníticos e 
sienograníticos, metatonalitos, metagranodioritos, 
metagranitoides e granulitos, metamorfizados em fá-
cies anfibolito a granulito. Encontram-se estruturados 
segundo NW-SE / 30° - 90° NE, E-W / 30° - 80° N e 
mais raramente NE-SW / 30° - 90° NW com lineações 
E-W e N-S. Contêm enclaves de anfibolito, paragnaisse 
e metadiorito (Figura 12C), que representam relíquias 
de protólitos plutono-vulcânicos arqueanos a meso-
riacianos (2,65 - 2,12 Ga), e são cortados por veios 
pegmatíticos (Figura 12D). As rochas são anisotrópi-
cas, às vezes bandadas, mesocráticas, melanocráticas 
e leucocráticas, com texturas granoblásticas, porfiro-
blásticas e granolepidoblásticas médias a grossas, es-
sencialmente constituídas por plagioclásio, feldspato 
potássico e quartzo. 

Figura 10 - A: Fenoblastos de albita (alb) e 
microclínio (mic) dispersos em matriz quartzo-
feldspática em xisto de textura fenoblástica 
milonítica (NX); B: A mesma rocha anterior, 
com palhetas de biotita (bt) orientadas segundo 
a foliação (N//); C: Microclínio (mic) e quartzo 
(qtz) em textura granoblástica de paragnaisse 
protomilonítico (NX).
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Figura 11 – Padrão gamaespectrométrico (contagem total) nas unidades PP2cm1 e PP2cm2 do 
Complexo Camopi no extremo SW da Folha Oiapoque. Letras símbolo conforme Figura 3.

PP2cm2 - Consiste em um segmento menor 
do Complexo Camopi, contínuo à unidade PP2cm1, 
ocorrente no interflúvio rio Oiapoque – rio Marupi, no 
extremo SW da área. O padrão gamaespectrométrico 
corresponde à mistura de valores médios até muito 
elevados (Figura 11). Encerra principalmente mon-
zogranitos mesocráticos, de coloração cinza esbran-
quiçada, anisotrópicos, de textura inequigranular fina 
a média, constituídos essencialmente por feldspato 
potássico, quartzo e plagioclásio. A biotita é o máfi-
co frequente. Quando deformados mostram textura 
cataclástica, com fenoblastos de feldspato potássico 
envolvidos por matriz quartzo-feldspática. Enclaves de 
anfibolito e granodiorito são comuns. Essas rochas, 
estruturadas segundo N105° - 140° / 45° - 75° NE e 
N160° - 140° / 10° - 90° NE (Figura 13A), exibem-se 
frequentemente migmatizadas, com misturas de por-
ções mais claras e mais escuras, decorrentes de está-
gio mais avançado de anatexia, com estruturas típicas 
de diatexitos (Mehnert, 1971; Wimmenauer; Bryhni, 
2007) (Figura 13B e 13C). 

3.2.2 Características Petrográficas

PP2cm1 - Os gnaisses sienograníticos e 
monzograníticos são leucocráticos, com textura 
granoblástica interlobada fina a média e constituídos 
essencialmente por microclínio (levemente alterado 
à sericita), plagioclásio (às vezes alterado à calcita e 
epidoto) e quartzo, em contato mútuo e com bordas 
interpenetrantes. Textura granoblástica poligonal 
subordinada, definida por cristais de microclínio com 
bordas retilíneas e contatos com junções tríplices é 
observada, o que indica recristalização estática por 
difusão (calor), em condições de alto grau. Lamelas de 
biotita (raramente alteradas pra clorita) esboçam uma 
orientação preferencial (Figura 14A e B). Os minerais 
acessórios mais comuns são apatita, zircão e opacos.

A Figura 15 A – D mostra a classificação 
petrográfica das rochas granitoides dos Complexos 
Camopi e Oiapoque, da Suíte Cricou e do Granito 
Anotaie no diagrama QAP (Le Maitre, 1989). 
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Esta unidade também inclui metatonalitos e 
mais raramente metagranodioritos, constituídos 
essencialmente por xenoblastos de plagioclásio, 
quartzo e escasso microclínio. Eles exibem bordas 
irregulares e interpenetrantes, configurando textura 
interlobada média. Em algumas rochas o plagioclásio 
contém feldspato potássico (antipertita). Biotita (clorita) 
e/ou hornblenda são os máficos comuns, e titanita, 
epidoto (allanita), apatita, zircão, opaco (magnetita), 
ocorrem como acessórios. Quase sempre se observa 
uma foliação, definida por discreto alongamento 
de quartzo e feldspato, pela orientação preferencial 
de lamelas de biotita e, às vezes, pelo alinhamento 

de minerais epidoto e opaco. Estas rochas mostram 
indícios de recristalização estática, em condições de 
médio a alto grau (antipertita) (Figura 16 A e B).

Silimanita-biotita-cordierita-granada gnaisses 
ocorrem no Complexo Camopi, constituídos essen-
cialmente por quartzo, granada, cordierita, biotita e 
silimanita, formando textura granonematoblástica 
porfiroblástica. O quartzo é límpido e xenoblástico, 
formando com outros grãos agregados poligonaliza-
dos consequentes de forte recristalização. A granada 
ocorre como fenoblastos arredondados, rotacionados, 
com abundantes inclusões de quartzo e biotita, e são 
alinhados segundo a direção geral da foliação. A cor-

Figura 12 – A: Biotita-hornblenda gnaisse granodiorítico (foliação N10° - 35° / 47°-65°NW e lineações N-S), 
intercalado a hornblenda-biotita metamonzogranito. Respectivamente melanossoma e leucossoma em 
padrão estrutural stromatic de migmatito (Mehnert, 1971) do Complexo Camopi, em zona de contato com o 
Complexo Oiapoque; B: Mesossoma (biotita gnaisse granodiorítico – N95°/40°SW) intercalado a melanossoma 
de metavulcânica máfica em padrão estrutural stromatic de migmatito, em zona de contato com o Complexo 
Oiapoque; C: Enclave de metadiorito (2132 ± 2 Ma) em gnaisse do Complexo Camopi; D: Biotita gnaisse 
granodiorítico (N100°/65°NE) cortado por veios pegmatíticos (N65°/25°NW).
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dierita, em quantidade significativa, geralmente é alte-
rada à pinita e associada ao quartzo, formando agre-
gados sacaroidais poligonalizados. Palhetas de biotita 
marrom avermelhado, às vezes alterada à clorita, são 
dispostas em acentuada orientação preferencial se-
gundo a foliação. Prismas alongados e diminutos de 
silimanita, orientados, límpidos e incolores também 
são presentes. Estas rochas, de origem sedimentar pe-
lítica, foram metamorfizadas em condições de médio-
-alto grau (Figuras 17 A e B). 

Piroxênio-biotita gnaisses de alto grau (restitos 
paleossomáticos máficos), com textura granonemato-
blástica fina, e constituídos por plagioclásio (andesi-
na), biotita, hiperstênio, clinopiroxênio, hornblenda, 
quartzo, titanita, opacos e apatita, são presentes no 
Complexo Camopi (Figura 17C e D). O plagioclásio é 
subidioblástico, maclado segundo a lei da albita ou 
albita-Carlsbad, alguns cristais exibem zoneamento 
normal e lamelas de geminação encurvadas, típicos de 

metamorfismo cataclástico. Poucos cristais são sericiti-
zados. Lamelas de biotita acentuadamente orientadas 
e fortemente pleocroicas (marrom-amarelo) são fre-
quentes. É comum a associação com piroxênio e hor-
nblenda, a segregação de opacos ao longo dos planos 
de clivagem, e inclusões de apatita. Grãos xenoblásti-
cos de clino e ortopiroxênio ocorrem em quantidades 
significativas. Alguns são porfiroblastos, outros pare-
cem fenocristais relictos, poiquiloblásticos, com abun-
dantes inclusões de biotita. A hornblenda é subordina-
da, sempre associada a biotita.

PP2cm2 – As rochas são principalmente meta-
monzogranitos e metasienogranitos anisotrópicas, 
com textura inequigranoblástica interlobada média, 
essencialmente constituídas por microclínio, plagio-
clásio e quartzo. O microclínio é subidioblástico a 
xenoblástico, exibe macla cross-hatched, fraturas pre-
enchidas por sericita e bordas interpenetrantes. O pla-
gioclásio (oligoclásio) é subidioblástico, parcialmente 

Figura 13 - A: Microclínio metagranito (N140° / 
66° NE, lineação N105°) do Complexo Camopi 
(PP2cm2), em contato com unidade metavulca-
nossedimentar do Grupo Vila Nova (PP2vnvs), na 
margem do rio Oiapoque; B: Metagranitoide me-
socrático em estágio mais avançado de anatexia; 
C: Migmatito com leucossoma monzogranítico de 
foliação horizontal, misturado a melanossoma, em 
região de contato com o Complexo Oiapoque.
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Figura 14 - A: Gnaisse sienogranítico ou metasienogranito com textura granoblástica interlobada constituída 
essencialmente de microclínio (mic) e quartzo (qtz), com plagioclásio (plg) subordinado, além de opaco (op) 
e biotita (bt); B: Microclínio (mic) e quartzo (qtz) em textura granoblástica interlobada, com textura poligonal 
subordinada em gnaisse monzogranítico de alto grau (N X).

Figura 15 A a D – Classificação das rochas granitoides da Folha Oiapoque no diagrama QAP (Le Maitre, 1989).
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alterado para sericita e argilominerais, e contém in-
clusões goticulares de quartzo. Mirmequita ocorre nos 
contatos microclínio-plagioclásio. O quartzo é xeno-
blástico, límpido, levemente orientado, microfratura-
do e com extinção ondulante, alguns cristais possuem 
tamanhos destacados, como pórfiros. A biotita ocor-
re como lamelas isoladas ou agrupadas, esboçando 
uma orientação preferencial. Apatita e zircão ocorrem 
como inclusões (Figura 18A). As características mine-
ralógico-texturais indicam ocorrência de recristaliza-
ção sob condições de fácies anfibolito alto - granulito.

Essas rochas quando deformadas exibem textura 
cataclástica, em que fenoblastos de microclínio com 
forte extinção ondulante, oligoclásio e quartzo, mis-
turam-se à matriz mais fina holocristalina, composta 
essencialmente de microclínio e quartzo (Figura 18 B).

O oligoclásio é parcialmente alterado à sericita, 
argilominerais e epidoto. Intercrescimentos 
mirmequíticos podem ser observados em contatos 
microclínio-oligoclásio. Lamelas de clorita, formada 
a partir da alteração da biotita, ocorrem nos espaços 
intergranulares, contornando os grãos e acentuando 
a foliação. 

3.2.3 Relações de Contato

O Complexo Camopi está em contato com o 
Grupo Vila Nova, com o Complexo Oiapoque e com 
a Suíte Cricou. No rio Oiapoque, o Grupo Vila Nova, 
estruturado segundo N140° / 66° NE (lineação N105), 
faz contato o Complexo Camopi (N66° / 45° NW, Figura 

13A). Biotita-hornblenda granito (N160° / 62° SW) do 
Complexo Camopi, encontra-se em contato angular 
com metagranitoide (N170° / 20 NE e lineação N20°) 
da Suíte Cricou, no rio Oiapoque. Em região de contato 
com o Complexo Oiapoque, ocorrem migmatitos com 
mesossoma (biotita gnaisse granodiorítico, - N 95° / 
40° SW) intercalado a melanossoma de metavulcânica 
máfica (Figura 13C).

3.3 COMPLEXO OIAPOQUE (PP2oy)

3.3.1 Considerações Gerais

Ocorre em expressivas áreas nas porções SW e 
central da Folha Oiapoque, nas bacias dos rios Anotaie, 
Curipi e Pantanari. O padrão gamaespectrométrico 
(contagem total) corresponde a mistura de rochas 
forte e fracamente radiométricas. Contém amplos 
terrenos migmatíticos (Mehnert, 1971; Brown, 1973; 
Wimmenauer; Bryhni, 2007). As idades variam de 
2105±27 Ma a 2095±5 Ma, com relíquias (zircões 
herdados e paleossomas) de protólitos arqueanos a 
mesoriacianos (3,15 a 2,13 Ga). O Complexo Oiapoque 
e está subdividido em três unidades: 

PP2oy1 - Contém metatexitos estruturados se-
gundo N100°-150° / 20°-76° NE, e lineações N110°. 
Consistem em hornblenda-biotita metagranitoides e 
gnaisses, metatonalitos, metagranodioritos, granuli-
tos félsicos e máficos. São mesocráticos, cinza a cin-
za rosados, granoblásticos a porfiroblásticos médios 
a grossos, isotrópicos e anisotrópicos – alguns com 

Figura 16 – A: Plagioclásio (plg) e quartzo (qtz) e biotita (bt) formando textura granoblástica interlobada, com 
recristalização estática sob condições de médio-alto grau, em metatonalito; B: Antipertita (apt), quartzo e 
biotita (bt) integrantes de textura granoblástica interlobada em metagranodiorito, com indício de recristalização 
estática em condições de alto grau (antipertita) metamórfico (N X).
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Figura 17 – A: Fenoblastos de granada (gnd) com inclusões de quartzo, dispersos em matriz de cordierita 
(crd), quartzo (qtz), biotita (bt) e silimanita (sil), em paragnaisse de alto grau no Complexo Camopi (NX); 
B: A rocha anterior em luz natural; C: Plagioclásio (plg), biotita (bt), clinopiroxênio (cpx), hiperstênio (hy) 
em piroxênio- biotita gnaisse de alto grau com textura granonematoblástica porfiroblástica (NX); D: A 
rocha anterior em luz natural.

incipiente bandamento e deformação protomilonítica –, 
constituídas por feldspato, quartzo, biotita e hornblen-
da. Alguns litotipos contêm piroxênio. É comum essas 
rochas conterem enclaves métricos a decamétricos de 
metagranodioritos e de metavulcânicas máficas. 

PP2oy2 - Consiste em dois corpos alongados cor-
tados pelo rio Oiapoque, adentrando a Guiana Fran-
cesa e estruturados segundo N147° - 175° / 45°- 85° 
NE e menos frequentemente N184° – 50° / 70° NW 
e N125° - 135° SW (Figuras 3 e 19A). Correspondem 
a metatexitos com melanossoma de biotita gnaisse e 
leucossoma de leucogranitoides (Figura 19B), ou mais 
raramente diatexitos, resultantes de avançado estado 
de fusão (Wimmenauer; Bryhni, 2007 – Figura 19 C).

Os litotipos mais comuns são metamonzogra-
nitos, quase sempre nas variedades metaleucomicro-

monzogranitos e biotita metamonzogranitos, além 
de metaleucogranitos, biotita metagranodioritos, me-
tagranitoides porfiroides e biotita sienogranitos. São 
leucocráticos, cinza esbranquiçados, de textura grano-
blástica média, isótropos ou levemente anisotrópicos, 
com incipiente deformação cataclástica. Tonalitos e 
biotita gnaisses ocorrem como melanossomas, via de 
regra atravessados por injeções graníticas de espessu-
ras milimétricas. 

PP2oy3 - Distribui-se pelas porções central e SW 
da área. As rochas mais comuns são metamonzogra-
nitos, metasienogranitos, metagranodioritos e meta-
tonalitos, granitos a granada, e subordinadamente 
quartzo monzodioritos e quartzo dioritos. As rochas 
são isotrópicas ou com foliação E-W (N270° - 300°) e 
mergulhos fortes (45° - 90°) quase sempre para N, ou 
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Figura 19 – A: Metatexito do Complexo Oiapoque 
com paleossoma de hornblenda – biotita gnaisse 
e leucossoma de leucogranito (N125° / 60° SW) 
no rio Oiapoque; B: Migmatito com leucossoma 
de leucogranito, mesossoma de biotita granito 
e melanossoma de metavulcânica máfica; C: 
Leucomicrogranito da estação TF171 (N 135° / 75° 
SW).

Figura 18 – A: Microclínio (mic), quartzo (qtz), oligoclásio (plg) e biotita (bt) em textura inequigranoblástica 
interlobada de metamonzogranito. Intercrescimento mirmequítico (mir) ocorre em contato microclínio-
plagioclásio (NX); B: leucosienogranito com textura cataclástica onde fenoblastos xenoblásticos de microclínio 
(mic), e quartzo (qtz) se misturam a matriz inequigranoblástica interlobada (N X).
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NW-SE (N 305° - 355°) / 45° - 90° NE. O padrão ga-
maespectrométrico corresponde à mistura de litotipos 
fracamente e fortemente radiométricos, que reflete 
amplas áreas de metatexitos (com melanossoma tona-
lítico/diorítico e leucossoma granítico - Figuras 20 A, 
B e C), diatexitos, resultantes de avançado estado de 
fusão (Figuras 20D e E), e migmatitos com leucossoma 
de granitoides e melanossoma tonalítico cinza escuro, 
em padrão schollen (Figura 20 F). 

3.3.2 Características Petrográficas

PP2oy1 - A unidade contém gnaisses e granitoides 
de composições tonalíticas e granodioríticas, 
metamorfizados em fácies anfibolito a granulito. Os 
metatonalitos de textura granoblástica interlobada 
cataclástica, são constituídos essencialmente por 
quartzo e plagioclásio. O quartzo, quase sempre 
deformado, exibe efeitos de tensões internas, 
com extinção ondulante e microfraturas (Figura 
21A). O plagioclásio é deformado, com lamelas 
de geminação curvas, fraturadas e com extinção 
ondulante, sericitizados e argilizados. A biotita ocorre 
em palhetas bem desenvolvidas, e deformadas, 
formando concentrações intersticiais e alinhadas 
segundo a direção de maior esforço, contornando 
os porfiroclásticos feldspáticos. Está geralmente 
associada a titanita e contém inclusões de zircão que 
produzem halos de intenso pleocroísmo. 

Os granodioritos ocorrem geralmente como 
enclaves no gnaisse regional, representam frações 
paleossomáticas. Possuem textura granoblástica 
poligonal (Figura 21B) e são constituídos 
principalmente por plagioclásio, quartzo e raro 
microclínio. O plagioclásio é o oligoclásio. Ocorre 
como cristais tabulares subidioblásticos, com macla 
polissintética tipo albita-periclina, via de regra 
límpidos e inalterados, com incipiente formação 
secundária de sericita e argilominerais. Estão dispostos 
grosseiramente segundo uma orientação preferencial. 
O quartzo é xenoblástico, microfraturado e com 
extinção ondulante. Como o plagioclásio, também 
estão dispostos segundo uma orientação preferencial. 
Biotita e hornblenda, presentes em quantidades 
significativas, reforçam a orientação preferencial 
exibida pela rocha. A hornblenda geralmente contém 
inclusões poiquiloblásticas de quartzo a as palhetas 
de biotita grânulos opacos ao longo dos planos de 

clivagem. Titanita e apatita são os acessórios mais 
comuns. Algum epidoto secundário ocorre sob forma 
de grânulos dispersos, bem como raras palhetas de 
clorita derivada da hornblenda. Granulitos félsicos 
de textura granoblástica poligonal, intercalada a 
microbandas nematoblástica-lepidoblásticas, e 
constituídos por plagioclásio, quartzo, biotita e 
hornblenda, são presentes nesta unidade. O plagioclásio 
subidioblástico, às vezes com macla polissintética, é 
límpido, mostra bordas retilíneas e junções tríplices. 
O quartzo é xenoblástico e microfraturado. Biotita 
e hornblenda, são os máficos frequentes (Figura 
21 C). Esses granulitos são misturados a granulitos 
máficos, compostos por hornblenda, plagioclásio, 
biotita e piroxênio. A hornblenda forma microbandas 
nematoblásticas intercaladas a microbandas 
granoblásticas de plagioclásio, ou ocorre como 
fenoblastos contendo resquícios de piroxênio e 
porções alteradas a carbonato (Figura 21D). 

PP2oy2 – Os metamonzogranitos, nas 
variedades leucomicromonzogranitos e biotita 
metamonzogranitos, são os litotipos mais comuns. 
Possuem textura granoblástica interlobada, 
constituída majoritariamente por microclínio e 
quartzo, com plagioclásio subordinado. O microclínio 
é subidioblástico, límpido e inalterado. O quartzo é 
xenoblástico, microfraturado, com extinção fortemente 
ondulante. O plagioclásio sob forma tabular, 
parcialmente alterado para sericita e argilominerais, 
às vezes exibe macla albita. A biotita, o máfico mais 
frequente, ocorre sob forma lamelar. Há locais em que 
essas rochas são afetadas por falhas NE-SW, algumas 
preenchidas por microgabros recristalizados, formando 
malhas de anfibolito no âmbito do metamonzogranito 
(Figura 22 A e B). 

Os metatonalitos via de regra ocorrem como 
enclaves nos metamonzogranitos e gnaisses mon-
zograníticos regionais. São isotrópicos a fracamente 
anisotrópicos, de textura granoblástica poligonal e 
interlobada fina a média. Plagioclásio e quartzo, su-
bidioblásticos e xenoblásticos são os minerais essen-
ciais. O plagioclásio é límpido e raramente alterado a 
sericita e argilominerais. O quartzo é microfraturado, 
com extinção ondulante. A biotita de cor marrom es-
curo ocorrem como lamelas esboçando uma orienta-
ção preferencial, com opacos segregados ao longo de 
traços de clivagem. Titanita e apatita são os acessórios 
mais comuns. Epidoto pode estar presente como grâ-
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Figuras 20 – A e B: Gnaisse tonalítico (escuro) intercalado a sienogranito (claro) estruturados segundo 
N170° / 45° NE, no contato PP2oy3/PP2cm1, no rio Anotaie; Figura C: Metatexito com leucossoma de 
biotita granito de 2103 ± 3 Ma misturado a paleossoma de biotita tonalito gnáissico (protólito de 2,16 
Ga), em zona de contato PP2oy3/PP2cm1; Figura D: Granulito máfico ou diopsídio-hornblenda hornfels 
(N135° / 65° NE) fracamente radiométrico e fortemente magnético no contato PP2oy3/PP2γc1; Figura 
E: Sienogranito (diatexito) isotrópico; Figura F : Migmatito com leucossoma de monzogranito porfiroide 
róseo misturado a melanossoma tonalítico cinza escuro no padrão schollen de migmatito, esta feição é 
um aspecto bem representativo da unidade PP2oy3.
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nulos dispersos. Essas rochas representam granulitos 
de composição tonalítica e granoblastitos tonalíticos. 
Produtos, respectivamente, de recristalização estática 
e blastomilonítica, em condições de alto grau meta-
mórfico (Figuras 22C e D).

PP2oy3 - Os metamonzogranitos são quase 
sempre anisotrópicos, com textura inequigranoblástica 
interlobada média (algumas vezes fina), constituídos 
essencialmente por microclínio, plagioclásio e 
quartzo, alongados e orientados segundo uma 
direção preferencial (Figuras 23A e 23B). O microclínio 
é subidioblástico, geralmente deformado. O 
plagioclásio, tabular subidioblástico, é do tipo albita-
oligoclásio. O quartzo é xenoblástico, microfraturado 
e com forte extinção ondulante. Também mostram 
textura lepido-granonematoblástica, em que às 
porções granoblásticas interlobadas, são intercaladas 

com lamelas de biotita e cristais de hornblenda 
orientados e definindo a foliação (Figura 23C). Opacos 
e titanita, além de apatita, zircão e allanita, são os 
acessórios mais frequentes. Em algumas dessas rochas 
o plagioclásio é turvo, parcialmente substituído por 
sericita e caolinita, e mais raramente alterado à calcita.

Os metasienitos possuem textura granoblástica 
interlobada média, formada por microclínio, 
plagioclásio e quartzo, além de escassas lamelas de 
biotita, às vezes parcialmente cloritizada. O feldspato 
é fraturado e o quartzo exibe extinção ondulante e 
bordas deformadas. Também ocorrem domínios com 
textura poligonal, caracterizada por microclínio com 
bordas retas e junções tríplices, em indicação de 
recristalização estática, sob condições de alto grau 
(Figura 23D).

Figura 21 – A: Plagioclásio (plg), quartzo (qtz) e biotita (bt) em textura granoblástica interlobada de 
metatonalito; B: Plagioclásio (plg), quartzo (qtz), microclínio (mic) em arranjo granoblástico poligonal de 
metagranodiorito; C: Granulito félsico de textura granoblástica fina, constituída de plagioclásio, intercalada 
a microbandas nematoblásticas-lepidoblásticas de hornblenda (hb) e biotita (bt), em contato com granulito 
máfico; D: Fenoblasto de hornblenda (hb) com restícios de piroxênio (px) e alterações carbonáticas (cab) em 
granulito máfico.
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Os metagranodioritos de textura inequigrano-
blástica interlobada média, com discreta foliação, são 
formados essencialmente por plagioclásio e quartzo. 
O plagioclásio é a andesina, geralmente deformada 
e parcialmente sericitizada e/ou epidotizada, e/ou 
carbonatada. O quartzo mostra extinção ondulan-
te e bandas de deformação. O microclínio é escasso. 
Hornblenda verde, quase sempre fraturada, e lamelas 
de biotita são os minerais varietais mais frequentes. 
Titanita, apatita, zircão e opacos são os acessórios 
(Figura 23E). Essas rochas podem exibir proeminente 
foliação (gnaisses granodioríticos), ou ocorrer interca-
ladas a granitoides de composição diversa. 

Os tonalitos têm textura inequigranoblástica 
interlobada. São constituídos por plagioclásio e 
quartzo e raro microclínio, quase sempre alongados, 
hornblenda e biotita. Estes últimos, às vezes, formam 
bandas lepido-nematoblásticas alternadas às porções 

granoblásticas. O plagioclásio pode estar substituído 
por sericita e caolinita, e a biotita por clorita. Apatita, 
zircão e opacos, são os acessórios (Figura 23F). 

Em zonas de contato entre o Complexo Oiapoque 
(PP2oy3) e a Suíte Cricou (PP2γc1), ocorrem granulitos 
máficos (Figura 23G) ou piroxênio - hornblenda horn-
fels de composição tonalítica, e textura granoblástica 
poiquiloblástica poligonal, constituídos por plagioclá-
sio, hornblenda, piroxênio, (biotita), opaco e apatita. 
Essas rochas sofreram recristalização estática, sob 
condições de alto grau metamórfico, em decorrência 
da colocação da Suíte Cricou. Granulitos máficos de 
composição tonalítica e textura granoblástica poligo-
nal fina misturada a textura granoblástica interlobada 
são registrados na unidade (Figura 23H). Metaquartzo 
dioritos de textura granoblástica interlobada, com for-
tes deformações e efeitos de tensão internas, recris-

Figura 22 – A: Metamonzogranito de textura granoblástica cataclástica, constituído por microclínio (mic), 
plagioclásio (plg) e quartzo (qtz), fraturado, com as fraturas preenchidas por microgabro recristalizado a 
anfibolito; B: Metamonzogranito falhado com injeções de microgabro recristalizado a anfibolito; C: 
Plagioclásio (plg), quartzo (qtz) e biotita (bt) formando textura granoblástica poligonal em granulito tonalítico; 
D: Textura granoblástica interlobada de granoblastito tonalítico.
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talizado em fácies anfibolito alto, também ocorrem. 
Eles são essencialmente constituídos por plagioclásio e 
quartzo. O plagioclásio, em cristais tabulares, sericiti-
zados e epidotizados ao longo das fraturas ocorre em 
contato com quartzo xenoblástico, com forte extinção 
ondulante. Hornblenda e biotita são os máficos pre-
sentes (Figura 23 I). 

3.3.3 Relações de contato 
 

Em zonas de contato entre os Complexos Oiapo-
que e Camopi ocorrem migmatitos com leucossoma 

monzogranítico de foliação horizontal, misturados a 
melanossoma (Figura 13C), bem como metatexito com 
leucossoma de biotita granito de 2103 ± 3Ma mistu-
rado a paleossoma de biotita tonalito gnáissico (pro-
tólito de 2,16 Ga) (Figura 20C). Efeitos de metamorfis-
mo termal superposto são observados em regiões de 
contato do Complexo Oiapoque com a Suíte Cricou, 
onde há registro de migmatitos com leucossoma de 
granodiorito e paleossoma de anfibolito termalmente 
recristalizado na fácies hornblenda hornfels (Figura 24 
A, B e C), e de granulito máfico (N135° / 65° NE) me-
tamorfizado na fácies diopsídio-hornblenda hornfels 

Figura 23 – A: Microclínio (mic), quartzo (qtz) e biotita (bt) em textura granoblástica interlobada de 
metamonzogranito (NX); B: Microclínio (mic) e quartzo (qtz) em metamonzogranito de textura granoblástica 
interlobada fina (NX); C: Textura lepidogranonematoblástica, com porções quartzo-feldspáticas (mic, qtz) 
intercaladas a porções de hornblenda (hb) e biotita (bt) em metamonzogranito protomilonítico (NX); D: 
Metasienito com textura granoblástica interlobada média, constituído por microclínio (mic), quartzo (qtz), 
plagioclásio (plg) e rara biotita (bt) (NX); E: Plagioclásio (plg), quartzo (qtz) e hornblenda (hb) em textura 
inequigranoblástica interlobada (NX); F: Textura inequigranoblástica interlobada em metatonalito (NX); G: 
Granulito máfico ou piroxênio-hornblenda hornfels com textura granoblástica poiquiloblástica poligonal, de 
composição tonalítica, constituído por plagioclásio (plg), hornblenda (hb), piroxênio (px) e opaco (op) (NX); H: 
Granulito de composição tonalítica, com texturas granoblástica poligonal fina em contato com granoblástica 
interlobada (NX); I: Plagioclásio (plg) sericitizado em contato com quartzo (qtz) xenoblástico em textura 
granoblástica interlobada de meta quartzo-diorito (NX).
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(Figuras 20 D), com pirita disseminada (Figura 24 D). 
O padrão gamaespectrométrico do Complexo Oiapo-
que, correspondente a uma mistura de rochas forte e 
fracamente radiométricas, contrasta com os baixos va-
lores do Grupo Vila Nova. Esta diferença permite que 
o contato entre as duas unidades seja marcado com 
maior precisão. Rochas de alto grau (granoblastitos to-
nalíticos) e sienogranitos milonitizados, com foliação 
de alto mergulho (N150° / 79° NE), ocorrem, respecti-
vamente, no rio Pantanari e na BR-156, em regiões de 
contato entre essas duas unidades.

3.4 MONZOGRANITO FRONTEIRA (PP2γmf)

3.4.1 Considerações Gerais

Consiste em dois pequenos corpos localizados 
na porção setentrional da área trabalhada, na re-

gião de fronteira com a Guiana Francesa. Um deles 
bordeja o rio Oiapoque. Tais corpos exibem caracte-
rísticas morfológico-estruturais, gamaespectrométri-
cas (contagem total) e petrológicas distintas das uni-
dades que os circundam. As relações Th, K, U tam-
bém são distintas (Figura 25), e corroboram com sua 
individualização.

A unidade é composta por monzogranitos leu-
cocráticos, cinza esbranquiçados a branco avermelha-
dos, equigranulares, de granulação média a grossa, 
isotrópicos, essencialmente constituídos por feldspato, 
quartzo e, subordinadamente, biotita.

3.4.2 Características Petrográficas

Os metamonzogranitos possuem textura inequi-
granoblástica interlobada média, com recristalização 
estática na fácies anfibolito alto - granulito, e protomi-

Figura 24 – A e B: Migmatito com leucossoma de granodiorito e paleossoma de anfibolito, termalmente 
recristalizado na fácies hornblenda hornfels, em região de contato entre o Complexo Oiapoque e a Suíte 
Cricou; C: Detalhe de fenoblasto de hornblenda (hb) em contato com piroxênio (px) em anfibolito do Complexo 
Oiapoque com recristalização termal hornfélsica superposta, em zona de contato Complexo Oiapoque – Suíte 
Cricou (NX); D: Pirita xenoblástica disseminada em diopsídio-hornblenda-hornfels em contato Complexo 
Oiapoque - Suíte Cricou (NX).
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lonitização superposta. Quartzo, microclínio e plagio-
clásio são os constituintes essenciais. Biotita (clorita) 
e muscovita, os minerais varietais. Zircão, allanita e 
opacos ocorrem em quantidades acessórias. O quar-
tzo é xenoblástico, fraturado, com extinção ondulan-
te, limites irregulares e interpenetrantes. Em alguns 
locais forma aglomerados sacaroidais. O microclínio 
é subidioblástico, límpido, com macla cross-hatched 
e microbandas de plagioclásio turvo, fraturado e de-
formado. O oligoclásio é tabular, turvo, alterado a 
argilominerais e sericita, com frequentes inclusões 
de quartzo globular. Nos contatos com microclínio 
pode-se observar intercrescimento mirmequítico. Bio-
tita e muscovita ocorrem associadas e intercrescidas, 
dispersas caoticamente ou seguindo uma orientação 
preferencial (Figuras 26A e B). 

3.4.3 Relações de Contato

O Monzogranito Fronteira corta o Grupo Vila 
Nova, e é atravessado pelo Granito Anotaie. Não são 
observadas as relações de contato com o Complexo 
Oiapoque.

3.4.4 Posição Estratigráfica 

Não existe datação desta unidade. Os padrões 
gamaespectrométricos (contagem total e razões K, 
Th,U) e morfoestruturais de imagens SRTM, indicam 
que o Monzogranito Fronteira é cortado pelo Granito 
Anotaie, e pode ser coevo ou mais antigo que a Suíte 
Cricou, portanto com idade entre ≥2113 ± 3 Ma e 
2090 ± 2 Ma.

Figura 25 – Imagem do processamento das razões K/Th/U dos levantamentos aerogeofísicos na 
Guiana Francesa e Brasil, na Folha Oiapoque (Delor et al., 1997; CPRM, 2007), integrados durante o 
Projeto GéOyapock (Théveniaut; Faraco, 2008).
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3.5 SUÍTE CRICOU (PP2γc1 e PP2γc2)

3.5.1 Considerações Gerais

É a unidade mais amplamente distribuída, ocor-
rendo nas porções SE, SW e NW, da Folha Oiapoque, 
nas bacias dos rios Anotaie, Cricou, Curipi, Varador 
e Cassiporé. Possui um padrão gamaespectrométrico 
(contagem total) de valores elevados (6,6 – 7,87 μR/h), 
misturados a valores radiométricos muito elevados 
(7,87 – 10,0 μR/h) e mais baixos (4,20 – 4,96 μR/h). 

A Suíte Cricou corresponde a terrenos granitoides 
e está dividida em duas unidades distintas: PP2γc1, 
com idades de cristalização de 2113 ± 3 Ma , 2108 ± 
2 Ma e 2090 ± 2 Ma e PP2γc2, com idade de 2106±4 
Ma (Théveniaut; Faraco, 2008).

PP2γc1 - Contém gnaisses de composição 
granítica a quartzo-diorítica, monzogranitos, 
sienogranitos (via de regra biotita sienogranitos e 
sienogranitos com granada), granodioritos, tonalitos 
e paragnaisses. Granada biotita gnaisses, granitos e 
quartzo-gabro noritos (Figuras 27 A a 27F). É comum 
a ocorrência de enclaves máficos. As rochas são 
estruturadas preferencialmente segundo N 270° – 
310° / 30° - 90° NE, e mais raramente N 340° - 345° / 
40° - 75° SW, N 240° - 250° / 30° - 45° NW e N 180° - 
185° / 50° - 90° ESE. Exibem altos valores radiométricos 
(contagem total), misturados a porções com valores 
ainda mais altos. Anomalias de La associadas a valores 
elevados de Pb e Mn são frequentes em sedimentos de 

corrente no âmbito da unidade (Costa et al., 1974). 
PP2γc2 - Inclui monzogranitos, sienogranitos, 

granodioritos, tonalitos, quartzo-dioritos, microclínio 
granitos e gnaisses de composição granítica, 
geralmente porfiríticos (Figuras 28A a 28E). São 
estruturados segundo ESE-WNW (N 270°- 290° / 20°- 
90° NE), NW-SE (N 320° - 350° / 20° - 70° NE), e menos 
frequentemente segundo N 190° - 240° / 25° - 80° NW 

(Figura 3). 
Exibem um padrão gamaespectrométrico correspon-
dente a mistura de zonas de baixa e alta intensidades 
radiométricas. Nesta unidade foi registrado o mais 
alto valor de susceptibilidade magnética em toda área 
trabalhada (112), em um biotita gnaisse monzograní-
tico (Figura 28C). 

3.5.2 Características Petrográficas

PP2γc1 - Os litotipos desta unidade são gnaisses de 
composição granítica a quartzo-diorítica e sienograni-
tos (quase sempre biotita metasienogranitos e meta-
sienogranitos com granada), monzogranitos, grano-
dioritos e tonalitos (Figura 15), recristalizados na fácies 
anfibolito.

Sienogranitos, monzogranitos, granodioritos e 
tonalitos exibem texturas inequigranoblásticas ou poi-
quiloblásticas interlobadas, às vezes com recristaliza-
ção protomilonítica. Microclínio, quartzo e plagioclá-
sio são os principais constituintes. O microclínio é su-
bidioblástico a xenoblástico, com macla cross-hatched 
e microbandas de plagioclásio turvo (micropertítico), 
parcialmente sericitizado, fraturado e deformado. O 

Figura 26 – A: quartzo (qtz), microclínio (mic) e palhetas de biotita (bt) e muscovita (mus) em textura 
inequigranoblástica interlobada (NX); B: Metamonzogranito protomilonítico (NX).
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quartzo é xenoblástico, fraturado, com extinção ondu-
lante, bordas irregulares e interpenetrantes. O plagio-
clásio (oligoclásio) é tabular, turvo, alterado a argilomi-
nerais e sericita, com frequentes inclusões de quartzo 
globular. Nos contatos com microclínio pode-se ob-
servar intercrescimento mirmequítico (Figura 29 A e 
B). Biotita (clorita) e hornblenda ocorrem dispersas ou 
alinhadas. Em certos granitoides, biotita e muscovita 
ocorrem associadas e intercrescidas, dispersas caotica-
mente. Zircão, allanita e opacos são os acessórios co-
muns. A granada pode estar presente, como acessório, 
em sienogranitos. 

Os gnaisses de um modo geral possuem texturas 
granonematoblásticas e granolepidoblásticas interlo-
badas, em que porções granoblásticas interlobadas ou 
poligonais constituídas por grãos de microclínio, pla-
gioclásio (às vezes antipertítico) e quartzo, com bor-
das interlobadas e retilíneas se intercalam a lamelas de 
biotita e cristais de hornblenda (às vezes também de 
piroxênio), originando foliação proeminente marcada 
por blastos alongados segundo uma direção preferen-
cial (Figuras 29 C e D). Apatita, zircão e opacos são os 
minerais acessórios. A presença de antipertita é indi-
cativa de recristalização em condições de médio-alto 
grau. Calcita e sericita podem ocorrer como alterações 
do plagioclásio, e clorita dos minerais máficos.

A unidade também encerra tonalitos com textura 
granoblástica interlobada, recristalizado sob condições 
de alto grau, e localizados sob influência de falhas ou 
zonas de cisalhamento (Figura 29E), bem como pa-
ragnaisses de textura granolepidoblástica constituída 
por quartzo, feldspato potássico, biotita e plagioclá-
sio (Figura 29F). O quartzo xenoblástico, microfratu-
rado, com extinção ondulante, ora isolado, ora como 
inclusão goticular no feldspato, forma um mosaico 
granoblástico com feldspato potássico xenoblástico, 
parcialmente sericitizado e associado à biotita, e com 
plagioclásio subidioblástico, com macla albita, altera-
do a sericita, e mais raramente a calcita. 

Silimanita-biotita-granada-cordierita gnaisse de 
textura porfiroblástica lepidoblástica, em que cristais 
xenoblásticos de quartzo, feldspato, cordierita e gra-
nada, deformados, alongados e orientados segun-
do uma foliação, são intercalados por microbandas 
de biotita e silimanita (Figura 29 G e H). O quartzo 
é xenoblástico, com extinção ondulante e dimensões 
variadas. O microclínio é subidioblástico a xenoblásti-
co, significativamente alterado à sericita e muscovita. 
A cordierita ocorre como grandes cristais com macla 
polissintética, pinitizada, podendo conter inclusões 
de biotita, silimanita, zircão e apatita. Cristais acicula-
res, límpidos e incolores de silimanita, geralmente são 

associados à biotita. Esses gnaisses possuem uma as-
sociação aluminosa, indicativa de origem sedimentar 
pelítica.

PP2γc2 - Os monzogranitos, via de regra isotrópicos, 
exibem texturas porfiroblásticas ou granoblásticas, in-
terlobadas ou ameboides (Figuras 30 A e B). Quartzo, 
microclínio e plagioclásio são os constituintes princi-
pais. O quartzo ocorre como cristais individuais xeno-
blásticos, microfraturados, preenchendo os espaços 
intersticiais, ou como inclusões goticulares em felds-
patos. O microclínio forma grandes cristais microfra-
turados, deformado, com saliente caráter pertítico e 
quase sempre sericitizado. O plagioclásio (oligoclásio) 
é maclado, sempre argilizado. Intercrescimento mir-
mequítico pode ser observado em contato microclí-
nio-plagioclásio. A biotita, às vezes alterada à clorita, 
bordeja os feldspatos, ocupa os espaços intersticiais, e 
ainda pode estar incluída em plagioclásio. A hornblen-
da pode estar presente, quase sempre actinolitizada e 
epidotizada. Zircão e apatita são os acessórios comuns. 
As rochas são recristalizadas em fácies anfibolito alto-
-granulito. Algumas com milonitização superposta. Há 
registro de monzogranito marcantemente hidroterma-
lizado, em que microclínio e plagioclásio intensamente 
turvos, argilizados e sericitizados, formam, com quart-
zo fraturado e com forte extinção ondulante, textura 
granoblástica fina. A clorita, decorrente de alteração 
dos minerais ferromagnesianos, é frequente (Figura 30 
C). Em amostra de mão essas rochas mostram dissemi-
nação de sulfetos.

Essas rochas contêm enclaves de granulitos 
félsicos de textura porfiroblástica, definida por 
fenoblastos de hiperstênio dispersos em matriz 
granoblástica poligonal fina quartzo-feldspática, 
orientada grosseiramente segundo uma direção 
preferencial. Plagioclásio (oligoclásio) e microclínio são 
subidioblásticos, límpidos, com incipiente sericitização 
e argilização. Eles formam o mosaico granoblástico 
poligonal fino, exibem contatos retilíneos e junções 
tríplices. Quartzo xenoblástico, microfraturado, com 
extinção ondulante, pequenas palhetas de biotita e 
cristais de hornblenda, também integram a matriz 
(Figuras 30 D e E). Granulitos máficos constituídos 
por plagioclásio (oligoclásio-andesina), hornblenda, 
piroxênio e apatita ocorrem igualmente como 
enclaves nos metamonzogranitos. Eles são formados 
por porções granoblásticas finas de plagioclásio e 
algum quartzo, misturadas a bandas máficas de 
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Figura 27 – Litotipos da Suíte Cricou (PP2γc1) - A: Biotita sienogranito leucocrático; B: Granada sienogranito 
branco, isotrópico, médio a grosso com pontuações arredondadas de biotita e granada; C: Biotita monzogranito, 
porfirítico anisotrópico (N 250°/20° NW); D: Metagranito leucocrático fino, cinza rosado (esquerda) e biotita-
hornblenda gnaisse de granulação grossa, bandado (direita); E: Afloramento de granada - biotita gnaisse, 
granulação média a grossa e bandamento irregular; F: Biotita gnaisse de composição granítica, textura 
porfiroblástica média a grossa, com pórfiros de feldspato e quartzo dispersos em matriz quartzo-feldspática e 
lamelas de biotita.
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hornblenda subidioblástica verde amarelado com 
acentuado pleocroísmo e geminação segundo a lei da 
clivagem. Remanescentes de piroxênio transformados 
em hornblenda e diminutas palhetas de biotita fazem 
parte da porção máfica. Titanita e apatita são os 
acessórios comuns (Figuras 30 F). 

Sienitos, quartzo sienitos e sienogranitos recris-
talizados sob condições de médio-alto grau exibem 
texturas inequigranoblásticas interlobadas ou feno-

blásticas interlobadas finas a médias, constituídas por 
microclínio, quartzo e plagioclásio. Lamelas de biotita, 
parcialmente substituídas por clorita, distribuem-se 
caoticamente pelas rochas. Allanita, titanita, apatita, 
magnetita e zircão são os acessórios (Figura 31 A e B). 

Em zona de contato das duas unidades da Suíte 
Cricou ocorrem associados a sienogranitos, biotita-
quartzo monzonitos de textura porfiroblástica inter-
lobada, constituídos por fenoblastos xenoblásticos de 

Figura 28 – Litotipos da Suíte Cricou (PP2γc2) - A: 
Afloramento e amostra de biotita sienogranito no 
rio Cricou; B: Gnaisse granítico (N270°/60°N) com 
pórfiros de k-feldspato de até 8 mm; C: Biotita 
gnaisse monzogranítico com susceptibilidade 
magnética mais elevada registrada na área (112); 
D: Metabiotita sienito com enclaves de meta- 
granodiorito; E: Gnaisse granodiorítico
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Figura 29 – A: Microclínio (mic) e quartzo (qtz) em textura inequigranoblástica interlobada de 
metasienito (NX); B: Microclínio (mic), quartzo (qtz), biotita (bt) e intercrescimento mirmequítico 
(mir) em metamonzogranito com recristalização protomilonítica e textura inequigranoblástica (NX); 
C: Textura granonematoblástica constituída por plagioclásio (plg), quartzo (qtz), hornblenda (hb), 
piroxênio (px) e biotita (bt) em gnaisse quartzo diorítico (NX); D: Porção granoblástica poligonal 
do gnaisse anterior (NX); E: Textura granoblástica interlobada de granoblastito tonalítico, com 
plagioclásio (plg), quartzo (qtz) e hornblenda (hb) (NX); F: K-feldspato (kf), quartzo (qtz), plagioclásio 
(plg) e biotita (bt) em textura granolepidoblástica em paragnaisse (NX); G: Microclínio (mic), 
quartzo (qtz), cordierita (crd), granada (gnd), biotita (bt) e silimanita (sil) em textura porfiroblástica 
lepidoblástica em paragnaisse (NX); H: a mesma rocha anterior à luz natural.
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microclínio parcialmente sericitizado, plagioclásio (al-
guns antipertíticos) deformados, com extinção ondu-
lante, e escassos cristais xenoblásticos de quartzo. Bio-
tita, hornblenda e piroxênio são os minerais máficos 
presentes (Figura 31C e D). Epidoto substitui plagio-
clásio, sericita substitui microclínio e clorita substitui 
biotita. Intercrescimento mirmequítico e deformação 
de feldspato são conspícuos. As feições mineralógico-
texturais mostram que essas rochas foram recristaliza-
das em condições de alto grau. A substituição de pi-
roxênio por anfibólio (Figura 31 D) representa reação 
retrogressiva em fácies anfibolito.                    

Essas rochas contêm enclaves de hiperstênio - 
diopsídio - hornblenda - biotita gnaisses orientados 
segundo uma foliação N 270°/50°N - 340°/55° NE, 
com textura granolepidoblástica poiquiloblástica. 
São essencialmente constituídos por labradorita/
bytownita, biotita, hornblenda, diopsídio, hiperstênio 
e quartzo, marcada por lamelas de biotita alinhadas. 
Fenoblastos de hornblenda substituem parcialmente 
o piroxênio e contêm inclusões de plagioclásio e 
piroxênio da matriz, a qual é composta por plagioclásio 
e piroxênio (principalmente) com bordas retas em 
contatos com junções tríplices e mais raramente 
quartzo e microclínio (Figura 32 A, B, C). 

As feições mineralógico-texturais mostram que 
essas rochas foram recristalizadas em condições de 
alto grau. A substituição de piroxênio por anfibólio 
(Figura 32C) representa reação retrogressiva na fácies 
anfibolito.

Os gnaisses, de composição granítica a grano-
diorítica, mostram textura granolepidoblástica por-
firoblástica (Figura 32 B), constituídos por porções 
granoblásticas de microclínio e plagioclásio e quartzo 
com bordas interlobadas, além de concentrações de 
biotita (geralmente cloritizada) e anfibólio, alinhadas 
segundo a foliação. Magnetita, titanita, apatita e alla-
nita são os acessórios. 

3.5.3 Relações de Contato 

Em zona de contato entre as unidades PP2γc1- 
PP2γc2 ocorrem metatexitos flebíticos com mesosso-
mas de gnaisses quartzo dioríticos (N 150°/73° NE) 
misturados a leucossomas de leucogranitoides porfi-
roblásticos (Figura 33A). A susceptibilidade magnética 
medida (60) é relativamente elevada. Migmatitos com 
leucossoma de gnaisse monzogranítico misturado a 

melanossoma, concordante a foliação N 70°/50° NW 
também ocorrem em região de contato Suíte Cricou - 
Complexo Oiapoque (Figura 33B). Em região de conta-
to Suíte Cricou – Granito Anotaie, são documentados 
migmatitos com estrutura stromatic e leucossomas de 
granitoides róseos (NW-SE) segregados de gnaisses 
cinza (paleossoma), e foliação transposta, resultante 
de cisalhamento (Figura 33 C e D).  

Sienogranitos e quartzo monzonitos recristaliza-
dos em condições de alto grau, com enclaves de gra-
nulitos máficos são registrados no baixo rio Anotaie, 
em zona de contato entre as duas unidades da Suíte 
Cricou (Figuras 31A-D e 32A-C).

3.6 GRANITO ANOTAIE (PP2γa) 

3.6.1 Considerações Gerais

Consiste em quatro corpos elípticos, dois na 
parte central da área, nos interflúvios Anotaie – 
Cricou e Cricou – Curipi. Os outros dois ocorrem na 
porção setentrional, nas bacias dos rios Pantanari e 
Curipi (Figura 3). A localidade – tipo corresponde a 
um morro expressivo (100 – 200 m de altura), na 
margem do médio curso do rio Anotaie, cujas rochas 
são estruturadas segundo as direções WNW-ESE / 50°- 
90° NE (Figuras 34 A e B). 

O Granito Anotaie detém os mais elevados valores 
radiométricos registrados no lado brasileiro da Folha 
Oiapoque (7,84 a > 10,80 μR/h), o que lhe confere um 
padrão gamaespectrométrico saliente e peculiar. Além 
disso, exibe marcantes feições nos levantamentos 
aeromagnéticos (campo total e primeira derivada 
vertical) e nas imagens SRTM. Essas características 
tornam sua individualização cartográfica evidente e 
segura. 

As idades de cristalização obtidas para este 
granito na porção brasileira da Folha Oiapoque são de 
2110 ± 3 Ma (Théveniaut; Faraco, 2008) e 2087 ± 3 
Ma (Avelar, 2002). Esta última condizente com obtida 
para Granito Armontabo (2080 ± 5 Ma), seu correlato 
na Guiana Francesa (Théveniaut; Faraco, 2008).

A unidade é constituída por metasienogranitos, 
metamonzogranitos e silimanita-biotita-granada-
corderita gnaisses. Os metagranitoides são cinza 
rosados, de textura inequigranular porfirítica média a 
grossa, onde fenocristais subidioblásticos de feldspato 
de até 5 cm de diâmetros, distribuem-se em matriz 
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Figura 30 – A: Fenoblasto xenoblástico de microclínio pertítico, quartzo (qtz) e biotita (bt) em textura porfiro-
blástica interlobada com milonitização superposta (NX); B: Microclínio (mic), quartzo (qtz), plagioclásio (plg), 
biotita (bt) e opacos (op) em metamonzogranito de textura granoblástica ameboide (NX); C: Microclínio (mic) 
e plagioclásio (plg) sericitizados, quartzo (qtz) e clorita (clt) em monzogranito hidrotermalizado (NX); D: Feno-
blasto de hiperstênio (hy) e lamelas de biotita (bt), em matriz granoblástica poligonal quartzo-feldspática de 
granulito félsico (NX); E: Detalhe da matriz granoblástica poligonal da rocha anterior (NX); F: Porções grano-
blásticas poligonais finas de plagioclásio (plg), misturadas a cristais subidioblásticos de hornblenda (hb) com 
remanescentes de piroxênio (px) (NX).
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quartzo-feldspática-biotítica (Figura 34 A, B e D). 
Biotita metasienogranitos cinza rosados, isotrópicos e 
de granulação fina (Figura 34 C), também compõem o 
elenco de litotipos do Granito Anotaie.

Gnaisses melanocráticos, com alternância de 
bandas claras e escuras, e foliação conspícua, ocorrem 
em zonas de contato do Granito Anotaie com a Suíte 
Cricou, sob forma de matacões. As bandas claras são 
holocristalinas e porfiroblásticas, com fenoblastos de 
granada e feldspato dispersos em matriz quartzo-
feldspática. As bandas escuras são essencialmente 
biotíticas.

3.6.2 Características Petrográficas

Os metasienogranitos possuem textura inequi-
granoblástica porfiroblástica interlobada, granulação 
média a grossa. Microclínio e quartzo são os princi-
pais constituintes, com plagioclásio subordinado. O 
microclínio é subidioblástico a xenomoblástico, com 
macla cross-hatched, pertítico, parcialmente serici-
tizado. Alguns cristais atingem 12 mm de diâmetro 
(em afloramento atingem até 5 cm). O quartzo xeno-
blástico é deformado, com forte extinção ondulante. 

Figura 31 – Região de contato PP2γc1 / PP2γc2 da Suíte Cricou. A: Biotita sienogranito leucocrático, vermelho 
pálido, constituído por feldspato, quartzo e biotita, discretamente bandado e foliado (N 270°/55° N); B: 
Fotomicrografia da rocha anterior, mostrando textura inequigranular fina, com microclínio (mic) e plagioclásio 
(plg), subédricos, parcialmente sericitizados, além de quartzo (qtz) e biotita (bt) (NX); C: Biotita - quartzo 
monzonito leucocrático, granulação grossa e porfirítico; D: Fotomicrografia da rocha anterior, com textura 
inequigranoblástica, pórfiros de microclínio e plagioclásio, e agregados de lamelas de biotita, misturados a 
xenoblastos de piroxênio (px), alguns parcialmente transformados em hornblenda (NX).
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Figura 32 – A: Hiperstênio- diopsídio-horn-
blenda gnaisse; B: Textura granolepidoblásti-
ca, constituída por plagioclásio (plg), hipers-
tênio (hy) e biotita (bt) da rocha anterior (N//); 
C: Outro aspecto textural da rocha em que 
blastos de hornblenda verde (hb) substituem 
piroxênio (px) e se misturam a plagioclásio 
(plg) e biotita (bt) (NX).

Ocorre como grãos maiores individuais ou intersticial 
aos feldspatos. O plagioclásio é xenomórfico, maclado 
segundo a lei da albita e parcialmente alterado para 
argilominerais. Lamelas de biotita são dispersas pela 
rocha. Opacos, titanita, biotita e clorita ocorrem iso-
lados ou formam agregados. Além destes, apatita e 
zircão ocorrem como acessórios (Figura 35A). 

A unidade também encerra metamonzogranito 
de textura granoblástica interlobada média, com re-
cristalização estática na fácies anfibolito alto-granulito 
e protocataclase superposta. Quartzo, microclínio e 
plagioclásio, são os constituintes essenciais. O quart-
zo é xenoblástico, com extinção ondulante e micro-
fraturas, que às vezes são preenchidas por óxido de 
ferro e biotita. Cristais subidioblásticos de microclínio 
pertítico com macla cross-hatched são frequentes. O 
plagioclásio é oligoclásio, geralmente com macla al-
bita e periclina, e parcialmente sericitizado. Palhetas 
de biotita (clorita) bem desenvolvidas, com numerosas 

inclusões de zircão que produzem halos pleocroicos, 
ocorrem geralmente associadas à titanita (Figura 35B). 

Silimanita-granada-biotita-cordierita gnaisses com 
textura granonematoblástica, ocorrem em zona de con-
tato do Granito Anotaie com a Suíte Cricou. A rocha 
é constituída por quartzo, feldspato, cordierita, grana-
da, silimanita e biotita. O quartzo ocorre como cristais 
xenoblásticos bem desenvolvidos, com forte extinção 
ondulante, e mais raramente como glóbulos inclusos 
nos feldspatos. O plagioclásio (oligoclásio) é maclado 
segundo albita-periclina e microclinizado. A cordierita é 
xenoblástica com macla polissintética e inclusões poiqui-
loblásticas de biotita, silimanita, zircão e apatita. Os cris-
tais alterados a pinita exibem leve coloração amarelada. 
A granada ocorre como cristais subidioblásticos intensa-
mente fraturados, com algumas inclusões de quartzo. A 
silimanita ocorre como agregados de cristais incolores, 
límpidos e aciculares, via de regra associados à cordierita 
e biotita, e orientados segundo direções preferenciais. A 
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Figura 33 – A:  Metatexito flebítico com mesossoma de gnaisse quartzo diorítico (N 150°/73° NE) 
misturado a leucossoma de leucogranitoide porfiroblástico em zona de contato entre as unidades 
PP2γc1 e PP2γc2 da Suíte Cricou. A rocha possui elevada susceptibilidade magnética; B: Leucos-
soma de gnaisse monzogranítico misturado a melanossoma, concordante à foliação N 70°/50° 
NW, em zona de contato entre a Suíte Cricou e o Complexo Oiapoque; C e D: Região de contato 
entre a Suíte Cricou e o Granito Anotaie: migmatito com estrutura stromatic, com leucossoma de 
granitoide róseo (NW-SE) segregado de gnaisse cinza (paleossoma). A foliação é transposta, resul-
tante de cisalhamento.

associação mineralógica indica uma origem sedimen-
tar, metamorfizada sob condições de fácies granulito 
(Figura 35 C, D, E, F). 

3.6.3 Relações de Contato 

O Granito Anotaie faz contato com o Grupo Vila 
Nova, Complexo Oiapoque, Monzogranito Fronteira e 
Suíte Cricou. No extremo norte da folha, a unidade 
metassedimentar do Grupo Vila Nova é cortada por 
corpos circular e elíptico do Granito Anotaie. O em-
placement desses corpos ocasionou a saliente defor-
mação da unidade metassedimentar, tornando sua 
estruturação E – W, nas regiões de contato (Figura 3). 

Deformação cisalhante é comumente observada nas 
zonas de contato com a Suíte Cricou e o Grupo Vila 
Nova.

Efeitos de deformação cisalhante são igualmente 
observados em biotita metasienogranito porfiroblástico 
(2087 ± 3 Ma) do Granito Anotaie, estruturado segundo 
N 150° - 170°/70° - 80° NE, em zona de contato com a 
unidade metavulcanossedimentar do Grupo Vila Nova 
(Figura 34 D). Esta direção aproximadamente N-S 
resulta da interferência do Diabásio Cassiporé (210 - 
191 Ma, Deckart et al., 1997; Marzoli et al., 1999), 
que corta a rocha observada, sobre o trend regional 
WSW – ESE (Figura 3).
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Migmatitos com estrutura stromatic, contendo 
leucossoma de granitoide róseo (NW-SE) segregado 
de gnaisses cinza (paleossoma), ocorrem na Suíte 
Cricou, em região de contato com o Granito Anotaie, 
na porção central da Folha Oiapoque. As rochas 
daquela suíte são cisalhadas e a foliação é transposta 
(Figuras 33C e 33D). 

As deformações cisalhantes em sienogranito de 
2087 Ma, e os migmatitos observados em zonas de 
contato do Granito Anotaie com o Grupo Vila Nova e 
com a Suíte Cricou, reforçam o seu caráter tardio em 
relação àquelas unidades, a sua contemporaneidade ao 
evento D2 de deformação na Guiana Francesa (~2,08 
Ga - Ledru; Milési, 1999), bem como sua coevidade 
e origem semelhantes às dos leucogranitoides de 
~2083 ± 8 Ma na Guiana Francesa, gerados a partir 
da fusão parcial da crosta neoformada (Vanderhaeghe 
et al., 1998). 

3.7 MICROGABRO OIAPOQUE (D3δmo)

3.7.1 Considerações Gerais

Deformação rúptil precursora à abertura do Oce-
ano Atlântico, gerou falhas preenchidas por microga-
bros e diabásios neodevonianos - Microgabro Oiapo-
que. Esta unidade consiste em diques de microgabro 
e de diabásio ocorrentes ao longo do - e algumas ve-
zes transversalmente ao - rio Oiapoque, com direções 
NE-SW e mais raramente NW-SE (Figura 3). 

As rochas são isotrópicas, faneríticas, mela-
nocráticas, cinza escuro, cinza esverdeado a negro, 
inequigranulares a porfiríticas, de granulação fina a 
grossa, constituídas essencialmente por piroxênio e 
plagioclásio (Figura 36). Os afloramentos são em for-
ma de grandes blocos fraturados alinhados, que mar-
geiam, e mais raramente atravessam o rio Oiapoque.

Figuras 34 - A: Metasienogranito de foliação N 280°/90°, leucocrático, cinza rosado, com textura porfiroblástica 
média a grossa, em que fenocristais de microclínio de até 5 cm de diâmetro distribuem-se em matriz 
quartzo-feldspática; B: Amostra de mão do Granito Anotaie - Metasienogranito de textura inequigranular 
porfiroblástica média a grossa; C: Biotita metasienogranito cinza rosado, granulação fina e isotrópico; D: 
Biotita metasienogranito porfirítico cisalhado de 2850 ± 3 Ma do Granito Anotaie, estruturado segundo N 
170° - 150°/70° - 80° NE, em região de contato com o Grupo Vila Nova.
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3.7.2 Características Petrográficas

Os litotipos têm textura intergranular, constituída 
essencialmente por augita e labradorita em intercres-
cimento ofítico, e em quantidades aproximadamente 
iguais. A augita é marrom com pleocroísmo fraco ou 
ausente, extinção fracamente ondulante, geminação 
do tipo Carlsbad e raras inclusões de opacos e feldspa-
to. É comum a substituição para anfibólio e epidoto. 

O plagioclásio é prismático, com maclas polissintéticas 
do tipo albita e albita-periclina. O teor de cálcio, deter-
minado por meios óticos convencionais, equivale ao 
da labradorita. Alguns cristais são zonados e parcial-
mente sericitizados. Epidoto verde oliva fibroso ocorre 
ao longo das bordas de augita. O quartzo é subor-
dinado e ocorre como cristais individuais, intersticiais 
aos cristais de plagioclásio e piroxênio. Grãos de mine-
rais opacos ocorrem disseminados pela rocha. 

Figura 35 – A: Fenoblasto de microclínio (mic) e quartzo (qtz) xenoblástico, com titanita (ti), opacos (op), 
clorita (cl) e biotita em textura porfiroblástica de metasienito (NX); B: Metamonzogranito de textura 
granoblástica interlobada, com microclínio (mic), quartzo (qtz), plagioclásio (plg) e biotita (bt) (NX); C: 
Quartzo (qtz), cordierita (cdr), biotita (bt) e silimanita (sil) em paragnaisse de alto grau (NX); D: A mesma 
rocha anterior, a luz natural; E: Cordierita (cdr), granada (gnd), biotita (bt) e silimanita (sil) em textura 
lepidoblástica de paragnaisse (NX); F: Mesma rocha anterior, à luz natural.   
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3.7.3 Relações de Contato 

Os diques ocorrem nas imediações do rio 
Oiapoque. São intrusivos no Grupo Vila Nova, nos 
Complexos Camopi e Oiapoque e na Suíte Cricou. 

3.7.4 Geocronologia 

A idade Ar-Ar em biotita, anfibólio e plagioclásio 
e a idade relativa obtida por paleomagnetismo 
no Microgabro Oiapoque é 380 Ma (Théveniaut; 
Faraco, 2008). Quando afetado por falhas dextrais 
e zonas altamente fraturadas de direção NE-SW que 
testemunham o evento originário da Falha Oiapoque 
(200 a 190 Ma - Théveniaut; Faraco, 2008), sofre 
recristalização e se transforma em metabasitos e 
anfibolitos com notável disseminação de pirita (Figuras 
37A e B). 

3.8 VESTÍGIOS DE FOLHELHOS FOSSILÍFEROS

No extremo norte-oriental da folha há registro de 
folhelho ardosiano preto, aflorante na Serra Caripura, 
próximo ao rio Uaçá, na região costeira (Figura 3). 
Amostras dessa rocha foram enviadas pelo governo 
do então Território do Amapá ao DNPM, em cujos 
estudos micropaleontológicos revelaram a presença 
abundante de microfósseis pertencentes à ordem 
Tasmanales, Tasmanaceae, e às espécies Tasmanites 
mourai e Tasmanites euzebioi, típicas do Devoniano, o 
que permitiu considerar o folhelho devoniano (Boekel, 
1967). Essas mesmas espécies foram determinadas no 
Membro Barreirinhas, no rio Tapajós e no rio Jatapu 
(Sommer, 1953; Summer; Boekel, 1965 APUD Boekel, 
1967).

O levantamento da cobertura sedimentar fane-
rozoica costeira da Folha Oiapoque, não fez parte 
da programação do Projeto Oiapoque. Além disso, a 
ocorrência em questão localiza-se na Área Indígena 
Uaçá, cujo acesso depende de autorização da FUNAI. 

Afora os dados paleontológicos supracitados, 
não se conhece qualquer outra informação acerca de 
ocorrências de rochas sedimentares devonianas na 
cobertura costeira da Folha Oiapoque. Assim, posterior 
estudo detalhado desse folhelho é necessário para o 
melhor entendimento da evolução geológica daquela 
região naquele período – mormente se for considerado 
representante de magmatismo máfico devoniano ali 
existente (Microgabro Oiapoque) –, e de sua correlação 
com as similares ocorrências microfossilíferas na Bacia 
Amazônica. 

3.9 DIABÁSIO CASSIPORÉ (T3J1δc)

3.9.1 Considerações Gerais

Representa o magmatismo máfico intraplaca 
integrante da Província Magmática Atlântico Central. 
Esse magmatismo, é associado com a ruptura do 
Pangea e com o estágio pré-rift do Oceano Atlântico, 
no limite Triássico-Jurássico, há cerca de 200 Ma. Ele 
é representado por diques, sills e lavas toleíticas na 
América do Norte e do Sul, África e Europa. A maior 
parte do magmatismo na América do Sul ocorreu no 
interior do continente, a até 2000 km da margem do 
Atlântico. Na Bacia Amazônica, os sills relacionados 
a esse evento cobrem uma área de 1x106 km2, com 
espessura média de 500 m, e volume estimado de 
4x105 km3 (Marzoli et al., 1999; Knight et al., 2004). 

No tempo correspondente ao limite entre o 
Triássico e o Jurássico ocorreu um dos cinco maiores 
eventos de extinção gêneros e famílias, marinhos e 
terrestres, do Fanerozoico (Raup; Sepkoski, 1986). 
Alguns estudos estimam que cerca de 80% das 
espécies foram extintas, comparável à extinção no 
limiar Cretáceo-Terciário há cerca de 65 Ma (Knight 
et al., 2004; Courtillot et al., 1996). 

A idade do imenso evento magmático que 
representa a Província Atlântico Central (200 ± 4 Ma), 
sobrepõe o atual limite entre aqueles períodos (199,6 
± 0,6 Ma - Gradstein et al., 2004). A enorme extensão 
espacial desse magmatismo e sua brevidade temporal, 
sustenta a possibilidade de sua relação genética com 
a extinção Triássico-Jurássica (Knight et al., 2004; 
Courtillot et al., 1996). 

Figura 36 – Diabásio da unidade Microgabro 
Oiapoque, isotrópico, de textura inequigranular, 
constituído por plagioclásio e piroxênio.
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Enxames de diques relacionados a esse evento 
distribuem-se por todo o Amapá, com maior concen-
tração nas partes norte e nordeste (Folha Oiapoque), 
às proximidades da região costeira (Figura 3). Consis-
tem em diques de diabásio N 0° - 50° W, de forma 
tabular retilínea, localmente sinuosa, com espessuras 
de até 300m e comprimento até superior a 50 km, al-
guns ultrapassam 250 km, denominados formalmente 
Diabásio Cassiporé (Lima et al., 1974). 

As rochas são isotrópicas, melanocráticas, de 
coloração cinza escuro a negro, holocristalinas, 
equigranulares, de granulação fina a grossa, 
constituídas por plagioclásio e piroxênio. 

Afloram ao longo das margens de dos leitos dos 
rios de direção N-S afluentes do rio Oiapoque como 
lajeiros fraturados e grandes blocos soltos (Figura 
38A).

3.9.2 Características Petrográficas

Exibem textura subofítica média, em que cristais 
de augita envolvem e são intersticiais à labradorita. A 
augita é subédrica, de coloração levemente rosada, 
sem pleocroísmo e com geminação do tipo Carlsbad. 
A labradorita é ripiforme, inalterada, zonada, maclada 
segundo albita-Carlsbad, às vezes com inclusões de 
augita (Figura 38B). Os planos de clivagem geralmente 
são preenchidos por minerais opacos. 

Em algumas amostras o quartzo está presente em 
quantidades subordinadas e intersticial. Pode ocorrer, 
também, intercrescido a ortoclásio (intercrescimento 
micrográfico), ocupando interstícios intergranulares. 
Hornblenda e biotita são raros. 

3.9.3 Relações de Contato

O Diabásio Cassiporé é intrusivo em todas as 
unidades paleoproterozoicas da Folha Oiapoque. 
Inúmeros diques encobertos pela cobertura sedimentar 
fanerozoica foram identificados e cartografados na 
região costeira (Figura 3), através de interpretação 
de levantamento aerogeofísico (primeira derivada 
vertical).

3.9.4 Geocronologia

O intervalo de idades do Diabásio Cassiporé 
obtido pelo método 40Ar/39Ar é 202 ± 2 a 191,5 ± 
0,9 Ma (Marzoli et al., 1999). Os valores encontrados 
na Folha Oiapoque por 40Ar/39Ar em anfibólio, ou 
biotita, ou plagioclásio, bem como as idades relativas 
por paleomagnetismo, variam de 210-200 Ma 
(Théveniaut; Faraco, 2008).

3.10 GRUPO BARREIRAS (ENb)

3.10.1 Considerações Gerais

Ocorre ao longo da costa do Amapá, como 
faixa aproximadamente norte-sul de largura variável, 
de Macapá às cercanias do rio Uaçá. Assenta-se 
discordantemente sobre unidades pré-cambrianas, e 
é recoberto por sedimentos quaternários. As melhores 
exposições são no porto de Macapá, nos cortes da 
rodovia BR-156 e da estrada de ferro, e em barrancos 
do rio Araguari (Lima et al., 1974).

Figura 37 – A: Plagioclásio (plg), hornblenda (hb) e opacos (op) em microgabro recristalizado (NX); B: Pirita 
disseminada na rocha anterior (NX).
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As primeiras referências ao Grupo Barreiras 
foram feitas por Moura (1934), correlacionando-o 
com depósitos supostamente equivalentes do litoral 
nordeste do país, a mais de 2000 km de distância. 
Posteriormente Sakamoto (1957), Aguiar et al. (1966), 
Neves & Menezes (1967), Schaller et al. (1971) 
estudaram esta unidade. Os últimos propuseram a 
denominação formal de Grupo Pará, para agrupar 
as rochas sedimentares do Mioceno ao Holoceno 
ocorrentes na desembocadura do Amazonas, que 
se estendem sobre a plataforma continental norte 
brasileira, do Pará ao Amapá, como faixa de largura 
variável e direção aproximada N-S. 

Lima et al. (1974) atribuíram ao Grupo Barrei-
ras, um ambiente de sedimentação continental flu-
vial e transicional fluvial-marinho. Seus litotipos são 
muito variados, geralmente mal consolidados e cons-
tituídos por arenitos, siltitos, argilitos, conglomera-
dos, sedimentos argilosos, arenosos, areno-argilosos, 
argilo-arenosos, siltosos, conglomeráticos, além de es-
pessos pacotes de caulim. A coloração é muito varia-
da, com predominância de cores avermelhadas, ama-
reladas e esbranquiçadas. 

Na Folha Oiapoque ele integra a cobertura 
sedimentar fanerozoica costeira, em faixa NNW de 3 
km de largura média e 42 km de extensão, desde o 
paralelo 3° N até cerca de 5 km a sul do rio Uaçá. 
Assenta-se discordantemente sobre a Suíte Cricou 
(PP2γc1) e é recoberto pelas Argilas Cinza Flúvio-
Marinhas (Figura 3). A deposição do grupo ocorreu 
no Paleógeno e se estendeu até o Neógeno.

3.11 DEPÓSITOS ALUVIONARES HOLOCÊNICOS

3.11.1 Considerações Gerais 

No Amapá são distribuídos em duas regiões 
distintas. Uma corresponde à faixa litorânea 
aproximadamente N-S do Amapá e ilhas do arquipélago 
do Marajó, do delta do Amazonas. Esta faixa abrange 
Macapá até a região da foz do rio Oiapoque, com 
largura máxima de 90km na foz do Araguari, de 40km 
na foz do Oiapoque e de 5km nas proximidades de 
Macapá. A outra, no interior do continente, consiste 
em depósitos fluviais ao longo dos principais rios 
(Paru, Jari, Araguari, Amapari, Oiapoque, Calçoene 
e Vila Nova) e nos igarapés. Ambos estes depósitos 
estão sobrepostos ao Grupo Barreiras e aos terrenos 
pré-cambrianos (Lima et al., 1974).

3.11.2 Depósitos Flúvio-Marinhos (Qafm)

Na Folha Oiapoque a faixa litorânea corresponde 
quase que à totalidade das coberturas superficiais 
fanerozoicas (Figura 3).

No Amapá essa faixa está submetida a processos 
predominantemente erosionais, condicionantes de 
extensos mudflats erosivos. Todavia, há ocorrência 
de grandes áreas progradantes associadas aos cabos 
Cassiporé e Orange (localizado no âmbito da Folha 
Oiapoque), e depósitos arenosos isolados, situados a 
norte da desembocadura dos rios que atingem a linha 
de costa (Mendes, 1994). 

Figuras 38 – A: Dique de diabásio de direção N - S nas margens direita e esquerda do rio Cricou; B: Augita 
(aug) e labradorita (lab) em textura subofítica de diabásio (NX).
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As características fisiográficas da costa amapaense 
permitem definir dois tipos: costa reta, correspondendo 
a áreas de acreção lamosa e acumulação arenosa e 
costa denteada, formada nas zonas de erosão. Nestas 
estão expostas as sequências holocênicas argilosas, 
intercaladas com lâminas milimétricas e centimétricas 
de silte arenoso e turfa, depositadas em ambientes 
paludais, parálicos a límnicos, variando para estuarinos 
e fluviais meandrantes, que teriam integrado um amplo 
sistema de planície costeira. O Cabo Orange representa 
uma região onde se acumularam sedimentos lamosos 
oriundos do rio Amazonas e da erosão de setores 
da costa amapaense, formando amplas, extensas 
e espessas planícies de maré lamosas. O topo é 
constituído por camada de lama fluida, que funciona 
como obstáculo friccional, diminuindo a ação de 
correntes, marés e ondas, possibilitando o acúmulo 
dos sedimentos pelíticos. As argilas (esmectita, ilita, 
clorita) são predominantemente detritos continentais, 

provenientes da alteração de diferentes tipos de 
rochas pré-cambrianas e fanerozoicas drenadas pelo 
rio Amazonas, ou mesmo de regiões mais distantes, 
como os Andes (Mendes, 1994).

3.11.3 Depósitos Fluviais Aluviais (Q2a)

São delimitados ao longo das bacias hidrográficas 
e ao norte da foz dos rios que drenam a costa 
amapaense. Na região costeira há deposição de 
cunha clástica (Figura 3) de areia muito fina, cobrindo 
a superfície argilosa erosional. As assembleias de 
minerais pesados desses depósitos são constituídas 
basicamente por minerais instáveis, prismáticos e 
irregulares (anfibólio, piroxênio, epidoto, etc.), o 
que os caracteriza como modernos, provenientes de 
fontes proximais do embasamento pré-cambriano 
dos sedimentos paleogênicos-neogênicos do Grupo 
Barreiras (Mendes, 1994). 
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4. PETROLOGIA E GEOQUÍMICA

4.1 Considerações Gerais

Análises químicas de rocha total (elementos 
maiores e traços, incluindo os terras raras), executadas 
por ICP (Inductively Coupled Plasma) ICP-MS (Inducti-
vely Coupled Plasma Mass Spectrometry), no Labora-
tório ACME Analítica Laboratórios Ltda; foram realiza-
das em amostras dos Complexos Camopi e Oiapoque, 
da Suíte Cricou e do Granito Anotaie, bem como em 
amostras de rochas básicas a eles associadas (Tabelas 2 
a 6). Os resultados analíticos serão aqui apresentados, 
interpretados e discutidos.

4.2 Geoquímica dos Granitoides 

Os valores de álcalis x sílica de granitóides das 
quatro unidades litoestratigráficas, quando plotados 
em diagrama classificatório (Le Maitre, 1989), 
correspondem àqueles de granitos até dioritos (Figura 
39A), e pertencem à série calcioalcalina de caráter 
metaluminoso a peraluminoso (Figuras 39 B-E).

Os diagramas de Harker mostram correlações 
geoquímicas negativas entre SiO2 vs Al2O3, Fe2O3, CaO, 
TiO2, MgO e MnO (Figura 40), formando trends lineares 
e sugerindo a cogeneticidade do grupo de amostras 
analisado. Nos diagramas SiO2 vs K2O e SiO2 vs Na2O, 
a distribuição dos pontos é espalhada, sem desenho 
de trend específico (Figura 40). Em cada diagrama 
aqui considerado, a distribuição dos pontos exibe o 
mesmo padrão para as diversas unidades analisadas. 
Essa característica pode indicar um mesmo processo 
evolutivo do conjunto estudado. 

O padrão de distribuição de elementos terras 
raras é o mesmo nas quatro unidades litoestratigráficas 
(Figura 41 A-E). As rochas são enriquecidas em ETRL 
em relação aos ETRP, com marcante predominância de 

anomalias negativas de Eu (Eu/Eu* entre 0,2 e ~1), 
resultantes da remoção de feldspato de magma félsico, 
por fusão parcial de uma rocha na qual o feldspato 
é retido na fonte (Rollinson, 1993). A maioria dos 
litotipos, em todas as unidades, possui os ETR fraca 
a moderadamente fracionados, alguns têm os ETR 
altamente fracionados, com a razão (La/Yb)N entre 50 
e 100. 

Este fato sugere que os quatro agrupamentos 
considerados, representam um conjunto de rochas de 
mesma fonte magmática, envolvidas em um mesmo 
processo evolutivo. 

As informações sobre o comportamento dos 
elementos incompatíveis nas amostras de granitoides, 
podem ser vistas no diagrama das concentrações obtidas 
normalizadas por aquelas dos condritos (Figura 41F). 
Os padrões de abundância de elementos incompatíveis 
mostram concentrações acentuadamente maiores nos 
elementos incompatíveis Th, U, Ba e Ce. E em menor 
ordem de grandeza em Ta, Nb, e Sr. 

O padrão de concentrações normalizadas 
destes elementos neste diagrama, é semelhante 
àquele mostrado em diagrama similar para a crosta 
continental superior (Rollinson, 1993), e indicador 
de envolvimento crustal nos processos magmáticos 
geradores das rochas aqui estudadas. 

Quando analisadas nos diagramas discriminantes 
Nb x Y, Ta x Y, Rb x (Y+Nb) e Rb x (Yb+Ta) de Pearce 
et al. (1984) (Figura 42 A – D), os pontos relativos às 
amostras dos granitoides ocupam predominantemente 
o campo de granitos de arco vulcânico, com alguns 
trends direcionados para os campos dos granitoides 
sincolisionais e intraplaca. O mesmo posicionamento é 
verificado nos diagramas Hf - Rb/10 - 3Ta e Hf - Rb/30 
- 3Ta de Harris et al. (1986) (Figura 43 A-B). 
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Figura 39 – Diagramas classificatórios utilizados 
para elementos maiores para os granitoides da 
Folha Oiapoque. A: Classificação química e no-
menclatura e rochas plutônicas (Le Maitre, 1989); 
B: Diagrama AFM com limite entre os campos 
calcialcalino e toleítico (Irvine; Baragar, 1971); C: 
Diagrama Na-K-Ca com os trends calcioalcalino e 
trondhjemítico (Nockolds; Allen, 1953); D: Dia-
grama sílica x álcalis com limite entre os campos 
alcalino e subalcalino (Irvine; Baragar, 1971); E: 
Caráter peraluminoso a metaluminoso dos grani-
toides (Maniar; Piccoli, 1989).
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Figura 40 - Diagrama de Harker (elementos maiores) para os granitoides das diversas unidades 
de granitoides da Folha Oiapoque.
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No diagrama discriminante multicatiônico (Ba-
tchelor; Bowden, 1985) as rochas agrupam-se prefe-
rencialmente no campo correspondente ao grupo 6 
(Figura 44), relativo aos granitoides de fusão crustal 
(tipo S e de anatexia), com alguma superposição em 
torno das áreas dos campos 3 e 4 (pós-colisão e tardi-
-orogênico). Essa superposição aqui verificada é con-
siderada inevitável, uma vez que todos os granitoides 

evoluem em direção às composições do minimum mel-
ting (Tuttle; Bowen, 1958; Batchelor; Bowden, 1985).

Figura 41 – Padrões ETR série La-Lu e aranhograma, para as rochas granitoides da Folha Oiapoque.
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Figura 42 – A- D: Diagramas discriminantes de ambientes para granitoides (Pearce et al., 1984).

Figura 43 – Diagramas discriminantes de ambiente tectônico Hf- Rb/10-Ta*3 e Hf- Rb/30-Ta*3.
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4.3 Geoquímica das rochas básicas

Rochas com teores de SiO2 entre 53,93 e 44,79% 
(Tabela 6) ocorrem associadas aos granitoides paleo-
proterozoicos como melanossomas de migmatitos (TF 
7A, TF 40B, TF 46, TF 100)  e como enclaves máficos 
(TF 10, PE 28, HN131), bem como diques mesozoicos 
do Diabásio Cassiporé (TF 32 e TF 132).

Elas caem nos campos correspondentes aos 
basaltos e andesitos no diagrama TAS (Figuras 45 A, 
B, C). As relações Zr/TiO2 x Nb/Y (Figuras 45 A’, B’, 
C’) equivalem às dos basaltos subalcalinos e basaltos/
andesitos. Com exceção da amostra TF 100, um biotita 
gnaisse (melanossoma de migmatito), na região de 
contato entre as unidades graníticas PP2γc1 e PP2γc2 
da Suíte Cricou, posicionada, respectivamente, nos 
campos dos basanitos-tefritos e basaltos alcalinos nos 
dois diagramas mencionados (Figuras 45 A e A’). 

O diagrama de distribuição dos elementos terras 
raras aponta um enriquecimento de terras raras leves 
em relação aos pesados, em padrão fracamente 
fracionado, com média da razão (La/Yb)N em torno de 
3,7, e leves anomalias negativas de Eu, cujas razões 
Eu/Eu* situam-se entre 0,81 e 0,94 (Figura 46 A e 
Tabela 5). Esse padrão, comum em magmas basálticos 

e andesíticos, reflete a incompatibilidade dos ETR em 
olivina e piroxênio (Rollinson, 1993). 

As amostras TF100 e TF7A (Figura 46 A e Tabela 
6) fogem deste modelo. Ambas são melanossoma 
de migmatito. A primeira, um biotita gnaisse situado 
na região de contato PPγc1 e PPγc2 da Suíte Cricou, 
possui padrão de distribuição de ETR bem fracionado, 
com razão (La/Yb)N de 37,27, e significativo 
empobrecimento em terras raras pesados ((Sm/Yb)N 

= 9,12). Este extremo empobrecimento de elementos 
terras raras pesados em relação aos leves, muito 
provavelmente é indicativo da presença de granada 
na fonte magmática do gnaisse analisado (Rollinson, 
1993). A segunda amostra (TF 7A) com padrão de 
distribuição de ETR distinto dos demais, é um gnaisse 
diorítico do Complexo Oiapoque, cujos elementos 
terras raras são moderadamente fracionados, com 
razão (La/Yb)N  de 10,08. As duas rochas exibem leves 
anomalias negativas de Eu, com as razões Eu/Eu* de 
0,81 e 0,91, respectivamente (Figura 46 A). 

Os padrões de abundância de elementos traços 
incompatíveis (Figura 46 B) mostram uma concentração 
acentuada daqueles fortemente incompatíveis (Ba, Th, 
U, Ce, Sr e Ta) em relação aos que possuem maior grau 
de compatibilidade (Tb e Y). Esse enriquecimento pode 

Figura 44 – Diagrama multicatiônico R1 –R2 de classificação 
tectônica para os granitoides da Folha Oiapoque.



 - 65 -

Geologia da porção brasileira da Folha Oiapoque

Figura 45 – Diagramas classificatórios para as rochas básicas da Folha Oiapoque, ocorrentes 
associados a granitoides paleoproterozoicos, como: melanossomas de migmatitos (A - A’) e  
enclaves máficos ( B - B’); e como diques mesozoicos do Diabásio Cassiporé (C - C’).
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indicar contribuições heterogêneas na petrogênese 
dessas rochas básicas.           

Nos diagramas discriminantes Th-Hf-Ta e Th-Hf-
Nb (Wood, 1980), a maioria dessas rochas básicas 
plota no campo D, dos basaltos calcialcalinos de arco 
vulcânico (Hf / Th < 3), em ambos os gráficos (Figura 
47 A–B). No campo B, correspondente aos toleítos 
intraplaca e aos MORBs enriquecidos, caem as duas 
amostras do Diabásio Cassiporé (TF 32 e TF 132), o 
enclave máfico (anfibolito)  HN 131, e o anfibolito 
com metamorfismo termal superimposto (TF 46),  que 
ocorre como melanossoma  de migmatito em região 
de contato entre o Complexo Oiapoque e a Suíte 
Cricou.

A discriminação das séries vulcânicas dessas 
rochas é praticamente repetida quando verificada 

as suas relações Y-La-Nb (Figura 48). Do conjunto 
de rochas analisadas, os anfibolitos TF 131 e TF 46 
representam os MORBs enriquecidos, os litotipos 
do Diabásio Cassiporé são basaltos continentais (ou 
toleiítos intraplaca, nos gráficos precedentes – Figura 
47 A-B). Os demais são basaltos calcialcalinos de 
arco vulcânico. O anfibolito PE28 plota no campo 
dos basaltos continentais, e não no dos basaltos 
calcialcalinos de arco, como no diagrama anterior. 
O seu enriquecimento em Nb e empobrecimento em 
La, relativamente às demais rochas posicionadas em 
ambos os gráficos no campo dos basaltos de arco 
vulcânnico, condiciona essa classificação.   

Os anfibolitos do Grupo Vila Nova e do Complexo 
Oiapoque (TF 131 e TF 46) com características 
geoquímicas comparáveis às dos toleiítos de dorsais 

Figura 46 – A: Padrões de ETR série La – Lu; B: Aranhograma para rochas básicas da Folha Oiapoque.

Figura 47 – Diagramas Th-Hf-Ta e Th-Hf-Nb para basaltos.
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meso-oceânicas, são testemunhos de crosta oceânica, 
e correlatos à sequência de vulcânicas toleiíticas da 
do Complexo Guiana Central na Guiana Francesa, 
representante do primeiro período de geração crustal 
por acresção juvenil naquela região há 2174 ± 7 Ma 
(Vanderhaeghe et al., 1998). 

A fase sucessiva a esse período é a formação de 

arcos magmáticos calcialcalinos paleoproterozoicos 
e de retrabalhamento crustal, testemunhados pelos 
Complexos Camopi e Oiapoque e a Suíte Cricou. As 
rochas geoquimicamente semelhantes aos basaltos 
calcialcalinos de arco vulcânico, são associadas ao 
desenvolvimento desses arcos magmáticos. 

            Figura 48 – Diagrama discriminante para basaltos. 
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Tabela 2 – Dados químicos em rocha total para o Complexo Camopi
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Tabela 5 – Dados químicos em rocha total para o 
Granito Anotaie
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Tabela 6 – Dados químicos em rocha total para rochas básicas
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5. GEOCRONOLOGIA E GEOQUÍMICA ISOTÓPICA

5.1 Considerações Gerais

As análises isotópicas aliadas aos diversos tipos 
de dados geológicos obtidos durante o Projeto Oia-
poque e pesquisados na literatura, auxiliaram na inter-
pretação da evolução da geológica da área trabalhada. 
Dez amostras de rocha da porção brasileira da Folha 
Oiapoque foram submetidas a análise geocronológica 
pelo método de datação por evaporação de Pb em 
monocristais de zircão, no Laboratório de Geologia 
Isotópica da UFPA - Pará-Iso e utilizadas na execução 
do mapeamento dos lados francês e brasileiro da refe-
rida folha (Théveniaut; Faraco, 2008) (Tabelas 7 a 14).

As análises seguiram o critério metodológico 
desenvolvido por Kober (1986, 1987) e adotados 
pelo Pará-Iso (Lafon; Toro, 2008), que consiste 
na evaporação do chumbo contido em cristal de 
zircão, em etapas sucessivas de aquecimento, em 
um espectrômetro de massa por termoionização. A 
composição isotópica do Pb evaporado em cada etapa 
e posteriormente ionizado, é determinada, e a razão 
207 Pb/206 Pb medida para cálculo de uma idade a partir 
das equações de desintegração do urânio 235 e 238 
respectivamente em chumbo 207 e 206, em função do 
tempo. Como os teores de U e Pb não são determinados 
nesse procedimento, os dados isotópicos não podem 
ser colocados em diagrama Concórdia para avaliação 
do grau de discordância dos pontos analisados. Assim, 
a idade 207Pb/206 Pb representa a idade mínima para 
cristalização, ou recristalização, do zircão analisado. 
Todavia, quando as idades calculadas são similares, 
nas diversas etapas de aquecimento para um mesmo 
cristal e em vários cristais distintos, a idade média 
calculada a partir do conjunto de resultados, pode 
ser considerada uma idade concordante no diagrama 
U-Pb. 

Os dados isotópicos Sm – Nd em rocha total 
de nove amostras, fornecidos pelo Laboratório de 
Geologia Isotópica do Instituto de Geociências da 
Universidade do Rio Grande do Sul, consistem nos 

valores de Sm e Nd (ppm), das razões 147Sm – 144Nd, 
dos valores de εNd atuais (εNd0) e no tempo de 
cristalização da rocha (εNdt), além das idades modelo 
TDM  (Tabela 15). 

Além desses, resultados analíticos 207 Pb/206 Pb 
por evaporação em zircão, Sm-Nd em rocha total, 
Ar- Ar em mineral e idades relativas obtidas por 
paleomagnetismo, bem como análises paleontológicas 
pontuais em microfósseis, foram considerados e 
registrados no SIG e nos diversos bancos de dados 
relacionais do projeto (Avelar, 2002; Faraco et al., 
2004; Théveniaut; Faraco, 2008; Faraco et al., 2009).

5.2 Unidades Paleoproterozoicas 

As datações geocronológicas (U- Pb em zircão 
por ionização térmica e microssonda iônica, e Pb-Pb 
por evaporação em zircão) em rochas metavulcânicas 
da Formação Paramaca no lado guianês da Folha 
Oiapoque variam de 2156 ± 6 Ma a 2137 ± 6 Ma 
(Delor et al., 2001, 2003). Este intervalo de idades é 
o considerado para as unidades metavulcânicas do 
Grupo Vila Nova, equivalente àquela unidade no lado 
brasileiro da folha, uma vez que não possível a sua 
datação pelo método Pb-Pb por evaporação em zircão. 

As idades U - Pb em zircão  (microssonda iônica) 
e Pb – Pb por evaporação em zircão, em rochas do 
Complexo Camopi variam de 2103 ± 12 Ma a 2098 
± 2 Ma, com relíquias (enclaves e zircões herdados) 
de protólitos vulcano-plutônicos arqueanos a 
mesoriacianos (2,65 a 2,13 Ga) (Théveniaut; Faraco, 
2008). No lado brasileiro, enclave de metadiorito com 
idade de cristalização de 2132 ± 2 Ma (Figuras 49 A – 
B e Tabela 7), em gnaisse deste complexo, representa o 
seu protólito, cuja idade, coeva àquelas das rochas da 
unidade Paramaca na Guiana Francesa (2156±6 Ma 
a 2137± 6 Ma), marca a fase final de colocação dos 
granitoides associadas aos greenstone belts  (Grupo 
Vila Nova/ Formação Paramaca) na região enfocada. 
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As idades de rochas do Complexo Oiapoque 
(U–Pb em zircão por microssonda iônica e Pb – Pb por 
evaporação em zircão) nos setores brasileiro e guianês 
da folha homônima variam de 2105 ± 27 Ma a 2095 
± 5 Ma, com enclaves e zircões herdados de 3,15 a 
2,13 Ga (Théveniaut; Faraco, 2008). No lado brasileiro,  
migmatito  deste unidade contém leucossoma  de 
biotita granito, com idade de cristalização de 2103 ± 
3 Ma (εNd 2,1 + 1,37  e  TDM 2215 Ma - Figuras 50 A-B 
e Tabelas 8 e 15), e paleossoma  de gnaisse tonalítico,  
considerado  protólito do Complexo Oiapoque, com 

idade mínima de cristalização de 2,16 Ga  (Tabela 9), 
é contemporâneo aos greenstone belts Paramaca/ Vila 
Nova. 

Quartzo sienito (leucossoma de migmatito) com 
idade de cristalização de 2097 ± 2 Ma (εNd2,1 - 0,14 
e TDM  2386 Ma -(Figuras 52 A - B e Tabelas 10 e 15) ),  
também ocorre na unidade PP2oy3.

Os valores de εNd2,1 variam entre  baixo 
positivo e  baixo negativo, sugerindo que manto 
(geoquimicamente enriquecido) e crosta participam 
do  magma progenitor dessas rochas. 

Figura 49 – A: Espectro de idades 207 Pb/ 206 Pb  para três cristais de zircão de metadiorito; B: Fotografia no 
microscópio ótico dos cristais de zircão do metadiorito.

Tabela 7 – Resultados analíticos em cristais de zircão da amostra TF10
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Figura 50 – A: Espectro de idades 207 Pb/206 Pb  para cinco cristais de zircão de biotita granito; B: Fotografia no 
microscópio ótico dos cristais de zircão de biotita granito.

Tabela 8 – Resultados analíticos em cristais de zircão da amostra TF16B
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Datações em biotita monzogranito porfirítico, 
gnaisse tonalítico e granada - biotita sienogranito da 
unidade PP2γc1 da Suíte Cricou apontaram idades 
de cristalização de, respectivamente, 2113±3 Ma 
(ε2,1 +2,88 e TDM 2129 Ma), 2108±2 Ma (ε2,1 +0,47 
e TDM 2296 Ma) e 2090±2 Ma (ε2,1 +1,44 e TDM 2215 
Ma) (Figuras 53 A-B, 54 A - B e 55 A - B e Tabelas 11 
a 13 e 15). 

A idade U–Pb em granitoide da unidade PP2γc2 é 
2106±4 Ma (Théveniaut; Faraco, 2008). Esses dados 

sugerem que a Suíte Cricou resulta de magmatismo 
em torno de 2110 Ma, que pode ter se prolongado 
até cerca de 2090 Ma.

Os resultados das análises isotópicas Sm-Nd 
indicam o manto superior enriquecido como provável 
fonte do magma progenitor desta unidade, cujos 
valores de ε correspondem aos dos arcos em margens 
continentais (De Paolo, 1988).

Figura 51 – Cristais de zircão do gnaisse tonalítico da amostra TF 16 A.

Tabela 9 – Resultados analíticos em cristais de zircão da amostra TF16A
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Figura 52 – A: Espectro de idades 207 Pb/206 Pb  para quatro cristais de zircão de quartzo sienito; B: 
Fotografia no microscópio ótico dos cristais de zircão.

Tabela 10 – Resultados analíticos em cristais de zircão da amostra TF 7B
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Figura 53 – A: Espectro de idades 207 Pb/206 Pb  para três cristais de zircão de biotita monzogranito; B: 
Fotografia no microscópio ótico dos cristais de zircão de biotita monzogranito.

Figura 54 – A: Espectro de idades 207 Pb/206 Pb  para cinco cristais de zircão de gnaisse tonalítico; B: 
Fotografia no microscópio ótico dos cristais de zircão de gnaisse tonalítico.

Figura 55 – A: Espectro de idades 207 Pb/206 Pb  para sete cristais de zircão de granada-biotita sienogranito; 
B: Fotografia no microscópio ótico dos cristais de zircão de granada-biotita sienogranito da amostra TF92.
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Tabela 11 – Resultados analíticos em cristais de zircão da amostra TF40A

Tabela 12 – Resultados analíticos em cristais de zircão da amostra TF103



 - 84 -

Geologia da porção brasileira da Folha Oiapoque

Sienogranito integrante, do Granito Anotaie  
em corpo no centro da Folha Oiapoque, possui 
idade de cristalização de 2110 ± 3 Ma (ε2,1 +2,77 
e TDM 2133 Ma) (Figura 56 A-B e Tabela 15). Esta 
idade foi obtida através da análise em 15 cristais de 
zircão automórficos e subautomórficos, alongados, 
com prismas bem desenvolvidos e pirâmides bem 
conservadas ou arredondadas (Lafon; Toro, 2008 
– Figura 56 B). A maioria é límpida, com fraturas, 
inclusões, e até feições metamíticas (cristal nº 15 - 
Figura 56 B). Os valores alcançados nas etapas de mais 
alta temperatura variam de 2,06 a 2,11 Ga (Tabela 14). 
Os três grãos com idades mais elevadas, revelaram 
a idade média de 2110 ± 3 Ma, com USD = 0,80.  
Como o cálculo desta idade foi realizado com apenas 
três cristais de zircão, o seu grau de confiabilidade 
é baixo relativamente àquele obtido caso as análises  
levassem em conta um  maior número de cristais.

Na porção setentrional da área, biotita sieno-
granito cisalhado, estruturado segundo N170° - 
150°/70° - 80° NE, em zona de contato com o Grupo 
Vila Nova, possui idade de cristalização (Pb-Pb por 
evaporação em zircão) de 2087 ± 3 Ma e ε2,1 - 4,61 
(Avelar, 2002). Esta idade é mais confiável e condizen-
te com aquela do Granito Armontabo (2080 ± 5Ma), 
na Guiana Francesa (Théveniaut; Faraco, 2008), e por 
este motivo aqui adotada como a idade de cristaliza-
ção do Granito Anotaie. 

O valor do parâmetro εNd (ε2,1 +2,77 e TDM 2133 
Ma)  em sienogranito sugere uma participação manto 
enriquecido como fonte do magma progenitor do 
Granito Anotaie, e é compatível ao intervalo de valores  
admitidos para os arcos em margens continentais (-20 
a +8, De Paolo, 1988).

Tabela 13 – Resultados analíticos em cristais de zircão da amostra TF92
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Figura 56 – A: Espectro de idades 207 Pb/206 Pb  para três cristais de zircão com idades mais elevadas (grãos n° 
5, 11 e 15) de sienogranito; B: Fotografia no microscópio ótico dos cristais de zircão de metasienogranito do 
Granito Anotaie.

Tabela 14 – Resultados analíticos em cristais de zircão da amostra TF60
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5.3 Unidades Fanerozoicas

O único registro de rocha paleozoica na área 
estudada é a ocorrência pontual de folhelhos ardosianos 
com microfósseis do Devoniano Médio (Boekel, 1967), 
que indica a existência de sedimentação paleozoica na 
porção oriental da Folha Oiapoque. 

A idade Ar-Ar em biotita, anfibólio e plagioclásio 
e a idade relativa obtida por paleomagnetismo 
no Microgabro Oiapoque é 380 Ma (Théveniaut; 
Faraco, 2008). Quando afetado por falhas dextrais 
e zonas altamente fraturadas de direção NE-SW que 
testemunham o evento originário da Falha Oiapoque 
(200 a 190 Ma - Théveniaut; Faraco, 2008), sofre 
recristalização e se transforma em metabasitos e 
anfibolitos com notável disseminação de pirita. 

O intervalo de idades do Diabásio Cassiporé (40Ar/ 
39Ar) é 202 ± 2 a 191,5 ± 0,9 Ma (Marzoli et al., 
1999). Os valores encontrados na Folha Oiapoque por 
40Ar/ 39Ar em anfibólio, ou biotita, ou plagioclásio, 
bem como as idades relativas por paleomagnetismo, 
variam de 210-200 Ma (Théveniaut; Faraco, 2008).

No Cenozoico, houve a sedimentação do 
Grupo Barreiras (Paleógeno-Neógeno) e a deposição 
de sedimentos aluvionares e flúvio-marinhos no 
Quaternário.

5.4 Considerações sobre os dados isotópicos

Os dados geocronológicos das rochas paleopro-
terozoicas ora discutidos, sugerem que o paleossoma 
de gnaisse tonalítico (TF16A) em migmatito do Com-
plexo Oiapoque, com idade mínima de cristalização 

de 2,16 Ga, pertence a uma geração precoce de TTG, 
cuja idade foi perturbada pela migmatização geradora 
de leucossomas granítico (TF16B) e quartzo sienítico 
(TF7B), respectivamente, a 2103±3 Ma e 2097±2 
Ma. O enclave de metadiorito em gnaisses do Comple-
xo Camopi representa o testemunho de um episódio 
magmático a 2132±2 Ma, que marcaria a fase final 
de colocação dos plutons TTG associados aos greens-
tones (2156 ± 6 Ma  a 2137 ± 6 Ma ).   Um terceiro 
evento magmático teria ocorrido entre 2113 ± 3 Ma 
e 2106 ± 3 Ma, com migmatização contemporânea a 
2103 ± 3 Ma.  Um segundo evento de migmatizacão 
é identificado a 2097 ± 2 Ma, e um quarto magmatis-
mo , ou o prolongamento do terceiro evento magmá-
tico, é registrado a 2090±2 Ma. Biotita sienogranito 
com idade de cristalização de`2087 ± 3 Ma registra o 
último evento magmático paleoproterozoico na área.

Todas as idades modelo Sm-Nd das rochas 
analisadas durante o Projeto Oiapoque são  
paleoproterozoicas  riacianas, havendo apenas uma 
sideriana,  com  2386 Ma (Tabela 15). Estes resultados 
e o fato de não ter sido encontrado nenhum zircão 
herdado arqueano nas análises geocronológicas 
de rochas do lado brasileiro da Folha Oiapoque, 
poderia sugerir que a área tenha se formado e 
evoluído no paleoproterozoico, durante a orogênese 
Transamazônica. Todavia, a presença de relíquias 
de protólitos plutono-vulcânicos arqueanos nos 
Complexos Camopi e Oiapoque, no lado guianês 
(Théveniaut; Faraco, 2008), e de zircão herdado 
arqueano em rochas paleproterozoicas na fronteira 
Amapá – Guiana Francesa (Delor et al., 2000), além da 
ocorrência de rochas com idades modelo arqueanas, 

Tabela 15 – Resultados Sm-Nd em rocha total de rochas do Projeto Oiapoque
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conforme foi mostrado no Capítulo 2, evidenciam 
a existência de crosta arqueana retrabalhada no 
Paleoproterozoico naquela região do Escudo das 
Guianas.

Após a evolução crustal paleoproterozoica, há 
indícios da existência de sedimentação paleozoica na 
porção oriental da folha, evidenciada pela ocorrência 
pontual de microfósseis do Devoniano Médio em 
folhelhos ardosianos (Boekel, 1967) na região costeira 
do Amapá. A área também foi palco de magmatismo 
máfico intraplaca iniciado no Devoniano, com geração 
de diques de diabásio há 380 Ma (Théveniaut; Faraco, 
2008), que reincidiu de maneira mais intensa e 

expressiva no Mesozoico, originando enxames de 
diques  neotriássicos-eojurássicos (210 – 191 Ma, 
Deckart et al., 1997; 200 – 210 Ma, Théveniaut; 
Faraco, 2008), de direção aproximadamente N-S, 
relacionados à Província Magmática Atlântico Central 
(202 ± 2 a 191,5 ± 0,9 Ma , Marzoli et al., 1999).

Todos esses episódios são precursores à abertura 
do Atlântico Sul. 

No Cenozoico, houve a sedimentação do 
Grupo Barreiras (Paleógeno-Neógeno) e a deposição 
de sedimentos aluvionares e flúvio-marinhos no 
Quaternário.
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6. GEOLOGIA ESTRUTURAL E EVOLUÇÃO TECTÔNICA

O arcabouço estrutural na porção brasileira da 
Folha Oiapoque é formado por estruturas dúcteis e 
rúpteis. As primeiras consistem em foliações e zonas 
de cisalhamento. Falhas e fraturas, via de regra 
preenchidas por diques de diabásio, que podem atingir 
centenas de quilômetros de extensão, representam as 
estruturas rúpteis mais significativas.

6.1 Foliações

A foliação é a estrutura planar penetrativa 
mais expressiva, que marca os diversos estágios de 
deformação na área. Ela é identificada como: espaçada 
composicional bandada, espaçada composicional 
difusa (de transposição) e espaçada disjuntiva milonítica 
(Twiss; Moores, 1992).

A foliação mais frequente é a do tipo de 
bandamento gnáissico – migmatítico, caracterizada 
por sucessão de bandas alternadas de diferentes 
composições, de origem metamórfica e/ou tectônica. 
As bandas são milimétricas a centimétricas, félsicas, 
constituídas essencialmente por feldspato e quartzo, 
e máficas, por biotita e/ou anfibólio (Figuras 57A, 
57B, 57C). Onde a intensidade do cisalhamento é 
significativa a foliação é transposta (de transposição). 
A foliação espaçada disjuntiva milonítica é registrada 
em zonas de cisalhamento de alguns gnaisses e 
granitóides, resultante de fluxo plástico lamelar de 
strain elevado (Figura 57D).

Os planos de foliação são preferencialmente 
orientados segundo NW-SE e WNW-ESE a ENE-
WSW. Planos de foliação na direção NNE-SSW são 
subordinados (Figura 58). Os mergulhos dos planos 
normalmente são para NE e N, e mais raramente para 
NW, S e SW (Figura 59).

O estereograma de contorno dos polos da foliação 
(Figura 60) mostra que ela é predominantemente 

orientada na direção NW-SE, com mergulhos 
moderados a altos (>45°) para NE. Planos de 
direção  WNW- ESE e ENE a WSW mergulhando, 
respectivamente, para NW a SE e NE a SW, são 
frequentes. Foliações orientadas segundo NE-SW e 
mergulhando para NW ou SE são raras.

6.2 Falhas e Zonas de Cisalhamento

As falhas e zonas de cisalhamento com extensões 
da ordem de dezenas a centenas de quilômetros 
foram cartografadas a partir dos dados de campo e 
de interpretação de levantamentos aerogeofísicos, 
sobretudo aeromagnéticos (primeira derivada vertical 
e campo total), e de imagens SRTM, através dos quais é 
possível identificar expressivos lineamentos resultantes 
de movimentos de cisalhamento ao longo de planos 
verticais ou subverticais, orientados nas direções NW- 
SE (principalmente), E -W e NE - SW. A maioria deles 
(cerca de 80%) foi classificada como falhas ou zonas 
de cisalhamento transcorrentes, e o restante como 
falhas ou zonas de cisalhamento indiscriminadas. As 
primeiras com cinemática dextral e sinistral (Figura 61).

6.3 Fraturas, Falhas e Diques

A fase rúptil da deformação é representada por 
fraturas, falhas e diques. As falhas e fraturas têm 
direções NE-SW (principalmente), E-W e NW-SE. A 
mais expressiva delas é a Falha Oiapoque, por onde 
corre o rio homônimo, de direção NE-SW e cinemática 
dextral (Figura 62).

A maioria dos diques constitui enxames de 
direções aproximadamente N-S e extensões da ordem 
de centenas de quilômetros (alguns ultrapassando 
250 km), excedentes aos limites da área trabalhada. 
No âmbito desta, atingem dezenas de quilômetros 
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Figura 57 – A: Foliação (N330°/75°NE) espaçada composicional de bandamento migmatítico, transposta 
pelo cisalhamento dúctil sinistral na região de contato Suíte Cricou – Granito Anotaie. O leucossoma é 
granitoide róseo (NW-SE) segregado de gnaisse cinza (paleossoma); B: Foliação espaçada composicional 
(N270°/30°N a N345°/45°NE) de bandamento migmatítico, transposta pelo cisalhamento dúctil sinistral 
no Complexo Camopi. O leucossoma é gnaisse tonalítico e o melanossoma metamáfica cinza escuro; C: 
Foliação (N240°/60°NW) espaçada composicional de bandamento migmatítico, transposta pelo cisalhamento 
sinistral na Suíte Cricou. O leucossoma é granada-biotita gnaisse e o melanossoma, gnaisse cinza escuro; D: 
Foliação espaçada composicional e disjuntiva milonítica horizontal, com direção N 320°.

com espessuras de até 300m (Figuras 62 e 63A). 
Eles são neotriássicos-eojurássicos (210 – 191 Ma), 
integrantes da Província Magmática Atlântico Central 
(Deckart et al., 1997; Marzoli et al., 1999), intrusivos 
em rochas paleoproterozoicas – preenchem fraturas –, 
e encobertos por unidades sedimentares paleógenas 
e neógenas. Diques de diabásio neodevonianos 
(380 Ma, Théveniaut; Faraco, 2008) são mais raros. 
Ocorrem quase sempre ao longo da Falha Oiapoque, 
afetados por zonas altamente fraturadas neotriássica-
eojurássicas (Théveniaut; Faraco, 2008), onde se 
exibem recristalizados. Alguns diques mesozoicos 
também são recristalizados, atingidos que são por 

essas zonas altamente fraturadas, imediatamente 
após seu emplacement (Figura 63B).  

6.4 Considerações sobre os dados tectono- 
estruturais

O estudo das feições planares, lineares e dos 
indicadores cinemáticos registrados em meso e macro 
escalas na área cartografada, mostra que estruturas 
dúcteis (foliações e zonas de cisalhamento) e rúpteis 
(falhas e fraturas) foram originadas durante os eventos 
de deformação das rochas na porção brasileira da 
Folha Oiapoque.
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Figura 58 – Esterograma dos 
planos da foliação das rochas 
do lado brasileiro da Folha 
Oiapoque. A maioria orientada 
principalmente segundo NW-SE e 
WNW-ESE a ENE - WSW.

Figura 59 – Estereograma dos 
polos da foliação das rochas 
do lado brasileiro da Folha 
Oiapoque. A concentração 
máxima no quadrante SE, mostra 
a predominância dos mergulhos 
para NE e N.

Figura 60 – Estereograma de 
contorno dos polos da foliação, 
orientada principalmente na 
direção NW-SE com mergulhos 
altos (> 45°) para NE, e na direção 
WNW-ESE com mergulhos para 
NNE, SSW.
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Figura 61 – Levantamento aeromagnético (primeira derivada vertical sobreposta ao 
campo total) da Folha NA.22-V-B, com as estruturas dúcteis assinaladas no lado 
brasileiro.

Figura 62 – Levantamento aeromagnético (primeira derivada vertical sobreposta com o 
campo total) da Folha NA.22-V-B, com as falhas, fraturas (     ) e os diques de diabásio 
(    ) assinalados no lado brasileiro.
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A evolução estrutural e metamórfica da área 
trabalhada é parte integrante da concebida para os 
terrenos paleoproterozoicos do Escudo das Guianas, 
que por sua vez é a extensão daquela considerada 
para o Cráton Oeste Africano: polifásica e relacionada 
a uma colisão continental inicial em torno de 2,1 Ga 
(Choubert, 1969; Abouchami et al., 1992; Milési et 
al., 1992; Ledru et al., 1994; Feybesse; Milési, 1994; 
Vanderhaeghe et al., 1998; Ledru; Milési, 1999). 

No sul da Guiana Francesa, região contígua a 
Folha Oiapoque, rochas granulíticas migmatizadas a 
2,1 Ga (Ledru et al., 1994; Ledru; Milési, 1999) foram 
empurradas, no sentido norte, sobre as unidades 
vulcanossedimentares. Esse estilo de tectônica 
tangencial compressiva é o registro do estágio 
inicial de deformação (D1) da evolução tectônico-
metamórfica do escudo, marcado por encurtamento 
homogêneo das unidades vulcânicas e sedimentares, e 
condicionante do espessamento dos greenstone belts.

Essa primeira deformação, não sincrônica no 
âmbito do Cráton Oeste Africano, pode ser distinguida 
em dois domínios de idades: um onde a deformação 
ocorreu entre 2165 e 2100 Ma, e outro em torno de 
2095-2085 Ma (Feybesse; Milési, 1994; Ledru et al., 
1994). 

A segunda maior fase de deformação, iniciada 
em torno de 2,08 Ga, originou as falhas transcorrentes 
sinistrais (D2) e dextrais (D3), de direções NW-SE e E-W 
(Milési et al., 1992; Ledru; Milési, 1999). 

Falhas transcorrentes sinistrais aproximadamente 
N-S que se estendem por até centenas de quilômetros, 
representam uma das feições mais marcantes no Cráton 
Oeste Africano (Lemoine, 1982; Bassot; Dommanget, 
1986; Vidal, 1986; Feybesse et al., 1990; Ledru et al., 
1991). Em seguida, zonas de cisalhamento dextral NE-
SW são amplamente desenvolvidas e interferem com 
o trend transcorrente N-S sinistral (Milési et al., 1989; 
Ledru et al., 1994).

Como nos orógenos modernos, um estágio 
inicial de colisão é marcado por espessamento 
crustal. A passagem de tectônica tangencial para uma 
dominantemente transcorrente, clássica em terrenos 
colisionais, propicia o desaparecimento do caráter 
oblíquo da colisão, no mínimo nos últimos estágios 
(Shackleton, 1986; Ledru et al., 1994). 

Essa situação ocorre na área mapeada, onde 
não foram observados registros do estágio colisional 
inicial. Certamente eles são obliterados pelas falhas 
ou zonas de cisalhamento transcorrentes NW-SE 
e WNW-ESE a ENE-WSW, de cinemática dextral e 
sinistral, relacionadas, respectivamente, aos eventos 
D2 e D3 da segunda maior fase de deformação do 
Escudo das Guianas (Milési et al., 1992), e posteriores 
deformações registradas. 

O Grupo Vila Nova (2180 – 2130 Ma) - 
correspondente na área trabalhada à Formação 
Paramaca, na Guiana Francesa -, cuja sequência 
vulcânica equivale a crosta oceânica depositada em 
bacia tipo back-arc, é representante do primeiro 
período de geração crustal por acresção juvenil naquela 
região (Vanderhaeghe et al., 1998). Uma fase seguinte 
de retrabalhamento crustal e acresção tectônica, 
com espessamento da crosta continental pelo 
emplacement de plútons graníticos, é testemunhada 
pelos Complexos Camopi, Oiapoque e a Suíte Cricou 
(2110 – 2098 Ma). Esses eventos são coevos à primeira 
deformação decorrente de colisão continental (2160 a 
2100 Ma e 2095 a 2085 Ma – Feybesse; Milési, 1994; 
Ledru et al., 1994). 

As deformações cisalhantes em sienogranito 
de 2087 Ma do Granito Anotaie, e os migmatitos 
observados em zonas de contato deste com o Grupo 
Vila Nova e com a Suíte Cricou, reforçam o seu 
caráter tardio em relação àquelas unidades, a sua 
contemporaneidade ao evento D2 de deformação na 
Guiana Francesa (~2,08 Ga – Ledru; Milési, 1999), 
bem como sua coevidade e origem semelhante à dos 
leucogranitoides de ~2083 ± 8 Ma naquele território, 
gerados a partir da fusão parcial de crosta neoformada 
(Vanderhaeghe et al., 1998). 

Na Guiana Francesa, à deformação transcorrente 
sinistral D2 associam-se significativas manifestações 
hidrotermais relacionadas a magmatismo granítico, 
responsáveis por quase todas as mineralizações 
auríferas, bem como as concentrações de Nb-Ta, Li, Mo 
e Sn (Milési et al., 1995). É provável que esta situação 
ocorra na porção brasileira da Folha Oiapoque,  
contígua à Guiana Francesa, e com a mesma evolução 
tectono-estrutural. 

Posterior deformação rúptil, originada em fase 
precursora à abertura do Oceano Atlântico Sul, é 
identificada por falhas e fraturas preenchidas por 
diques de microgabro/diabásio neodevonianos, e pelos 
expressivos enxames de diques paralelos     neotriássico-
eojurássicos que preenchem falhas N-S (Figura 63A).   
Estas correspondem às extensões daquelas ocorrentes 
no Cráton Oeste Africano, consideradas uma das 
mais notáveis feições estruturais naquele continente 
(Lemoine, 1982; Bassot; Dommanget, 1986; Vidal, 
1986; Feybesse et al., 1990; Ledru et al., 1991). 

Falhas dextrais e zonas altamente fraturadas de 
direção NE-SW ocorrem na área. No baixo curso do 
rio Cricou há registro de rochas básicas altamente 
fraturadas e recristalizadas (anfibolitos), com a mesma 
direção e contínuas a zonas fraturadas ao longo do 
rio Oiapoque. Elas representam testemunhos da Falha 
Oiapoque (Figura 63B). Essa deformação ocorreu 
imediatamente após (200-190 Ma - Théveniaut; 
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Faraco, 2008) o emplacement do Diabásio Cassiporé 
(210-200 Ma - Théveniaut; Faraco, 2008) cujas rochas 
são por ela fraturadas e recristalizadas. A exemplo 
do que ocorre no Cráton Oeste Africano, em que 
falhas e zonas fraturadas NE-SW são amplamente 
desenvolvidas e interferem no trend N-S (Milési et al., 

1989), a presença dessas estruturas na área trabalhada 
é marcante. A Falha Oiapoque, por onde corre o 
rio homônimo, é não somente a mais expressiva 
representante deste episódio, como a mais notável 
estrutura da área cartografada, e o divisor natural 
Brasil – Guiana Francesa (Figuras 61, 62 e 64). 

Figura 63 – A: Dique de diabásio de direção N – S 
nas margens direita e esquerda do rio Cricou; B: 
Anfibolito altamente fraturado de direção N55° - um 
testemunho da Falha Oiapoque.

Figura 64 – Falha Oiapoque, por onde corre o rio homônimo, divisor 
natural Brasil – Guiana Francesa.
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7. RECURSOS MINERAIS

7.1 Considerações Gerais

A programação de atividades do Projeto Oiapoque 
não inclui o cadastramento de recursos minerais e nem 
o levantamento geoquímico regional. Assim, os dados 
aqui discutidos são provenientes do reconhecimento 
geoquímico por sedimento de corrente realizado 
simultaneamente ao mapeamento geológico pelo 
Projeto Norte da Amazônia, no domínio Oiapoque - 
Jari  (Costa et al., 1974; Frizzo, 1974). 

A densidade de registros desse reconhecimento, 
compatível com a escala 1:500.000, consistiu na coleta 
e análise de material em calhas de rios, de  modo a  
representar áreas de captação entre 50 e 100 km². 
Na porção norte do domínio, correspondente à parte 
brasileira da Folha Oiapoque, a coleta foi adensada. 

As amostras foram analisadas por espectrometria 
de emissão para 30 elementos.  Algumas poucas para 
ouro e zinco por espectrometria de absorção atômica, 
e para arsênio, antimônio e metais pesados, por 
colorimetria. 

Os elementos químicos que apresentaram mais 
de 50% dos resultados analíticos compreendidos no 
intervalo de detecção do método espectrográfico 
semiquantitativo, receberam tratamento estatístico. 
Aqueles que não atingiram esse patamar, foram 
estudados e mencionados ao apresentarem valores 
significativos. 

7.2 Resultados Significativos

A distribuição de ouro detectado em sedi-
mento de corrente na porção brasileira da Folha 
Oiapoque, é vista na figura 65 A. A baixa sensibili-
dade do método analítico, com limite de detec-
ção de 10 ppm, prejudicou as determinações de                                                                                                                                   
teor de ouro, cujos resultados são todos inferiores a 
este valor.  

Teores ≥10 ppm de bismuto são registrados 
nos rios  Pantanari e Anotaie (Figura 65 B). Como a 

abundância  média  deste elemento na crosta é 0,17 
ppm (Levinson, 1974), tais valores são interessantes. 
O caráter relativamente imóvel do bismuto, permite 
que ele responda bem a levantamento geoquímico 
em sedimento de corrente, sendo frequentemente 
um bom indicador de vários tipos de depósitos, 
especialmente os polimetálicos contendo Mo, Sn, W, 
Cu, Pb, Ag e Au (Boyle, 1974). 

Os teores mais elevados de berílio em toda a área 
do Projeto Norte da Amazônia distribuem-se no âmbito 
da Folha Oiapoque, nos rios Pantanari (159 ppm), Curipi 
e Oiapoque (100 ppm) e Anotaie (70 ppm) (Figura 
65 C). Tais resultados são altamente significativos e 
anômalos, comparados às concentrações menores 
que 1 ppm em cerca de 90% das análises realizadas no 
restante do Amapá. A associação de berílio a outros 
elementos não é nítida, sendo relacionado a valores 
elevados de bismuto e estanho. Este, presente em 
teor de 200 ppm no rio Curipi, um dado altamente 
relevante, uma vez que as concentrações de estanho 
são inferiores a 10 ppm em aproximadamente 90% 
dos resultados analíticos.

A detecção desses valores destoantes de Bi, Be e 
Sn permitiu a delimitação de uma Província Pegmatítica 
cuja área corresponde  às bacias do médio e alto rio 
Pantanari e rio Curipi  (Frizzo, 1974). 

Concentrações anômalas possíveis de cobre 
(≥ 100 ppm) são notáveis nos rios Anotaie, Cricou, 
Cassiporé e Curipi (Figura 65 D).

7.3 Associações Geoquímicas 

O tratamento estatístico submetido aos 
resultados analíticos em sedimento de corrente, 
revelou anomalias prováveis e possíveis de diversos 
elementos na área estudada (Frizzo, 1974, Figura 
65 C – 68 B), bem como identificou as associações 
geoquímicas La-Sc- Nb (Y-Bi-Be-Sn), Mg-Fe-Mn e Pb-
Zn (Co-V-Sc).  
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7.3.1 Associação La-Sc-Nb (Y-Bi-Be-Sn)

Esta associação, típica de litófilos, ocorre nas 
regiões correspondentes às bacias dos rios Cricou, 
Pantanari, Curipi, Uaçá, Varador e Arapari. A maior 
frequência de resultados significativos de lantânio 
(70 a 1000 ppm) é registrada em todo o curso do rio 
Cricou e médio e alto Curipi. Anomalias prováveis (≥ 
1000 ppm) e possíveis (≥500 ppm) são assinaladas 
naqueles rios no âmbito da Suíte Cricou, do Complexo 
Oiapoque e da cobertura sedimentar costeira 
sobreposta à unidade metassedimentar do Grupo Vila 
Nova (Figura  66A). 

Concentrações de anomalias prováveis (≥ 50 
ppm) e possíveis (≥20 ppm)  de escândio ocorrem 
nos rios Cricou, Caripi e Varador, que drenam a Suíte 
Cricou, a unidade vulcanossedimentar do Grupo Vila 
Nova, e as coberturas sedimentares fanerozoicas 
a ele sobrepostas (Figura 66B). O teor máximo de 
100 ppm foi detectado no rio Cricou. O estrôncio 
associa-se principalmente com o ítrio e  terras raras 
em todos os tipos de rochas, especialmente  naquelas 
contendo abundância de minerais ferromagnesianos e 
de  minerais como cassiterita, wolframita, columbita-
tantalita, monazita, etc. (Boyle, 1974). A ocorrência do 
escândio associado  a elementos tipicamente litófilos  
que se agrupam comumente em rochas ácidas, 
como acontece na Folha Oiapoque, é indicativa de 
procedência a partir de pegmatitos ou de depósitos 
pneumatolíticos (Goldschmidt, 1970).

Anomalias possíveis de nióbio (20 - > 30 ppm) 
são assinaladas nos rios Varador, Uaçá e Carupi, 
em domínio da Suíte Cricou (figura 66C). O nióbio 
concentra-se principalmente em pegmatitos e 
granitoides e, por seu caráter relativamente imóvel, 
é um excelente indicador de seus depósitos (Boyle, 
1974).  Teores ≥ 300 ppm de ítrio, considerados 
possíveis anomalias (Frizzo, 1974), ocorrem na bacia 
do rio Cricou, em áreas da suíte homônima (Figura 
66D). 

Esse conjunto de elementos acima discutido 
encontra-se geralmente associado a rochas 
pegmatíticas, em que berílio, estanho, bismuto e, 
principalmente, escândio, são característicos de 
associações derivadas de ações de fluidos graníticos 
residuais (Goldscmidt, 1970; Frizzo, 1974).

7.3.2 Associação Mg - Fe - Mn 

Anomalias prováveis (≥ 0,5 %) e possíveis 
(≥ 0,15 %) de magnésio, e anomalias possíveis de ferro 

(7 – ≥ 10%) e de manganês (2000 - > 5000 ppm),  
detectadas nos rios Curipi e Urucauá (Figuras 67A e 
67B), distribuem-se em áreas da cobertura sedimentar 
fanerozoica sobreposta ao Grupo Vila Nova. Elas 
refletem a presença deste grupo, em testemunhos 
isolados, naquela região.

7.3.3 Associação Pb-Zn (Co-V-Sc) 

Típica de elementos calcófilos e litófilos, ocorre em 
terrenos da Suíte Cricou, na  bacia do rio homônimo. 
O chumbo exibe anomalias prováveis (≥ 500 ppm) e 
possíveis (≥ 200 ppm) (Figura 67C). Ele pode associar-
se a escândio, zinco, cobalto e vanádio (Figuras 66B, 
67D, 68 A e B). Esse agrupamento evidencia a presença 
de enxames de diques básicos do Diabásio Cassiporé 
no domínio da Suíte Cricou.

7.4 Considerações Finais

Durante o Projeto Oiapoque, foi realizada 
uma seleção de elementos com teores elevados, 
provenientes do levantamento geoquímico executado 
pelo Projeto Norte da Amazônia (Costa et al., 1974; 
Frizzo, 1974), independentemente de eles terem sido 
submetidos a tratamento estatístico, ou seja, que 
não necessariamente encontram-se assinalados nas 
associações anômalas caracterizadas no Projeto Norte 
da Amazônia. 

A figura  69 mostra  esses  elementos ou  grupo 
de elementos. O lantânio é o  de maior distribuição, 
tendo sido detectado em concentrações que variam de 
150 a > 1000 ppm, isolado ou associado a chumbo, 
ítrio e manganês. Ele distribui-se preferencialmente 
na bacia do rio Cricou, e menos frequentemente nas 
dos rios Cassiporé, Arapari e Urucauá, em regiões de 
influência da Suíte Cricou.

Teores significativos de vanádio (300 a 1500 
ppm), às vezes associado a lantânio (300ppm), zinco 
(150-3000 ppm), cobre (100 – 300 ppm) e cromo 
(500 – 3000 ppm), foram registrados nas bacias dos 
rios Varador e Urucauá, no âmbito das unidades 
vulcânicas e vulcanossedimentar do Grupo Vila Nova. 
A ocorrência de vanádio em teores expressivos nas 
bacias de captação daqueles rios reflete a presença 
de rochas básicas nas citadas unidades e reforça 
a existência de segmentos do Grupo Vila Nova no 
setor oriental da área, até então desconhecidos, e 
cartografados  durante o Projeto Oiapoque.
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Na bacia do médio rio Cricou são registrados 
teores significantes de manganês (3000 – 5000 
ppm), sozinho ou acompanhado de quantidades 
consideráveis de chumbo (70-700 ppm),  em áreas 
de contato entre as  duas unidades da Suíte Cricou. 
Imediatamente a jusante desse trecho do rio Cricou, o 
chumbo é detectado em teores relevantes  (100-200 
ppm). 

Os resultados de análises químicas em sedimento 
de corrente obtidos pelo Projeto Norte da Amazônia 
(Frizzo, 1974) no lado brasileiro da  Folha Oiapoque, 
ainda que em espaçamento médio de 1 amostra/100 
km2, revelaram  várias associações anômalas de 
elementos. A de maior distribuição geográfica La-Nb-
Sn (Y-Bi-Be-Sn) – típica de litófilos – ocorre nas bacias 
dos rios Cricou, Pantanari, Curipi, Uaçá e Varador, no 
âmbito dos Complexos Camopi, Oiapoque e Suíte 
Cricou, em que o lantânio está presente em valores 
de 70 até > 1000 ppm, nióbio (20-50 ppm), escândio 
(20 – 100  ppm) e, com menos frequência, ítrio (200 
-500 ppm) , bismuto (10 ppm), berílio (5 – 150 ppm) e 
estanho (200 ppm). A associação  Cu- Zn é detectada 
no alto rio Anotaie e médio e alto Cricou, e  Pb-Zn nos 

rios Cricou e Varador,  acompanhada de Pb, La, Co, Sc, 
e Y. Os grupamentos B-Fe-Mn-(Mg) e Zn- V- Cu- (Cr) 
são relacionados aos segmentos do Grupo Vila Nova, 
dispersos na cobertura sedimentar cenozoica costeira. 
Além desses, indícios de  ouro ocorrem  em toda a 
área.

Conforme foi demonstrado no Capítulo 6, a 
área cartografada foi submetida a deformação dúctil 
transcorrente sinistral e dextral. Na Guiana Francesa, 
contígua à  referida área, quase todas as mineralizações 
auríferas e as concentrações de Nb-Ta, Li, Mo e Sn  são 
originadas a partir de manifestações hidrotermais 
ligadas a magmatismo granítico, e associadas ao 
desenvolvimento da deformação transcorrente sinistral 
D2 (Milési et al., 1995).  

Assim, os dados acima exibidos sugerem que as 
concentrações anômalas de elementos detectadas no 
lado brasileiro da Folha Oiapoque, como na Guiana 
Francesa, podem igualmente estar relacionadas 
ao desenvolvimento da deformação transcorrente 
associada a eventos hidrotermais vinculados a 
magmatismo granítico. 
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Figura 69 – Elementos detectados em sedimento de corrente com teores significativos.
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8. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

A reunião, integração e interpretação de todos os 
dados geológicos obtidos durante o Projeto Oiapoque 
e conhecidos da literatura, permitem afirmar que: 

Cerca de 70% da porção brasileira da Folha Oia-
poque é constituída por uma crosta paleoproterozoi-
ca que consiste em arcos magmáticos retrabalhados 
e bacias relacionadas. O restante são rochas mag-
máticas intraplaca (diques de diabásio devonianos e 
neotriássicos-eojurássicos), e coberturas sedimentares 
cenozoicas.

Os resultados geocronológicos, associados aos 
de campo e petrográficos, possibilitam reconhecer 
o registro de quatro eventos magmáticos e dois 
episódios de migmatização durante o Riaciano, na 
parte brasileira da Folha Oiapoque.

O evento magmático mais antigo é sugerido 
pela presença de paleossoma de gnaisse tonalítico, 
com idade mínima de cristalização de 2,16 Ga. Essa 
rocha representaria a fase mais precoce de plútons 
TTG associados aos greentones, cuja idade na Guiana 
Francesa varia de 2156±6 Ma a 2137± 6 Ma (Delor et 
al., 2001, 2003). Enclave de metadiorito com 2132 ± 
2 Ma em gnaisses do Complexo Camopi, é testemunho 
de um segundo evento magmático, e marcaria a fase 
final de colocação dos plútons TTG associados aos 
greenstones belts (2156 ± 6 Ma a 2137 ± 6 Ma). 

Esses plútons TTG sofreram migmatização de tal 
modo que não foi detectado embasamento granítico 
em torno de 2,16 Ga e 2,13 Ga, na parte brasileira da 
Folha Oiapoque, mais sim um contexto migmatítico, 
em que essas rochas representam relíquias de protólitos 
mesoriacianos inclusos em granitoides neoriacianos 
dos Complexos Camopi e Oiapoque. Os granitoides 
proterozoicos foram gerados por uma sucessão de 
eventos magmáticos, com migmatização associada, 
entre 2113 e 2085 Ma.

Um terceiro evento magmático teria ocorrido 
entre 2113 ± 3 Ma e 2106 ± 3 Ma, ou seja, em torno 
de 2110 Ma, evidenciado pelas idades de cristalização 

de granitoides da Suíte Cricou (2113 ± 3 Ma, 2108 ± 
2 Ma e 2106 ± 3 Ma). Migmatização contemporânea 
a esse magmatismo é registrada por leucossoma de 
biotita granito do Complexo Oiapoque, com idade de 
cristalização de 2103 ± 3 Ma, cujo paleossoma é o 
gnaisse tonalítico com idade mínima de cristalização 
de 2,16 Ga, acima mencionado. 

Uma segunda migmatização a 2097 ± 2 Ma é 
identificada pela idade de cristalização de leucossoma 
quartzo sienítico, também no Complexo Oiapoque. 

Granada - biotita sienogranito da Suíte Cricou com 
idade de cristalização de 2090±2 Ma, pode evidenciar 
um quarto evento magmático, ou o prolongamento 
do terceiro, com duração de 2113 ± 3 Ma a 2090±2 
Ma, e gerador daquela suíte. 

O último evento magmático é revelado por 
biotita sienogranito do Granito Anotaie, com idade de 
cristalização de 2087 ± 3 Ma (Avelar, 2002), correlato 
ao Granito Armontabor (2080 ± 5 Ma), na Guiana 
Francesa.

As idades modelo Sm-Nd de todas as rochas ana-
lisadas durante o Projeto Oiapoque são paleoprotero-
zóicas riacianas, havendo apenas uma sideriana, com 
2386 Ma. Estes resultados e o fato de não ter sido 
encontrado zircão herdado arqueano nas análises ge-
ocronológicas de rochas do lado brasileiro da Folha 
Oiapoque, poderia sugerir que a área tenha se forma-
do e evoluído no Paleoproterozoico, durante a orogê-
nese Transamazônica. Todavia, a presença de relíquias 
de protólitos plutono-vulcânicos arqueanos nos Com-
plexos Camopi e Oiapoque, no lado contíguo guia-
nês (Théveniaut; Faraco, 2008), e de zircão herdado 
arqueano em rochas paleoproterozoicas na fronteira 
Amapá – Guiana Francesa (Delor et al., 2000), além da 
ocorrência de rochas com idades modelo arqueanas, 
conforme foi mostrado no Capítulo 2, evidenciam a 
existência de crosta arqueana retrabalhada no Paleo-
proterozoico naquela região do Escudo das Guianas.
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As feições planares, lineares e indicadores 
cinemáticos, registrados em meso e macro escalas, 
mostram estruturas dúcteis e rúpteis originadas 
durante os eventos de deformação das rochas. 
A evolução estrutural e metamórfica da área é 
parte integrante da concebida para os terrenos 
paleoproterozoicos do Escudo das Guianas, que 
por sua vez é a extensão daquela considerada para 
o Cráton Oeste Africano: polifásica e relacionada a 
uma colisão continental inicial em torno de 2,1 Ga 
(Choubert, 1969; Abouchami et al., 1992; Milési et 
al., 1992; Ledru et al., 1994; Feybesse; Milési, 1994; 
Vanderhaeghe et al., 1998; Ledru; Milési, 1999). 

No sul da Guiana Francesa, região contígua a 
área enfocada, há registro de atuação de tectônica 
tangencial compressiva, que representa o estágio 
inicial de deformação (D1) da evolução tectono-
metamórfica do escudo (Ledru et al., 1994; Ledru; 
Milési, 1999). Essa primeira deformação é distinguida 
em dois domínios de idades: um onde a deformação 
ocorreu entre 2165 e 2100 Ma, e outro em torno de 
2095-2085 Ma (Feybesse; Milési, 1994; Ledru et al., 
1994). A segunda maior fase de deformação, iniciada 
em torno de 2,08 Ga, originou as falhas transcorrentes 
sinistrais (D2) e dextrais (D3), de direções NW-SE e E-W 
(Milési et al., 1992; Ledru; Milési, 1999). 

Falhas transcorrentes sinistrais aproximadamente 
N-S que se estendem por até centenas de quilômetros, 
representam uma das feições mais marcantes no Cráton 
Oeste Africano. (Lemoine, 1982; Bassot; Dommanget, 
1986; Vidal, 1986; Feybesse et al., 1990; Ledru et al., 
1991). Posteriormente, zonas de cisalhamento dextral 
NE-SW são amplamente desenvolvidas e interferem no 
trend transcorrente N-S sinistral (Milési et al., 1989; 
Ledru et al., 1994).

A passagem de tectônica tangencial para uma 
dominantemente transcorrente não foi observada na 
área mapeada. Certamente obliterada pelas falhas e 
zonas de cisalhamento transcorrentes NW-SE e WNW-
ESE a ENE-WSW, de cinemática dextral e sinistral, 
relacionadas, respectivamente, aos eventos D2 e D3, 
da segunda maior fase de deformação do Escudo das 
Guianas, e posteriores deformações registradas.

Todas as unidades litoestratigráficas 
paleoproterozoicas da porção brasileira da Folha 
Oiapoque são contemporâneas à primeira fase de 
deformação D1 (2165 – 2085 Ma), e posteriormente 
submetidas à segunda fase de deformação 
transcorrente D2, iniciada por volta de 2,08 Ga. Tanto 

assim que todas as unidades paleoproterozoicas 
cartografadas exibem efeitos de deformação e de 
recristalização metamórfica, que pode atingir até a 
fácies granulito.

Ao desenvolvimento da deformação transcorrente 
sinistral D2 associam-se significativas manifestações 
hidrotermais relacionadas a magmatismo granítico, 
que originaram quase todas as mineralizações 
auríferas, bem como as concentrações de Nb-Ta, Li, 
Mo e Sn, na Guiana Francesa (Milési et al., 1995). 
Os resultados de análises químicas em sedimento 
de corrente obtidos pelo Projeto Norte da Amazônia 
(Frizzo, 1974) no lado brasileiro da Folha Oiapoque, 
ainda que em espaçamento médio de 1 amostra/100 
km2, revelaram várias associações anômalas de 
elementos. A de maior distribuição geográfica La-Nb-
Sn (Y-Bi-Be-Sn) – típica de litófilos –, ocorre nas bacias 
dos rios Cricou, Pantanari, Curipi, Uaçá e Varador, no 
âmbito dos Complexos Camopi, Oiapoque e Suíte 
Cricou, em que o lantânio está presente em valores 
de 70 até > 1000 ppm, nióbio (20-50 ppm), escândio 
(20 – 100 ppm) e, com menos frequência, ítrio (200 
-500 ppm)  , bismuto (10 ppm), berílio (5 – 150 ppm) 
e estanho (200 ppm). A associação Cu- Zn é detectada 
no alto rio Anotaie e médio e alto Cricou, e Pb-Zn nos 
rios Cricou e Varador, acompanhada de Pb, La, Co, Sc, 
e Y. Os grupamentos B-Fe-Mn-(Mg) e Zn- V- Cu- (Cr) 
são relacionados aos segmentos do Grupo Vila Nova, 
dispersos na cobertura sedimentar cenozoica costeira. 
Além desses, indícios de ouro ocorrem em toda a área. 
Os dados mencionados sugerem que no Brasil, como na 
Guiana Francesa, a deformação transcorrente D2 aliada 
à fluidos hidrotermais, propiciaram concentrações 
anômalas daqueles elementos, possíveis reveladores 
de futuras mineralizações.

Os granitoides das unidades riacianas são 
calcialcalinos de caráter metaluminoso a peraluminoso. 
O padrão de distribuição de elementos terras raras é o 
mesmo nas quatro unidades, com enriquecimento em 
ETRL em relação aos ETRP e marcante predominância 
de anomalias negativas de Eu. A maioria dos litotipos 
possui ETR fraca a moderadamente fracionados e 
alguns altamente fracionados. 

O padrão de abundância de elementos incompa-
tíveis mostra concentrações acentuadamente maiores 
nos elementos incompatíveis Th, U, Ba e Ce. E em me-
nor ordem de grandeza em Ta, Nb, e Sr. Tal padrão é 
indicador de envolvimento crustal nos processos mag-
máticos geradores das rochas aqui estudados. 
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Quanto à ambientação tectônica, os granitoides 
aqui estudados apresentam assinaturas geoquímicas 
similares àqueles de arco magmático. Alguns trends 
direcionados, nos diagramas classificatórios, para 
os campos de granitoides intraplaca e continentais, 
indicam uma evolução natural de amadurecimento do 
arco magmático proterozoico. 

A grande maioria dessas rochas plota no campo 
discriminante dos granitoides de fusão crustal, 
com alguma superposição em torno dos campos 
de granitoides pós-colisionais e tardi-orogênicos. 
Tal superposição é considerada inevitável, uma vez 
que todos os granitoides evoluem em direção às 
composições do minimum melting (Tuttle; Bowenk, 
1958; Batchelor; Bowden, 1985).

As características geoquímicas das unidades 
riacianas indicam uma evolução geodinâmica similar 
para essas unidades. 

As rochas básicas associadas aos granitoides como 
melanossomas, enclaves máficos, diques mesozoicos 
do Diabásio Cassiporé e como enclaves de anfibolito 
da unidade metavulcanossedimentar do Grupo Vila 
Nova, são quimicamente classificadas como basaltos 
subalcalinos e andesitos. Exibem enriquecimento de 
ETRL em relação aos pesados, em padrão fracamente 
fracionado. A maioria plota no campo dos basaltos 
calcialcalinos de arco vulcânico. Os diabásios da 
unidade Cassiporé plotam no campo dos toleiítos 
intraplacas, em total consonância com seu ambiente 
gerador, os enclaves de anfibolito do Grupo Vila Nova 
no dos MORBs enriquecidos.

Os anfibolitos do Grupo Vila Nova e de 
enclave do Complexo Oiapoque com características 
geoquímicas comparáveis às dos toleiítos de dorsais 
meso-oceânicas, são testemunhos de crosta oceânica, 
e correlatos à seqüência de vulcânicas toleiíticas 
do Complexo Guiana Central na Guiana Francesa, 
representante do primeiro período de geração crustal 
por acreção juvenil naquela região há 2174 ± 7 Ma 
(Vanderhaeghe et al., 1998). 

A fase sucessiva a esse período é a formação de 
arcos magmáticos calcialcalinos paleoproterozoicos 
e de retrabalhamento crustal, testemunhados pelos 
Complexos Camopi e Oiapoque e Suítes Cricou e 
Anotaie. As rochas geoquimicamente semelhantes 
aos basaltos calcialcalinos de arco vulcânico, 
são associadas ao desenvolvimento desses arcos 
magmáticos calcialcalinos.

Indício pontual de sedimentação paleozoica 
é evidenciado pela ocorrência de microfósseis do 
Devoniano Médio em folhelhos ardosianos na Serra 
Caripura, próximo ao rio Uaçá, na região costeira 
do Amapá. Deformação rúptil precursora à abertura 
do Atlântico, gerou falhas preenchidas por diques 
neodevonianos (Microgabro Oiapoque - 380 Ma), e 
enxames de diques N-S do Diabásio Cassiporé (210-
200 Ma). Falhas dextrais e zonas altamente fraturadas 
de direção NE-SW testemunham o evento originário 
da Falha Oiapoque, ocorrente imediatamente após 
(200-190 Ma) o emplacement do Diabásio Cassiporé, 
cujas rochas são por ele fraturadas e recristalizadas. 
A exemplo do que ocorre no Cráton Oeste Africano, 
a presença destas estruturas na área cartografada 
é marcante. A Falha Oiapoque, por onde corre o 
rio homônimo, é não somente a mais expressiva 
representante deste episódio, como a mais notável 
estrutura, e o divisor natural Brasil – Guiana Francesa. 

No Fanerozoico ocorreu a sedimentação da 
cobertura costeira, iniciada em ambiente continental 
fluvial e transicional flúvio-marinho geradora do Grupo 
Barreiras, constituída pelo Grupo Barreiras (Paleógeno-
Neógeno), e prosseguida pela deposição dos depósitos 
e flúvio-marinhos e flúvio aluviais holocênicos.

As conclusões acima expostas seriam mais 
numerosas e consubstanciadas, se os segmentos 
de unidades metavulcanossedimentares do Grupo 
Vila Nova localizados na porção oriental da Folha 
Oiapoque, no âmbito da Área Indígena Uaçá, fossem 
melhor estudados e cartografados. A necessidade de 
operação logística especial, onerosa e relativamente 
demorada, e de cumprimento às exigência da FUNAI na 
autorização de acesso às áreas indígenas, inviabilizaram 
a aquisição desse importante conhecimento durante o 
Projeto Oiapoque. 

A ocorrência pontual de microfósseis devonianos 
na Serra do Caripurá, também localizada no âmbito da 
referida área indígena, representa uma informação de 
imensurável relevância no entendimento da evolução 
tectônica do Escudo das Guianas, e em sua correlação 
com o Cráton Oeste Africano. O desdobramento desse 
dado inicial não ocorreu durante o Projeto Oiapoque 
pelas mesmas razões do impedimento anterior.

Assim, é recomendável que a CPRM, na qualidade 
de Serviço Geológico do Brasil, executasse ações para 
realização dos trabalhos demandados. 
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