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APRESENTAÇÃO

v

o conhecimento geológico do território brasileiro constitui um 
instrumento indispensável para o planejamento e a implementação 
das políticas públicas voltadas para o desenvolvimento sustentável 
dos recursos minerais, petrolíferos e hídricos subterrâneos do país e, 
simultaneamente, fonte de dados imprescindível para o conhecimento 
do meio físico tendo em vista a execução de estudos de zoneamento 
ecológico-econômico e de gestão ambiental do território nacional.

É com esta premissa que a Secretaria de Geologia, Mineração e 
transformação Mineral do Ministério de Minas e energia, através da 
CPRM - Serviço Geológico do Brasil têm a grata satisfação de disponibilizar 
à comunidade técnico-científica, aos empresários do setor mineral e à 
sociedade em geral os resultados alcançados pelo PRoJeto SuDeSte Do 
toCantinS-FoLha aRRaiaS (SD.23-v-a) executado pela Superintendência 
Regional de Goiânia - CPRM - Serviço Geológico do Brasil.

o projeto apresenta o estado da arte do conhecimento geológico 
e de recursos minerais na escala 1:250.000 de uma área de 18.000 km2 
abrangendo áreas dos municípios de arraias, Paranã, Conceição do to, 
taipas do to, aurora do to, Combinado do to, Ponte alta do Bom Jesus 
e novo alegre no estado de tocantins.

na preparação deste produto foram compilados e integrados todos 
os dados e informações geológicas, tectônicas, geoquímicas, geofísicas e 
de recursos minerais disponíveis na região abrangida pela folha. estes 
dados foram complementados com a interpretação de fotografias aéreas 
e de imagens de satélite, seguida de intensa programação de trabalhos 
de coleta de dados de campo e da elaboração de um texto explicativo. 
todos estes dados estão hospedados em robusto e moderno banco de 
dados (GeoBanK) da CPRM.

este produto é mais uma ação do PRoGRaMa GeoLoGia Do 
BRaSiL que vem desenvolvendo trabalhos em todas as regiões do país e 
cujo objetivo é proporcionar o incremento do conhecimento geológico 
e hidrogeológico do território brasileiro, como parte do PRoGRaMa De 
aCeLeRaÇÃo Do CReSCiMento - PaC.

Com mais este lançamento, a CPRM - Serviço Geológico do Brasil, 
dá continuidade à política governamental de atualizar o conhecimento 
geológico do país, seja através dos levantamentos geológicos básicos 
nas escalas 1:250.000 e 1:100.000 e dos levantamentos aerogeofísicos 
de alta resolução, com linhas de vôo espaçadas de 500m, ou ainda pela 
integração da geologia e dos recursos minerais em mapas dos estados 
da Federação nas escalas 1:500.000 e 1:1.000.000, contribuindo desta 
forma com o resgate e a caracterização do conhecimento geológico 
como uma obra de infraestrutura de fundamental importância para o 
desenvolvimento regional e importante subsídio básico à formulação de 
políticas públicas e de apoio à tomada de decisão dos investimentos.

eDuaRDo JoRGe LeDShaM
Diretor - Presidente 
Serviço Geológico do Brasil - CPRM





RESUMO

vii

este relatório apresenta os resultados da cartografia geológica e levantamento de 
recursos minerais da Folha arraias (SD.23-v-a). Foi desenvolvido pelo Serviço Geológico 
do Brasil- Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais-Superintendência de Goiânia, 
a qual faz parte do Projeto Sudeste do tocantins. a área insere-se no contexto da 
Província estrutural do tocantins-Pet, cuja evolução envolve colisão e acresção 
de blocos continentais. onze unidades litoestratigráficas desmembradas em 24 
litofácies foram englobadas em dois segmentos representados por coberturas Paleo/
neoproterozóicas e terrenos almas-Dianópolis, marcados por um par magmático 
cálcio-alcalino metaluminoso tipo ttG e peraluminoso tipo S, além de faixas toleíticas 
que configuram uma sequência vulcanossedimentar tipo greenstone belt, capeadas por 
metassedimentos intracontinentais que preenchem uma bacia marginal tipo rift. estes 
terrenos  encontram-se distribuídos em quatro domínios deformacionais, marcados 
por regimes tectônicos diferenciados, sendo dois dúcteis, um rúptil e outro rúptil a 
rúptil-dúctil. Foram definidas três fases deformacionais, uma fase (F1), associada à 
transpressão e outras duas fases associadas a processos extensionais por alívio de 
pressão (F2 e F3),  de idade Brasiliana: Domínio a, dúctil-rúptil transpressional, Domínio 
B, dúctil a dúctil-rúptil compressional, Domínio C, rúptil a rúptil-dúctil extensional/
compressional, e Domínio D, rúptil compressional. o domínio a caracteriza-se por 
estruturas dúcteis transpressionais dextrais nS, o domínio B por compressão (flexuras 
e crenulações). o domínio C é extensional com dobras abertas e falhas de empurrão e 
o domínio D é caracterizado por horizontalidade das camadas e falhas reversas. Foram 
reconhecidos os sistemas nS, n20e, nw e ew, cuja reativação associada ao Brasiliano, 
constitui o último evento remanescente, marcado por zonas de cisalhamento dextrais. 
a prospecção geoquímica contemplou a coleta e análise de 256 amostras de sedimento 
de corrente e concentrado de bateia, definindo nove áreas favoráveis e concentrações 
anômalas para ouro, rutilo, minerais de titânio e fosfáticos. os taD mostram 
potencialidade para ouro, cassiterita, u-th, Sn-ta e rochas ornamentais, sendo que o 
ouro constitui o recurso mais promissor associado a esses terrenos. outros ambientes 
potenciais para ouro estão associados aos metassedimentos araí e ao Grupo Riachão 
do ouro, onde o mineral foi identificado em 26 estações, atingindo 35 pintas. entre os 
minerais fosfáticos, destaca-se a monazita em 13 estações, com 25-50% nos pesados. 
o leucoxênio tem destaque entre os minerais de titânio (7 estações), porém o rutilo 
mostrou recuperação de 25-50% nos pesados. trabalhos futuros de detalhe para au 
devem ser encetados na região de Príncipe e em duas faixas hidrotermais associadas 
aos granitóides aurumina, uma nas proximidades de arraias e outra em Conceição-
to, associada ao Grupo Riachão do ouro. Foram cadastrados 51 jazimentos minerais 
associados a metálicos, rochas ornamentais e minerais industriais, com destaque ao 
fosfato explorado na região de arraias e mineralizações auríferas mesotermais tipo 
Orogenic Lode Gold restritas aos pólos de arraias e Conceição do to. 

Palavras-chave: Província estrutural tocantins, terrenos almas-Dianópolis, Orogenic 
Lode Gold, arraias, tocantins.
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ABSTRACT

this report summarizes the geology, the geochemical survey and the mineral 
resources found during the mapping of the Folha arraias (SD.23-v-a, scale 
1:250,000) located in the southeastern tocantins State (to). as part of the project, 
the geological map (both print and digital version) and collected data have 
been included in the GeoBanK database of CPRM (Geological Service of Brazil). 
the geologic mapping of this sheet, combined with geophysical, petrographic, 
lithogeochemical, geochronological data, as well as to the information available 
in the literature, allowed a significant improvement to the geological knowledge 
of the region. the area is located within the context of the tocantins Structural 
Province, whose evolution involves collision and accretion of continental blocks. 
eleven lithostratigraphic units grouped into 24 lithofacies were encompassed in two 
segments represented by coverage Paleo/neoproterozoic and almas-Dianópolis 
terranes, marked by calc-alkaline, metaluminous (ttG type) and peraluminous 
magmatism (S type), in addition to tholeiitic belts that form a volcanossedimentary 
sequence (greenstone belt type), overlain by metasedimentary rocks that fill 
intracontinental rift basin. these terrains were linked to four deformation fields, 
marked by different tectonic regimes, two ductile, a brittle and other brittle-ductile 
to brittle. we defined three deformation phases, one phase (F1), and others 
associated with transpressional two phases associated with extensional processes 
(F2 and F3), with records of Brasiliano cycle: Domain a, ductile-brittle transpressive, 
Domain B, ductile ductile-brittle compressive, Domain C, brittle to brittle-ductile 
extensional/compressional and Domain D, compressional brittle. the a domain 
is characterized by ductile transpressive structures, dextral kinematic, domain B, 
compression (flexures). the domain C is extensional with open folds and thrust faults 
and the domain D is characterized by horizontal layers and reverse faults. nS, n20e, 
nw and ew structures systems were recognized, whose reactivation associated 
with Brasiliano cycle, is the last remaining event, marked by dextral shear zones. 
Prospective survey by panning concentrates in stream sediments provides evidence 
for geochemical and mineralogical anomalies, which data are available on the 
Geobank tables. were analyzed 256 samples of the panning concentrates in stream 
sediments defining nine areas favorable for gold, rutile, titanium and phosphatic 
minerals. the almas-Dianópolis terrane show potential for gold, cassiterite, u-th, 
Sn, ta and ornamental stones. other potential environments for gold are associated 
with metasedimentary rocks of the araí and Riachão do ouro groups, where the 
mineral was identified in 26 stations. among the phosphatic mineral, monazite was 
identified at 13 stations, with 25-50% in heavy minerals. Leucoxênio has featured 
among the titanium minerals (7 points), but the rutile showed 25-50% recovery in 
heavy. Future detail work for au should be initiated in the region of Príncipe and 
two hydrothermal bands associated with aurumina granitoids and mafic rocks of 
the Riachão do ouro Group. were registered 51 minerals deposits, which include 
metallic minerals, ornamental rocks and industrial minerals, especially phosphate 
explored in the arraias region, mesothermal gold mineralization (orogenic Lode 
Gold) restricted to arraias and Conceição-to. 

Keywords: tocantins Province, almas-Dianópolis terranes, orogenic Lode Gold
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1 — INTRODUÇÃO

1.1 - LOCALIZAÇÃO E ACESSO

a Folha arraias (SD.23-v-a) é parte integrante 
do Projeto Sudeste do tocantins, delimitado pelas 
coordenadas 12°00´S a 13°00´S e 46°30´w a 
48°00´w e foi elaborado pelo Serviço Geológico 
do Brasil-CPRM, empresa pública vinculada à 
Secretária de Geologia, Mineração e transformação 
Mineral, Ministério de Minas e energia. integra o 
Programa Geologia do Brasil (PGB), subprograma 
inFoRMaÇÕeS inteGRaDaS PaRa PRoteÇÃo Da 
aMaZÔnia e foi desenvolvido pelo corpo técnico 
da Superintendência Regional da CPRM de Goiânia, 
abrangendo quatro folhas do corte cartográfico 
internacional na escala 1:250.000 (Gurupi, 
alvorada, arraias e Dianópolis). a partir de 2010, 
passou a integrar o PaC ii, no programa GeStÃo 
eStRatÉGiCa Da GeoLoGia, Da MineRaÇÃo e 
Da tRanSFoRMaÇÃo MineRaL. na figura 1.1 

é apresentada em destaque a Folha arraias e 
principais vias de acesso que interligam seus 
municípios à porção norte do estado do tocantins.

a Folha arraias localiza-se no extremo Se do 
estado do tocantins e pequena parte do ne de Goiás 
e se encontra limitada pelos paralelos 09°00’ e 10°00’ 
de latitude sul e pelos meridianos 46°30’ e 48°30’ de 
longitude oeste de Greenwich (figura 1.1). abrange 
a sede dos municípios de arraias, Paranã, Conceição 
do to, taipas do to, aurora do to, Combinado do to, 
Ponte alta do Bom Jesus e novo alegre. o principal 
acesso a partir de Brasília se faz pela BR-020 até o 
entroncamento da Go-118, que segue em direção ao 
norte, passando por São João d´aliança, alto Paraíso 
e teresina de Goiás, até Campos Belos e arraias. o 
acesso aéreo é realizado por empresas que operam 
vôos fretados em aeronaves de pequeno e médio 
porte, a partir de Palmas, Gurupi, Brasília e Porto 
nacional para os municípios de arraias e Paranã. 

Figura 1.1 – Localização da Folha Arraias, Projeto SE do Tocantins.
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1.2 - METODOLOGIA UTILIZADA

a metodologia adotada na área de trabalho 
envolveu levantamento bibliográfico preliminar 
com fotointerpretação de imagens disponibilizadas 
pela base de dados da CPRM, (Geocover, Landsat, 
aster), elaboração de uma base planimétrica 
georreferenciada, cadastramento de informações 
atualizadas referentes à infra-estrutura regional e 
vias de acesso, levantamento de dados geológicos 
da área em 2004 e anos anteriores, programação/
planejamento de perfis terrestres e fluvial e elaboração 
de um mapa geológico preliminar. atividades de 
campo foram centradas na descrição-padrão de 
afloramentos, coleta de amostras de rocha para 
petrografia, litoquímica e geocronologia, levantamento 
sistemático de medidas estruturais, dados 
cintilométricos e de recursos minerais, objetivando 
compatibilizar as informações levantadas em campo 
com dados disponíveis, além do cadastramento de 
novas ocorrências, enfatizando a caracterização dos 
principais metalotectos dos jazimentos minerais. 
adicionalmente, foi executado levantamento 
geoquímico sistemático com adensamento compatível 
à escala de trabalho adotada, extensivo aos terrenos 
paleo/mesoproterozóicos, com destaque ao ouro 
junto aos terrenos metavulcanossedimentares. 

Foram confeccionadas e descritas 120 
lâminas delgadas na CPRM-Sureg/Go e revisadas 55 
lâminas, anteriormente descritas e disponíveis na 
área. análises litoquímicas de rocha e geoquímicas 
(Sedimento de corrente/Concentrado de bateia) 
estiveram a cargo dos Laboratórios aCMe e GeoSoL 
e análises geocronológicas u-Pb e Sm-nd foram 
analisadas no laboratório da uFRGS em Porto alegre. 
Posteriormente à montagem do SiG Geológico com a 
consolidação das informações e cadastramento dos 
dados de afloramento na base de dados da CPRM 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS FOLHA ARRAIAS

Área total (km) 18000km2
Área mapeada (Km2) 12000km2

Deslocamento total (km) 3940
afloramentos descritos 312

amostras de rochas coletadas 230
análise petrográficas descritas/revisadas 175

análises litoquímicas de rochas 56
análises geocronológicas u-Pb 6

análises geocronológicas Sm-nd Rt 7
amostras de geoquímica coletadas (S/B) 322

Recursos minerais cadastrados 51

(Geobank, base aFLo), litoquímicos, geocronológicos 
e metalogenéticos, informações coletadas foram 
condensadas em nota explicativa. os dados físicos da 
Folha arraias estão sumarizados na tabela 1.1. 

1.3 - ENfOqUE SóCIO-ECONôMICO

os maiores contingentes populacionais na área 
estão concentrados na sede dos municípios de arraias 
e Paranã, que somados perfazem 21 mil habitantes 
e apresentam estrutura mínima capaz de atender 
de modo satisfatório suas populações em setores 
básicos como escolas e hospitais. abastecimento 
de água e saneamento básico é responsabilidade da 
SaneatinS, através da disponibilização até meados 
de 2005 de 77% de água tratada para a área urbana, 
dotada de rede coletora de esgoto que atende cerca 
de 30% da população (SaneatinS, 2006). a energia 
elétrica fornecida pela CeLtinS abrange a totalidade 
das áreas urbanas, com cerca de 60.000 domicílios no 
meio rural, servidos pelo Programa de eletrificação 
Rural do tocantins.

a atividade econômica regional fundamenta-se 
no binômio pecuária/agricultura, além do extrativismo 
vegetal. a pecuária assenta-se na criação de gado 
bovino e localmente bufalino, com contabilização de 
expressiva produção leiteira, distribuída em duas áreas 
diferenciadas, representadas por faixa acidentada com 
solos rasos e pobres, onde predominam atividades 
de subsistência (Grupo araí) e uma zona plana com 
solos relativamente pobres, onde domina pecuária 
extensiva, produção de mel e ovos, associada aos 
terrenos paleoproterozóicos do embasamento. na 
agricultura, destaque para produção permanente de 
banana e temporária de feijão, milho, soja, mandioca 
e cana-de-açúcar, além da extração madeireira, 
utilizada para produção de lenha em carvoarias (figura 
1.2) e toras. 

Tabela 1.1 – Síntese dos dados de produção da Folha Arraias.
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Figura 1.2 – Construção de fornos rudimentares para 
produção de carvão.

outras atividades econômicas estão vinculadas 
restritamente ao ecoturismo, desenvolvido em áreas 
de cobertura calcária do Grupo Bambuí (taguatinga do 
to) e ao extrativismo mineral, atualmente incipiente, 
com destaque para ação isolada de uma subsidiária 
nacional da multinacional Mbac (itafóz S/a), que tem 
incrementado pesquisas de fosfato nos municípios 
de arraias/Conceição-to, além da produção local de 
areia e brita (municípios de arraias e taipas), ouro 
nos municípios de Conceição-to, taipas-to e arraias 
e uma ocorrência de água termal a sul de Paranã, as 
quais serão abordadas com maior detalhe no capítulo 
Recursos Minerais. Com implantação do Projeto Piloto 
Piratinga em Paranã, que objetiva criação de peixes em 
tanque-rede, a expectativa é de um maior incremento 
setorial, pois atualmente o tocantins produz 550 ton/
mês  (16%), em relação ao mercado nacional de dados 
da Subsecretaria estadual de aquicultura e Pesca do 
tocantins (2010).

1.4 - ASpECTOS CLIMáTICOS, fISIOGRáfICOS  
E GEOMORfOLóGICOS 

a região exibe uma transição entre os climas 
amazônico e centro-oeste e segundo a classificação de 
Köepen é do tipo aw, tropical quente semi-úmido, com 
duas estações contrastantes: uma estação chuvosa 

(outubro a março/abril), coincidente com verão e com 
pico entre dezembro a fevereiro e uma estação seca 
bem acentuada coincidente com o inverno, entre abril 
a setembro. as temperaturas apresentam médias 
anuais em torno de 27°C e baixa amplitude térmica. 
Menores temperaturas ocorrem no início da estação 
seca, quando são registradas menores médias anuais 
(21°C), com variações entre 16°C e 38°C (CPteC/inPe). 

Dados levantados em estações pluviométricas de 
sub-bacias que englobam bacias do alto Rio tocantins 
e médio Rio araguaia, coletados através de leituras 
periódicas entre anos de 2002 e 2006 (CPRM/SBG e 
ana, tabela 1.2 e figura 1.3), revelaram precipitação 
média anual de 1326,33 para os municípios vinculados 
a Folha arraias, coerente com dados obtidos no mapa 
elaborado pela Secretaria de Planejamento e Meio 
ambiente do estado do tocantins, que registrou valores 
pluviométricos entre 1300 e 1700 mm.

na Folha arraias a vegetação mais típica é 
representada pela Savana arbórea aberta (cerrado 
ss), composta por matas-galeria com desenvolvimento 
de pequenos arbustos retorcidos e solo dominado por 
concreções lateríticas e seixos de quartzo. Juntamente 
com gramíneas (Gramíneo-Lenhosa), estão confinadas 
aos vales e brejos e representadas por buritizais. outro 
tipo é a Savana arbórea Densa, localmente distribuída 
na porção Sw da folha e marcada pela alternância de 
espécies de grande porte e cerradões. É tipificada por 
bambú e babaçu e peculiares como pequi, carvoeiro, 
jatobá, sucupira, bananeira-do-campo, lixeira, murici 
e canela-de-ema. Dominam nas planícies aluvionares 
dos rios Palmas/Paranã, terrenos paleoproterozóicos 
com relevos dissecados e colinosos e restritamente, 
porção centro-oeste da folha e região entre Campos 
Belos e arraias, constituindo áreas dissecadas em 
cristas de serrotas associadas a veredas. tipos 
associados à Floresta estacional Semidecidual estão 
restritos à faixa dolomítica entre taguatinga-to e 
aurora, onde dominam solos espessos e férteis, com 
vegetação de grande porte (barriguda e aroeira), que 
deram lugar às pastagens de gado de corte (figura 1.4).

Tabela 1.2 – Totais pluviométricos consistidos (set/2006) das estações com respectivos municípios da Folha Arraias. 
Fonte: CPRM/SGB – ANA.

TOTAIS ANUAIS (mm) 

estação/ Ponte alta aurora do norte Conceição do to Rio da Palma Fz.Sta.Rita 
Município Ponte alta aurora do norte Conceição do to Paranã arraias

2002 1261 1285,7   1092,2* 1130,3 1203
2003 1842,6   1595,9* 1291,2 1224,5   1147,4*
2004 2663,3 2010,1 1645,4 1411,9 1493,5
2005 2625,1 1836,3 1552,5 1496
2006

Média 2098 1710,7 1496,4 1255,6 1397,5
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Figura 1.4 – Vista panorâmica das pastagens 
desenvolvidas sobre solos carbonáticos.

tipos como a Savana Parque (DiaS et al.,1996) 
e Floresta estacional Decidual Submontana, ocorrem 
na porção Se (Cana Brava), em áreas de tensão 
ecológica onde a vegetação desapareceu nas 
últimas décadas, devido a políticas de assentamento 
mal implementadas que permitiram o gradual 
desmatamento e extensiva degradação do solo na 
porção sul do tocantins.

nas áreas cartografas pelo Projeto Radambrasil 
(década de 80), a ação antrópica é representada por 
mistura de áreas de pastagens e reflorestamento, em 
função do processo migratório iniciado na década 
de 70, por populações oriundas do nordeste e sul/
sudeste do país, que buscaram áreas para manejo da 
atividade agropecuária de subsistência. 

Com base no mapa de solos do Brasil, publicado 
pela embrapa Solos em 2003 e no Sistema Brasileiro de 
Classificação de Solos, a área engloba sete classes de 
solos: argissolos, cambissolos, latossolos, neossolos 
litólicos, neossolos quartzarênicos, nitossolos e 
plintossolos, cuja distribuição é apresentada na 
figura 1.5.

Argissolos constituem mais de 50% da área, 
abrangendo porções norte, central e sul/sudeste, entre 
Conceição do to e taipas e parte de Paranã. associados 
aos granitóides do embasamento e prováveis corpos 
máfico/ultramáficos, são avermelhados e exibem 

Figura 1.5 – Solos encontrados na Folha Arraias (SD. 23-V-A)

Figura 1.3 – Gráfico de precipitação pluviométrica da 
Folha Arraias (2002-2006).
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Figuras 1.6 – Tipos de solos caracterizados na Folha Arraias, (a) argissolos vermelhos detrito-lateríticos gerados a 
partir de metavulcânicas, (b) latossolos vermelhos desenvolvidos sobre rochas calcárias e (c) argissolos amarelados, 

associados à granitóides milonitizados Aurumina.

extensas carapaças concrecionárias detrito-lateríticas. 
Neossolos litólicos e cambissolos são solos jovens, 
com aptidão ao cultivo agrícola em grande escala, 
devido à pequena espessura, relevo movimentado, 
além da baixa capacidade de armazenamento de 
água em épocas de estiagem. Perfazem 10% da 
área, associados aos sedimentos do Grupo araí e  
encontrados nas proximidades de arraias, Sw da 
folha e entre Conceição-to e Serranópolis. Latossolos 
e nitossolos (15% da área), associados às coberturas 
Bambuí e marcados por profundos perfis de alteração, 
constituindo solos in situ. Plintossolos ocorrem a e de 
taipas e Sw de arraias, com menos de 5% da folha. 
exibem baixa fertilidade, elevada acidez e toxicidade 
por alumínio e aptidão restrita ao cultivo. Neossolos 
quarzarênicos constituem solos pobres, com teor de 
argila em torno de 15%, profundos, coloração clara, 
amarelada a branca, localizados no extremo ne da 
folha e são importantes áreas de recarga de aquíferos 
que abastecem áreas de vereda. São desenvolvidos 
sobre os arenitos do Grupo urucuia (figuras 1.6).

a rede de drenagem da Folha arraias é 
dominantemente dendrítica e formada pela bacia 
do Rio tocantins, cujos principais tributários estão 
representados pelos rios Paranã e Palmas, além de 
menores e perenes (rios Palmeiras, Conceição, São 
Domingos e Santa izabel e córregos Côco, Cana Brava 
e Gameleira), todos controlados tectonicamente 
pelo padrão estrutural regional e influenciados pela 
topografia e natureza reológica das rochas.

utilizando critérios morfogenéticos, Mauro 
et al. (1981) compartimentaram nos domínios 
do Projeto RaDaMBRaSiL, folha SD.23 Brasília, 
conjunto de unidades geomorfológicas diferenciadas 
em: superfícies de aplainamento, acumulação e 
dissecação. aplicando esta classificação, a compilação 

geomorfológica para a folha, contemplou três 
amplos e variados domínios geomorfológicos, (figura 
1.7), os quais refletem propriedades composicionais, 
texturais/estruturais variadas e diferenças de 
resistência mecânica/química ao intemperismo 
sobre as unidades cartografadas, conjugadas a 
fatores climáticos e dinâmica de agentes exógenos, 
os quais constituem os fatores determinantes da 
atual configuração do relevo da área.

(a) Domínio ocidental, marcado pela planície do 
Rio Paranã, entre 500/550 metros. envolve o Pediplano 
Tocantins, maior relevo positivo e morfologias 
aplainadas (embasamento paleoproterozóico, 
metavulcânicas, formações superficiais, concreções 
detrito-lateríticas e o vão do Paranã), porção Se da 
folha, em contato com o Complexo Montanhoso 
veadeiros-araí; (b) Domínio de transição, faixa 
nS de escarpas carbonáticas descontínuas (650 a 
700 metros) que bordejam o lado w do domínio 
oriental, marcadas por relevo kárstico (Patamares do 
Chapadão), limitando-se com o Pediplano tocantins 
e vão do Paranã e englobando arenitos urucuia, 
depositados sobre as coberturas Sete Lagoas; (c) 
Domínio oriental, escarpas de centenas de metros e 
altitudes superiores a 1000 metros, que marcam a 
superfície Sul-americana (KinG, 1956; BRaun,1971) 
e Chapada dos veadeiros. Contrasta com rochas do 
embasamento, exibindo como destaque a superfície 
Rio das velhas (KinG, 1956; BRaun, 1971) e inclui o 
Complexo Montanhoso Veadeiros-Araí, localizado no 
limite S/Sw da folha, representado pelas serras Branca 
e Caldas/Mucambo (figuras 1.8), reflexo das variações 
reológicas e estruturas rúpteis superimpostas sobre 
quartzitos não dobrados araí, localmente sotopostos 
por calcários sub-horizontalizados e fraturados 
Bambuí.
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Figura 1.7 – Esboço esquemático dos tipos de relevos na Folha Arraias, compilado  
do Projeto RADAMBRASIL, 1981, sem escala.

Figuras 1.8 – Vista panorâmica das serras (a) Caldas e (b) Branca
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2 — CONTEXTO GEOLóGICO REGIONAL

os primeiros trabalhos de cunho geológico 
regional na região Se do tocantins e ne de Goiás foram 
produzidos por método de levantamento sistemático e 
representaram o arcabouço para a concepção geológica 
da área de trabalho. São provenientes de informações 
coletadas por almeida (1967), que as agrupou 
no Complexo Basal, com idades Pré-Cambrianas. 
Barbosa et al. (1969) denominaram Pré-Cambriano 
indiferenciado ao conjunto de terrenos granito-
gnáissicos com intercalações de xistos, quartzitos e 
anfibolitos. utilizando o conceito de orógeno, almeida 
et al. (1977) posicionaram a Pt entre os crátons 
São Francisco e amazônico, individualizando três 
segmentos tectônicos afetados pelo Ciclo Brasiliano, 
representados pelo Maciço de Goiás, arco Magmático 
e faixas dobradas Paraguai-araguaia e Brasília.

Marini et al. (1984a), subdividiram a Faixa 
Brasília em zona interna e externa, com limites 
tectônicos representados por falhas de empurrão 
que demarcam o CSF a oeste. De acordo com estes 
autores, grande parte das rochas do embasamento 
da FDB (aLMeiDa, 1977), constituiriam terrenos 
granito-gnaissicos polideformados, tonalíticos a 
granodioríticos, milonitizados, além de greenstone-
belts pré-Brasilianos.

Fuck et al. (1994), posicionaram as 
coberturas cratônicas do Grupo Bambuí na 
porção oriental da FDB e englobaram a unidade 
granito-gnaissico Paleoproterozóica e as faixas 
metavulcanossedimentares de Marini et al. (1984a), 
no taD. esse conjunto litodêmico cartografado 
por Berbert (1980), constituído por biotita-
gnaisses, biotita-xistos, quartzitos, conglomerados, 
ultramafitos e piroxenitos foi incluído por Fernandes 
et al. (1995) no Complexo Basal de almeida (1977).

a Folha arraias, originalmente, foi inserida 
na Província estrutural tocantins-Pet, (aLMeiDa et 
al., 1977, 1981; aLMeiDa; haSui, 1984), a qual foi 
subdividida por Fuck et al. (1994), em núcleos e 
fragmentos pré-Brasilianos denominados Maciço 
de Goiás e faixas móveis neoproterozóicas: Faixa de 
Dobramentos Brasília (FDB), Paraguai e araguaia, 
(fig. 2.1). 

estas faixas constituem sistema de orógenos 
Brasilianos gerados a partir de convergência e colisão 
de três blocos continentais: Cráton amazônico – Ca 
a oeste, Cráton São Francisco – CSF a leste e Cráton 
Paranapanema – CP a sudoeste.

Fuck e Marini (1981) e Dardenne (1981), 
atribuíram uma evolução policíclica à FDB, marcada 

por deformação e metamorfismo menos intensos de 
oeste para leste e transporte tectônico/vergência em 
sentidos inversos, (aLMeiDa et al., 1981).

em função de critérios de campo os autores 
posicionaram a Folha arraias, adjacentemente à 
FDB, junto à borda ocidental do CSF.

nesse sentido, os tipos litológicos cartografados 
nos domínios da Folha arraias estão vinculados 
à evolução do CSF, denominado originalmente 
Plataforma São Francisco (aLMeiDa, 1967, 1969), (fig. 
2.2) e envolve rochas Paleoproterozóicas recobertas 
por formações superficiais recentes/sub-recentes 
representadas por coberturas detrito-lateríticas e 
bacias sedimentares Paleo/Meso e neoproterozóicas.

Diversas propostas geotectônicas de cunho 
evolutivo, desenvolvidas na Pet para o CSF, auxiliam 
no entendimento da evolução geotectônica regional 
e sugerem modelos acrescionários/colisionais 
envolvendo crosta neoarqueana e Paleoproterozóica 
em Cordani e Brito neves (1982), teixeira e 
Figueiredo (1991); Marinho et al. (1992); alkimim et 
al. (1993), marcada por plutonismo entre 1.9 a 3.4 
Ga Brito neves et al. (1980), Cordani et al. (1985), 
Mascarenhas e Garcia (1989), Sabate et al. (1990), 
Martin et al. (1991), Marinho (1991), Carneiro (1992), 
nutman e Cordani (1993), noce (1995), teixeira et al. 
(1996), Bastos Leal et al. (1997). 

Segundo Costa et al. (1976), o CSF englobaria 
núcleos retrabalhados, colados e cratonizados (ttG’s 
e granitóides peraluminosos), com registros de arcos 
magmáticos acrescionários (CRuZ; KuYuMJian, 
1999) e supracrustais (araí/Bambuí). 

em outra proposta, almeida (1977) subdividiu 
o CSF em embasamento e coberturas Bambuí, 
(PFLuG; RenGeR, 1973), associando parte dos 
metassedimentos (antepaís) à bacia foreland Brito 
neves et al. (1980), alkmin et al. (1993) e Fuck et al. 
(1993). este megacompartimento estaria vinculado 
a faixas móveis Paleoproterozóicas com vergência 
para leste e metamorfismo xistos verdes a anfibolito 
Chang et al. (1988), Marshak e alkmim (1989), uhlein 
(1991), alkmim et al. (1993).

em outro modelo, Fuck et al. (1994) 
posicionaram os terrenos almas-Dianópolis-taD 
na zona externa da FDB ou como prolongamento 
do CSF, tendo sido os mesmos, associados por 
Correia Filho e Sá (1980) e Delgado et al. (2003) 
ao Complexo Almas-Cavalcante-CAC, unidade 
segmentada por Marques (2009) em bloco norte, 
Grupo Riachão do ouro, taD de Cruz, Kuyumjian 
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Figura 2.1 – Mapa geológico simplificado da porção nordeste da Província Tocantins (PIMENTEL et al., 2004),  
destacando a Folha Arraias.
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(1996) e ttG’s calcioalcalinos, Suites 1 e 2, Cruz 
e Kuyumjian (1999) e bloco sul Suite aurumina, 
(Botelho,1999), fig 2.3. 

Cruz e Kuyumjian (1998) defendem um 
modelo amparado em magmatismo basáltico/
toleítico, com acúmulo de metassedimentos em uma 
depressão no paleoproterozóico, intrusão de par 
magmático sincrônico a tardio, (granitóides ttG’s e 
S) e tectonismo transcorrente/transpressional, que 
promoveu o retrabalhamento de terrenos granito 
greenstone, afetando o conjunto taD no Brasiliano.

Segundo alkmim (2004), a história 
geológica deste paleocontinente (Pet), inicia com 
a geração de uma massa continental no início do 
Paleoproterozóico, retrabalhada (fragmentação), 
formando riftes ensiálicos estaterianos (BRito 
neveS et al. 1996). nestes rifts depositaram-se 
lavas ácidas capeadas por sedimentos continentais 
psamíticos eólicos e fluviais, que gradaram para 
metapelitos. Com a subsidência do interior 
do cráton ocorre o establecimento da FDB, 

preenchida por sedimentação química típica de 
margem passiva, De acordo com o autor, restritas 
exposições remanescentes do embasamento 
Paleoproterozóico (antepaís externo), teriam 
se distribuído adjacentemente às coberturas 
cratônicas, (Grupo Bambuí) junto à margem oeste 
do CSF. Com o fim dos esforços compressionais 
Brasilianos e consequente descompressão, o 
colapso extensional do orógeno é marcado por 
tectônica transpressional nS. no neoproterozóico 
o CSF evoluiu como bacia tipo foreland durante o 
desenvolvimento do Ciclo Brasiliano (BRito neveS 
et al. 1980, aLKMin et al. 1993 e FuCK et al. 1993).

Para valeriano et al. (2004), a síntese dos 
trabalhos compilados em nível regional propõe duas 
vertentes para entendimento do posicionamento 
destes terrenos Paleoproterozóicos:

(a) os terrenos almas-Dianópolis-taD 
constituiriam um conjunto de terrenos e escamas 
de empurrão inseridas no contexto da FDB com 
vergência para e no sentido do CSF;

Figura 2.2 – Plataforma sul-americana destacando os blocos cratônicos e províncias Neoproterozóicas  
modificado de Cordani et al. (2000), destacando a Folha Arraias.
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Figura 2.3 – Blocos pré e neoproterozóicos e terrenos remanescentes do Rodínia (BASEI et al. 2010).  
O processo de fragmentação deste megacontinente ocorreu a partir de 1.0Ga, com a formação  

de três grandes núcleos cratônicos.

(b) constituiriam cinturão de falhas/zonas de 
cisalhamento e dobras geradas na borda ocidental 
do CSF com deformação crescente para oeste.

as unidades Paleoproterozóicas cartografadas 
na Folha arraias distribuem-se na porção norte da 
Província tocantins e estão relacionadas à evolução 
deste segmento crustal, admitido como entidade 
geotectônica rígida e consolidada ao final da 
orogênese transamazônica (2.1 – 1.9 Ga), (fig. 2.4).

o limite é caracterizado por um cinturão 
representativo de terrenos acrescionados às bordas 
do CSF através de colisões durante o Brasiliano 
e se encontra seccionado por extensas zonas de 
cisalhamento transpressivas dextrais nS e n20e. 

além das coberturas cratônicas e sequências 
metassedimentares, foram cartografadas na Folha 
arraias, núcleos do embasamento polideformado 
constituídos por rochas vulcanossedimentares 
epimetamórficas tipo granitogreenstone dispostas 
em faixas estreitas, deformadas pelo Ciclo 

transamazônico e reativadas no Brasiliano, além de 
duas gerações de magmatismo assim discriminados: 
metassedimentos do Grupo Riachão do ouro 
(CoSta, 1985), núcleos Paleoproterozóicos ttG’s 
de alto grau representados pelos granitóides ttG’s 
do Complexo almas-Cavalcante (DeLGaDo et al., 
2013) e rochas plutônicas peraluminosas da Suite 
aurumina (BoteLho et al., 1998), todo o conjunto 
taD gerado no evento magmatogênico que definiu 
o final do período transamazônico, em torno de 
2,0 Ga. na interface Paleo/Mesoproterozóico, 
núcleos Riacianos caracterizados inicialmente, 
por vulcanismo máfico 1.771 Ma, (PiMenteL 
et al., 1991), foram submetidos a rifteamento 
intracontinental, cujos produtos finais, gerados em 
torno de 1,56 Ga (idade das intrusões graníticas 
associadas à Suíte Serra da Mesa, Pimentel e 
Botelho (2000), Rossi et al. (1992) e Dardenne 
et al. (2003), não se encontram registrados na 
Folha arraias. Juntamente com a sedimentação 
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Figura 2.4 – Mapa geotectônico da Província Tocantins segundo Dardenne (2000), Fuck (1994) e Fuck et al.(1994).  
Em destaque a Folha Arraias.A descrição das unidades na legenda está pouco legivel.
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psamo-pelítica do Grupo araí, marcaram a fase de 
fragmentação do Supercontinente Columbia. após 
longo período de erosão e domínio de tectônica 
rígida ew/nw-Se, fase de glaciação marinha é 
marcada por metadiamictitos e os registros de 
expressiva sedimentação química, em discordância 
litológico/erosiva sobre unidades mais antigas. 

no neoproterozóico (Criogeniano) a região 
foi afetada pela deformação associada ao Ciclo 
Brasiliano (630 Ma), que se caracterizou, tanto 
na borda do CSF como na FDB, por metamorfismo 

e dobramento com vergência para leste, sentido 
CSF. Registros de magmatismo pós-colisional são 
representados localmente na porção nw da Folha 
arraias pela Suite Mata azul, com quimismo cálcio-
alcalino alto-K, incluindo produtos diferenciados, 
associados a estruturas transpressionais ne. 

no extremo ne da área, sedimentos K da 
Formação urucuia estão depositados em hemi-
grábens controlados pela reativação de sistema 
de falhas ne/Sw e associados a estruturas que 
deformam inclusive o Grupo Bambuí.
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3 — ESTRATIGRAfIA

3.1 - INTRODUÇÃO

a Folha arraias não possuia trabalhos 
de cunho geológico sistemático. as propostas 
estratigráficas anteriormente apresentadas neste 
relatório representaram o resultado de trabalhos 
de detalhe desenvolvidos em áreas adjacentes e 
extrapolados para a área de estudo. neste trabalho, 
a estratigrafia adotada para a Folha arraias não 
excluiu completamente aqueles trabalhos, porém 
constituiu um refinamento da cartografia existente, 
com integração dos dados geológicos de trabalhos 
anteriores de semidetalhe/detalhe, de novos dados 
obtidos a partir do mapeamento geológico da área 
na escala 1/250.000, interpretação de resultados 
litoquímicos, análises petrográficas, análise 

multitemática dos sensores aerogeofísicos, além 
de datações geocronológicas no domínio das folhas 
Gurupi, alvorada e arraias. 

Foram cartografadas onze unidades 
litoestratigráficas distribuídas em vinte e uma unidades 
litodêmicas, correspondentes às unidades clássicas 
do Projeto GiS-Brasil, (BiZZi et al., 2003), a saber: 
Grupo Riachão do ouro, Complexo almas-Cavalcante 
(ttG’s e fácies peraluminosa), Suite aurumina (fácies 
graníticas, granodioríticas e tonalíticas), intrusivas 
Máfico-ultramáficas tipo Gameleira, Grupo araí, 
Formação Jequitaí, Grupo Bambuí, Suite Mata 
azul, Grupo urucuia, Coberturas Detrito-Lateríticas 
Ferruginosas e Depósitos aluvionares Recentes, 
(figuras 3.1 e 3.2), com descrição das unidades mais 
antigas para as mais novas, conforme segue abaixo.

Figura 3.1 – Mapa geológico da Folha Arraias, Projeto Sudeste do Tocantins, escala 1:250.000.
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Figura 3.2 – Coluna estratigráfica proposta para a Folha Arraias (SD. 23-V-A).
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3.2 - GRUpO RIAChÃO DO OURO (GRO)

3.2.1 - Comentários Gerais

os primeiros registros de rochas máfico-
ultramáficas na região de Conceição do tocantins 
foram organizados por Barbosa et al. (1969). 
Posteriormente, Moutinho da Costa et al. (1976), 
com base na semelhança dos terrenos descritos 
por viljoen e viljoen (1979), anhaeusser (1971) na 
africa do sul, interpretaram o conjunto descrito 
por Barbosa et al. (1969) na região de almas, 
Dianópolis e natividade, como uma sequência do 
tipo greenstone belt.

Correia Filho e Sá (1980) denominaram 
informalmente as estreitas faixas 
metavulcanossedimentares posicionadas entre 
Dianópolis e almas, de Complexo Metamórfico 
vulcano-Sedimentar. Cunha et al. (1981), por 
sua vez, adotaram para esse mesmo conjunto a 
denominação de Complexo Conceição do norte, 
associando-o às rochas máfico-ultramáficas e 
vulcanoclásticas descritas na região de natividade. 
Padilha (1984) interpretou essa sequência como 
terreno granitogreenstone, extendendo-a em 
direção à Conceição do tocantins e subdividindo-a 
em três unidades: pacote de lavas máficas, pacote 
vulcanoclástico e pacote sedimentar.

Diversos autores como nilson e valle (1973), 
Costa et al. (1976), Correia Filho e Sá (1980), Cos-
ta (1985), Cruz e Kuyumjian (1993), Cruz e Kuyu-
mjian (1998), Padilha (1984) e Kuyumjian e araujo 
Filho (2005), associaram esse conjunto, formal-
mente denominado Grupo Riachão 
do Ouro (CoSta, 1985), às faixas 
supracrustais metavulcanossedi-
mentares ramificadas em forma 
de “Y”, designadas como terreno 
Granitogreenstone do tocantins 
(tGGt), que integrariam a porção 
norte do embasamento da zona 
externa da FDB. Costa (1985) in-
dividualizou dois membros nesta 
unidade: (a) inferior, denominado 
Formação Córrego Paiol, composto 
por rochas metavulcânicas máficas 
e ultramáficas subordinadas e (b) 
superior, metassedimentar quími-
co e clástico denominado Forma-
ção Morro do Carneiro, constituído 
por intercalações de BiF’s, quartzi-
tos, metacherts, metaconglomera-
dos, além de rochas metavulcâni-
cas félsicas. Segundo Gross (1996) 
as formações ferríferas desse tipo 

exibem comumente geometria do tipo “dome and 
keel” e constituem corpos lenticulares, métricos a 
quilométricos, sobrepostos a rochas arqueanas de 
embasamento.

nos domínios do Projeto Se do tocantins, 
lentes de xistos, quartzitos e anfibolitos, além de 
raros e descontínuos corpos de gonditos e BiF’s 
manganesíferos, foram descritos na porção Se da 
Folha Gurupi, cercanias de São valério da natividade, 
associados à Formação Morro do Carneiro e 
sotopostos aos granitóides Paleoproterozóicos do 
Complexo almas Cavalcante.

3.2.2 - Distribuição Geográfica e Relações de 
Contato

na Folha arraias os litotipos desta unidade, 
perfazem 5% da área. essas rochas supracrustais 
distribuem-se nas porções noroeste e centro-
norte da folha, entre os municípios de taipas e 
Conceição do tocantins, na região de Serranópolis 
(Príncipe) e localmente nas proximidades do Rio 
Santa isabel. Constituem duas faixas estreitas, 
descontínuas e subparalelizadas, concordantes 
com a estruturação regional ne, circundadas pelos 
granitóides aurumina e almas-Cavalcante, sendo 
assim subdivididas: (a) Faixa Serrinha, localizada na 
porção nw da Folha arraias (região de Serranópolis) 
e (b) Faixa Conceição, a sul do município homônimo 
e de taipas-to, (fig. 3.3). 

há um amplo predomínio das metavulcâni-
cas na Faixa Serrinha (Formação Córrego Paiol), 
correspondentes à unidade basal do Grupo Ria-

Figura 3.3 – (a) Distribuição das faixas metavulcanossedimentares  
Serrinha: (polígono em preto) e Conceição (poligono em azul).
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chão do ouro, enquanto na Faixa Conceição, foram 
individualizados extensivamente tanto metavulcâ-
nicas como unidades de topo, representadas por 
rochas metassedimentares químicas (BiF’s, meta-
cherts) e detríticas (quartzitos e metaconglomera-
dos). 

na área foram individualizadas as 
duas unidades do GRo: Formação Córrego 
Paiol, com predomínio de rochas máficas e 
ultramáficas toleíticas e komatiíticas e Formação 
Morro do Carneiro, constituída por rochas 
metassedimentares, ambas correlacionáveis 
a sequências similares da região de almas-
natividade. adicionalmente, foi delimitada, na 
região de Conceição do to, uma faixa submeridiana 
hidrotermalizada e aurífera (aPP2mch) com 
8km de comprimento, nos domínios da porção 
metassedimentar, alojando diversos garimpos 
abandonados e uma mina em atividade. a região 
abrangida pela Faixa Conceição é conhecida 
por hospedar importantes depósitos auríferos 
mesotermais, alguns ainda em exploração na 
região, ao contrário da região de Serranópolis, cuja 
potencialidade ainda é pouco conhecida.

3.2.3 - Características Geofísicas

adicionalmente aos dados de campo, estas 
unidades foram ressaltadas com o auxílio da 
aeromagnetometria, notadamente nos sensores 
aerogeofísicos 1ª Dv e aSa, (figs. 3.4 a e b), marcando 
um conjunto de anomalias dipolares originadas a 
partir de magnetita nos BiF’s e em corpos máfico-
ultramáficos.

3.2.4 - Dados Geocronológicos

no levantamento da Folha arraias não 
foram datadas rochas desta unidade. os dados 
geocronológicos disponíveis para esta unidade 
foram extraídos de análises de basaltos toleíticos 
e metassedimentos ferríferos cartografados nos 
domínios da Folha Dianópolis. idades u-Pb/ShRiMP 
em zircão e titanita indicam que a intrusão dos 
complexos granito-gnaissicos (CaC) ocorreu entre 
2.45 e 2.2 Ga (CRuZ, 2001; CRuZ; KuYaMJian, 
2003), considerada a idade minima de geração 
das rochas metavulcânicas do Grupo Riachão do 
ouro. os mesmos autores relatam para rochas 
associadas ao embasamento paleoproterozóico 
CaC, idades u/Pb de 2.45 Ga e 2.2 Ga para o 
Complexo Ribeirão das areias e idades Sm/nd tDM 
= 2.45 a 2.54 Ga para a Suite 1, tDM = 2.53 a 2.76 
Ga para a Suite 2. 

Metassedimentos ferríferos e BiF’s 
associados à Formação Morro do Carneiro 
na região de Dianópolis, forneceram idades-
modelo Sm/nd entre 2.26 e 2.71 Ga (média de 
2.5 Ga), correspondendo a idade máxima desta 
sedimentação. Cruz (2001).

Cruz e Kuyumjian (2006) ao datarem um 
dique de metadacito da mina Córrego Paiol, 
obtiveram idade Sm/nd de 2,58 Ga, calculada 
através do modelo de manto empobrecido 
(DePaoLo; waSSeRBuRG, 1976). Dardenne et al. 
(2009) obtiveram idade u/Pb (ShRiMP) de 2.2 
Ga em zircão de rocha vulcânica félsica (Grupo 
Riachão do ouro) nas proximidades da cidade de 
almas.

Figuras 3.4 – (a) Imagem aeromagnetométrica amplitude sinal analítico (ASA) da folha Arraias 1:250.000,  
destacando os megalineamentos ou falhas NE/SW e EW associados ao Sistema Transbrasiliano e a distribuição  

do GRO e (b) detalhe da figura anterior, realçando conjuntos de anomalias dipolares associadas à magnetita  
de BIF’s da Fm. Morro do Carneiro, região entre Conceição do TO e Taipas. 
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Figuras 3.5 – (a) Xenólito de anfibolito (metagabro) em metatonalito, pontos SA26 e LL21a, Rio Santa Isabel  
e (b) detalhe da foto anterior mostrando apófises tonalíticas (associadas à Suite Aurumina) intrusivas nos  

anfibolitos (Grupo Riachão do Ouro).

Figuras 3.6 – (a) Faixa de ocorrência de anfibolitos GRO, ponto SA99 e (b) afloramento de granada anfibolito, estação 
SA86, associado ao Grupo Riachão do Ouro - GRO, região de Príncipe, Serranópolis.

3.2.5 - Formação Córrego Paiol – APP2pi

É constituída por rochas metavulcânicas 
e metaplutônicas máfico/ultramáficas  com 
distribuição em ambas as faixas, prolongando-
se para sul da Folha Dianópolis, juntamente com 
as rochas metassedimentares (Fm. Morro do 
Carneiro), além de estreita faixa no Rio Santa isabel. 
as melhores exposições foram documentadas nos 
pontos Sa26, Sa86, Sa87, Sa99, Sa99a, Sa100a, 
Sa166, Sa241a, Sa241b, Sa263, Sa293, LL21a, LL42a, 
LL53a e LL55 e são representadas por anfibolitos, 
hornblenda-granada anfibolito e metagabros, com 
quimismo compatível a basaltos toleiíticos alto Fe/
Mg, komatiítos sensu strictu e basaltos komatiíticos 
(figs. 3.5 a, b).

na região de Serranópolis foram cartografados 
três corpos com orientação submeridiana em 
faixas estreitas, parcialmente encobertos por 
laterita, relevo arrasado, constituídos por rochas 

máfico-ultramáficas metamorfisadas (fácies 
anfibolito), em contatos tectônicos, através de 
zonas de cisalhamento, com milonitos graníticos, 
monzograníticos e metatonalitos. 

essas rochas desenvolvem característicos 
latossolos argilosos avermelhados contendo 
abundantes blocos de anfibolitos, (figs. 3.6 a, b). 

anfibolitos/metapiroxenitos ocorrem em 
blocos centimétricos, melanocráticos, exibindo 
texturas nematoblástica e granonematoblástica e 
uma mineralogia composta dominantemente por 
clinoanfibólio, hornblenda e plagioclásio, (figs. 3.7 a, 
b).

as rochas metaultramáficas são representadas 
por xistos seccionados por níveis de magnetitito. 
apresentam textura nematoblástica, marcada pelo 
alinhamento dos cristais de tremolita-actinolita, 
clorita e epidoto, indicativo de  metamorfismo 
da fácies xisto-verde. Presença de hornblenda e 
granada em rochas metaultramáficas pode indicar 



CPRM - Programa Geologia do Brasil

34

condições termobarométricas elevadas compatíveis 
com fácies anfibolito, verificando-se um substancial 
aumento de temperatura no contato destas rochas 
com metagranitóides paleoproterozóicos associados 
ao CaC/Suite aurumina.

na Faixa Conceição a Formação Córrego 
Paiol mostra menor representatividade de 
anfibolitos derivados de protólito máfico/
ultramáfico, com assinaturas químicas de basaltos 
toleíticos e komatiíticos. os contatos destas rochas 
são eventualmente intrusivos com granitóides 
metaluminosos, porém, predominantemente, 
marcados por zonas de milonitos e filonitos.

hornblenda anfibolitos de granulação fina e 
textura nematoblástica característica, exibem uma 
mineralogia à base de hornblenda, plagioclásio e 
quartzo e protólito similar a basaltos toleíticos alto 
Mg (anfibolito fino), tendo sido descritos nos pontos 
Sa152, Sa166, Sa241a, Sa241b e Sa263. na amostra 
Sa166, a expressiva cloritização observada pode 
sugerir texturas tipo pseudospinifex. as amostras 
Sa192 e LL53a, representadas por anfibolito de 
granulação grossa , são marcadas por texturas 
nematoblástica a granoblástica, com mineralogia à 
base de hornblenda-actinolita (80%), plagioclásio, 
clinopiroxênio e epidoto e assinaturas químicas 
coerentes com basaltos komatiíticos e peridotitos 
komatiíticos. as metamáficas cartografadas no Rio 
Santa isabel, (Sa099), possuem química compatível 
a basaltos toleíticos alto Fe e metagabros com 
assinatura de basaltos komatiíticos.

a estação Sa163, representada por 
metanorito-troctolito cumulático, é caracterizada 
por textura granoblástica, contendo hiperstênio e 
clinopiroxênio, com plagioclásio intercúmulus. 

no contato com o flanco oeste da Serra do 
Lameirão, domina uma rocha máfica de cor cinza-
escura a esverdeada, equigranular, granulação fina 

a média, texturas ofítica e nematoblástica, foliação 
de direção n35w, composta por hornblenda 
(60%), epidoto (25%), tremolita/actinolita 
(12%) e plagioclásio (2%), exibindo altos valores 
radiométricos no canal K e cintilometria em torno 
de 15 a 20cps.

ao norte do Rio Palmas, entre Conceição do 
tocantins e taipas e na região do Rio Santa isabel, 
foram documentados blocos soltos de rochas 
máfico-ultramáficas. Com exceção dos pontos LL21 
e Sa293, não foram observadas prováveis relações 
de contato de anfibolitos e metagabros, porém 
esses corpos contornam e provavelmente são 
intrudidos por estruturas dômicas associadas aos 
granitóides ttG. 

os anfibolitos são meso a melanocráticos, 
cor verde-escuro a cinza-esverdeado, isótropos, 
magnéticos, textura granoblástica e composição à 
base de anfibólio e plagioclásio, exibindo raros cristais 
porfiroblásticos de tremolita-actinolita dispersos em 
matriz fina a localmente média/grossa, constituída 
por anfibólio, plagioclásio, quartzo, titanita, epidoto 
e sericita, (figs. 3.8 a-f). 

os anfibolitos (metagabros) foram 
documentados às margens do Rio Santa isabel, 
nos afloramentos Sa26, LL42a, LL21a e LL21b, 
distribuídos em três stocks alinhados segundo 
direção nw/Se e no ponto Sa54, às margens da 
rodovia Conceição-to-natividade. nessas estações 
foram registrados lajeiros de rocha cor verde claro 
a escuro, inequigranulares, granulação desde muito 
fina até grossa, texturas granoblástica, cumulática 
e poiquilítica e mineralogia à base de hornblenda 
(actinolita), clinopiroxênio, plagioclásio, clorita e 
epidoto/zoizita. estas rochas são intrudidas por 
apófises de granitóide pegmatítico de composição 
granodiorítica a tonalítica, associadas à Suite 
aurumina.  

Figuras 3.7 – (a) Blocos soltos de granada anfibolito (tufos?) da Fm. Córrego do Paiol, Córrego Penca, ponto SA099  
e (b) blocos in situ de hornblenda anfibolito, Faz. Planaltina, estação SA099a.
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Figuras 3.8 – (a) Paragênese constituída por granada±hornblenda em anfibolito, SA86, (b) amostra SA87, paragênese 
granada±opacos±hornblenda em anfibolito granonematoblástico, cujo protólito é representado por metabasalto 
(tufos), (c) amostra SA152, hornblenda anfibolito mostrando textura nematoblástica caracterizada por “ripas” de 

hornblenda verde pleocróica, (d) detalhe de grananda poiquilítica e horblenda na amostra SA99, (e) SA89, tremolita-
clorita anfibolito exibindo secção basal de anfibólio e cristais de tremolita-actinolita e (f) SA166, anfibolito fino com 

“ripas” de cpx oxidados e microtextura pseudo-spinifex, abreviaturas minerais:Hbl (hornblenda), Alm (almandina), Tr-
Act (tremolita-actinolita), Pl (plagioclásio), cpx (clinopiroxênio), Amp (anfibólio).

3.2.6 - Formação Morro do Carneiro – APP2mc

a unidade metassedimentar química/
detrítica, denominada Formação Morro do Carneiro, 
registrada esclusivamente na Faixa Conceição, é 

dominantemente representada por BiF’s, metacherts 
ferríferos, hematita-quartzitos e metaconglomerados 
oligomíticos. São rochas que apresentam grau 
metamórfico variável, desde xisto-verde até 
anfibolito. estas rochas encontram-se intercaladas 
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com metavulcânicas máficas, exibem deformação 
dúctil a dúctil-rúptil, significativa milonitização e 
acamadamento plano-paralelo ainda preservado. os 
afloramentos mais representativos foram descritos 
nos pontos Sa30, Sa37, Sa38a, Sa43, LL48 e LL50. 

os BiF’s tem ocorrência restrita e ocorrem 
como blocos soltos com até 1m de diâmetro junto a 
material coluvionar, nas encostas e topo de elevações. 
o relevo definido por estas rochas é marcado por 
superfícies arrasadas e localmente, como no ponto 
Sa41, topografia positiva representada por morrotes 
que se destacam na superfície aplainada onde 
latossolos são capeados por extensos perfis lateríticos 
de cor avermelhada, (fig. 3.9a). São rochas finamente 
bandadas (1 a 5 mm de espessura), cor cinza-escura 
com intercalações de hematita e/ou magnetita e 
quartzo, magnéticas, dobradas em estilo isoclinal e 
cintilometria na faixa de 20cps, (figs. 3.9b e 3.10a). 

Figuras 3.9 – (a) Morrote de BIF (SA041), com solo 
laterítico nas cercanias. No local foram registrados 
fragmentos de hematita, (b) blocos soltos de BIF’s 

bandados exibindo meso a microdobras isoclinais, SA30.

Figura 3.10 – a) SA030, bandamento regular de 
quartzo-chert e hematita-magnetita em formação 

ferrífera bandada, LN, (b) Ponto SA042, paragênese 
com sillimanita e cianita (textura em escada), em xisto 

aluminoso porfiroblástico, fácies anfibolito, LN e (c) LL49 
com textura fibrosa típica da sillimanita em cianita- 

sillimanita-quartzo xisto, LP.

os cianita-sillimanita quartzitos ocorrem 
como blocos soltos na porção leste da Serra 
do Lameirão, sul de Conceição do to, (figs. 
3.10b, c), exibem granulação média, estrutura 
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Figura 3.11 – Quartzitos a hematita subverticalizados  
em zona de cisalhamento, SA37.

foliada, textura porfiroblástica, brilho sedoso, 
constituídas dominantemente por quartzo (75%), 
sillimanita fibrosa (12%) e cianita (11%), minerais 
característicos de condições de metamorfismo 
de fácies anfibolito alto que definem o pico 
metamórfico deste evento.

os quartzitos a hematita são isótropos 
a discretamente foliados, eventualmente 
intemperizados, com cores esbranquiçadas, 
sericíticos e seccionados por veios de quartzo. essa 
rocha foi descrita no ponto Sa37, em afloramento 
com 30 m2, onde foram registrados quartzitos muito 
rescristalizados com acamadamento subvertical 
em contato com “stocks” de quartzo monzodiorito 
da Suite aurumina e localmente sobrepostos por 
calcários da Formação Sete Lagoas, Gr. Bambuí. 
em função do cisalhamento de veios de quartzo, 
o litótipo está provavelmente associado à zona de 
falha n20w, (fig. 3.11).

os metacherts ferríferos são leucocráticos de 
cor branca, exibem foliação cataclástica, alternância 
de bandas milimétricas de quartzo, K-feldspato e 
óxido de ferro. Localmente são xistosos e ocorrem 
como uma massa de alteração acinzentada, 
mostrando porções avermelhadas que contém 
seixos de quartzo/feldspatos.

no perímetro urbano de Conceição do 
to, saída para o Garimpo Furtuosa, foi descrito 
metaconglomerado oligomítico (ponto Sa299) 
intercalado com pacote de xisto hidrotermalizado 
com S0 nS/65e e 2m de espessura, de provável 
protólito máfico. o metaconglomerado oligomítico 
é constituído por clastos de quartzito estirados, 
com cerca de 30 a 50 cm de comprimento, (figs. 
3.12a, b), que, apesar do bom arredondamento, sua 
baixa esfericidade sugere área-fonte relativamente 
próxima.

Figura 3.12 – (a) Vista em “corte” de metaconglomerado oligomítico, no perímetro de Conceição do TO (SA299),  
(b) mesmo afloramento da fotografia anterior exibindo em detalhe fragmento estirado de quartzito.

em outro afloramento (Sa47b), ocorre 
granada xisto milonítico, textura granolepidoblástica, 
contendo como mineralogia essencial a base de 
quartzo, biotita, plagioclásio e microclina. a rocha é 
“cortada” por milimétricas bandas de cisalhamento 
preenchidas por granada e biotita, que junto com 
sillimanita e cianita, definem a mineralogia do pico 
metamórfico, (figs. 3.13.a, b, c).

na porção sul de Conceição do to, nos 
domínios da Faixa Conceição e intercalada nas rochas 
metassedimentares, foi cartografada expressiva 
faixa nS de rocha hidrotermalizada, com geometria 
sigmoidal, com 8km de comprimento,  apresentando 
textura inequigranular, granulação fina a média, 
foliada, cor esverdeada, exibindo fenocristais de 
quartzo e feldspatos dispersos em matriz fina. 
Quando alterada, a rocha torna-se argilosa com 
muita sericita e sulfetos (pirita) e exibe valores 
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radiométricos em torno de 20cps. os afloramentos 
mais representativos desta faixa foram descritos em 
áreas de garimpos auríferos abandonados ou em 

Figuras 3.13 – (a) Afloramento SA047b, milonito 
ortoderivado em zona de contato, exibindo cristais 

de granada metamórfica pós Sn-biotita, LN, (b) 
SA47b, granada-biotita-quartzo milonito com textura 

granoblástica, LP e (c) detalhe da rocha do ponto SA47b 
com  paragênese representada pelo intercrescimento de 

granada poiquilítica e biotita em shear band, LN.

atividade e representados pelos pontos Sa39, Sa298, 
Sa300, Sa301, Sa307a, Sa308 e Sa309. 

neste domínio hidrotermalizado as 
hospedeiras são constituídas por BiF’s, quartzitos 
e hidrotermalitos, cujos prováveis protólitos 
são granófiros porfiríticos, filitos e metacherts. 
a formação ferrífera bandada pode apresentar 
discreta foliação, porém com bem definidos níveis 
pretos de magnetita e claros, de quartzo. os fiilitos 
sericíticos, (fig. 3.14), são finamente laminados, cor 
cinza-claro a cinza prata, oxidados, carbonáticos, 
textura granolepidoblástica, magnéticos, aspecto 
sedoso, sulfetados, com laminação plano-paralela 
exibindo milimétricos níveis claros e escuros, sendo 
bem representados nos garimpos igrejinha (Sa-300) 
e Gerseu (Sa-308). Localmente essas rochas são 
crenuladas e mostram além de porções ou níveis 
enriquecidos em biotita, estruturas extensionais do 
tipo “pinch and swell” e moullions (tectonito L), aos 
quais estão associadas mineralizações auríferas. 

em outras áreas de garimpos associados a 
esta faixa, rochas hospedeiras são representadas por 
xisto saprolitizado mostrando intenso processo de 
caulinização e cloritização. Piritização, carbonatação 
e sericitização constituem os principais processos de 
alteração hidrotermal.

3.3 - SUITE MáfICO-ULTRAMáfICA  
GAMELEIRA - A4pp1mg 

3.3.1 - Comentários Gerais

os primeiros registros de rochas máfico-
ultramáficas Paleoproterozóicas na Província 
tocantins devem-se a Costa et al. (1976), Correia 
Filho e Sá (1980) e Danni e teixeira (1981). nas 

Figura 3.14 – Blocos de filito grafitoso, hospedeiro das 
mineralizações auríferas, SA300.
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regiões de Dianópolis e Conceição-to, Costa et al. 
(1976) e Correia Filho e Sá (1980), cartografaram 
diversos corpos mafico-ultramáficos, com destaque 
para os maciços Barra do Gameleira (área-tipo), 
Marta-tamboril e Cerqueira Santaninha, os quais 
foram agrupados por Montes et al. (1973) sob a 
denominação de Suite Máfica-ultramáfica Caraíbas. 
Correia Filho e Sá (1980) subdividiram esse conjunto 
representado por gabro, leucogabro, troctolito, 
olivina-gabronorito, olivina-gabro coronítico e 
norito em duas unidades, que em função do nível 
de detalhamento cartográfico, não foram adotadas 
neste trabalho: unidade Gabro-Peridotítica Marginal 
e unidade Gabro-Granulítica Central. De acordo com 
esses autores, as estruturas e texturas primárias são 
marcadas por acamamentos ígneos, definidos pela 
alternância de níveis centimétricos a decimétricos, 
ricos em plagioclásio e piroxênios e texturas cumulus 
(de granulação média a pegmatóide), que ocorrem 
principalmente em amostras localizadas nas bordas 
sul e norte do complexo.

a denominação formal intrusivas Máfico-
ultramáficas tipo Gameleira deve-se a Danni e 
teixeira (1981), que descreveram no Maciço Barra do 
Gameleira situado próxima a Dianópolis, uma intrusão 
acamadada semicircular, submetida localmente, 
a metamorfismo fácies anfibolito a granulito e 
constituída por rochas máficas e subordinadamente 
ultramáficas encaixadas em gnaisses e migmatitos 
do Complexo almas-Cavalcante.

3.3.2 - Distribuição e Relações de Contato

na Folha arraias a delimitação cartográfica 
dessa unidade restringiu-se aos dados coletados 
em trabalhos de campo, uma vez que os diversos 

sensores aerogeofísicos disponíveis não ressaltaram 
valores anômalos associados a esses corpos. 
originalmente, foram incluídos nesta unidade 
três stocks ovalados e estirados de metagabros e 
anfibolitos distribuídos nas porções centro-sul e 
norte da área, em contato tectônico com granitóides 
cálcio-alcalinos metaluminosos almas-Cavalcante e 
supracrustais Riachão do ouro. 

no mais representativo afloramento (Sa163), 
foi descrito um corpo de gabro-norito e troctolito 
localizado a norte de Conceição do to, proximidades 
do Córrego Pindoba (Sa163). apresenta superfície 
de 25 km2 e encontra-se parcialmente encoberto 
por espessa crosta laterítica, com elevado grau de 
alteração intempérica, o que dificulta estabelecer 
prováveis relações de contato. aparentemente, 
porém, mantém contatos intrusivos com as 
metavulcânicas GRo e granitóides ttG do Complexo 
almas-Cavalcante e valores cintilométricos que 
não ultrapassam 15-20 cps. esses litótipos exibem 
padrões e assinaturas litoquímicas semelhantes 
às metavulcânicas GRo (basaltos komatiíticos e 
toleíticos alto Fe), podendo correlacionar-se com 
esta unidade. apresentam textura cumulus e 
mineralogia constituída por andesina, hiperstênio 
e augita, com assinatura química de basalto de alto 
Mg (figs. 3.15 a, b). Desta forma, suspeita-se que 
este evento magmático, possa estar correlacionado 
geneticamente aos eventos precursores do 
magmatismo toleítico GRo, Fm. Córrego Paiol.

não há dados geocronológicos associados 
a esse conjunto, porém, em função de prováveis 
relações de contato com metavulcânicas Riachão 
do ouro e granitóides ttG, presume-se para esse 
conjunto idades estaterianas a Siderianas (2500 a 
2600 Ma).

Figuras 3.15 – (a) Cristais de opx, cpx e plagioclásio em gabro troctolito, correlacionado à intrusão Barra do Gameleira, 
estação SA163 e (b) Mesmo ponto exibindo em detalhe textura cumulática (cpx-andesina), Abreviatura minerais Kretz 

(1983) cpx (clinopiroxênio), Opx (ortopiroxênio), Pl (plagioclásio).
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3.4 - COMpLEXO ALMAS-CAvALCANTE - pp2γac

3.4.1 - Comentários Gerais 

as primeiras referências sobre granitóides 
polideformados Paleoproterozóicos do embasamento 
das porções SSe do estado do tocantins e n de Goiás, 
devem-se à Barbosa et al. (1966), que englobaram 
paragnaisses e intercalações de metabásicas e 
migmatitos no Pré-Cambriano indiferenciado. 
esse conjunto foi agrupado originalmente sob a 
denominação de Complexo Basal por almeida (1967), 
termo este utilizado por Lindenmayer (1970), Lessa et 
al. (1971) e Baeta Júnior et al.(1972) para descrever 
o conjunto granito-gnaissico aflorante nesta região e 
reunido por Costa et al. (1975) na associação Basal. 
Posteriormente, araújo et al. (1979) individualizaram 
um conjunto gnaissico-migmatítico e um conjunto 
gnaissico-anfibolítico, agrupados no Complexo Goiano, 
termo aplicado por diversos autores, inclusive Berbert 
(1980) e Correia Filho e Sá (1980), que reutilizaram o 
termo Complexo Basal (aLMeiDa,1967), subdividindo 
as rochas cartografadas na região de almas e 
Dianópolis em associação granito-migmatítica, 
associação migmatítico-anfibolítica e associação 
metavulcanossedimentar. no Mapa Geológico do 
estado de Goiás, Cortes et al. (1987) fizeram uso 
do termo Complexo Goiano para as rochas do 
embasamento Paleoproterozóico, o qual foi utilizado 
pelos autores com as subdivisões empregadas por 
Correia Filho e Sá (1980).

Posteriormente Cruz (1993) e Cruz e Kuyumjian 
(1996, 1998), individualizaram na porção sul do 
tocantins três suítes de granitóides: (a) granitóides 
ricos em anfibólio (2,2 Ga), dominantemente tonalitos 
e subordinadamente, granodioritos, trondhjemitos, 
quartzo-dioritos e quartzo-monzodioritos, cálcio-
alcalinos metaluminosos, baixo K, englobados na Suíte 
1 intrusiva nas supracrustais do Grupo Riachão do 
ouro, (b) Complexo Ribeirão das areias, representado 
por tonalitos e trondhjemitos (2,45 Ga) e (c) Suíte 2 
(2,2 Ga), constituída de tonalitos, trondhjemitos, 
granodioritos e subordinadamente, monzogranitos, 
predominantemente cálcio-alcalinos peraluminosos, 
médio a alto K, com características químicas de 
granitóides de arco magmático e classificados como 
suites ttG de baixo e alto al2o3, respectivamente. 

os conjuntos granito-gnaissicos e migmatíticos 
transamazônicos foram englobados por Fuck et al. 
(1994) nos Terrenos Almas-Dianópolis-TAD. Segundo 
Correia Filho e Sá (1980); Costa (1985); Cruz (1993) e 
Cruz e Kuyumjian (1998), os taD receberam diversas 
denominações atribuídas regionalmente a esses 
terrenos paleoproterozóicos em função da área de 
trabalho: terrenos almas-Conceição do tocantins, 

arraias-natividade (Fuck et al., 2001), Cavalcante-
teresina de Goiás-nova Roma (BoteLho, 1992; 
BoteLho et al., 1993) e São Domingos (teiXeiRa 
et al., 1982; FaRia et al., 1986). Da mesma forma, 
foi proposto o termo Complexo almas-Cavalcante 
(DeLGaDo et al., 2003) para agrupar as duas suítes 
ttG de Cruz (1993). 

no extremo Se da Folha Gurupi, Frasca et al. 
(2009) cartografaram expressiva faixa denominada 
Complexo almas-Cavalcante, subdividindo-a em 
três suites: um conjunto de gnaisses tonalíticos a 
granodioríticos foliados, um grupo formado por biotita 
granodioritos a tonalitos localmente gnaissificados 
e uma suite granítica com anfibólio e biotita, 
restritamente gnaissificada e milonitizada. 

3.4.2 - Distribuição Geográfica e Relações de 
Contato

esta unidade foi documentada dominantemente 
nas porções wnw e central da Folha arraias como 
diversos stocks na região de Paranã adentrando 
para as folhas alvorada, Campos Belos e Dianópolis. 
Distribuem-se também a Se de Serranópolis e S de 
Conceição do to, onde esses corpos são capeados por 
espessa cobertura detrito-laterítica. 

engloba rochas orto e paraderivadas com 
biotita e/ou hornblenda, localmente porfiríticas 
e gnaissificadas e se encontra marcado por 
peculiaridades bastante diferenciadas daquelas 
registradas nas folhas Gurupi e alvorada em termos 
de posicionamento geotectônico e principalmente, 
grau de deformação. 

apesar do registro de raros afloramentos e 
blocos rolados de granitóides ttG muito saprolitizados 
nas cercanias da rodovia arraias-Conceição do to, 
porção nw da Serra Santa Brígida, onde essas rochas 
foram documentadas sotopostas aos quartzitos do 
Grupo araí, prováveis relações de contato entre 
ambas as unidades não foram observadas em virtude 
de espesso capeamento de solo.

as melhores exposições desse conjunto estão 
distribuídas nas margens das rodovias arraias-Paranã 
e arraias-Conceição do to e médio curso do Rio Palma, 
cujos afloramentos mais representativos são descritos 
nos pontos LL47, Sa25, Sa98, Sa186, Sa235 e Sa237 
e distribuem-se ao longo dos principais córregos, na 
forma de matacões e blocos métricos ovalados ou 
lajedos.

os tipos protomiloníticos a miloníticos exibem 
uma direção preferencial n10ºe/n10ºw com 
mergulhos subverticais para nw e ne subparalela 
às zonas de cisalhamento nS. Localmente e sem 
grande representatividade regional, podem ocorrer 
tipos gnaissificados em shear bands, marcados por 
alternância de faixas de minerais máficos a base de 
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biotita/hornblenda e félsicas quartzo-feldspáticas. 
normalmente essas rochas são leuco a mesocráticas, 
coloração cinza a eventuais tipos rosados e granulação 
fina à média, isótropas a pouco deformadas e 
localmente afetadas por zonas de cisalhamento. 

os litótipos estão intrudidos por granitóides da 
Suite aurumina, em contatos tectônicos com stocks 
máfico-ultramáficos e metassedimentos do GRo, afe-
tados por zonas de cisalhamento dúctil transcorrentes 
e em contato por discordância erosiva com os litótipos 
do Grupo Bambuí, (região de taipas-Conceição do to).  

Critérios petrográficos, litoquímicos, 
cintilometria terrestre e interpretação de imagens 
aerogamaespectrométricas aliados aos dados 
de campo, permitiram uma redefinição dessa 
unidade, sob a denominação de Suite Metaluminosa 
Cálcio-alcalina Monzogranítica a Granodiorítica – 
(SMCMG) e subdivisão em cinco litofácies: (a) suite 
monzogranítica (PP2γacm), (b) suite granodiorítica 
a tonalítica (PP2γacgt), (c) suite tonalítica (PP2γact), 
(d) suite quartzo diorítica a quartzo monzodiorítica 
(PP2γacqd) e (e) suite peraluminosa (PP2γacgrd). 

3.4.2 - Unidade Monzogranítica - PP2γacm

É constituída por corpos de variadas dimensões, 
alinhados submeridianamente e distribuídos nas 
porções noroeste, sul e centro-norte da área. 
encontra-se representada por um batólito na região 
de Serranópolis, um conjunto de stocks entre o Rio 
Palma e cercanias de Conceição do to/taipas e outros 
três maciços distribuídos na porção sul da área, a 
oeste de arraias. além de características petrográficas 
e mesoscópicas distintas, as relações de campo 
e os aspectos litoquímicos, aliados aos elevados 
valores cintilométricos (75 e 150 cps), constituíram 
importantes critérios para diferenciar esse conjunto 
das demais litofácies do CaC e de alguns corpos de 
monzogranitos peraluminosos aurumina, estes com 
valores radiométricos que atingem 500 cps.

essa litofácies é constituída de biotita meta-
monzogranito protomilonítico a milonítico, meta bio-
tita monzogranito e biotita-muscovita tonalito.  o con-
junto é composicionalmente heterogêneo, isótropo a 
fortemente foliado, localmente cataclástico, equigra-
nular a inequigranular com matriz média a grossa, 
onde ocorrem fenocristais de até 1 cm de comprimen-
to de microclina. normalmente formam solos areno-
-argilosos cinza-claros. os pontos LL79, Sa16, Sa181, 
Sa188, Sa189, Sa201, Sa203, Sa226, Sa235 e Sa254 
são os mais representativos (figs. 3.16 a 3.19). 

na porção a leste do povoado de Bom Jesus 
da Palma, o ponto LL79 corresponde à biotita meta-
monzogranito porfirítico com discretas intercalações 
monzograníticas peraluminosas associadas à Suite 
aurumina. a rocha encaixante é leucocrática de cor 

rosa, inequigranular de matriz média/grossa com por-
firoblastos de K-feldspato envolvidos por biotita, pla-
gioclásio, quartzo, muscovita/biotita e epidoto e com 
70cps de cintilometria, (fig. 3.18).

Figuras 3.16 – Textura inequigranular isótropa em 
monzogranito. Predomínio de microclina com hábito 

tabular entre os fedspatos, SA016.

3.17 – Foliação cataclástica em biotita  
monzogranito, SA201.

3.18 – aspecto textural característico de biotita 
metamonzogranito grosso, LL79.
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São rochas leuco a mesocráticas, coloração 
cinza-clara a rósea com manchas pretas representadas 
por agregados de biotita. exibem composição à base de 
quartzo (45%), plagioclásio (25%), K-feldspato (15%), 
biotita/muscovita (6%), hornblenda e epidoto e foram 
reconhecidas texturas porfirítica, porfiroblástica, 
granoblástica, (figs. 3.20 a 3.23). 

adrentando a porção Sw da Folha Dianópolis, 
o maciço cartografado na Serrinha exibe aspecto 
ovalado, com superfície aflorante de 600km2, 
deformado e estabelece contato tectônico atraves de 
zona de cisalhamento com anfibolitos da Fm. Córrego 
Paiol (aPP2pi) e Suite máfico-ultramáficas tipo 
Gameleira (a4PP1µg).

entre o rio Palma e os municípios de taipas/
Conceição do to foram cartografados dez corpos 
com variadas dimensões, discretamente alongados e 
balizados por zonas de cisalhamento transpressionais 
de direção nS. o mais expressivo é um batólito com 

3.19 – textura porfirítica fornecida por fenocristais de 
feldspatos tabulares com 2 a 3 cm de comprimento, 

SA235.

3.23 – Detalhe de plagioclásio alterado em biotita 
monzogranito, SA226. (Abreviaturas minerais Mc 
(microclina), Kfs (K-feldspato), Pl (plagioclásio), 

Fe (ferro).

Figuras 3.20 – Biotita monzogranito, (SA016), exibindo 
textura mirmequítica em microclina (geminação  

albita-periclina).

3.21 – Biotita monzogranito cataclástico, (SA201), 
mostrando intercrescimento micropertítico em 

K-feldspato.

3.22 – Porfiroclastos de microclina rotacionados, 
geminação segundo a Lei da albita-periclina, cristais  

de plagioclásio sericitizados e fengita.
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230km2 de superfície aflorante correspondente 
a Serra do Lameirão, em contato por falha com 
as metamáficas GRo e intrudido por granitóides 
aurumina. em áreas restritas, mostra-se capeado 
pelas coberturas sedimentares recentes (nQdl).

em alguns afloramentos de granitóides metalu-
minosos, ocorrem discretas faixas lamelares de uma 
rocha equigranular, de granulação muito fina, xistosa 
e milonitizada, meso/melanocrática e localmente do-
brada, exibindo restritos pods preservados de quart-
zo com aspecto sigmoidal, (figs. 3.24, 3.25 e 3.26), os 
quais constituem apófises peraluminosas de composi-
ção granodiorítica associadas à Suite aurumina.

os demais corpos associados a esta suite 
foram cartografados nas proximidades da rodovia 
arraias-Paranã (estações Sa083 e Sa084) e cabeceiras 
do Ribeirão estribeiro (ponto Sa225) e estão 
documentados em três stocks estirados de direção 
nS, com cerca de 250km2, sobrepostos por quartzitos 
do Grupo araí e em contato intrusivo com granitóides 
aurumina e granodioritos CaC.

3.25 – Detalhe da foto anterior, foliação N25E/55NW 
interceptando o conjunto SA102a.

Figuras 3.24 – Apófises granodioríticas, provavelmente 
associadas à Suite Aurumina e inseridas em 

metatonalitos (Serrinha).

3.26 – Detalhe de enclave metavulcânica em biotita 
monzogranito grosso, SA186.

3.4.3 - Unidade Granodiorítica a Tonalítica – 
PP2γacgt

a litofácies granodiorítica a tonalítica 
se encontra distribuída nas porções centro-
norte e noroeste da Folha arraias. Constitui a 
mais abrangente litofácies do CaC e engloba 
granodioritos e tonalitos, além de um conjunto 
de ttG’s indiferenciados. os batólitos estão 
alinhados de acordo com as principais megafeições 
estruturais dos domínios dúctil e dúctil-rúptil, onde 
se encontram inseridos. as rochas desta unidade 
apresentam grande similaridade no tocante às 
assinaturas gamaespectrométricas, principalmente 
com a utilização dos canais K/Ct, em relação aos 
padrões exibidos pelos tipos peraluminosos da Suite 
aurumina (tonalitos e granodioritos) e pelo conjunto 
quartzo-diorítico a quartzo-monzodiorítico CaC. 
Desta forma, critérios litoquímicos, petrográficos e 
de campo foram utilizados para a separação destas 
unidades.

os ttG’s indiferenciados estão representados 
por um batólito e um stock, distribuídos na parte 
centro-norte da área, com prolongamento para a 
Folha Dianópolis. o corpo de maior expressão man-
tém contatos discordantes erosivos com as cober-
turas neoproterozóicas do Grupo Bambuí e marca 
ampla faixa que abrange as regiões de Conceição 
do to e taipas, estendendo-se para sul do Rio San-
ta isabel. adicionalmente, foram cartografados na 
porção nw da Folha arraias, um batólito submeri-
dianamente orientado com cerca de 800km2 e um 
stock alongado com 40km2. Stocks de granodiori-
tos/tonalitos alinhados segundo nS se encontram 
localmente distribuídos a norte de Paranã e pos-
suem aproximadamente 28km2 e contato intrusivo 
com os granodioritos aurumina. 
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os principais afloramentos desta suite são 
descritos nos pontos Sa19a, Sa25, Sa33, Sa128, 
Sa146, Sa161b, Sa184, Sa225a, Sa234, Sa238, 
Sa251, LL46, LL58 e LL77 e representados por biotita 
metagranodiorito, biotita metatonalito, epidoto-
clorita metatonalito, hornblenda-biotita tonalito 
milonítico e subordinadamente, biotita-actinolita-
epidoto gnaisse tonalítico . 

os litótipos são homogêneos, exibem texturas 
equigranular a inequigranular e hipidiomórfica 
porfirítica, granulação média a grossa e raramente 
fina, leucocráticos a mesocráticos, coloração cinza-
claro, isótropos a foliados, podendo apresentar 
aspecto milonítico e cataclástico. Localmente 
ainda foram registradas texturas porfirítica, 
granolepidoblástica e granonematoblástica e quando 
intemperizados exibem coloração cinza-esverdeada, 
mosqueada de vermelho, com epidoto e sericita 
como resistatos. os tonalitos contém até 60-70% 
de plagioclásio, hornblenda e/ou biotita como 
máficos (LL46), enquanto os granodioritos possuem 
plagioclásio, microclina 30-40%, quartzo (30-50%), 
biotita (10-20%), K-feldspato (5%), epidoto/zoizita 
(5-15%) e traços de sericita/clorita (figs. 3.27 a 3.32). 

os valores radiométricos variam entre 
25 e 50 cps, refletindo as baixas anomalias 
gamaespectrométricas observadas nos canais K e 
Ct.

Raramente ocorrem tipos gnaissificados, 
porém localmente foram descritos milonitos em 
shear bands, como registrado na rodovia to-367, a 
n de taipas. Foi documentado neste afloramento, 
granitóide muito deformado e heterogêneo, com 50 a 
60 cps de cintilometria, extremamente fino, exibindo 
“bandamento gnaissico”, localmente crenulado e 
marcado por típica textura granoblástica, (figs. 3.33 
a, b).

nos metatonalitos, tipos isótropos e grossos 
são dominantes e registram além de concentrações 
localizadas de minerais máficos (biotita e/ou 
hornblenda), encraves de uma rocha máfica 
muito fina e deformada, exibindo fácies quartzo-
feldspáticas similares a feições migmatíticas 
(nebulíticas), provavelmente associadas à Suite 
aurumina.

exemplo disso é observado no afloramento 
Sa025, onde a foliação é definida por concentrações 
de biotita orientada. o litótipo apresenta textura 
granolepidoblástica, leucocrática, coloração cinza, 
contendo mineralogia à base de biotita, (10-15%), 
como principal mineral máfico, oligoclásio, quartzo, 
clorita (alteração da ti-biotita) e epidoto, (figs. 
3.34a, b).

eventualmente em zonas hidrotermais 
(afloramento LL79, rodovia Paranã-Conceição 

Figuras 3.27 – Textura inequigranular porfirítica em 
biotita monzogranito, SA225. 

3.28 – Textura porfirítica em biotita metagranodiorito, 
SA225a.

3.29 – Lamelas de biotita bem desenvolvidas em 
granodiorito cataclástico, SA225a.

do to), podem ocorrer pods muito alterados 
de granitóides aurumina, constituindo apófises 
ou veios diferenciados inseridos em ttG’s e em 
metavulcânicas GRo.
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Figuras 3.33 – (a) Metagranodiorito exibindo shear zones 
N25E/70NW. A rocha exibe localmente aspecto gnaissico 
e (b) Detalhe da foliação milonitica de gnaisse em zona 

de alto strain, SA-032, rodovia TO-367.

3.32 – Outro detalhe do ponto SA33, onde se  
observa em detalhe, seção exibindo forma euédrica  
e clivagem dos anfibólios. (Abreviatura mineral, Bt 

(biotita), Hbl (hornblenda), qtz (quartzo),  
Mc (microclina).

3.30 – Biotita metagranodiorito mostrando textura 
equigranular. Foram observados agregados 

granoblásticos de quartzo e geminação da albita/
periclina em microclina, LL077. 

3.31 – Seção basal de hornblenda em granodiorito, 
SA33.

3.4.4 - Unidade Tonalítica - PP2γact

o único batólito cartografado desta unidade 
ocorre a norte do município de Conceição do to, pro-
longando-se para norte e adentrando a porção sul da 
Folha Dianópolis. o corpo exibe geometria em forma 
de cunha e área aflorante de 200km2 e mantem conta-
tos intrusivos com metavulcânicas Riachão do ouro e 
Complexo almas-Cavalcante e encontra-se seccionado 
por monzogranitos da Suite aurumina e amplamente 
capeado por sedimentos e lateritas neogênicas (nQdl). 
os principais litótipos correspondem aos afloramentos 
Sa53, Sa55, Sa188, Sa189 e Sa191, representados por 
hornblenda tonalitos e biotita tonalitos, (fig. 3.35a).

Constituem tipos foliados, leucocráticos, co-
loração cinza pintalgada de preto, equigranulares de 
granulação grossa e localmente fina a média. os tona-
litos exibem composição a base de plagioclásio, k-fel-
dspato, quartzo e hornblenda e/ou biotita e epidoto e 
encontram-se localmente saussuritizados (fig. 3.35b). 

valores radiométricos variam entre 65 e 70 cps, 
refletindo baixas anomalias gamaespectrométricas 
nos canais K e Ct. 
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Figura 3.35 – (a) Afloramento de hornblenda tonalito, SA191 e (b) Secção basal de hornblenda. O mineral exibe cor e 
pleocroísmo verde claro a escuro, SA191.(Abreviatura mineral Hbl (hornblenda)).

Figuras 3.34 – (a) Biotita tonalito exibindo segregações de biotita junto aos planos de foliação, SA25 e (b) lamelas de 
biotita orientadas e cristais de plagioclasio sericitizados, geminação segundo a Lei da albita, SA25.

estas rochas exibem proeminente foliação 
milonítica. Localmente ocorrem encraves de 
microtonalito foliado com aspecto nebulítico junto 
aos hornblenda metatonalitos grossos. 

3.4.5 - Unidade Quartzo-Diorítica à Quartzo-
Monzodiorítica - PP2γacqd

a ocorrência de rochas desta unidade 
restringe-se a dois stocks alongados com até 20km2 

de área, restritamente cartografados a leste de 
Paranã e nas cercanias de arraias. Seus principais 
litótipos estão representados por quartzo dioritos, 
dioritos, quartzo monzodioritos a monzogabros e 
biotita-fengita granito (afloramentos Sa08a, Sa20, 
Sa22, Sa34, Sa36 e Sa209).

exceção ao ponto Sa20 onde foi registrado 
um bolsão de material verde-escuro saprolitizado 
associado às metavulcânicas da base do Grupo 

araí, intrusivo nos quartzo-dioritos, os contatos são 
tectônicos e discordantes, (fig. 3.36a). 

estas rochas apresentam-se maciças a 
discretamente foliadas, aspecto cataclástico, 
(fig.3.36b), localmente milonitizadas, textura 
granoblástica, leucocráticas cor cinza claro a 
esverdeada, são equigranulares, granulação grossa 
a muito grossa, porfiríticas e localmente finas. 
Relações de contato entre esses litótipos não foram 
claramente observadas, porém, localmente, como 
no ponto Sa20, níveis ou bolsões pegmatóides 
de coloração cinza escuro e intemperizados 
superficialmente podem cortar estas rochas (fig. 
3.36c). 

estes litótipos exibem assinaturas 
radiométricas muito baixas nos canais K/Ct, tendo 
sido registrados valores cintilométricos em torno de 
30 a 50 cps, atingindo 100 cps nas proximidades de 
zonas hidrotermais.



Projeto Sudeste do Tocantins – Folha Arraias

47

Figuras 3.36 – (a) Vista panorâmica do contato 
tectônico discordante entre os litótipos desta suite e os 
quartzitos da Fm. Arraias (topo), SA08a e (b) quartzo 

diorito, exibindo discreta textura cataclástica e (c) 
bolsão de metavulcânica (SA20a), muito saprolitizada, 

provavelmente intrusiva em qz-diorito

Figura 3.37 – Autólitos em matacões de quartzo 
monzodiorito, SA20.

em raros afloramentos na região de taipas, 
essa suite ocorre como prováveis apófises em corpos 
diferenciados de biotita monzogranitos associados 
ao CaC, (fig. 3.37).

epidotização, sericitização e saussuritização 
constituem os principais processos hidrotermais 
registrados (figs. 3.38 a, b, c). estas rochas mostram 
uma composição à base de quartzo, plagioclásio, 
epidoto/zoizita e muscovita (mica branca).

3.4.6 - Unidade Peraluminosa - PP2γacgrd

encontra-se representada por um batólito 
situado na borda leste da Serra do Lameirão, 
porção norte da folha, região de Conceição do 
to. este maciço apresenta geometria em cunha, 
120 km2 de área aflorante e mantém contatos 
tectônicos com monzogranitos peraluminosos e 
calcio-alcalinos e possivelmente é intrusivo nas 
rochas máficas do GRo. ocorrência de granada 
neoformada em granitoide milonítico pode sugerir 
metamorfismo de contato. os afloramentos mais 
representativos desta suite são constituídos por 
metabiotita granodioritos, metabiotita tonalitos, 
granitóides ricos em quartzo e metagranodioritos 
(pontos LL56, Sa047a, Sa047b, Sa53, Sa54a), figs. 
3.39 e 3.40 a,b.

as rochas desde grupo comumente 
apresentam-se foliadas e milonitizadas, 
coloração cinza clara, granulação fina a média, 
15 a 20cps, compostas dominantemente por 
quartzo, plagioclásio, biotita, raro K-feldspato e 
epidoto. Caracterizam-se por discreto quimismo 
peraluminoso, porém com padrões litoquímicos 
compatíveis com litofácies do CaC. no afloramento 
Sa47a a rocha exibe textura granoblástica 
e proeminente bandamento composicional 
caracterizado pela alternância de faixas mais 
delgadas e claras à base de quartzo e granada e 
faixas mais espessas e escuras, representadas por 
feldspatos e máficos.
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Figuras 3.38 – (a) Detalhe de cristal de plagioclásio 
cálcico (andesina) em quartzo diorito, SA22, (b) 

alterações hidrotermais localizadas (alteração não 
pervasiva), marcadas por propilitização (parte escura) 
e cloritização em quartzo diorito (SA022) e (c) textura 

granoblástica fornecida por fenoclastos de plagioclásio 
sericitizados em quartzo monzodiorito cataclástico 

metaluminoso, SA20, (Abreviatura mineral de Kretz,  
Pl - plagioclásio).

3.40 – (a) granada neoformada pós-tectônica em milonito 
granítico, marcada por uma paragênese à base de 

plagioclasio, quartzo e biotita e (b) granada euédrica  
pós-cinemática Sn, SA47a, Abreviatura mineral grt 

(granada).

Figura 3.39 – Vista em corte de biotita milonito  
granitico ortoderivado, rico em quartzo bandado em 

provável zona de contato, SA047.
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idades obtidas nesses granitóides 
“peraluminosos” são muito similares àquelas 
registradas nos granitóides da Suite aurumina, 
entretanto em virtude do quimismo metaluminoso 
desta ultima suite não indicar clara relação 
petrogenética com granitóides peraluminosos 
aurumina, a abordagem dessa unidade justificou seu 
posicionamento como unidade distinta do CaC.

3.4.7 - Dados Geocronológicos

na região de almas-natividade, Cruz et al. 
(2001), obtiveram idades u-Pb/ ShRiMP em anfibólio 
tonalito da Suíte 1 (metaluminosa) de 2,2Ga, 
εnd -0,15 a -1,37 e tDM 2,45 a 2,54Ga. na Folha 
Cavalcante de Goiás foi registrada uma datação em 
quartzo diorito metaluminoso, denominado Quartzo 
Diorito Nova Roma (PP2γ3nr). esta rocha é cálcio-
alcalina tardi-tectônica e embora seja intrusiva nos 
tonalitos da Suite aurumina, exibe uma idade de 
2,14 Ga, tDM de 2,48 Ga e εnd (t=2,14) de –3,9. 

no presente trabalho foram datados zircões 
de biotita granodiorito, os quais forneceram idade 
u/Pb tiMS de 2265+9,6, com MSwD=0.0035, 
interpretada como idade de cristalização  e idade de 
2456+6,5 (MSwD=1.4), provavelmente relacionada 
a zircões herdados de crosta antiga. amostras de 
hornblenda tonalito forneceram idades de 2175+ 
14Ma, (MSwD=2.3) e 2162+6,3Ma (MSwD=1.4), as 
quais podem ser interpretadas como às idades de 
cristalização destes zircões (idade do magmatismo). 

3.5 - SUITE AURUMINA - pp2γ2au

3.5.1 - Comentários Gerais

os primeiros registros de granitóides a duas 
micas no Se do tocantins devem-se a Barbosa (1969), 
que documentou nos municípios de Paranã e Peixe, 
gnaisses pegmatóides a duas micas, intercalados 
com quartzitos e micaxistos. na região de Monte 
alegre e Campos Belos o autor incluiu esse conjunto 
litodêmico no Pré-Cambriano Indiferenciado. esta 
unidade foi definida e individualizada por Botelho 
et al. (1998), entre teresina de Goiás e o povoado 
de aurumina, para caracterizar um grupo de 
batólitos graníticos e pequenos corpos tonalíticos, 
originalmente representados por biotita-muscovita 
granito milonítico, intrusivo em granitóides 
peraluminosos regionais e distribuídos entre as 
regiões de Cavalcante e arraias.

entre as diversas abordagens destacam-se as 
de Botelho e Silva (1999) e Botelho et al. (2006), que 
descreveram esse conjunto como uma suite de rochas 
graníticas peraluminosas, derivadas de fusão crustal, 

sin a tardi-colisionais, distribuídas nos domínios do 
Complexo Granito-Gnaissico, representadas na área 
da Folha arraias pela Suite aurumina. estes autores 
individualizaram formalmente seis litofácies: (a) 
muscovita granito (PP2γ2au1), (b) biotita-muscovita 
granito (PP2γ2au2), (c) tonalito (PP2γ2au3), (d) 
biotita granito (PP2γ2au4), (e) turmalina-muscovita 
granito (PP2γ2au5) e (f) migmatitos e turmalina–
muscovita pegmatitos (PP2γ2au6).

3.5.2 - Distribuição Geográfica e Relações de 
Contato

na Folha arraias esta unidade perfaz no mínimo 
35% da superfície de rochas aflorantes e distribui-se 
nas porções sudoeste, centro-sul e norte, constituindo 
batólitos e pequenos corpos submeridianamente 
alongados em contatos intrusivos com GRo e CaC e 
tectônico com as rochas metassedimentares do Grupo 
araí e Formação Jequitaí.

em função de critérios de campo, juntamente 
com os dados litoquímicos, petrográficos e geofísicos, 
foram discriminadas três suites  composicionalmente 
não correspondentes com as unidades individualizadas 
por Botelho et al. (2006): (a) suite sienogranítica 
(PP2γ2au1) (b) suite monzogranítica (PP2γ2au2) e (c) 
suite granodiorítica a tonalítica (PP2γ2au3).

3.5.3 - Suite Sienogranítica - PP2γ2au1

as rochas desta unidade restringe-se a 
dois corpos posicionados no limite sul da área, 
prolongando-se para os domínios da Folha Campos 
Belos e a um único afloramento localizado na rodovia 
Paranã-Conceição-to. esse conjunto caracteriza-se 
por exibir altos valores radiométricos (100 a 180cps) 
nos canais K, th e Ct. o corpo de maior expressão 
apresenta 60km2 e está parcialmente recoberto 
pelos quartzitos do Grupo araí com os quais mantém 
contatos tectônicos através de zonas de cisalhamento 
de direção nw/Se. o outro corpo possui 12km2 e 
contatos tectônicos com monzogranitos da Suite 
aurumina e quartzitos araí. 

o único litótipo não-cartografável nesta escala 
de trabalho e associado a esta litofácies foi descrito 
ao longo da rodovia Paranã-Conceição-to, no 
afloramento LL57a e está representado por biotita-
muscovita sienogranito (figs. 3.41 a,b). a rocha é 
leucocrática, granulação média a grossa, porfirítica, 
exibindo mineralogia essencial a base de microclina 
(34%). a matriz é equigranular hipidiomórfica fina a 
média, composta por quartzo (38%) e plagioclásio 
(15%). os minerais acessórios são muscovita (5%) 
e biotita (3%) e os secundários, são epidoto (2%), 
fengita (2%), titanita, apatita e zircão. Comumente 
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a rocha é marcada por expressiva recristalização 
tornando a matriz mais fina e caracterizada por 
textura granoblástica (qz±plag±Kf±bio±ms). a rocha 
apresenta valores radiométricos na ordem de 200cps.

3.5.4 - Suite Monzogranítica - PP2γ2au2

esta unidade está representada por cinco 
batólitos e quatro stocks distribuídos nas porções 
sul/sudoeste, leste, sudeste, central e norte/
noroeste da área. este conjunto foi definido por 
critérios litoquímicos, petrográficos e mesoscópicos 
e caracteriza-se por mostrar elevadas anomalias 
radiométricas nos canais K/Ct, (60-200 cps, até 500 
cps). exceção a litofácies monzogranítica associada 
ao CaC, igualmente caracterizada por altos valores 

Figuras 3.41 (a) Bt-mv sienogranito porfirítico, LL57a 
(vista em planta) e (b) Mesmo afloramento visto em 

detalhe.

radiométricos nos mapas aerogamaespectrométricos, 
os canais K/Ct permitiram sua individualização em 
relação às demais litofácies peraluminosas.

o corpo de maior expressão se encontra 
representado por um batólito na porção sul/sudoeste 
da área, estendendo-se para as folhas Campos Belos 
e alvorada. encontra-se parcialmente recoberto 
pelas rochas metassedimentares araí e estabelece 
contatos intrusivos com granitóides CaC.

outro maciço de expressão ocorre na porção 
centro/norte da área e prolonga-se para a Folha Dia-
nópolis, exibindo contatos tectônicos com tipos pe-
raluminosos aurumina e granitoides metaluminosos 
do CaC. a nnw de arraias foram cartografados três 
corpos exibindo contatos discordantes erosivos com 
as coberturas araí e Bambuí e relações de intrusão 
com granitóides ttG. no Se da área, nas proximidades 
do município de arraias, foi cartografado um batólito 
alongado segundo nw com continuidade para a Folha 
Campos Belos e dois outros corpos alongados em con-
tatos discordantes com os sedimentos do Grupo araí 
e Bambuí.

três stocks foram cartografados a norte 
de Paranã e sul de taipas. a S da confluência 
dos rios Palma/Palmeiras, foi descrito um corpo 
parcialmente encoberto pelas rochas sedimentares 
Paleoproterozóicas, além de dois stocks alongados 
em contatos intrusivos com granodioritos aurumina 
a norte de Paranã e encaixados em shear zones 
transpressionais nS. a leste da Serra do Lameirão 
foi documentado um pequeno corpo em contato 
tectônico com monzogranitos do CaC.

os principais litótipos agrupados nesta lito-
fácies estão representados por biotita monzograni-
to milonítico, biotita-muscovita metamonzogranito 
porfirítico, biotita-muscovita granito milonítico e su-
bordinadamente monzogranito gnaissificado (pon-
tos Sa01, Sa56, Sa85, Sa94, Sa118, Sa120, Sa122, 
Sa130, Sa132, Sa136, Sa144, Sa150, Sa211, Sa227, 
Sa240, Sa255, Sa258, LL73 e LL74). Constituem ro-
chas leucocráticas de coloração cinza a rosada, ho-
mogêneas, inequigranulares de granulação média a 
grossa, com porfiroclastos de quartzo e feldspatos 
estirados e rotacionados, marcando a foliação milo-
nítica. texturas porfiroclástica e porfiroblástica são 
predominantes nestes litótipos e sua mineralogia es-
sencial é representada por microclínio (40-35%), pla-
gioclásio (10-35%), quartzo (25-50%), biotita (2-15%) 
e muscovita (10%). os minerais acessórios são fengi-
ta, apatita e granada e os secundários, relacionados 
à deformação e ao metamorfismo regionais são mus-
covita, epidoto/zoizita, clorita, titanita, zircão e car-
bonatos. essas rochas se apresentam recristalizadas 
e cortadas por veios quartzo-feldspáticos pegmatói-
des conjuntamente deformados de forma dúctil, de-
notando certa cogeneticidade, (figs. 3.42 a, b, c, d).
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Figuras 3.42 – (a) Biotita-muscovita monzogranito exibindo textura milonitica, SA001, (b) biotita monzogranito 
mostrando textura inequigranular cataclástica, SA118, (c) detalhe de shear zone mesoscópica confinada em 

monzogranito pós-colisional, SA132, (d) monzogranito milonítico sin-solisional, SA136, (e) granada anédrica em 
monzogranito, SA211, (f) biotita monzogranito peraluminoso exibindo textura pertítica em feldspato potássico, SA118, 

(g) biotita-muscovita monzogranito exibindo lamelas de muscovita (primária) bem desenvolvidas e intercrescimento 
pertítico em microclina, SA132 e (h) biotita-muscovita monzogranito milonítico exibindo textura hipidiomórfica em 

fedspato potássico pertítico, SA136. Abreviaturas minerais - Grt (granada), Kfs (K-feldspato), Mc(microclina).
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os biotita-muscovita monzogranitos 
são discretamente foliados, exibem textura 
inequigranular grossa e mineralogia à base de 
microclina com intercrescimento micropertítico, 
geminação segundo a lei da albita/periclina 
em plagioclásio subédrico muito sericitizado e 
epidotizado, além de quartzo, biotita e muscovita. 
as muscovitas ocorrem em lamelas bem 
desenvolvidas (primárias) e como alteração de 
fedspatos, intercrescidas com biotita ou isoladas, 
(figs. 3.42 e, f, g, h). Biotitas exibem alteração para 
clorita, epidoto e óxidos de Fe.

em função da variação da deformação, os 
tipos variam desde cataclásticos a protomiloníticos e 
miloníticos e muito subordinadamente, apresentam 
estrutura gnaissificada em zonas de alta deformação, 
(figs. 3.43 a, b, d). os tipos muito deformados são 
marcados localmente por agregados orientados de 

quartzo constituindo ribbons, (fig. 3.43 c). em virtude 
da intensa deformação, sucede nessas rochas um 
processo inicial de recristalização desenhada por 
neoblastos de quartzo muito finos constituindo 
bandas alternadas formadas por níveis de neoblastos 
relativamente maiores e mais grossos não afetados 
pela recristalização. Provavelmente, essas feições 
diferenciadas atestam o caráter heterogêneo da 
deformação passando a exibir uma granulação mais 
fina com o avanço da recristalização. Localmente 
esses litótipos ainda ocorrem como apófises ou 
encraves em maciços metaluminosos ttG.

outras feições com frequência observadas 
correspondem a veios quarzto-feldspáticos 
pegmatóides preenchendo fraturas em 
monzogranitos, além de bolsões pegmatóides 
deformados e rompidos em zonas de cisalhamento, 
constituindo dobras sem raiz muito localizadas.

Figuras 3.43 – Estágios deformacionais progressivos em biotita monzogranito, shear zones, (a) Estágio protomilonitico, 
SA94, (b) vista em corte de mullions (tectonito prolato) em milonito, Córrego Taboca, SA85, (c) ribbons de quartzo em 

monzogranito milonítico, SA240 e (d) transposição de bandas quartzosas, SA85.



Projeto Sudeste do Tocantins – Folha Arraias

53

nos granitóides sin-tectônicos com frequência 
muscovita primária ocorre orientada paralelamente 
a foliação e localmente, como no ponto LL-70, o 
granitóide apresenta-se dobrado e marcado por uma 
alternância de bandas quartzo-feldspáticas mais claras 
e descontínuas e bandas micáceas, (figs. 3.44 a, b, c). 

Figuras 3.44 – (a) Biotita monzogranito protomilonítico 
pós-colisional cortado por veio qz-feldspático pegmatói-
de, SA136, (b) bolsão pegmatóide encaixado em monzo-
granito deformado em shear zones NS, SA148a (c) vista 
em planta de meta biotita monzogranito exibindo veio 

deformado com dobra sem raiz, LL70.

Figura 3.45 – Biotita-muscovita monzogranito exibindo 
intercrescimento micropertítico em KF, marcado por la-

melas bem desenvolvidas de muscovita primária, LP.

os principais litotipos exibem texturas 
granoblástica, lepidoblástica e porfirítica, caracterizada 
por fenoclastos tabulares de K-feldspato com até 8 
mm de comprimento imersos em matriz fina a média 
de composição granítica, (fig. 3.45). 

em síntese, a litofácies monzogranítica exibe 
expressiva distribuição na folha, estendendo-se de 
arraias até Paranã, englobando tanto os tipos sin-
colisionais como os menos deformados, apresentando 
pods com dezenas de metros, (Serranópolis) e 
intercalados com monzogranitos do CaC. na porção 
norte da área, o principal corpo de monzogranito 
descrito na Fazenda Caiado, está representado por 
batólito caracterizado por elevada anomalia nos 
canais K e u/th. embora não tenham sido observadas 
relações de contato, presume-se que as rochas desta 
suite sejam intrusivas nas rochas máficas do GRo.

3.5.5 - Suite Granodiorítica a Tonalítica - PP2γ2au3

a suite granodiorítica a tonalítica constitui a 
litofácies de maior expressão no contexto da Suite 
aurumina. está representada por dois batólitos e 
um stock distribuídos nas porções oeste/noroeste, 
central, leste e sul da Folha arraias ou ainda como 
apófises ou encraves em corpos monzograníticos 
CaC. essas rochas estabelecem contatos tectônicos 
com as litofácies metaluminosas e são discordantes 
com os quartzitos araí, nas proximidades de arraias. 
os batólitos distribuem-se a oeste da Serra da 
Pindobeira (médio curso do Rio São Domingos), 
proximidades das cabeceiras do Rio arraias (Serra 
urucuia). outro batólito com 240 km2 ocorre a sul do 
Rio Santa isabel e cercanias de Paranã, adentrando 
para as folhas Campos Belos, alvorada e Dianópolis. 
um único stock ocorre na porção sul do Morro do 
uruçu, cercanias do Córrego Pau d’arco.
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os litotipos predominantes correspondem 
à biotita-muscovita granodiorito, biotita 
metagranodiorito, biotita metatonalito milonítico, 
muscovita-clorita metatonalito, granada-biotita 
metatonalito, epidoto-fengita-biotita granodiorito 
e biotita granodiorito gnaissico, fig.3.46a. este 
conjunto litodêmico é caracterizado por baixas 
a médias anomalias radiométricas nos canais K/
Ct, cujos valores cintilométricos não ultrapassam 
30/40cps. Para a individualização desse 
conjunto foram adotados critérios litoquímicos e 
petrográficos. 

esta litofácies é constituída por rochas leuco-
cráticas coloração cinza-esbranquiçada a rósea, equi-
granular de granulação média a grossa e localmente 
muito finas e exibe texturas granolepidoblástica e 
equigranular hipidiomórfica. Dominam tipos milo-
níticos a protomiloníticos e discretamente foliados, 
fig. 3.46a. a mineralogia essencial está representada 
por plagioclásio (50%), K-feldspato (10-30%), quartzo 
(25-40%), biotita (5-20%), muscovita (8%) e os mine-
rais de alteração são representados por mica branca, 
epidoto, zircão, clorita, titanita, e zoizita (até 10%). 

os tonalitos exibem textura granular 
hipidiomórfica, granulação grossa, cor cinza 
esbranquiçada e frequentemente texturas 
miloníticas. a mineralogia essencial é representada 
por plagioclásio geminado pela lei da albita, feldspato 
alcalino sericitizado, biotita, quartzo e muscovita. 
Saussuritização, epidotização, muscovitização 
(fengita) e carbonatação constituem os principais 
produtos de alteração hidrotermal.

normalmente esses litótipos ocorrem 
como boulders arredondados e lajedos muito 
intemperizados, milonitizados e xistificados, 
estabelecendo contatos intrusivos com os granitóides 
do Complexo almas-Cavalcante e localmente, com as 
intrusivas máfico-ultramáficas tipo Gameleira.

Porém, relações de contato e deformação são 
de difícil observação, com exceção ao afloramento 
Sa150, onde foi registrado o contato intrusivo de 
enclave de biotita-muscovita monzogranito grosso 
em muscovita granodiorito, (fig. 3.46a, b, c, d).

na estação LL57 foi registrado o contato brusco 
entre biotita sienogranito grosso associado à fácies 
sienogranítica, exibindo valores cintilométricos entre 

Figuras 3.46 – (a) Granodiorito no leito do Rio Palmas, SA143, (b) enclaves de monzogranito em granodiorito 
peraluminoso, SA150, (c) biotita-muscovita leucogranodiorito mostrando cristais de plagioclásio geminados e 

sericitizados, SA150, LP e (d) intercrescimento micropertítico em muscovita-biotita granodiorito cataclástico, LP. 
Abreviaturas minerais de Kretz Mv (muscovita), Pl (plagioclásio)
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100 a 180cps e epidoto-fengita-biotita granodiorito 
milonítico, eventualmente mostrando estrutura 
gnáissica, (fácies granodiorítica, 60-80cps), ambas as 
rochas associadas à Suite aurumina, (fig. 3.47a). 

no afloramento Sa009, rodovia arraias-Paranã, 
foi descrito um encrave muito fino, coloração escura 
e discordante da foliação protomilonítica da rocha 
encaixante (biotita granodiorito peraluminoso), fig. 
3.47b.

em zonas de cisalhamento estas rochas exibem 
feições características da tectônica transpressional nS 
regional, tipificadas por dobramentos e crenulações 
como no Córrego Penca (Serranópolis), onde foi regis-
trado em biotita granodiorito milonitizado, mobiliza-
dos quartzo-feldspáticos com dobras sem raiz.

Foram documentadas feições sindeformacionais 
compressivas marcadas por boudins quartzo-
feldspáticos em milonitos graníticos, pelo aspecto 
gnaissico de granitóides ortoderivados e pela 
segregação de minerais quartzosos, representados 
por milimétricos níveis de quartzo preservados e 
paralelizados à foliação milonítica e que provavelmente 

Figuras 3.47 – (a) Contato brusco entre litofácies 
peraluminosa representada por biotita sienogranito 
grosso (litofácies litofácies sienogranítica) e fengita-
biotita granodiorito fino, (litofácies granodiorítica a 
tonalítica), LL57 e (b) Vista em (b) vista em planta de 

xenólito em biotita granodiorito, SA009.

constituiriam uma fase tardia mais evoluída, (figs. 
3.48 a, b, c). outras feições características destes 
litótipos foram registradas em shear zones e mostram 
veios de quartzo dobrados, estirados, transpostos e 
subconcordantes à foliação milonítica (fig. 3.49). 

Figuras 3.48 – Variação da deformação em um mesmo 
afloramento, SA253, (a) granodiorito milonítico foliado, 

(b) biotita granodiorito em shear zone, exibindo 
bandamento milonitico NS/subvertical, (c) granodioritos/

tonalitos Aurumina, exibindo pods e segregações  
quartzo-feldspáticas e figura. 
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3.5.6 - Dados Geocronológicos

as idades mais jovens obtidas em rochas desta 
suite, (SPaRRenBeRGeR; taSSinaRi, 1998), são 
compatíveis com valores u/Pb ShRiMP em torno de 
2.1 Ga., provenientes das cassiteritas de depósitos 
de Sn da região de Monte alegre de Goiás, que 
mostraram idades entre 2023 e 2277 Ma, além  de 
idades K/ar em muscovita obtidas em pegmatitos 
estaníferos, que forneceram idades de 2.129±26 
Ma., sugerindo prováveis relações contemporâneas 
entre esses granitóides e o sistema hidrotermal 
associado à mineralização estanífera. Datações u/Pb 
ShRiMP em zircão provenientes de biotita-muscovita 
granito da Suite aurumina indicaram idades de 
cristalização em torno de 2.2 Ga, tDM 2.7 Ga e εnd (t) 
-1.93 (PeReiRa, 2001). outros autores como Fuck et 
al. (2002) ao datarem granitos e tonalitos, obtiveram 
εnd(t=2,1) entre -3 e -6 e tDM entre 2.4 e 2,7 Ga. (FuCK et 
al., 2002; aLvaRenGa et al., 2006), obtiveram idades 
u/b ShRiMP em zircão e convencional, as quais 
forneceram idades de 2180±12 Ma e 2143±11 Ma e 
idades-modelo Sm/nd entre 2,3 e 2,5Ga.

Segundo Botelho et al. (2006), os granitos 
da Suite aurumina apresentam idades u/Pb entre 
2.12 e 2.17 Ga, valores de εnd (t) entre -1 e -3 e tDM 
entre 2.4 e 2.6 Ga, sugerindo que este magmatismo 
peraluminoso têm como fonte, rochas mais antigas 
retrabalhadas e provavelmente associadas à 
Formação ticunzal, (mais antigas que 2.2 Ga).

Frasca et al. (2011) cartografaram estes 
granitóides peraluminosos na porção leste da 
Folha alvorada e obtiveram pelo método Pb/Pb 
por evaporação em zircões, idade de 2.012 ± 3 Ma, 
interpretada como a idade máxima de cristalização 
dos granitos.

3.49 – textura milonítica em biotita-muscovita 
granodiorito, LP. Minerais – Pl (plagioclásio), Ms 

(muscovita), Bt (biotita). 

a nominação Granito Xobó (GoRaYeB et al., 
1984) refere-se a tipos pegmatóides localizados no 
Morro Xobó, municípios de natividade e Chapada da 
natividade. estes autores obtiveram idades em torno 
de 2.54 Ga para estas rochas.

na Folha arraias, cristais de zircão de 
amostras de biotita monzogranito e muscovita 
monzogranito datados por u/Pb tiMS forneceram 
idades de 2013±15, com MSwD=1.17 e 2144±30, 
com MSwD=0.023, interpretadas como idades de 
cristalização desses granitóides. idades de 1693±67, 
com MSwD=1.7, obtidas em biotita granodiorito, 
indicam provável idade de metamorfismo.

3.6 - GRUPo ARAí – PP4a 

3.6.1 - Comentários Gerais

o Grupo araí foi originalmente reconhecido 
por Barbosa et al. (1969) e Dyer (1970) nas serras 
das traíras, ave-Maria e Dom Joaquim, no estado de 
Goiás, e individualizado pelos autores em Formação 
arraias (basal), constituída de sedimentos psamíticos 
e vulcânicas associadas e Formação traíras (topo), 
representada por sedimentos psefíticos e pelíticos. 
em função de suas peculiaridades litológicas e 
estruturais, Braun e Baptista (1978) e Dardenne et 
al. (1981), consideraram os litótipos dos grupos araí, 
natividade e Serra da Mesa como equivalentes. 
Regionalmente, esta unidade tem sua distribuição 
limitada à porção norte/nordeste do estado de 
Goiás, (regiões de alto Paraíso, Colinas de Goiás e 
Cavalcante), estendendo-se para o sudeste do estado 
do tocantins.

a litoestratigrafia original de Barbosa et al. 
(1969), recebeu com o passar dos anos modificações 
por diversos autores que têm proposto os mais 
diversificados empilhamentos estratigráficos, com 
destaque para Marini et al. (1976, 1979), Baêta Jr. 
et al. (1978), Fuck et al. (1988), Fuck e Marini (1978, 
1979), araújo et al. (1979), Braun (1980, 1981), 
Lacerda Filho (1999) e alvarenga et al. (2006), que 
retomaram a proposta original de Barbosa et al. 
(1969). Dardene et al. (1998, 1999), Martins (1999) 
e alvarenga et al. (2000), relacionaram as duas 
formações clássicas de Barbosa et al. (1969) e Dyer 
(1970), às sequências rift e pós-rift respectivamente, 
tendo sido esta  proposta melhor detalhada por 
Dardenne (2000), que identificou três ambientes na 
sua evolução: (i) uma sequência continental pré-rift 
(sedimentos eólicos e fluviais); (ii) uma sequência rift 
(conglomerados aluviais e brechas intraformacionais 
com intercalações de rochas vulcânicas) e (iii) uma 
sequência marinha transgressiva pós-rift (pelitos, 
quartzitos e localmente, lentes de carbonato). 
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na área em estudo, domina os sedimentos 
psamíticos fluviais da fase pré-rift (i) e conglomerados 
polimíticos e vulcânicas da fase rift (ii), enquanto a 
fase pós-rift (marinho-transgressiva) é de restrita 
ocorrência.

a deposição dos sedimentos araí está associada 
a um ambiente de rift intracontinental, que teve seu 
início por volta de 1.8 Ga, (PiMenteL et al., 1991a), 
com os sedimentos da Formação traíras já constituindo 
a sequência pós-rift marinho-transgressiva (DaRDene 
et al., 1997,1999). Manifestações de vulcanismo ácido 
a básico ocorrem na forma de derrames intercalados 
com quartzitos próximos à base da sequência 
(Formação arraias) e são contemporâneos às intrusões 
graníticas anorogênicas regionais (MaRini; BoteLho, 
1986; BoteLho; PiMenteL, 1993).

na Folha arraias esta unidade é constituída 
por espessa sequência epicontinental psamo-
pelítica e vulcanismo bimodal subordinado. esse 
conjunto sobrepõe-se discordantemente aos 
litotipos do embasamento Paleoproterozóico e é 
capeado localmente pelas rochas sedimentares da 
Formação Jequitaí e extensivamente pelas coberturas 
neoproterozóicas Bambuí.

essas rochas têm sua área de abrangência res-
trita às proximidades de arraias e porção sudoeste da 
folha, com prolongamento para as folhas alvorada, 
Porangatu e Campos Belos. neste trabalho foram ca-
racterizados os dois litofácies tradicionais: (a) inferior, 
formado por rochas vulcânicas e psamíticas, compos-
tas dominantemente por metaconglomerados polimí-
ticos com intercalações de metabasaltos e (b) supe-
rior, composto de intercalações de rochas psefíticas e 
pelíticas, representadas por quartzitos médios estrati-
ficados, metarenitos finos e metarcóseos. 

3.6.2 - Dados Geocronológicos

Dados geocronológicos obtidos em metavulcâ-
nicas ácidas da base do Grupo araí, forneceram idade 

u-Pb em zircão de 1.771 Ma (PiMenteL et al., 1991). 
valores εnd(t) variáveis entre -1,5 e -5,9 e mais eleva-
dos, referem-se aos basaltos, indicando forte conta-
minação crustal. tDM em torno de 2.5 Ga. indica idades 
Paleoproterozóicas para os vulcanitos, sendo que nos 
sedimentos esses valores variam entre 2,41 e 2,16 Ga. 

3.6.3 - formação Arraias - pp4a

Fase Pré-rift

as rochas associadas a esta unidade 
litoestratigráfica distribuem-se nas porções centro-
sul e sudoeste da área e prolongam-se para a Folha 
Campos Belos, alvorada e Porangatu. Representam 
a litofácies predominante do Grupo araí nos 
domínios da Folha arraias. Foram individualizados 
dois conjuntos principais de litótipos, 
caracterizando as sequências fluviais da fase pré-rift 
da bacia, representadas por sedimentos psamíticos 
ortoquartzitos (Litofácies PP4aqo), quartzitos 
feldspáticos, metarcóseos (Litofácies PP4aqa) e 
níveis argilosos subordinados. 

estes litótipos apresentam topografia positiva 
e ocorrem na forma de faixas suavemente dobradas 
com cerca de 10 a 20 km de largura e com forte a 
moderada inflexão para nw, como documentado nas 
serras Branca, Caldas e Mocambo, (figs. 3.50 a, b). 

as rochas psamíticas foram individualizadas 
em três subunidades: 

os quartzitos formam espessa camada 
discretamente dobrada, intensamente seccionada 
por falhamentos e exposta a sul de Paranã e na 
região de arraias. na porção sul de Paranã, essas 
rochas constituem a escarpa das serras de Caldas/
Mucambo, Água Morna e Januária e fazem contato 
tectônico através de shear zones nS com granitóides 
miloníticos da Suite aurumina, (fig. 3.50b). na Serra 
Branca, (fig. 3.50a), os contatos são concordantes e 
tectônicos a sudeste e oeste com a Suite aurumina, 

Figuras 3.50 – Vista panorâmica das escarpas de quartzitos da Fm. Arraias, (a) Serra Branca, rodovia TO-050 
(município de Arraias) e (b) Serra de Caldas, município de Paranã.
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a leste, em disconformidade com dolomitos da 
Formação Sete Lagoas e a norte, em contatos 
tectônicos com os ttG’s do CaC.

essas rochas ocorrem como lajeiros, blocos 
decimétricos a métricos, in situ e dispersos nos 
coluvios e mostram uma geometria sigmoidal 
em imagens de satélite. os afloramentos mais 
representativos foram registrados nos pontos Sa007, 
Sa024, Sa068, Sa097, Sa123, Sa214, Sa215, Sa264, 
Sa294 e Sa302a, (figs. 3.51 a, b, c, d).

normalmente essas rochas ocorrem 
intercaladas a centimétricas lentes de 
conglomerados intraformacionais suportados por 
seixos de quartzo e quartzitos e centimétricos níveis 
de metasiltitos com baixos valores cintilométricos. 
Constituem rochas maciças a finamente laminadas, 
de coloração branca a cinza rosada, granulação 
fina a média e composição à base de quartzo, 
além de acessórios como feldspato (microclínio), 
muscovita detrítica e traços de titanita, fig. 3.52. 
São pouco friáveis, eventualmente recristalizadas, 
silicificadas e localmente feldspáticas, marcadas 

por microlaminações e estratificação planar ou 
cruzadas acanaladas, fig. 3.53. exibem feições típicas 
de deformação rúptil-dúctil e mesoscopicamente, 
feições do tipo slikensides (Sa-068), associadas a 
falhas reversas e transcorrentes. 

Figuras 3.51 – (a) Quartzitos esbranquiçados subhorizontalizados, grã fina, exibindo fraturas abertas subverticais, 
Serra Água Morna, SA289a, (b) Lajedo de quartzito feldspático imaturo mostrando fraturas verticais fechadas, com 
So=NS/30-50W, SA271, (c) Contato tectônico discordante entre quartzitos (topo) e granitos miloníticos, SA268 e (d) 
Contato por falha entre quartzitos da Fm. Arraias e granitóides da Suite Aurumina. Os metassedimentos marcam 

cristas formadas por quartzitos miloníticos com mergulho acentuado em zona de falha, SA123. 

Figuras 3.52 – Quartzito silicificado cinza rosado,  
So=N30-20E/20SE, SA68, pedreira da Egesa. 
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3.53 – Ortoquartzito mal selecionado, maturo, bimodal, 
localmente fedspático e granodecrescente, SA68, LN.

Figura 3.54 – Rodovia TO-050, afloramento SA-007, 
(a) Pacote de metarcóseos fraturados e estratificados, 

exibindo intercalações de nível pelítico e (b) metarcóseo 
constituído por quartzo e feldspatos sericitizados. Consti-
tui um sedimento imaturo, grãos pouco arredondados e 

indicador de proximidade da área-fonte.

os metarcóseos são mais representativos, 
apresentam-se muito intemperizados e foram 
individualizados em relação aos ortoquartzitos, em 
função dos elevados valores cintilométricos (canal K). 
Foram descritos a norte de arraias, nos pontos LL016, 
Sa006 e Sa007. Quando saprolitizadas exibem uma 
coloração esbranquiçada, caulinizados, xistificados 
e friáveis, granulometria fina a média e apresentam 
texturas protomiloníticas e níveis milimétricos de 
fragmentos grossos. estas rochas exibem muito 
localmente coloração branca a arroxeada em 
algumas porções mais preservadas, composição à 
base de quartzo, plagioclásio e sericita e encontram-
se seccionadas por milimétricos veios de quartzo, 
figs. 3.54 a, b. Caracterizam a sedimentação mais 
proximal em relação à área fonte.

apresentam valores cintilométricos variáveis 
entre 50-30 cps. no afloramento Sa006, descrito 
no interior de uma voçoroca localizada na rodovia 
arraias-Paranã, ocorre lente de metarcóseo com 
cerca de 3m de espessura, coloração cinza-escura 
a arroxeada, granulometria fina e homogênea, 
contendo fragmentos líticos centimétricos a 
milimétricos estirados. 

estes fragmentos mostram coloração cinzenta a 
esbranquiçada, são angulosos e pouco retrabalhados. 
intercalados no pacote de metacórseos ocorrem finos, 
estirados e esparsos níveis argilosos milimétricos a 
centimétricos de coloração preta a roxa, descontínuos 
e localmente lenticulares, preenchendo os planos de 
foliação, fig. 3.55.

os metargilitos e metasiltitos apresentam 
distribuição restrita na região de arraias e os mais 
representativos afloramentos foram descritos nos 
pontos Sa72, Sa74, Sa214 e LL002, figs. 3.56 a, b. 

estas rochas encontram-se intercaladas nos 
ortoquartzitos e metarcóseos, mostrando-se mais 

espessas próximo ao contato com os dolomitos das 
formações Sete Lagoas e traíras ou intercalados 
nessas rochas, junto ao contato com limitada faixa 
de metavulcânicas na parte sul da folha. 

Figura 3.55 – Amídalas e fragmentos estirados de 
provável material vulcanoclástico.
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Figuras 3.56 – (a) Vista em planta do aspecto geral de metargilitos laminados subhorizontalizados, SA214 - Rio 
Honorato e (b) mesmo afloramento exibindo em planta a rocha alterada e fraturada.

ao norte do município de arraias, proximidades 
da Fazenda Quebra Côco, foi documentado pacote 
fraturado com cerca de 20 a 30 cm de espessura, 
representado por rocha de coloração cinza, 
granulometria fina e laminada, So subhorizontal e 
posicionada sobre pacote de ortoquartzitos cinza-
claros e maciços. Cerca de 5 km a norte, ponto 
Sa216, as rochas mostram contato concordante 
com quartzitos do Grupo araí na base e dolomitos 
Bambuí no topo. 

Localmente como no ponto LL002, nas 
proximidades de arraias, foi documentado um 
pacote de material intemperizado de coloração 
avermelhada, cujos protólitos são metargilitos/
metasiltitos finamente laminados em contatos 
concordantes com milonito foliado de composição 
pelítica, associado à Suite aurumina. a rocha exibe 
matriz fina branco-esverdeada, grãos milimétricos de 
quartzo e feldspatos preservados. os afloramentos 
Sa072 e Sa074 mostram o contato de quartzitos 
e pelitos muito finos com as rochas da base do Gr. 
Bambuí.

Fase Rift

a fase rift, com distribuição muito restrita, 
compreende uma sedimentação psamítica rudáceo-
conglomerática de alta energia (Litofácies PP4acg) 
e vulcanismo alcalino bimodal, representado 
por vulcânicas ácidas e básicas metamorfisadas 
(Litofácies PP4aα).

os metaconglomerados são polimíticos 
ou oligomíticos, suportados por matriz fina a 
média (<2mm), constituída por seixos  bem 
arredondados e mal selecionados de quartzitos de 
até 30-40 cm de comprimento, brancos, angulosos 
a subarredondados, além de seixos de arcóseos, 
granitos, argilitos e quartzo.

os afloramentos mais representativos 
constituem fácies de borda do Grupo araí e foram 
registrados dominantemente a nnw de arraias e 
restritamente na Serra das Gerais, (pontos LL07, LL08, 
Sa23, Sa69, Sa071, Sa221 e Sa223). ocorrem como 
blocos soltos e métricos ou formando lajeiros com 
até 4000 m2 de área. a ocorrência na forma de lentes 
estiradas segundo a estruturação regional nw/Se é 
bastante rara (figs. 3.57 a, b, c, d). a espessura varia 
entre 0,5 e 2 m, com contatos concordantes com as 
brechas da Formação Jequitaí, argilitos da Formação 
Sete Lagoas ou com os granitóides aurumina. 
Localmente, foram descritos junto a essas rochas, 
níveis descontínuos de material pelítico, (LL019). no 
ponto Sa023, ocorrem clastos e fragmentos isolados 
de quartzo, quartzitos e granitos, associados à base do 
Grupo araí, em contato com granitóides milonitizados 
e subverticais em zona de cisalhamento nw/Se, os 
quais estão relacionados à Suite aurumina.

o membro vulcânico desta sequência 
apresenta distribuição irregular e descontínua 
e constitui estreita faixa nw/Se adjacente aos 
quartzitos de topo do Grupo araí em contatos por 
falha com os granodioritos milonitizados aurumina. 
Seus afloramentos foram documentados nos pontos 
Sa153, Sa153b, Sa155 e Sa156.

esta litofácies está representada por 
metariolitos e metariodacitos pórfiros cartografados 
na porção sul da folha, rodovia to-298, que liga os 
municípios de arraias e Paranã, nas proximidades 
do município de arraias e a ene da Serra das 
Caldas, porção sul de Paranã. Foram incluídas neste 
agrupamento metavulcânicas ácidas e básicas, cuja 
análise litoquímica classificou como metabasaltos, 
metandesitos e metariolitos de filiação alcalina e 
cujos afloramentos mais representativos foram 
registrados nos pontos Sa003 (fig. 3.58a) Sa010, 
Sa020a, Sa093 e Sa153.
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Figuras 3.57 – (a) Metaconglomerados polimíticos da Formação Arraias (matriz suportado), exibindo clastos estirados 
em zona de falha N10E/50NW, próximos ao contato com metagranitóides peraluminosos da Suite Aurumina, leito do 
Rio Arraias, SA023, vista em planta, (b) secção exibindo metaconglomerado polimítico, com destaque à distribuição 
caótica de clastos de granitos e quartzitos, SA221, (c) seção mostrando metaconglomerado polimítico, SA223 e (d) 
contato discordante e erosivo dos conglomerados com metapelitos da Fm. Sete Lagoas, cercanias da mina Coité, 

SA221.

os metabasaltos e metandesitos são meso 
a melanocráticos, coloração cinza esverdeada, 
brilho sedoso e granulação fina, magnéticos, 
discretamente foliados, localmente cloritizadas e 

epidotizados e composição à base de hornblenda, 
plagioclásio, clinopiroxênio e magnetita. ocorrem 
intercalados aos metassiltitos, quartzitos, quartzitos 
conglomeráticos e filitos grafitosos de topo do 

Figuras 3.58 – (a) Corte de estrada exibindo intercalação de quartzitos e metabasaltos, SA003; (b) Forma de 
afloramento de quartzitos e metavulcânicas ácidas (SA153b).
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3.59 – (a) textura porfirítica em metabasalto alcalino, marcada por fenocristais de ortopiroxênio, SA010; Fig 3.59 
(b) golfos de corrosão caracterizados por fenoclastos de quartzo e biotitas neoformadas orientadas em metariolito 

xistificado de baixo grau metamórfico, base da Fm. Arraias, SA153. Abreviaturas minerais de  
Kretz – Opx (ortopiroxênio), Bt (biotita).

Grupo. araí, (fig 3.58a, 3.59a). Constituem tipos 
leucocráticos, coloração cinza-clara, xistificados, 
localmente epidotizados, textura pórfiroblástica, 
onde predominam fenoclastos de quartzo e 
subordinadamente feldspatos alterados dispersos 
em uma matriz fina à base de quartzo, feldspatos 
e biotita. 

estratigraficamente, acima dessas rochas, 
a sequência sedimentar torna-se mais arenosa, 
dominando fácies representadas por quartzitos, 
quartzitos arcoseanos e arcóseos estratificados, 
associados à Formação. arraias e cujo contato por 
falha foi descrito no ponto no Sa153b (metariolito); 
(fig 3.59b, fig 3.58).

o conjunto metavulcânico é marcado por fortes 
anomalias radiométricas (170 cps nos canais de u, th 
e Ct), enquanto nas rochas metassedimentares não 
ultrapassam 50 cps. nas rochas vulcanoclásticas os 
valores radiométricos atingem 150 cps, enquanto nos 
quartzitos e quartzitos arcoseanos não ultrapassam 
30 a 50 cps.

3.6.4 - Formação Traíras PP4t

 Fase Pós-rift

o principal corpo cartografado e associado 
a esta unidade nos domínios da área, se encontra 
representado por um corpo de direção nS com 23 
km de comprimento, distribuído em sua porção Sw 
(Serra das Caldas/Mucambo), com prolongamento 
para as folhas alvorada, Porangatu e Campos 
Belos. É marcado por amplas cristas alongadas e 
mantém contatos concordantes com os quartzitos 
da Formação arraias e tectônicos com os granitóides 
aurumina.

Com maior predomínio desta unidade na 
porção Se da Folha alvorada, Frasca et al. (no 
prelo), englobaram nesse domínio, um conjunto de 
metapelitos com lentes de quartzitos, mármores e 
dolomitos. 

no âmbito da Folha arraias o único afloramento 
associado a esta unidade foi documentado no 
ponto Sa214, localizado nas cabeceiras do Rio 
honorato, Fazenda engenho, a norte do município 
de arraias, fig. 3.60. Foi cartografada estreita lente 
de direção nw-Se com 1 km de comprimento 
representada por calcários calcíticos e dolomiticos 
pretos (Litofácies PP4tcc), intercalados em pacote 
de argilitos subhorizontalizados com So n10w. 
os argilitos exibem coloração cinza, localmente 
intemperizados, laminados e apresentam sistemas 
de fraturas ew/sv e n30e/sv. Localmente foi 
registrada expressiva concentração de magnetita 
junto a essas rochas. 

Figuras 3.60 – Vista em planta de argilitos cinza subhori-
zontalizados com lentes de calcários.
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3.7 - SUíTE MATA AZUL - Np3γ3ma2

3.7.1 - Comentários Gerais

Referências iniciais a rochas pegmatóides na 
região centro-oeste devem-se a Barbosa et al. (1966) 
que incluiram no Pré-Cambriano indiferenciado sto-
cks graníticos com formas “amebóides”, posterior-
mente cartografados no norte de Goiás e em sua 
área-tipo por Marini et al. (1977), sob a designação 
de intrusivas Ácidas Pegmatóides. os autores englo-
baram nesta denominação, stocks e batólitos graníti-
cos associados a rochas de granulação muito grossa, 
textura pegmatóide e natureza intrusiva, cartografa-
dos na Folha Mata azul e contendo expressivas ocor-
rências de gemas, cassiterita e minerais de urânio.

a denominação formal “Granitos Tipo Mata 
Azul” deve-se a Lacerda Filho et al. (1999), que des-
crevem um conjunto de rochas porfiríticas intrusivas 
nos grupos Serra Dourada/Serra da Mesa, similares 
àquelas cartografadas por Marini et al. (1977).

a representação cartográfica dessa unidade nos 
domínios da Folha arraias limita-se ao prolongamento 
de um stock, junto ao limite nw da área, próximo 
às cabeceiras do Córrego angica. em virtude de sua 
reduzida área de ocorrência e escassa exposição, 
as características petrográficas, geofísicas e dados 
geocronológicos referendados neste relatório, 
reproduzem aquelas descritas no relatório da Folha 
alvorada (Frasca et al., no prelo).

o corpo cartografado na extrema porção ne da 
Folha alvorada (nP3γ3ma2) mantem contatos intrusi-
vos com fácies granodiorítica/tonalítica do Complexo 
almas-Cavalcante. De acordo com dados de mapea-
mento, foram incluídos nesta suíte, rochas pegma-
tóides, eventualmente milonitizadas, representadas 
por tonalito, álcali-feldspato granito, granada-biotita-
-muscovita granodiorito, muscovita-biotita granito 
e granitos aluminosos à base de biotita, muscovita, 
hornblenda e granada, correlacionados à maioria das 
ocorrências de gemas da região e cujos valores radio-
métricos alcançam até 60cps no canal do th.

3.7.2 - Dados Geocronológicos

análises u/Pb em zircão no pegmatito novo 
horizonte, encaixado no Complexo alcalino de Peixe, 
próximo ao povoado Mata azul (KitaJiMa, 2002), for-
neceram idades u-Pb (ShRiMP) de 557±15 e 559±9 Ma 
e pelo método Sm-nd, idade-modelo de 1.9 Ga com 
εnd(t600) de -17,40, não correlacionadas pelo autor aos 
corpos graníticos cartografados por Marini et al. (1977).

em função da idade obtida no ponto hL194 
(Folha alvorada), 551,9±4.1 Ma e εnd(t) -7.8 Ma, 

Frasca et al. (no prelo), correlacionaram essa faixa 
pegmatóide denominada “Província Gemológica 
São valério da natividade–Mata azul”, como a 
principal granitogênese Brasiliana responsável pelos 
jazimentos gemológicos regionais.

3.8 - SUpERGRUpO SÃO fRANCISCO (SSf)

3.8.1 - Comentários Gerais

Sob esta designação, Pflug e Renger (1973) reu-
niram todas as unidades neoproterozóicas associadas 
à porção centro-sul do CSF, denominado originalmente 
por almeida (1967,1969) de Plataforma São Francisco 
e redefinido posteriormente pelo autor, em termos de 
limites e conformação, visto que em sua proposta ori-
ginal, esta entidade englobava parte dos metassedi-
mentos hoje atribuídos à Faixa araçuaí. Martins neto 
e alkmin (2001) individualizaram este segmento sob a 
denominação de Bacia Sedimentar do São Francisco. 
Suas características geocronológicas foram descritas 
por diversas autores, com destaque para Cordani et 
al. (1968) e almeida et al. (1973) que propuseram que 
este protocontinente que evoluiu no intervalo entre 
800 e 600 Ma (limite superior da orogenia Brasiliana), 
seria proveniente de um cráton localizado na porção 
central do Gondwana ocidental e dividido em duas 
partes, quando da abertura do atlântico Sul.

a distribuição do SSF não foi condicionada 
apenas por eventos eustáticos transgressivos, mas 
principalmente por um componente tectônico 
caracterizado por uma fase de subsidência e uma 
fase termo-flexural do embasamento (DoMinGueS, 
1993). Posteriormente a esse período tectono-termal 
coincidente com o rifteamento do supercontinente 
Gondwana durante o Mesozóico (abertura do 
atlântico Sul), ocorreu expressiva reativação 
tectônica com deposição dos arenitos Cretácicos 
urucuia e cisalhamento ne/nw, condicionando 
grande parte do sistema de drenagem atual.

na Folha arraias o SSF é representado pelos 
diamictitos da Fm. Jequitaí e coberturas do Grupo 
Bambuí, subdivididas em três litofácies (formações 
Sete Lagoas, Serra de Santa helena e Lagoa do 
Jacaré), assentadas disconcordantemente sobre as 
rochas Paleoproterozóicas almas-Dianópolis (taD).

3.8.2 - Formação Jequitaí - NP12jt

3.8.2.1 - Comentários Gerais

Referências iniciais a essa unidade são 
devidas a Derby (1881), que descreveu na região 
de Jequitaí, paraconglomerados polimíticos de 
origem glacial, originalmente denominados por 
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Moraes e Guimarães (1930) e Moraes (1932) de 
Formação Macahubas, designada formalmente de 
Formação Jequitaí por oliveira e Leonardos (1943). 
Posteriormente, foi subdividida e elevada à categoria 
de grupo por Karfunkel e Karfunkel (1976). neste 
trabalho, mantém-se a designação de oliveira e 
Leonardos (1943). 

Diversos autores com destaque para Branner 
(1919), Moraes e Guimarães (1930), Karfunkel e 
Karfunkel (1976), Dardene et al. (1978), Fernandes 
et al. (1981), Cukrov (1999), Cukrov et al. (2005) 
e uhlein et al. (1999, 2004, 2007), com base em 
trabalhos regionais e de detalhe em Minas Gerais, 
Bahia e Goiás, apoiaram uma origem glaciogência 
para os diamictitos no período entre 900 e 500 
Ma. Sucessões glaciogênicas neoproterozóicas são 
conhecidas em todos os continentes, sendo que no 
Brasil essas rochas são correlacionadas à Formação 
Bebedouro e Grupo Macaúbas.

além da variabilidade do material que 
constitui os diamictitos, a coexistência de fragmentos 
angulosos e arredondados e a distribuição caótica, 
constituem aspectos importantes e característicos, 
comumente registrados em rochas formadas em 
ambientes glaciogênicos. 

3.8.2.2 - Distribuição Geográfica e Relações  
de Contato

na Folha arraias esta unidade foi identificada 
por níveis ou camadas de material brechóide, 
dispersos em matriz argilosa com distribuição 
irregular, sobreposta por dolomitos e pelitos 
da Formação Sete Lagoas e sotoposta pelos 
metaconglomerados do Grupo araí. 

neste trabalho, suas mais típicas seções 
foram registradas nas proximidades do alvo Coité 
da Mina itafós. os melhores afloramentos desta 
unidade correspondem aos pontos Sa219, Sa220 e 

Sa224, localizados restritamente na região de arraias 
(Serra das Gerais e proximidades da rodovia arraias-
Conceição do to).

os diamictitos estão sotopostos 
concordantemente aos dolomitos da Formação 
Sete Lagoas e parecem recobrir através de uma 
discordância litológico-erosiva, granitóides aurumina 
e quartzitos araí. exibem geometria tabular com 
até 1m de espessura, aspecto brechóide, ocorrem 
extremamente intemperizados e sericitizados 
e apresentam clastos e fragmentos angulosos 
de granitos, arcósios e calcários pretos com até 
0,5 m de comprimento. estes fragmentos são 
esparsamente distribuídos e localmente laminados, 
mal selecionados e sustentados por uma matriz fina 
amarelo-alaranjada de composição síltico-argilosa e 
carbonática.

o ponto Sa224 documentado na Serra urucuia 
mostra intercalações de camadas de calcários 
calcíticos/dolomíticos cinzentos e argilitos. as 
camadas de calcários comumente sub-horizontais, 
foram basculadas em decorrência de tectônica rúptil 
Brasiliana superimposta à unidade, (figs. 3.61 a, b), 
gerando rochas finamente laminadas, localmente 
crenuladas e seccionadas por fraturas preenchidas 
por vênulas milimétricas de quartzo.

os afloramentos Sa219 e Sa220 descritos 
em uma frente desativada de lavra de fosfato da 
empresa itafós, (figs. 3.62 a, b) exibem cerca de 
15m de espessura, apresentam-se intemperizados 
e mostram uma expressiva descontinuidade lateral, 
relacionada localmente a falhamentos ou a processos 
erosivos que ocorreram no final da glaciação, de 
modo que apenas algumas porções basais foram 
preservados. 

na base do perfil domina rocha maciça, 
granulação fina, coloração rosada, aspecto 
quebradiço, fraturada e sericitizada, com cerca de 30 
cm de espessura, podendo tratar-se de um fragmento 

Figuras 3.61 – (a) Diamictitos da Fm. Jequitaí, com destaque ao aspecto brechóide dos fragmentos angulosos de quart-
zitos e calcários distribuídos em matriz silto-carbonatada, com vários grânulos menores, vista em seção e (b) contato 
subhorizontal concordante entre uma brecha dolomítica (esquerda) da Fm. Jequitaí, com calcário dolomítico (direita) 

da Fm. Sete Lagoas, SA224. 
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de granitóides associado aos metaconglomerados 
da base do Grupo araí (Fm. arraias). esta rocha 
encontra-se concordantemente sobreposta por nível 
de argilito discretamente laminado, crenulado e de 
aspecto brechóide, coloração creme-amarelada e 
exibe fragmentos de quartzito com cerca de 20 a 
30 cm de espessura. acima deste material, ocorre 
fina lente preto/arroxeada de material carbonoso, 
sucedida por pacote de lamitos contendo pelotas 
de argila (intraclastos), indicativos de escavação e 
aumento nas condições de energia no transporte. 
Sucedendo-se a este pacote laminado, ocorre 
nível de argilito finamente laminado, sotoposto a 
outro argilito descontínuo e avermelhado, muito 
brechado e composto por fragmentos angulosos 
de quartzo e carbonatos. esse pacote de lamitos 
com material brechado, carbonoso e fragmentos de 
argila foi associado à Fm. Jequitaí. Próximo ao topo 
da sequência domina espesso pacote de argilito 
alaranjado, laminado e ondulado, exibindo blocos 
soltos e isolados de calcários cinza interpretados 

como seixos pingados, sucedidos no topo por 
camadas subhorizontalizadas de calcários cinza-
esbranquiçados associados à Fm. Sete Lagoas, (figs. 
3.62 c, d). nos afloramentos descritos não foram 
reconhecidos registros preservados de estruturas 
sedimentares características de ambientes 
glaciogênicos.

3.8.2.3 - Dados Geocronológicos

Datações u/Pb (ShRiMP) em baddeleyita e 
zircão detrítico de metadiamictitos amostrados nas 
cercanias da Serra do espinhaço e serras do Cabral e 
Água Fria (PeDRoSa SoaReS et al., 2000), definiram 
o limite superior da Formação Jequitaí em cerca de 
950 Ma. Pedrosa-Soares et al. (2000), Babinski e 
Kaufman (2003) e Babinski (2005) definiram idades 
deposicionais mais jovens de 740±22 Ma (Pb/Pb 
em carbonatos) e 875±9 Ma em zircão detrítico 
da Formação Bebedouro na Chapada Diamantina, 
correlacionável à Fm. Jequitaí.

Figuras 3.62 – (a) Vista panorâmica da frente de lavra de fosfato da Itafós, alvo Coité. No topo do perfil observam-se 
exposição de camadas de calcário dolomítico acinzentado (cor branca), provável seixos pingados, (b) seção vertical 
exibindo em detalhe, material brechoso oxidado (rosado) intercalado em granitóide (base) e rochas calcárias muito 
saprolitizadas no topo, (c) detalhe de nível fino de argilito arroxeado intercalado na sequência e (d) bloco errático de 

um dolomito disperso em argilito laminado, a semelhança do seixo pingado, SA220 (vista frontal, detalhe). 



CPRM - Programa Geologia do Brasil

66

3.8.3 - Grupo Bambuí – NP

3.8.3.1 - Comentários Gerais

a denominação Série Bambuí foi empregada 
formalmente por Derby (1880) e (RiMan, 1917), para 
representar extensa cobertura pelito-carbonatada 
neoproterozóica aflorante nos estados da Bahia, 
Minas Gerais e Goiás. Contudo, atribui-se a Moraes e 
Guimarães (1930) as primeiras referências a respeito 
dessas rochas, individualizadas por Costa e Branco 
(1961) nas formações Carrancas (unidade basal), 
Sete Lagoas (unidade intermediária) e unidade 
superior (rio Paraopeba), desdobrada em quatro 
membros: Serra de Santa helena, Lagoa do Jacaré, 
três Marias e Serra da Saudade.

este modelo que elevou os membros 
descritos por Costa e Branco (1961) à categoria 
de grupo (Braun 1968), foi individualizado por 
Dardene (1981) em seis formações: Fm. Jequitaí, 
Fm. Sete Lagoas, Fm. Serra de Santa helena, Fm. 
Lagoa do Jacaré, Fm. Serra da Saudade e Fm. três 
Marias, sendo que este autor substituiu a unidade 
basal (Grupo Paranoá) pela Formação Jequitaí. 
essa proposição foi adotada no presente trabalho, 
com base em dados obtidos a partir da integração 
multitemática de imagens aerogeofísicas, análise 
de projetos anteriores, trabalhos de campo e dados 
lito e aloestratigráficos. estes critérios forneceram 
as informações necessárias para a interpretação e 
individualização na Folha arraias, de três formações 
do Grupo Bambuí da base para o topo: Sete Lagoas 
(carbonática-dolomitica de água rasas), Serra de 
Santa helena (pelito-carbonática de ambiente 
mais profundo) e Lagoa do Jacaré, constituída por 
carbonatos de ambientes rasos de mais alta energia. 

a distribuição cartográfica destas coberturas 
na porção leste da área, com o prolongamento para o 

estado da Bahia e folhas Campos Belos e Dianópolis, 
apoiada na interpretação de sensores aerogeofísicos 
e trabalhos regionais, permitiram a individualização 
e posicionamento de feições caracterizadas por 
escarpas de relevo cárstico com até 50 metros de 
espessura máxima aflorante, associadas a uma 
topografia plana e solos vermelho argilosos, (figs. 
3.63 a, b).

a fotointerpretação de imagens de satélite 
e os dados coletados em campo mostram que 
na área, estas rochas ocorrem em camadas sub-
horizontais com predomínio de uma deformação 
rúptil (falhas e juntas) e sem grandes evidências de 
tectonismo de natureza dúctil. estas rochas foram 
afetadas por falhas reversas subverticais nw/Se 
e mesodobramentos abertos gerados a partir de 
acomodações ou movimentos tectônicos Brasilianos. 
Fraturas fotointerpretadas nas imagens de satélite 
caracterizam forte dispersão e comportamento 
preferencialmente nw/Se e ew e secundariamente 
ne/Sw, com mergulhos verticais. as direções 
destas fraturas condicionaram diversos cursos 
fluviais da região e são coerentes com a orientação 
dos fotolineamentos interpretados. valores mais 
elevados dos mergulhos das camadas de calcários 
são devidos ao basculamento decorrente dos 
movimentos de massa, através de empurrões, em 
direção ao CSF.

 
3.8.3.2 - Dados Geocronológicos

Dados radiométricos K/ar, Rb/Sr e Pb/Pb 
indicam idades de sedimentação entre 650 e 600 
Ma amaral e Kawashita (1967), amaral (1966, 
1968), Bonhomme (1976), Parenti Couto et al. 
(1981) e Macedo e Bonhome (1984), e que foram 
afetadas pelos efeitos tectonometamórficos do Ciclo 
Brasiliano (vaLeRiano, 1992). Dados fornecidos 

Figuras 3.63 – (a) Vista panorâmica de relevo cárstico exibindo vegetação exuberante (SA63), Fm. Sete Lagoas e (b) 
perfil de relevo com caneluras (“canela-de-ema”), associadas aos calcários pretos da Fm. Lagoa Jacaré, SA65. 
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por estromatólitos colunares de Sete Lagoas-MG 
forneceram idades relativas entre 600 e 800 Ma, 
segundo Bertrand-Sarfati (1979). Couto e Bez (1981) 
obtiveram através de determinações isotópicas de 
Rb/Sr, idades de 640 ± 15, 620 ± 40, 590 ± 40 Ma, 
correspondentes a três eventos deposicionais do 
referido grupo. Kawashita et al. (1987) encontraram 
uma idade próxima de 700 Ma, obtida em 14 
testemunhos de rochas carbonáticas do Grupo 
Bambuí e através de estudos micropaleontológicos 
e isotópicos.

Chang et al. (1993) posicionaram o Grupo 
Bambuí em torno de 600 Ma. Babinski (1993), em 
rochas associadas à Fm. Sete Lagoas, obtiveram 
isócrona Pb/Pb, com idade de 686 ± 69 Ma, 
considerada a idade mínima de deposição dos 
carbonatos. Posteriormente, Babinski e Kaufman 
(2003) dataram os carbonatos da Fm. Sete Lagoas 
(Pb/Pb) e encontraram uma isócrona de 740±22 
Ma. nobre-Lopes (2002) utilizando razões Sr87/Sr86 

em calcários aflorantes na região de Januária-MG 
obteve idade em torno de 600 Ma para a deposição 
dos carbonatos basais da Formação Sete Lagoas. 
os diversos dados geocronológicos acumulados 
para essa sedimentação convergem para idades no 
intervalo entre 740 a 600 Ma.

3.8.3.3 - Formação Sete Lagoas - NP2sld

esta unidade ocorre como uma contínua 
e estreita faixa n-S com cerca de 120 km de 
estensão contornando a borda do CSF e orientada 
subparalelamente à Formação Serra de Santa 
helena. É composta por argilitos laminados e siltitos 
finos na base, sotopostos por metacalcarenitos, 
metadolarenitos e metadolomitos micríticos e 
subordinadamente. 

Contatos com metadiamictitos da Fm. Jequitaí 
são normalmente concordantes como ocorre na 
estação Sa221 (figs. 3.62 a, b, c, d) e localmente 
discordantes erosivos e tectônicos (Sa224). no 
contato com os quartzitos estratificados do Grupo 
araí, os dolomitos exibem aspecto quebradiço e 
são seccionados por milimétricos e esbranquiçados 
níveis calcíticos/dolomíticos. ocorrem como blocos 
métricos e lajeiros tendo sido subdivididos em dois 
litofácies: (a) calcários dolomíticos de coloração 
rosada com intercalações de metaargilitos e 
metasilexitos (nP2slx) e (b) calcários calcíticos 
laminados com intercalações de argilitos/siltitos 
(nP2slmc). os mais representativos afloramentos 
correspondem aos pontos LL009, LL012, Sa038, 
Sa063, Sa138, Sa176, Sa182, Sa187, Sa215, Sa217, 
Sa218, Sa224 e Sa312.

os calcários dolomíticos e dolomitos constituem 
a litofácies carbonática dominante, formando uma 

faixa comumente sobreposta aos pelitos sílitico-
argilosos e assentada sobre o embasamento granitico. 
as rochas exibem geometria tabular, expressiva 
horizontalidade e relevo cárstico característico, (fig. 
3.64 a). os litotipos ocorrem como intercalações 
centimétricas, são laminados a localmente maciços, 
fraturados e de coloração rosada à cinza claro. 
Localmente são cortados por milimétricas e paralelas 
vênulas de calcita, além de níveis de quartzitos, (figs. 
3.64 b, c), com So suavemente flexurado (fig. 3.64 d), 
como ocorre ao longo da rodovia to-050, cercanias 
do Córrego areias. neste ponto observa-se o contato 
de saprólito argiloso sericitizado, cor avermelhada, 
composição granítica em discordância erosiva com 
metapelito (argilito) finamente laminado de cor 
amarelada. o metapelito exibe dobras abertas e 
homoclinais com So mergulhando para leste e para 
oeste e eixo da dobra sub-horizontal. 

na Fazenda Água Boa (cabeceiras do Rio Santa 
isabel), foi descrito um afloramento constituído 
por blocos métricos rolados e in situ de calcário 
cinza criptocristalino muito intemperizado que 
mostra uma superfície laminada caracterizada pela 
alternância de bandas cinza e marrons e variação na 
granulometria. as bandas ou níveis acinzentados são 
maciços, contrariamente aos níveis marrons, que se 
apresentam laminados e finos, (fig. 3.64 e). Calcita 
(micrita?), argila e opacos constituem a mineralogia 
básica da rocha. nas camadas mais escuras foram 
registrados sulfetos. essa diferença de cor reflete as 
condições de energia na deposição. 

no Morro Manuel Procópio, cercanias do 
Córrego extrema foi registrado nos pontos Sa198 
e Sa199, pacote subhorizontal de metargilitos 
laminados e crenulados com intercalações de 
metacalcilutitos cinzentos, contendo níveis 
milimétricos de metasilexito de coloração 
esbranquiçada. esse material foi documentado 
em um corpo alongado com 5km2, no contato com 
faixa dolomítica e quartzo-dioritos do CaC. a rocha 
apresenta-se maciça a discretamente laminada, 
coloração cinza amarronada, subhorizontal e 
cintilometria variável entre 20 a 50cps.

nas proximidades da borda sul da Serra 
de taipas, calcários laminados acinzentados são 
cortados por vênulas de material esbranquiçado, 
exibindo oncólitos colunares preservados. este 
pacote se encontra depositado discordantemente 
sobre uma rocha muito caulinizada, exibindo 
relictos de plagioclásio e quartzo, 50cps, de provavel 
composição granítica ttG associada ao CaC, (fig. 
3.64f). nas cabecerias do Córrego dos Macacos (ne 
da Serra de taipas), foi cartografada uma faixa nw/
Se constituída por metacalcário dolomítico de cor 
cinza, fragmentado, seccionado por níveis de óxido 
de ferro que preenchem microfraturas.
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os calcários calcíticos estão restritos a dois cor-
pos ovalados com 6 e 25 km2 a ne de arraias (distrito 
de Bonsucesso), no contato com fácies dolomítica e 
com os metassiltitos/metargilitos da Formação Ser-
ra de Santa helena. esta litofácies foi documentada 
apenas no afloramento Sa063 e está representada 

Figuras 3.64 – (a) Modo de ocorrência de dolomitos subhorizontais assentados discordantemente sobre granitóides, 
ponto SA218, (b) afloramento maciço de metadolomito cinza-claro com esteiras de algas, afloramento SA182,  

(c) pacote de metapelitos da Fm. Sete Lagoas, em camadas onduladas de baixo ângulo de mergulho com 
So=N30W/20NE, SA176, (d) saprólito granítico TTG em contato discordante erosivo com os metapelitos à  

esquerda, SA176, (e) seção em perfil exibindo calcário com níveis de metargilitos, cabeceiras do Rio Santa Isabel,  
ponto SA075 e (f) vista em planta de metadolomito cinza exibindo oncólitos (estromatólitos colunares), base  

da Serra de Taipas, afloramento SA187.

por uma elevação topográfica constituída por blocos 
soltos e in situ com até 2m de comprimento, cons-
tituídos por calcários cinza, maciços a discretamen-
te laminados, argilosos, exibindo feições similares a 
brechas intraformacionais indicativas de deposição 
em ambiente de alta energia, (fig. 3.65). algumas 
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3.66 – (a) metacalcarenito contendo alochens (intraclastos, pellets?), cortado por veios de calcita espática (esparita), 
ponto SA63, LN, (b) metadolarenito com intraclastos e oólitos com cimento de esparita, SA64, LN e (c) detalhe de 

alochens (pisolito), intensamente recristalizados por cimento espático, ponto SA64, LN.

Figura 3.65 – Calcário cinza rosado da Fm. Sete Lagoas, 
bastante fraturado, ponto SA63.

feições petrográficos relevantes destas rochas são 
marcadas por alochens de oólitos, intraclastos e pi-
sólitos, alguns recortados por veios milimétricos de 
calcita espática e caracterizados por intensa recris-
talização de micrita para esparita, (figs. 3.66 a, b, c), 
obliterando os aspectos originais da rocha.

3.8.3.4 - Formação Serra de Santa Helena - NP2shp

os calcários das formações Sete Lagoas e 
Lagoa do Jacaré correspondem à fácies química 
da sedimentação do Grupo Bambuí, enquanto 
a Formação Serra de Santa helena é constituída 
por uma sedimentação dominantemente clástica. 
esta unidade representa a sedimentação pelito-
carbonática do Grupo Bambuí.

na Folha arraias está marcada por uma faixa 
contínua de direção norte-sul, que se estende por 
mais de 30 km a partir da porção leste da área, 
adentrando ao estado da Bahia e constituindo a 
unidade mais abrangente dentre as coberturas 
neoproterozóicas cartografadas na folha.

os contatos com as rochas da Formação Sete 
Lagoas são concordantes e marcam a passagem de 
condições de mar raso para expressiva transgressão 
marinha com significativo aporte de material 
terrígeno que se sobrepõe e interdigita dolomitos 
e calcários nas unidades basais. Metacalcários da 
Formação Lagoa do Jacaré estão sobrepostos e 
transicionam para os metapelitos da Formação Serra 



CPRM - Programa Geologia do Brasil

70

de Santa helena, ao passo que a Formação urucuia 
está assentada discordantemente sobre ambas as 
unidades.

Por sobre a Formação Serra de Santa helena se 
distribui espessa cobertura detrito-laterítica, areno-
argilosa vermelha nas superfícies pediplanizadas, 
localizadas nos interflúvios dos rios Palma, arraias 
e Palmeiras. os afloramentos mais representativos 
desta unidade foram registrados nos pontos Sa038a, 
Sa067, Sa104, Sa105, Sa108, Sa110, LL05, LL13, LL15 
e LL34 e são constituídos por ardósias estratificadas 
e de cor acinzentada e metapelitos de composição 
síltico-argilosa, exibindo clivagem ardosiana e 
eventualmente portando lentes de calcário calcítico 
nas proximidades do topo. os metapelitos são friáveis 
e exibem laminação plano-paralela subhorizontal 

Figuras 3.67 – (a) Metarritmitos (argilitos e siltitos) da Formação Serra de Sta. Helena, afloramento SA38a, ponte sobre 
o Córrego Macaco, (b) pacote estratificado de ardósia (metarritmitos) da Formação Serra de Santa Helena, ponto 

SA38a, (c) metapelitos laminados com mergulho subvertical em zona de falha, LL34 e (d) níveis pelíticos amarelados 
intercalados com calcário cinza escuro, rodovia TO-110, ponto SA105.

com espessura em torno de 10 cm. os metassiltitos 
e metargilitos constituem metarritmitos exibindo 
camadas milimétricas a centimétricas e por vezes, 
marcados por uma alternância de lâminas argilosas 
impregnadas por óxido de ferro, grãos de quartzo e 
palhetas de sericita na fração síltica, (figs. 3.67 a, b, 
c, d). 

intercalados a estas rochas, ocorrem lentes de 
metacalcário de granulação média, crenulados e de 
cor cinza associados à Formação Lagoa do Jacaré. 

a intercalação gradual e substancial de 
metapelitos constituiu um dos critérios mais 
importantes utilizados para diferenciar esta unidade 
das formações Sete Lagoas e Lagoa do Jacaré, 
indicando um ciclo transgressivo com significativo 
aporte de material terrígeno. De forma transicional, 
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próximo aos metacalcários desta unidade, foram 
documentados níveis ou lentes milimétricas de 
metargilitos/metassiltitos de cor rosa a amarelada e 
localmente, ardósias acinzentadas e meta quartzo-
arenitos.

os únicos registros de afloramentos 
exclusivamente representados por ardósias ocorrem 
a leste de taipas, margens do Córrego Macaco e 
restritamente a norte, no Morro do Recantilhado. os 
afloramentos mais representativos de metapelitos 
associados a metacalcários desta unidade foram 
documentados a n de Lavandeira e no lixão 
de Combinado do to. n de Lavandeira ocorre 
intercalação de metacalcário calcítico cinza-escuro 
com nível laminado e centimétrico de metapelito 
crenulado. nas imediações de Combinado do to 
foram registradas intercalações de metargilitos 
localmente calcíticos e arenitos finos dobrados, 
muito foliados e de cor amarelada, (fig. 3.68).

em diversos afloramentos registrados na 
rodovia arraias-Combinado do to (sul da Serra 
Canabrava, proximidades do Ribeirão Cachoeira) e 
cercanias das cabeceiras do Córrego Bonsucesso, 
afloram blocos métricos e ovalados de um 
metacalcário preto a cinza-escuro exibindo relevo 
cárstico característico. os metacalcários exibem 
coloração cinza-clara, são sericíticos, foliados, 

fraturados e crenulados e ocorrem intercalados 
com finos níveis de metapelitos, localmente, 
apresentando recristalização de calcita (esparita), 
em variadas direções e com cristais de até 5 cm 
de comprimento. os metapelitos exibem valores 
cintilométricos de 40-50 cps, enquanto nos calcários 
não ultrapassa 25cps. 

3.8.3.5 - Formação Lagoa do Jacaré – NP3ljc

a denominação Formação nhandutiba foi 
utilizada por Dardenne (1978a), quando descreveu 
os carbonatos associados à Formação Lagoa do 
Jacaré (CoSta; BRanCo, 1961) na região do vale 
do Rio São Francisco. Dardene (1981) adotou 
formalmente a denominação “Formação Lagoa do 
Jacaré” empregada em nível regional e mantida na 
estratigrafia da Folha arraias. 

essa unidade foi cartografada na porção leste 
da folha e prolonga-se para norte, sul e leste do CSF, 
adentrando para as folhas Campos Belos e Dianópolis 
e estado da Bahia. na área os afloramentos são 
descontínuos, ressaltados por relevo cárstico positivo 
na forma de morros. essa unidade se encontra 
sobreposta de forma concordante e transicional 
à Formação Serra de Santa helena e localmente é 
capeada pelas coberturas detrito-lateríticas.

em função da escala utilizada no trabalho e 
da restrita expressão desta unidade, constituindo 
a menor distribuição aflorante dentre as unidades 
cartografadas do Grupo Bambuí, seus limites 
foram definidos com auxílio de fotointerpretação e 
utilização de sensores remotos e imagens Geocover. 
ocorrem como superfícies pediplanizadas de relevo 
cárstico característico, (fig. 3.69 a), representadas por 
corpos com até 30 km de extensão e cujas relações 
de contato com rochas das formações Serra de Santa 
helena e Sete Lagoas, são gradacionais.

os metacalcários distribuem-se em estratos 
paralelos e subhorizontalizados, com espessuras 
médias entre 10 e 20 cm, constituindo bancos de 
até 2 metros de espessura, separados entre si por 
superfícies onduladas (marcas de ondas). a intensa 
recristalização e a presença de nódulos de chert nos 
carbonatos constituem algumas das características 
mesoscópicas observadas nestas rochas. as melhores 
exposições foram registradas nos pontos LL005, 
LL006, Sa103, Sa105 e Sa107, (figs. 3.69 a, b, c, d). 

na Folha arraias esta unidade é 
dominantemente carbonática com subordinada 
contribuição pelítica e composta por calcários 
(metacalcarenitos) pretos a cinza escuros, 
fraturados, contendo alochens oolíticos, com 
intercalações localizadas de metassiltitos laminados 
e brechas intraclásticas, além de abundância de 

Figura 3.68 – Vista em planta de intercalação de 
metarenitos finos e metargilitos calcíferos, lixão do 

Combinado-TO, LL15.
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veios milimétricos de calcita espática recristalizada. 
a fração pelítica indica deposição em águas 
calmas e profundas, afastada da ação de correntes 
marinhas, contrariamente aos calcários, que 
sugerem sedimentação em águas rasas, com 
retrabalhamento pela ação de ondas e correntes. 
Dados radiométricos registraram 20 cps nos 
calcários e 40 cps nos pelitos.

3.9 - GRUpO URUCUIA - K2u

3.9.1 - Comentários Gerais

Diversos autores estudaram esta unidade, 
porém a denominação somente começou a ser 
utilizada a partir de oliveira e Leonardos (1943).  
Foi elevada à categoria de grupo por Barbosa 
(1965) e discriminada na área do Projeto Leste 
de tocantins sob a denominação de Formação 
urucuia (Moutinho Da CoSta et al., 1976). este 
termo foi também adotado por Fernandes et 
al. (1981), para englobar nos domínios da Folha 
Brasília, a sedimentação psamo-pelítica cretácica 

Figuras 3.69 – (a) Vista panorâmica de relevo cárstico em metacalcários pretos da Fm. Lagoa do Jacaré. A tectônica 
rúptil é representada por fraturas e falhas reversas, (b) camadas de metacalcilutito preto com So N30E/35NW, ponto 

SA103, (c) mesmo afloramento da foto anterior, exibindo pacote de metapelitos laminados com intercalações de 
metacalcários pretos (topo) e (d) bloco vertical de calcário preto cortado por vênulas de calcita esbranquiçada,  

estrada para Novo Alegre, ponto SA107.

representada por pacotes de arenitos bem 
selecionados, conglomerados oligomíticos basais 
com seixos de quartzo ou quartzito e arenitos 
argilosos. 

na Folha arraias adotou-se a denominação 
Grupo urucuia, empregada por Kattat (1994) e por 
Campos e Dardene (1997a), que o subdividiram em 
Formação Posse (basal), constituída por uma fácies 
de arenitos eólicos/campo de dunas e outra fácies 
com arenitos argilosos depositados em ambiente 
fluvial braided e Formação Serra das araras (topo), 
representada por arenitos, argilitos e conglomerados 
depositados em ambiente fluvial. Segundo os 
autores, a deposição destes sedimentos ainda é 
de interpretação controversa, porém Karner et al. 
(1983), caracterizaram uma fase de subsidência 
de caráter flexural (compressão), reponsável 
pela formação de uma depressão, onde teria se 
acumulado a sedimentação urucuia. Lima e Leite 
(1978) e Ghignone (1979), com base em estruturas 
sedimentares e conteúdo fossilífero, interpretam 
uma deposição em ambiente continental lacustrino, 
com contribuição fluvial e eólica, contrariamente à 
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proposta defendida por Campos e Dardenne (1997b) 
que, considerando critérios estruturais, litológicos 
e granulométricos, associaram estas rochas a um 
sistema eólico-fluvial.

De acordo com dados do Projeto Letos (CoSta 
et al., 1971), o substrato dessa unidade constitui-se 
de ardósias e metassiltitos argilosos, com restritas 
lentes de margas e metacalcários, associadas à 
Formação três Marias, unidade não cartografada na 
área.

3.9.2 - Distribuição Geográfica e Relações de 
Contato

esta unidade ocorre restritamente na porção 
nordeste da Folha arraias, com prolongamento 
para a Folha Dianópolis e estado da Bahia. Constitui 
um pacote de metapelitos sub-horizontalizados e 
estratificados, posicionados em discordância erosiva 
sobre os metapelitos da Formação Serra de Santa 
helena. os escassos afloramentos registrados ao 
longo da rodovia to-110 estão documentados nos 
pontos Sa106 e Sa111 e com base nos aspectos 
morfológicos, granulométricos, litológicos e 
estruturais observados nos afloramentos visitados, 
comparativamente aos trabalhos de Spigolon 
e alvarenga (2002) e Lopes (2007), nas bacias 
hidrográficas dos rios arrojado e Formoso, infere-se 
que estes pelitos possam estar associados à unidade 
basal do grupo urucuia (Formação Posse)

o afloramento mais representativo da unidade 
ocorre em corte de estrada e está representado por 
pacote tabular com cerca de três metros de espessura, 
de arenitos bem selecionados, coloração róseo-
alaranjada e amarelada, com centimétricas lâminas 
sericíticas, (fig. 3.70 a). na base do pacote domina um 
arenito com estratificação cruzada tabular de grande 

porte. Diversas outras características observadas no 
afloramento como maturidade textural, presença 
de grãos de quartzo fosco e polidos e grãos muito 
bem selecionados, constituem feições que sugerem 
provável ambiente eólico. Para o topo da sequência, 
estratos tabulares de grande porte, são indicativos 
de condições deposicionais de mais alta energia, (fig. 
3.70 b).

na Folha arraias estes arenitos mostram 
contatos erosivos discordantes com metacalcários 
pretos e metapelitos associados à Formação Serra de 
Santa helena, que representariam o embasamento 
desta sedimentação psamítica.

Com base em micro e macrofósseis, Moutinho 
da Costa et al. (1976) e Ghignone (1979) posicionaram 
a unidade no Cretáceo inferior.

3.10 - CoBeRTURAS DeTRiTo-LATeRíTiCAS 
fERRUGINOSAS - Nqdl

na Folha arraias foram cartografadas 
diversas coberturas detrito-lateríticas que 
constituem depósitos autóctones e raramente 
transportados, marcados por lateritas e concreções 
lateríticas notadamente na porção leste da folha, 
nos domínios das coberturas do Grupo Bambuí, na 
porção centro-norte da área, (contexto do GRo) 
e a oeste, sobre granitóides Paleoproterozóicos 
aurumina e ttG’s. 

estes depósitos estão representados por 
uma mistura de cascalhos, concreções ferruginosas 
avermelhadas, amarronadas e amareladas, blocos 
e crostas lateríticas com dimensões e espessuras 
variáveis. acompanham o perfil topográfico que 
capeia todas as demais unidades, (figs. 3.71 
a, b, c), caracterizando amplas superfícies de 
aplainamento. 

Figuras 3.70 – (a) Vista panorâmica de relevo com morfologia tabular, representado pelos estratos sub-horizontais 
do Grupo Urucuia, ponto SA106 e (b) vista em seção de arenitos finos, bem selecionados, com estratificação cruzada 

tabular de grande porte, ponto SA111.
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3.11 - DEpóSITOS ALUvIONARES - q2a 

a sedimentação quaternária associada à rede 
de drenagem da região compõem-se de depósitos 
inconsolidados representados por areia, cascalho e 
lentes de material síltico-argiloso da planície aluvial 

Figuras 3.71 – (a) Intenso processo laterítico em solo 
desprovido de cobertura vegetal, leste de Paranã, 

domínio dos metagranitóides da Suite Aurumina, (b) 
crosta laterítica sobre metagranitoide saprolitizado 

Aurumina, (c) Vista panorâmica do relevo arrasado no 
domínio dos metagranitóides Aurumina, região a leste  

da Serra das Caldas.

de rios, transportados como carga de fundo em 
canais ou depositados nas barras de meandros. 

a representação das faixas aluvionares na Folha 
arraias restringiu-se aos mais importantes cursos 
d’água como os rios Paranã, Palma, Côco, Palmeiras 
e Conceição, nas proximidades dos municípios de 
Paranã, (figs. 3.72 a, b), norte de Conceição-to e sul 
de taipas. Constituem depósitos geralmente pouco 
espessos (cerca de 10m), porém ainda assim podem 
representar acumulações importantes e pouco 
exploradas pela indústria da construção civil.

nos depósitos aluvionares distribuídos nas 
cabeceiras dos rios Palma e Conceição, gerados a 
partir da decomposição de calcários e metapelitos 
do Grupo Bambuí predominam argilas avermelhadas 
com pequenas espessuras e grande retrabalhamento, 
contrariamente, àqueles produzidos pela 
decomposição dos arenitos urucuia, que mostram 
maiores espessuras e expressivo processo laterítico. 

no curso médio e desembocadura dos rios 
Paranã e Palma, o retrabalhamento fluvial de 
materiais diversos provenientes da decomposição 
de unidades paleoproterozóicas é feita de forma 
recente e a espessura dos depósitos é variável. 

Figuras 3.72 – (a e b) Depósitos marginais na região de 
Paranã e depósitos aluvionares dos rios Palma e Paranã.
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4 — GEOLOGIA ESTRUTURAL

4.1 - INTRODUÇÃO 

este capítulo tem por objetivo abordar aspectos 
tectônicos, estruturais e evolutivos reconhecidos nos 
terrenos Paleo/neoproterozóicos cartografados na 
Folha arraias, Província tocantins (aLMeiDa et al., 
1977), posicionados nos domínios da borda ocidental 
do Cráton São Francisco-CSF, adjacentemente à 
zona externa da Faixa de Dobramentos Brasília-FDB. 
a estruturação das rochas cartografadas na área 
constitui um reflexo da tectônica apresentada por 
essas entidades no decorrer dos eventos Brasilianos 
a pós-Brasilianos.

Dados geocronológicos disponíveis na 
região sugerem dois ciclos orogênicos principais: 
Transamazônico, entre 2200 e 1800 Ma, DePaolo e 
wasserburg (1976), Cruz (2001), Cruz et al. (2003), 
Cruz e Kuyumjian (2006) e Dardenne et al. (2009) e 
Brasiliano, entre 900 e 500 Ma amaral e Kawashita 
(1967), amaral (1966, 1968), Bonhomme (1976), 
Parenti Couto et al. (1981), Couto e Bez (1981), 
Macedo e Bonhomme (1984), valeriano (1992), 
Kawashita et al. (1987) e Chang et al. (1993).

os trabalhos mais relevantes relacionados 
à tectônica das porções sul/sudeste do tocantins e 
nordeste de Goiás foram centrados na identificação 
e caracterização de megafeições e descontinuidades 
crustais, embasados em trabalhos regionais e semi-
detalhe/detalhe desenvolvidos por Fernandes et al. 
(1982), Marini (1984), Fonseca et al. (1985), hilary 
e hasui (1988), Cruz e Kuyumjian (1999), Cordani 
et al. (2000), Pimentel et al. (2000) e Kuyumjian 
e araújo Filho (2005), Ferrari e Choudhuri (2000), 
Botelho (2006), alvarenga (2007) e Frasca et al. 
(2010), além das dissertações de mestrado de Cunha 
(2006), Machado (2008) e Marques (2009), os quais 
contribuíram para melhor entendimento tectono-
estrutural regional.

a Folha arraias se encontra inserida na 
Província estrutural tocantins-Pet (aLMeiDa, 
1977), e as principais entidades tectono-estruturais 
correspondem a Zona de cisalhamento Rio Maranhão 
(FRM), Falha do Paranã (FP), e sistema de falhas/zonas 
de cisalhamento n30e (SChoBBenhauS FiLho et al., 
1975), subparalelo ao Lineamento transbrasiliano 
(BaRBoSa et al., 1969).  na área deste trabalho, as 
estruturas relacionadas ao transbrasiliano ocorrem 
de forma espaçada, estendendo-se para as folhas 
alvorada, Campos Belos e Dianópolis. alvarenga et al. 

(2000) caracterizaram o Lineamento transbrasiliano 
como sistema de falhas transcorrentes dúcteis 
subverticais dextrais, provenientes da Colisão e 
amalgamento dos crátons amazonas, São Francisco 
e arco Magmático de Goiás. outras megaestruturas 
em destaque na área, estão representadas pelo 
Sistema de Falhas Paranã (SP) e Sistema de Falhas 
arraias-Campos Belos (FonSeCa, 1996), que 
transectam os terrenos Paleo/neoproterozóicos das 
folhas alvorada, Dianópolis e arraias, além da zona 
de cisalhamento Rio Maranhão, ZCRM (BaRBoSa et 
al., 1969), que embora com distribuição restrita à 
porção leste da Folha alvorada, corta os granitóides 
associados ao taD e metassedimentos do Grupo 
araí na Folha arraias (Figuras 4.1). a zona de 
cisalhamento Paranã (SP) interpretada por hilary e 
hasui (1981), como falha de empurrão nw/Se, corta 
diagonalmente as coberturas neoproterozóicas 
do Bambuí na porção nw da Folha arraias a partir 
do município de natividade, separando os taD dos 
terrenos Jaú-Cavalcante. esta tectônica é marcada 
por movimentação sinistral e associa-se ao Sistema 
Campos Belos-arraias. 

trabalhos regionais com destaque para alkmim 
et al. (1993), mostraram que limites cráton/faixas 
dobradas são gradacionais, ocorrendo uma transição 
entre o cráton marcado por dobras e empurrões 
com envolvimento do embasamento (thick skinned) 
e o cinturão de ante-pais gerado por estruturas do 
tipo thin skinned, com metamorfismo xisto verde. 
na Folha arraias peculiaridades como predomínio 
de regime tectônico transpressivo associado aos 
terrenos almas-Dianópolis (taD), compatibilidade 
cinemática entre a zona externa da faixa móvel 
(FDB) e deformação de borda do cráton, refletem 
uma estruturação complexa para a área, associada à 
evolução da região limítrofe entre CSF e zona externa 
da FDB, (Figura 4.2), com forte retrabalhamento e 
feições representativas de zonas de transição de 
orógenos para segmentos cratônicos adjacentes. 

Critérios litológicos, litoquímicos e estruturais, 
permitiram os autores posicionarem os terrenos 
cartografados na Folha arraias, nos domínios do 
CSF, pois a área (a) constitui-se de coberturas pelito-
carbonáticas com S0 sub-horizontal e prolongamento 
até a região de São Domingos-Divinópolis (Go), 
caracterizada como cráton; (b) predomínio de 
tectônica rúptil, aliada à ausência de dobras 
holomórficas junto ao Grupo Bambuí, além do 
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Figuras 4.1 – Principais sistemas de falhas/zonas de cisalhamento na Folha Arraias, (a) Dados de gravimetria de Hilary 
e Hasui (1981), mostrando o limite entre os TAD (Terrenos Almas-Dianópolis) e Terrenos Jaú-Cavalcante, separados 
por expressiva descontinuidade gravimétrica a norte de Paranã-TO, Folha Arraias e (b) fotointerpretação do relevo 

sombreado da área, exibindo as principais megafeições estruturais.
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Figura 4.2 – Posicionamento da Folha Arraias (em destaque), no contexto regional do Cráton São Francisco, modificado 
de Alkmim e Marshak (1998).

registro de paraconglomerados polimíticos Jequitaí 
em discordância litológica com metaconglomerados 
araí; (c) a tectônica dúctil transpressiva dextral 
nS nos taD é similar à tectônica nS registrada 
nos domínios do Bloco Gavião (Ba); (d) registro 
de granitogênese sin-colisional peraluminosa 
com assinatura de terreno acrescionário de arco 
magmático, semelhante àquela observada tanto no 
arco São Domingos-Divinópolis (Go) como no bloco 
Gavião, posicionado na porção norte do CSF; (e) 
supracrustais vulcano-sedimentares tipo greenstone-
belt (metaultramafitos toleíticos com spinifex e BiF’s) 
do Sideriano e (f) registro de cobertura sedimentar 
sub-horizontal fanerozóica (Formação urucuia). 

Por enfocar as coberturas neoproterozóicas 
do Cráton São Francisco, bem como depósitos 
associados à tafrogênese estateriana araí (BaRBoSa 
et al., 1969), os autores consideram como 

embasamento taD, rochas infracrustais mais velhas 
que 1,8 Ga, representadas pelo Grupo Riachão do 
ouro, Complexo almas-Cavalcante e Suite aurumina. 

Registros do evento transamazônico 
sobre os taD nos domínios da Folha arraias não 
foram reconhecidos, contrariamente ao episódio 
Brasiliano, responsável pelos empurrões desses 
terrenos paleoproterozóicos junto à borda do CSF, 
cujas evidências são factuais, afetando a tectônica 
original destas bacias e incluindo eventos tardi a pós-
tectônicos associados às coberturas estaterianas araí 
coberturas cratônicas Bambuí . 

em função dos padrões deformacionais 
peculiares reconhecidos nestes terrenos, o 
enfoque adotado neste capítulo foi calcado na sua 
individualização em termos de domínios estruturais 
e fases deformacionais progressivas, conforme 
sumarizado na tabela 4.1.
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4.2 - METODOLOGIA 

Para definição do arcabouço estrutural da Folha 
arraias foram extraídos inicialmente os principais line-
amentos de imagens SRtM, Relevo Sombreado e Ge-
ocover, posteriormente checados e auxiliados com os 
dados de campo. as imagens utilizadas foram georre-
ferenciadas no sistema de coordenadas utM, datum 
wGS-84, zona 23S. Como suporte à fotointerpretação, 
foi procedida análise qualitativa multitemática de da-
dos aeromagnetométricos em alguns sensores dispo-
níveis (1ª. Derivada, Campo Magnético total, aSa e 
iSa) nas diferentes bandas espectrais. 

em função de critérios de intersecção/
interferência, os megalineamentos estruturais 
contínuos marcados por falhas/zonas de cisalhamento, 
prováveis diques e dobras associadas às coberturas 
paleoproterozóicas, constituíram as primeiras feições 
destacadas, sequenciadas por estruturas lineares 
menores e descontínuas, como juntas ou fraturas. a 

DOMÍNIOS DEFORMACIONAIS

A B C D 

estruturas

Falhas/megazonas 
de cisalhamento 

de alto ângulo nS 
transpressivo dextral, 

foliação Sn e Sn+1, 
Lx subhorizontal, 

mesoflexuras abertas 
e crenulações, 
gnaissificação/
migamatização 

localizada

Falhas/megazonas 
de cisalhamento 

sinistrais e dextrais, 
flexuras abertas, 

crenulações 
transpostas e 
mesodobras 

abertas

Falhas extensionais 
nwSe, falhas 

reversas, juntas 
escalonadas 

(tension gashes), 
mesodobras 

e crenulações 
coaxiais, 

foliações S1/S2, 
estratificação 

cruzada acanalada 
e planar

acamadamento 
subhorizontalizado 

com discreto 
mergulho para w, 

falhamentos reversos, 
fraturamento 
subvertical, 

mesodobras isoclinais 
abertas

(atectônicas)

polariDaDe

De w para e marcada 
pela diminuição 

progressiva da de 
deformação

De w para e 
marcada pela 

diminuição 
progressiva da de 

deformação

- De w para e 

tectÔnica

Dúctil-Rúptil 
transcorrente/

Compressional tipo 
strike-slip

Dúctil a 
Dúctil-Rúptil 

Compressional

Rúptil-Dúctil 
extensional/

Compressional
Rúptil Compressional

MetaMoRFiSMo Xistos verdes a 
anfibolito

Xistos verdes 
anfibolito alto Xistos verdes Sem metamorfismo

CineMÁtiCa/veRGênCia

Dextral com vergência 
dos eventos em 

direção ao Cráton 
amazonas

Cisalhamento ne 
sinistral e dextral e 
subordinadamente 
nw, com vergência 

em direção ao 
Cráton amazonas

 Cavalgamento 
de nnw para SSe 

(pop-up) sugerindo 
vergência dos 

eventos para eSSe, 
sentido do Cráton 

São Francisco.  

Sentido Cráton São 
Francisco

distribuição geral dessas feições permitiu a definição 
do arcabouço tectono-estrutural para a área, utilizado 
como suporte para interpretação mais consistente dos 
contatos entre as unidades litodêmicas cartografadas 
e elemento primordial na elaboração de mapas de 
serviço de meso/macroestruturas.

Com o auxílio de padrões morfoestruturais 
positivos como quebras de relevo, cristas alinhadas 
e seções retilíneas de drenagens, a fotoleitura dos 
principais traços lineares permitiu delimitar áreas com 
padrões diferenciados no tocante à concentração, 
distribuição e comportamento destas macrofeições. 

Critérios amparados em dados de campo, 
fotointerpretação de imagens SRtM e aerogeofísica 
e análise da configuração da rede de drenagem da 
área, constituiram os principais elementos utilizados 
para caracterizar os padrões tectônicos nS, n30e, 
nw e ew, enfeixados nos domínios estruturais.

a análise estrutural da Folha arraias foi calcada 
na caracterização dos dados estruturais levantados 

Tabela 4.1 - Quadro esquemático com principais características dos domínios deformacionais da Folha Arraias.



Projeto Sudeste do Tocantins – Folha Arraias

79

(planares e lineares), tratados em diagramas de 
projeção polar do tipo Schmidt-Lambert (hemisfério 
inferior), utilizando-se o programa StereoNet 
(Shareware).

este procedimento serviu para uma 
caracterização preliminar da natureza deformacional 
da área em domínios deformacionais, (Figura 4.3), 
ressaltadas características peculiares dos diferentes 
ambientes como traços de foliações, lineamentos 
estruturais, zonas de cisalhamento, falhas e contatos 
litológicos, permitindo o reconhecimento de dois 
domínios morfo-estruturais, subdivididos em quatro 
segmentos deformacionais: domínio eminentemente 
dúctil (Domínio do embasamento, a e B) e domínio 
rúptil a rúptil-dúctil (Domínio das Coberturas, 
C e D). essa subdivisão auxiliou na provável 

Figura 4.3 – Imagem GEOCOVER da Folha Arraias com destaque para as megafeições estruturais, mostrando direções 
preferenciais NS, EW, N30E e NW.

hierarquização em fases para o entendimento da 
história deformacional das unidades que compõem 
a área de trabalho: terrenos almas-Dianópolis 
paleoproterozóicos remobilizados (Grupo Riachão 
do ouro, Complexo almas-Cavalcante e Suite 
aurumina), coberturas dobradas araí, evento 
glaciogênico Jequitaí e coberturas cratônicas sub-
horizontais Bambuí. 

4.3 - ARCABoUço eSTRUTURAL

as rochas associadas ao embasamento 
(taD) estão representadas por granitóides 
polideformados, de estruturação foliada a isótropica, 
eventualmente bandada e muito restritamente 
dobrados, gnaissificados e/ou migmatizados. 
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Segregação quartzo-feldspática nas porções mais 
deformadas dos milonitos sugere que a deformação 
principal ocorreu em condições de fácies anfibolito, 
distintamente das rochas associadas às coberturas 
Paleo/neoproterozóicas, as quais são marcadas 
por mesodobras abertas e crenulação,  com 
metamorfismo de baixo grau. 

três fases deformacionais progressivas (F1, F2 
e F3), foram caracterizadas junto a esses segmen-
tos, sendo uma fase (F1), associadas à transpressão 
e duas fases associadas a processos extensionais 
por alívio de pressão (F2 e F3), com registros restri-
tamente Brasilianos: Domínio a, dúctil-rúptil trans-
pressional, Domínio B, dúctil a dúctil-rúptil compres-
sional, Domínio C, rúptil a rúptil-dúctil extensional/
compressional, e Domínio D, rúptil compressional, 
Figura 4.4.

o domínio a caracteriza-se por estruturas 
dúcteis transpressionais dextrais de direção 
dominantemente nS, com alto ângulo de 
mergulho (50-80°). o domínio B caracteriza-se por 
tectônica compressiva representada por flexuras e 
crenulações. no domínio C domina uma tectônica 
extensional inicial seguida de compressão, marcada 
por mesodobras abertas com eixos para nw e Se 

e falhas de empurrão. a forte horizontalidade das 
camadas no domínio D é acompanhada de falhas 
reversas.

estas três fases deformacionais discriminadas 
foram associadas aos quatro domínios 
deformacionais: fase F1 (transpressional oblíqua) 
constitui etapa importante do rearranjo dúctil-
rúptil, associada provavelmente ao início do 
processo colisional entre os crátons amazonas e São 
Francisco. as feições geradas em decorrência dessa 
tectônica estão distribuídas a wSw do Lt (limite 
com as folha alvorada, Campos Belos e Dianópolis) 
e porção central da área e caracterizam expressiva 
discordância deformacional entre os terrenos taD e 
parte das coberturas araí. 

na Folha arraias foram reconhecidas 
características de provável processo colisional 
compressivo transamazônico, através de resquícios 
de prováveis zonas de sutura preservadas junto a 
esse conjunto paleoproterozóico representados 
por granitoides sin-colisionais da suite aurumina. 
Representa a mais antiga deformação reconhecida 
na folha, responsável por geração de pretérita 
foliação anastomosada preservada, com tendência 
geral nS e altos mergulhos e ou w, subparalela às 

Figura 4.4 – Compartimentação da Folha Arraias em domínios deformacionais A,B,C,D.
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zonas de cisalhamento nS, crenulações e eixos de 
mesodobras abertas caindo em torno de 10°n. esta 
foliação penetrativa é característica em cada tipo 
de rocha, como nos BIF’s e quartzitos ferríferos, 
marcados por expressiva xistosidade plano-axial 
vertical. nos quartzitos do Grupo araí, esta feição 
caracteriza-se por exibir superfícies contínuas com 
orientação das micas. Junto a esta Sn marcada por 
cisalhamento simples alto ângulo, ocorre lineação 
(Ln) de estiramento de baixo ângulo para S ou n e 
cinemática dextral de SSw para nnw.

Com a progressão da deformação, decorrente 
do encurtamento crustal, sucede uma rotação do 
vetor σ1 para n30e, formando zonas de cisalhamento 
transpressivas dextrais n20-40e. o relaxamento da 
compressão e rotação de σ1 para n30e é marcado por 
transcorrência, reorientação e aumento no esforço 
principal na direção ne. no decorrer deste evento 
transpressional, rochas associadas a esta fase F1 tanto 
no domínio dúctil-rúptil como dúctil a dúctil-rúptil, 
foram submetidas a altas t/P, forte recristalização de 
grãos de quartzo e indícios de reações hidrotermais 
em condições xistos verdes, favorecendo a geração de 
micas brancas as expensas dos feldspatos.

a fase F2 (ii) está sendo associada à 
reativação de pretéritas estruturas Pré-Brasilianas 

e caracterizada por tectônica extensional nw/
Se, dominantemente impressa sobre os litotipos 
vinculados aos segmentos C e D. a terceira fase 
deformacional F3 (iii), encontra-se vinculada a uma 
tectônica caracterizada dominantemente por alívio 
de pressão responsável por uma estruturação ew, 
seccionando, porém, as rochas associadas a todos os 
domínios. 

estes padrões tendem a seguir uma distribui-
ção e orientação heterogênea em função do domínio 
onde são predominantes. essas megaestruturas ca-
racterizam uma compartimentação associada a sis-
tema de drenagem dominantemente dendrítico que 
marca um contraste morfoestrutural representado 
por cristas de quartzitos, plataformas carbonáticas e 
relevos constituídos pelo embasamento paleoprote-
rozóico.

nas porções oeste e central da folha registrou-
se maior concentração de mega-estruturas 
subparalelas nS e n20-30e (ZCD), contínuas, 
entrelaçadas, dúcteis e transcorrentes, exibindo uma 
movimentação dominantemente dextral, associada 
aos terrenos mais antigos, normalmente truncados 
e deslocados pelos padrões ew. no âmbito das 
coberturas neoproterozóicas cartografadas na porção 
leste, onde domina um padrão descontínuo, rúptil e 

Figuras 4.5 – (a e b) Vista em planta de zona de cisalhamento transcorrente dextral (ZCD). Foi caracterizada forte 
foliação NS com Lx 15/S, localidade de Príncipe (ponto SA80), (c) zona de alto strain, marcada por tectônica NS/sv, 
truncada por falha EW/35S e (d) vista panorâmica de relevo cárstico no domínio das coberturas neoproterozóicas 

Bambuí. Observa-se sistema de faturamento sub-vertical e falhas reversas em calcários pretos da Fm Lagoa do Jacaré, 
deformação rúptil.
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mais espaçado, representado por falhas e fraturas 
nw/Se e subordinadamente ew, a distribuição 
ocorre de forma diferenciada daquela registrada nas 
porções central e norte da folha, onde a ocorrência 
dessas macrofeições é mais difusa, porém similar 
àquelas fotointerpretadas na porção oeste da área 
(Figura 4.5).

os lineamentos nw/Se revelam padrões 
similares aos n30e em relação à continuidade dos 
seus traços, porém mostram menor densidade 
em relação àqueles e aparentemente, idênticas 
relações de truncamento e deslocamento dos 
padrões nS e ew (Figura 4.6 a, b). Quanto à 
cinemática exibida por estes dois conjuntos de 
estruturas, não se pode estabelecer o caráter 
dominante, uma vez que os lineamentos nw/
Se por vezes deslocam os nS de modo dextral ou 
sinistral e são interceptados pelo sistema n30e, 
embora os dados de campo tenham revelado 

relações de deslocamento aparentemente 
recíprocas. na porção w da área, o padrão n30e 
encontra-se truncado pelo ew e mostra cinemática 
transcorrente dextral e localmente, sinistral. o 
sistema ew ocorre nas porções sul, central e norte 
da área, infletindo suavemente junto às coberturas 
Bambuí para ene-wSw e extrapolando no sentido 
we a partir de Paranã para fora dos limites da 
área, Figura 4.7 a, b.

Dados de campo não permitiram caracterização 
de prováveis diques recentes, realçados em sensores 
aerogeofísicos, muito em decorrência do elevado 
grau de intemperismo que estão submetidas 
estas rochas, cujas estruturas são restritas muito 
provavelmente a maiores profundidades e associadas 
a zonas de falhas. Sua caracterização tornou-se muito 
limitada, restringindo-se a pequenos blocos soltos, 
sem expressão morfológica ou representatividade 
cartográfica.

Figuras 4.6 – Cronologia de eventos rúpteis (porção SW da folha), afetando os monzogranitos da Suite Aurumina, 
afloramento SA118A. (a) Veio de quartzo NW deslocado por falha EW rúptil e NS com movimentação sinistral e (b) 

foliação milonitica NS a N10E deformando o veio de quartzo cisalhado (mais espesso)  deslocado por falha rúptil EW 
mostrando cinemática dextral.

Figuras 4.7 – (a) Detalhe em planta de veio N25W cortando o veio N15E, cinemática sinistral e (b) Tectônica EW, 
rompendo dique aplitico NS, encaixado em monzogranito peraluminoso da Suite Aurumina, SA130.
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4.4 - DOMíNIOS ESTRUTURAIS

4.4.1 - Domínio Estrutural A do embasamento

este domínio é marcado por estruturas dúcteis 
transpressionais (fase F1), com prolongamento para 
as folhas Dianópolis, alvorada e Gurupi. as rochas 
exibem uma deformação pretérita (transamazônica 
Riaciano-orosiriano) retrabalhada no ciclo Brasiliano.  
engloba o conjunto litodêmico taD (granitóides 
peraluminosos da Suite aurumina, metaluminosos 
CaC e metavulcânicas GRo, unidade Córrego do 
Paiol), gerado a partir da justaposição de terrenos 
Paleoproterozóicos e interpretado como rochas 
de arco magmático (CRuZ; KuYuMJian, 1996) 
estes litótipos exibem uma paragênese mineral à 
base de quartzo, plagioclásio, K-feldspato, biotita, 
muscovita, granada e epidoto e foram submetidos a 
metamorfismo fácies xistos verdes a anfibolito, em 
prováveis, condições de médias/baixa t/P (zona da 
granada e hornblenda). Contatos entre unidades 
litoestratigráficas dos taD paleoproterozóicos são 

tectônicos ou afetados por zonas de cisalhamento 
nS.

neste domínio a deformação por 
cisalhamento simples é heterogênea e representada 
por estruturas penetrativas marcadas por extensas, 
confinadas e anastomosadas megazonas de 
cisalhamento nS, dominantemente dextrais que 
marcam faixas de alto/baixo strain instaladas nos 
metagranodioritos e metatonalitos protomiloníticos 
a miloníticos localmente dobrados, além de raros 
tipos gnaissificados, e isotrópicos (Figuras 4.8 a, b, 
c, d). 

a evolução deformacional dos terrenos 
englobados no domínio a, é caracterizada 
originalmente por esforços compressionais 
oblíquos gerando uma estruturação pretérita, 
marcada nos litótipos por zonas de cisalhamento 
dextrais e duas foliação (Sn e Sn+1), sendo Sn a 
principal e penetrativa, milonítica/protomilonítica 
de orientação geral nS associada a Lx de 
estiramento de baixo ângulo e Sn+1, secundária, 
menos penetrativa, orientação n20e e pode sugerir 

Figuras 4.8 – (a) Afloramento de biotita tonalito milonítico em estreita faixa de alto strain (domínio A), marcada 
por foliação dúctil NS/45E, ponto SA253, montante do Córrego Redenção, vista em planta, (b) bt tonalito milonítico 

exibindo discreta gnaissificação, afloramento, SA 243, Córrego Rosilho, (c) Vista em planta de granitoide cortado por 
shear zones NS confinadas, afloramento SA252 e (d) Restritas faixas de gnaisse de composição tonalítica, (TTG), sul de 

Príncipe,  ponto SA252
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uma sobreposição de fases caracterizada rotação 
da foliação Sn, subparalelamente ao Lineamento 
transbrasiliano. 

o comportamento das medidas de foliações 
neste domínio em diagrama equiárea (hemisfério 
inferior), mostram dois conjuntos de pólos de 
planos (Sn e Sn+1), associados à F1, as quais 
mostram uma distribuição com máximo unimodal 
nas direções nnw/SSe e n30e e médios a elevados 
ângulos de mergulho para ne e nw (Figuras 4.9 
a-b e c-d). 

Figuras 4.9 – Estereograma equiárea de frequência das foliações no Domínio A, transpressional, mostrando as direções 
preferenciais de foliações Sn, fase F1, (a-b).

Superfícies Sn são coerentes com o trend re-
gional principal e marcam foliação pervasiva nS com 
mergulhos variáveis entre 60/80o e ou w. Foram re-
conhecidos dois tipos de foliações: (a) foliação milo-
nítica, mais representativa, espaçada e anastomótica, 
caracterizada pela orientação dos minerais máficos 
(biotita e hornblenda) e quartzo, contornando porfi-
roclastos alongados de feldspatos recristalizados nas 
bordas e, (b) foliação cataclástica e muito localizada, 
exibindo clivagem espaçada com fraturas preenchidas 
por epidoto e clorita, Figuras 4.10 a e b.

Figuras 4.10 – (a) Bt granióide milonítico, SA240, Córrego da Ilha, (b) Foliação cataclástica em biotita tonalito, ponto 
SA128, Fazenda Vereda. 
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a componente transcorrente ainda 
associada a F1 transpressional gerou zonas de 
cisalhamento dextrais e localmente transposição 
em acamadamentos ígneos subparalelos aos dois 
conjuntos de foliações gerados na fase compressiva. 
as principais feições miloníticas desenvolvidas em 
níveis crustais relativamente profundos (zona da 
granada) estão representadas por shear zones n30e 
e bandas de cisalhamento rúptil-ductil confinadas 
associadas às faixas de alto strain, (Figuras 4.11). 
essas feições com retrabalhamento Brasiliano estão 
documentadas na rodovia Conceição do to-Paranã. 
no campo rúptil, as mais expressivas estruturas 
correspondem a fraturas, falhas e veios de quartzo 
n20-30e que cortam veios nS.

Com a progressão da deformação (fase F1) 
e associados às zonas de cisalhamento, foram 
registrados indicadores de movimentação em 
estruturas assiméticas, com cinemática dextral 
(Figuras 4.12) e subordinadamente sinistral, nas 
diversas escalas, marcados por pares S/C, veios 
de quartzo remobilizados e dobrados (fabric L) e 
porfiroblastos s rotacionados. 

nas porções mais deformadas, feições lineares 
marcam cisalhamento simples não coaxial e são 
definidas pela orientação lamelar de filossilicatos e 
grãos estirados de quartzo (Lx= 10-20º; nS)  boudins 
assimétricos sigmoidais, estirados e achatados no 
plano da foliação e mullions, (tectonito L). no ponto 
Sa85 (Córrego taboca), biotita tonalito bandado 
exibe lineação de estiramento mineral Lx 5/n, 
(Figuras 4.13), sugerindo transpressão. 

Foram registradas neste domínio 18 medidas de 
Lx (Figuras 4.14 a, b), sendo que a maioria exibe baixo 
ângulo de caimento (valores médios entre 0 e 40°) pre-
ferencialmente para n ou S, com discreta inflexão para 
nw e Se. Lineações de estiramento exibem direção pa-
ralela ao strike das foliações e mergulhos baixos para n 
ou S, refletindo uma tectônica transcorrente, associa-
das as shear zones, com milonitização associada. 

em lâmina delgada, os litótipos inseridos no do-
mínio do embasamento mostram texturas lepidoblás-
ticas e nematoblásticas, onde os constituintes mine-
rais exibem forte extinção ondulante e porfiroclastos 
de feldspatos recristalizados e rotacionados, (Figuras 
4.15 a, b, c e d).

Figuras 4.11 – Deformação F1 em granodiorito milonítico, (a) mesodobra mostrando foliação Sn transposta e rompida 
(Sn+1) por banda de cisalhamento transcorrente dextral, ponto SA252, vista em planta, (b) contato brusco entre mon-
zogranito porfirítico, (foliação Sn N10W) e granodiorito fino a médio, aspecto gnáissico, estirado, foliação Sn+1 N20E, 
afloramento LL57, (c) Granitóide milonitizado (afloramento SA32), Sn subverticalizada em zona de cisalhamento NS 

(fase F1) e (d) Mesma rocha milonítica, exibindo veios estirados e dobrados. 
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Figuras 4.12 – Exemplos de indicadores cinemáticos no domínio A, (a e b) Biotita tonalito milonítico com Sn NS/70E, 
exibindo superfície SC, indicativa de movimentação dextral, ponto SA91, Ribeirão da Canoa (foto a) e (foto b) Córrego 
Barreiro, afloramento SA96, (c) Seção lateral exibindo veios de quartzo flexurados e rompidos em biotita granodiorito, 
Sn NS/90E e Lx 15/N, (ponto SA81a), 35km a N da rodovia para Príncipe e (d) Porfiroblastos de feldspatos rotacionados 

mostrando cinemática dextral em monzogranito milonítico, afloramento SA85, Córrego Taboca.

Figuras 4.13 – (a) Biotita tonalito com Lb 5/N, ponto SA85, vista em planta, (b) Vista em planta de boudins assimétricos 
em biotita monzogranito, afloramento SA98, Sn NS/40W, (c) Seção exibindo granitoide milonítico verticalizado em zona 
de cisalhamento NS, Sn NS/45W e Lx 05/N (ponto SA253) e (d) Vista em corte de Lx 10/345 (tectonito L), Rio São Miguel.



Projeto Sudeste do Tocantins – Folha Arraias

87

Figuras 4.14  – Estereograma equiárea de frequência das lineações mineral e/ou de estiramento (a, b), associadas à 
foliação Sn.

Figuras 4.15 – (a) Bt tonalito de granulação grossa exibindo cristais de plagioclásio com plano de maclas deformado, 
(ponto SA22, rodovia BR-050) e (b) foliação milonítica em metatonalito, caracterizada pela orientação de palhetas de 

biotita e muscovita, (afloramento SA80), fotomicrografias em LP.

Dobramentos mesoscópicos foram localmen-
te documentados e estão representados por flexuras 
abertas, geradas por transposição de veios de quartzo 
e crenulações de plano axial aparentemente subpara-
lelo à foliação Sn e Lb com caimento de baixo ângulo 
para n e S. no ponto Sa91 (Ribeirão da Canoa), em 
biotita tonalito da Suite aurumina, observa-se dobra 
aberta cuja superfície axial é subparalela a foliação 
milonítica. outro exemplo peculiar de estrutura foi 
documentado no ponto Sa98 (Córrego Penca), região 
de Serranópolis, onde veios de quartzo encontram-
-se rompidos e transpostos, (dobras em Z), junto aos 
planos de foliações Sn de alto ângulo. no ponto LL70 
(pedreira na rodovia Paranã-São Salvador), biotita me-
tagranito dobrado, exibe planos axiais dispostos para-
lelamente à foliação Sn e apresenta charneiras espes-
sadas com eixos coaxiais (Figuras 4.16).

Foram documentadas, de forma descontínua e 
irregular, incipientes feições similares a dobras intra-
foliares assimétricas e dobras de fluxo, (Figuras 4.17).

no domínio a predomina um padrão de 
fraturamento nS à n10e/90, distribuído isola-
damente ou constituindo conjuntos espaçados 
em escala métricas. essas fraturas definem pa-
res conjugados com espaçamento entre 50 cm a 
1 m e apresentam-se contínuas e penetrativas. 
veios de quartzo são normalmente contínuos, es-
pessuras e extensões centimétricos a métricos e 
espaçamentos variáveis entre 3 a 60 cm. exibem 
formas lineares a sigmoidais e localmente des-
contínuos (Figura 4.18 a). Quando associados às 
fraturas ao longo dos planos de foliação, apresen-
tam-se curtos e centimétricos. as fraturas estão 
preenchidas dominantemente por quartzo e ra-
ramente epidoto e clorita. alguns dos veios es-
tão associados às bandas de cisalhamento dúctil. 
Quando analisados em projeção estereográfica 
através de diagrama de rosetas (Figura 4.18 b), 
os veios exibem direções nS, n20e, n30w e ew, 
com mergulhos subverticais. 
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Figuras 4.17 – (a) Padrão anastomosado em biotita granitoide boudinado, exibindo bandamento composicional 
levemente ondulado, de orientação N30W, (ponto SA252) e (b) Vista em planta de biotita granodiorito exibindo dobras 

intrafoliares com flancos dobrados e transpostos, afloramento SA78b.

Figuras 4.16 – Deformação associada a foliações de alto ângulo, em tonalitos da Suite Aurumina, (a) Dobra aberta 
assimétrica em biotita tonalito, (ponto SA91), com plano axial subparalelo a foliação N20E/40SE e Lb 10/N e (b) 
Granodiorito exibindo veios quartzo-feldspáticos rompidos e transpostos, indicando cinemática dextral, vista em  

planta (afloramento SA98).

4.4.2 - Domínio estrutural B do embasamento 

o Domínio B engloba rochas metassedimen-
tares, metavulcânicas e granitóides peraluminosos e 
metaluminosos, de idades neoarqueana a Paleopro-
terozóica associados aos taD. abrange as porções nor-
te e central da Folha arraias com prolongamento para 
sul da Folha Dianópolis, desenhando faixa em forma 

Figuras 4.18 – (a) Padrões de distribuição de fraturas com destaque às orientações preferenciais NS e NW e EW e (b) 
diagrama de rosetas exibindo padrão de fraturas N10E, Domínio A.

de cunha e distribuição mais espaçada em relação às 
estruturas cartografadas no domínio a. De modo si-
milar ao domínio a, predomina uma paragênese mi-
neralógica à base de quartzo, plagioclásio, k-feldspato, 
hornblenda, biotita, sillimanita, cianita e granada. a 
deformação é heterogênea e o cisalhamento simples 
é marcado por megazonas de cisalhamento ne sinis-
trais e dextrais e subordinadamente nw. 
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Figuras 4.19 – (a) Crenulação e mesodobras isoclinais em 
BIF. Estas formações exibem Intercalações de quartzo e 
hematita que conferem aspecto bandado típico. Local-

mente, apresentam superfície axial subvertical e Lb com 
caimento para S, ambas as feições associadas à fase F1 
e (b) Metachert ferrífero bandado exibindo foliação Sn 

NS/50W, ponto LL48.

em sensores aerogeofísicos, na 1ª derivada 
vertical, a mais expressiva megafeição corresponde a 
um conjunto de faixas nnw e ne, associadas ao Grupo 
Riachão do ouro, similares àquelas descritas por Costa 
et al. 1976. Segundo estes autores, corpos orientados 
para ne podem estar associados ao Lt, enquanto 
ramificações nw estariam vinculadas à Falha Paranã, 
muito embora na área, prováveis relações de contato 
entre os corpos não tenham sido observadas.

nos raros afloramentos preservados na região 
entre Conceição-to e taipas, foram registradas 
foliações miloníticas nw-Se e ne-Sw de médio 
a alto ângulo com mergulhos para Sw e nw em 
metassedimentos, circundadas por faixas de 
metagranodioritos e metatonalitos protomiloníticos a 
milonitizados CaC, (Figuras 4.19).

este domínio é caracterizado por predomínio 
de forte encurtamento crustal e exibe feições 
dúcteis marcadas por flexuras, mesodobras abertas 
e mesocrenulações transpostas por processos 
deformacionais mais jovens quetransamazônico, que 
obliteraram suas estruturas originais, além de um 
discreto bandamento gnáissico de ocorrência restrita. 

a foliação milonítica nnw-SSe, fornecida pelo 
alinhamento de minerais micáceos, exibe mergulhos 

elevados para wSw, sendo que nos metatonalitos 
apresenta-se crenulada. Lineações de estiramento 
são difusas, com caimentos para SSw e nne e estão 
associadas à foliação nw (fase F3), que corta a 
estruturação n20e mais antiga, (F1). 

Foram registradas neste domínio 66 medidas 
de foliações Sn, cujo comportamento geral dos dados, 
mostra trends para nw/Se e localmente, ne/Sw e 
elevados a médios mergulhos para wSw (Figuras 
4.20 a e b). adicionalmente, foram representadas 11 
medidas de lineações (Figuras 4.20 c), cujos padrões 
são bastante difusos e exibem caimentos médios a 
altos para ne e Sw.

Figuras 4.20 – Estereogramas de frequência (hemisfério 
inferior) de polos de foliações (Sn) e lineações do domí-
nio B. Neste domínio as foliações (a) e (b) apresentam 

direção geral N10W/65SW e localmente NE com mergu-
lhos altos e (c) Lx para NE e SW, com caimentos médios a 

altos.
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Figuras 4.21 – (a e b) Veios extensionais escalonados (“tension gashes”), cortando granitóides cálcio-alcalinos CAC 
em zona de cisalhamento rúptil transcorrente sinistral N30W. O tensor extensional (σ1) apresenta direção N30E (veios 
ortogonais), afloramento SA178a, região de Conceição-TO, vista em planta e (c) modelo Riedel para veios extensionais.

Figuras 4.22 – Diagrama de rosetas do Domínio B, mostrando duas famílias principais de fraturas (fase F3), nas 
direções N20E e N50W (a) e uma representatividade de veios segundo N20W e N30E (b).

no afloramento Sa178a foi registrado 
granitoide pouco deformado, à base de quartzo, 
plagioclásio, k-feldspato e hornblenda, exibindo 
muito restritamente feições extensionais tipo tension 
gashes. Fraturas extensionais n30e (σ1), poderiam 
estar associadas à tectônica F1, enquanto o conjunto 
de fraturas n50w foi vinculado à fase F2, ambas com 

prolongamento para sul da Folha Dianópolis, Figuras 
4.21.

no diagrama de rosetas, 14 medidas de fraturas 
mostram padrões preferenciais n30e e n50w. Foram 
plotadas 15 medidas de veios, os quais mostram 
uma distribuição predominante n20w e secundária 
n30e, com mergulhos subverticais (Figuras 4.22).
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4.4.3 - Domínio estrutural C das Coberturas

engloba metapsamitos, metaconglomerados 
e restritas metavulcânicas com raras intercalações 
de metapelitos, deformados em níveis crustais 
rasos, fácies xistos verdes a anquimetamórfica, 
com paragênese à base de quartzo, feldspatos, 
clorita e óxido de Fe. Sua distribuição está limitada 
exclusivamente às porções Sw e S da área, no limite 
com as folhas alvorada, Campos Belos e Porangatu. 
a estruturação dos metassedimentos desta bacia 
do Rift araí é suavemente ondulada e mostra uma 
orientação nnw-SSe com baixos mergulhos para 
SSw, (Figuras 4.23).

Critérios como a proximidade do 
embasamento (CaC, Suite aurumina), nas cercanias 
dos metassedimentos araí, tectônica extensional (Fi) 
e uma sedimentação tipicamente continental de mar 
raso, (quartzitos, metarcóseos) e restrita participação 
pelítica, podem vincular essas coberturas a ambiente 
rift intracontinental. nas cercanias da Fazenda 

Figuras 4.23 – (a) Pacote de metapelitos suavemente flexurado com S0 N30W/20NE, ponto SA176, corte vertical, perfil 
WE e (b) Vista em planta de pacote de argilitos acinzentados com S0 N10W/30SW, ponto SA214. A rocha é cortada por 

fraturas NS/sv.

Figuras 4.24 – (a) Vulcânica saprolitizada Araí, ponto SA20a. As encaixantes correspondem a metagranitóides 
Aurumina e 4.24 (b) imagem Raster 1ª. DV de recorte da Folha Arraias 1:250000, mostrando em detalhe o afloramento 

SA20a e sua posição em relação à zona de falha N20E (LT).

vargem alegre e na Serra das Caldas, ocorrem 
prováveis relações de contato através de zonas de 
cisalhamento n65w/40ne entre metagranitóides 
aurumina e metassedimentos araí, Figuras 4.24 a, b.

as estruturas reconhecidas nesse terreno 
sugerem uma evolução em dois estágios 
deformacionais contínuos e progressivos: fase Fi, 
rúptil-dúctil extensional e fase Fii, rúptil a rúptil-
dúctil transpressiva.

a fase Fi foi caracterizada restritamente junto 
a um garimpo abandonado de quartzo branco na 
borda Se da Serra Branca, cercanias de arraias. 
Paredão de quartzito discretamente foliado e muito 
alterado com 5m de espessura é cortado por enxame 
de veios de quartzo (tectônica dúctil-rúptil), os quais 
foram associados a estruturas extensionais “tension 
gashes”, com σ1 n30w, orientados subparalelamente 
a Serra Branca, figura 4.25.

a fase Fii é marcada por manifestações rúptil 
a rúptil-dúctil, com componente transpressivo, 
responsável por lineações de estiramento e falhas 
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reversas com movimentação up-dip, associadas às 
shear zones transcorrentes ne, nw e ew. Localmente 
ocorrem “mesodobras” abertas com plano axial 
inclinado e crenulações subsidiárias de natureza 
coaxial, vinculadas à intersecção dessas zonas de 
cisalhamento e caimento dos Lb para nw ou Se, 
figuras 4.26. 

no ponto LL19 (borda w da Serra Branca), 
foi documentada às margens do Rio Formoso, uma 
superfície S1 N30W/60SW crenulada, gerando 
superfície S2 n25w/80Sw, (Figuras 4.27).

Figuras 4.26 – (a) Vista em planta de muscovita-xistos discretamente crenulados (afloramento SA11a), (b) vista 
horizontal de fragmentos englobados por xisto milonítico crenulado em shear zone. A lapiseira é paralela à lineação de 

estiramento, Rio Santa Isabel, afloramento SA23 e (c) mesocrenulação em quartzitos (ponto SA264).

Figura 4.25 – Vista em corte exibindo tension gashes com 
σ1 N150 em quartzitos, marcando provável transição 

rúptil para rúptil-dúctil.

adicionalmente, foram associadas a este 
evento transpressivo Fii, estreitas, localizadas 
e confinadas zonas de cisalhamento em forma 
de cunha cortando esses metassedimentos, 
caracterizando uma deformação em níveis mais 
profundos e juntamente com silicificação, sugerem 
que antigas falhas canalizaram essa deformação. 

no final do paleoproterozóico com o 
fechamento desta bacia, a pretérita tectônica 
extensional de baixo ângulo n30w foi gradualmente 
substituída por falhas reversas e rotação do vetor 
σ1 nw/Se para n30e. essa mudança é marcada 
por evento compressivo de alto ângulo e inversão 
do sentido de movimentação da bacia, confirmado 
na Folha arraias pela configuração morfológica da 
Serra Branca, porção central da área.

o afloramento mais representativo 
desse evento compressivo foi registrado nas 
proximidades de arraias (ponto Sa68, Pedreira da 
eGeSa, figuras 4.28). Quartzitos e quartzo-arenitos 
maciços a discretamente laminados, fraturados e 
localmente estratificados exibem So n30e/25Se 
preservado. estes litótipos são cortados por 
dois sistemas de falhas reversas n40e/30Se e 
n75e/50nw e exibem localmente superfícies 
marcadas por slikensides, que sugerem que o 
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Figuras 4.27 – (a) Seção exibindo foliação S1 e S2 (crenulação, fase Fii) em quartzito, ponto LL19 e (b) detalhe em corte.

bloco nnw cavalgou sobre o bloco SSe, marcando 
estrutura em flor positiva, (pop-up) e sugerindo 
provável rampa oblíqua em função dos médios 
a elevados caimentos. Foram reconhecidos no 
domínio C três sistemas de falhamentos, (Figura 
4.29): (a) falha extensional nw/Se; (b) falhas 
de empurrão nne/SSw, constituindo feições 
compressionais tardias coerentes com os Lb, 
cavalgando os metassedimentos de topo do Grupo 
araí (Formação traíras), sobre os taD e (c) falhas 
transcorrentes ew (fase F3), posteriores a todos 
os demais sistemas rúpteis da área.

veios de quartzo apresentam-se boudinados 
com cerca de 2 a 3 m de comprimento, espessuras 
centimétricas, distribuídos paralelamente 
aos So, exibindo trend nw/Se e cortam 
metapelitos, quartzitos e metaconglomerados. 
os metaconglomerados polimíticos restringem-se 
dominantemente à região de arraias e ocorrem 
junto aos xistos miloníticos do Grupo araí e 
no contato dos metapsamitos com litótipos da 
Formação Sete Lagoas, estando representados 
tanto por uma matriz suportada por clastos como 
por material arenoso com fragmentos de quartzitos, 

Figuras 4.28 – Deformação rúptil-dúctil com provável estrutura tipo pop-up, (flor positiva), afetando os metaquartzitos 
Araí, (a e b), falhas reversas N75E/45NW e N40E/30SE, (fase Fii, compressional), pedreira da Egesa, proximidades de 

Arraias, ponto SA68.

Figura 4.29 – Sistemas de fraturas em quartzitos 
subhorizontalizados. O sistema EW (transcorrente) corta o 

sistema NS.

granitóides e vulcânicas. Muito embora não tenham 
sido registrados fragmentos ou clastos estirados 
ou imbricados, estas rochas exibem relativo grau 
de angulosidade, indicando proximidade da área-
fonte, Figuras 4.30.
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em zonas de menor strain foram preservadas 
estruturas de alta energia como estratificação plano-
paralela e cruzadas acanaladas de pequeno/médio 
portes, exibindo topo plano e base estratificada, 
(Figuras 4.31 a, b), provavelmente representando 
pequenos canais ou tributários de sistemas fluviais.

Localmente, os rochas metassedimentares são 
constituídos por fração fina a muito fina. 

no domínio C, em diagrama equiárea polar, 
são apresentados nas Figuras 4.32 a, b, 62 dados de 
foliações (S1) nw/Se (fase extensional), que mostram 

Figuras 4.30 – (a) Conglomerado polimítico mostrando elevada angulosidade dos fragmentos, ponto SA221 e (b) cine-
mática dextral na falha que corta os metaconglomerados polimíticos Araí, (afloramento LL08).

médios a altos valores de mergulhos para wSw e 
ene. o estiramento mineral está representado por 
12 medidas de Lx com caimentos médios/altos para 
Sw e ne, (Figura 4.32c).

Foram caracterizados neste segmento 
dois conjuntos principais de superfícies planas 
e três sistemas de falhas: (a) foliação principal 
(S1), plano axial de baixo ângulo de mergulho, 
extensional Fi, subparalela a falhas nw/Se, 
exibindo localizada crenulação (S2); (b) falhas de 
empurrão n60e/80nw, geradas pela rotação das 

Figuras 4.31 – Estruturas sedimentares primárias, preservadas em sedimentos do Gr. Araí, (a e b) Seção mostrando 
cruzadas acanaladas em dolarenito, pontos SA215 e SA06 e (c) vista em planta de metassiltito exibindo sentido de fluxo 

fornecido por ripples assimétricas, (afloramento SA72).
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Figuras 4.32 – Estereogramas de foliações e lineações do Dominio C. Neste segmento prevalece o conjunto das folia-
ções associadas à fase extensional Fi de direção predominante N30W com mergulhos altos para SW (em torno de 65° 
a 70°), enquanto as feições associadas à fase compressional Fii, são pouco representativas nos diagramas (a e b) e (c) 

medidas de Lx mostrando concentração de polos com caimentos médios a altos para SW e NE.

nw/Se pré-existentes, brasilianas e responsáveis 
por alçar metassedimentos sobre coberturas 
neoproterozóicas Bambuí, com subparalelização 
de S1 e S2 aos planos de falha nS/50w e (c) falhas 
transcorrentes ew associadas a uma tectônica 
rúptil posterior (F3).

Foram medidos no domínio C três conjuntos 
de fraturas segundo n10e, n80w e n45e. o sistema 
n10e constitui o mais importante em termos 

econômicos, associando-se ao aquífero termal 
registrado na Fazenda Mansão das Caldas, S de 
Paranã. 

Foram plotados em diagramas (pólos e 
rosetas), 19 medidas de fraturas, com discreta 
concentração nS e médios a altos mergulhos, 
(Figuras 4.33). no diagrama de rosetas esse 
conjunto exibe significativa dispersão, com fraturas 
nS, ew e n45w.

iguras 4.33 – (a) Diagrama de isodensidade polar de fraturas no domínio C e (b) Diagrama de rosetas mostrando a 
distribuição das medidas de fraturas. 
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4.4.4 - Domínio estrutural D das Coberturas 

envolve extensa cobertura cratônica 
neoproterozóica representada por calcários e 
dolomitos cuja paragênese mineral constitui-
se de calcita (esparita) e óxido de Fe. as rochas 
apresentam-se fraturadas e falhadas e constituem 
uma faixa distribuída na porção leste da área, 
prolongando-se para as folhas Campos Belos, 
Dianópolis e estado da Bahia. estas coberturas 
representam a porção estável da borda w do 
CSF em função da expressiva horizontalidade das 
camadas, com evidências pouco significativas 
da tectônica Brasiliana, (CoRDani et al., 1968; 
aLMeiDa et al., 1973). nas três unidades de 
cobertura cartografadas nesse domínio rúptil, não 
ocorrem registros de expressivos dobramentos, 
porém raras dobras isoclinais, abertas e 
recumbentes (Figura 4.34), as quais sugerem 
provável origem atectônica e foram geradas pela 
sobrecarga do pacote sedimentar. 

Dados magnetométricos (1ª. Derivada), 
mostram contínuas falhas ew defletidas para ne 
e nw (Zona de Cisalhamento Paranã), marcando 
megafeições rúpteis que seccionam estas coberturas 
(Figuras 4.35). 

esse conjunto litodêmico é cortado por 
estruturas superimpostas e subverticalizadas, 
representadas por falhas reversas, fraturas 
subverticais e Lx de alto ângulo. essa tectônica de 
cavalgamentos (compressão) se encontra marcada 
por trends variáveis, com dispersões para ne, 
nw e ew. Medidas de foliações mostram trends 
gerais nS com mergulhos para w e restritamente, 
e (Figuras 4.36). no contexto da Fm. Sete Lagoas 
predomina um padrão de falhas nw/Se, menos 
espaçado, mais contínuo e distribuído de forma 

Figura 4.34 – Vista em perfil de dobra deitada, Fm. Sete 
Lagoas, frente de lavra da Mina Itafós.

Figuras 4.35 – Feições tipificadas no domínio D, (a) Fraturas subverticais em calcários pretos, (ponto SA65) e  
(b) Vista em corte de camadas basculadas de calcários em zonas de falhas, próximo à zona pericratônica,  

afloramento SA104.

peculiar em relação à Formação Serra de Santa 
helena, onde ocorrem falhas nw/Se que defletem 
para ne/Sw, cujo comportamento é mais espaçado 
e contínuo. Junto à Fm. Lagoa do Jacaré essa 
tectônica se manifesta através de feições menos 
espaçadas e contínuas, predominantemente ew e 
nw/Se.

Foram plotadas 49 medidas correspondentes 
a planos So. as direções de estruturas primárias 
são nnw, nne e ew (fase F3), com mergulhos 
subhorizontalizados, tendência mais acentuada para 
w e discreta defletância para wnw (Figuras 4.37 a 
e b).

Foram extraídas nove medidas de fraturas 
em afloramentos dessas rochas, representadas 
nas Figuras 4.38, por discreta orientação nw/
Se e nS, com mergulhos moderados a altos, até 
subverticalizados. 

na tabela 4.1 e figura 4.39 são apresentadas 
algumas características levantadas nesses domínios 
estruturais. 



Projeto Sudeste do Tocantins – Folha Arraias

97

Figuras 4.36 – (a) Vista em corte de calcário subhorizontalizado (ponto SA224), (b) calcário subverticalizado com So 
N55E/75NW e (c) Pacote de pelitos exibindo So 260/30 e Sn 270/65.

Figuras 4.37 – (a) Distribuição de medidas de S0 e (b) Diagrama polar exibindo o comportamento das medidas de 
mergulho no domínio D, Grupo Bambuí, n=49

Figuras 4.38 – (a) Diagrama de contorno dos pólos das atitudes de mergulho para as fraturas do domínio D e (b) 
Diagrama de rosetas de direções de fraturas para o domínio D, n=9
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Figura 4.39 – Mapa sombreado ilustrando a distribuição das megafeições deformacionais nos domínios A, B, C e D na 
Folha Arraias.
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5 — EvOLUÇÃO GEOTECTôNICA

a Província tocantins-Pt (aLMeiDa et al., 
1977, 1981), (aLMeiDa; haSui, 1984), na qual se 
insere a Folha arraias, foi subdividida por Fuck et al. 
(1994), em faixas Brasília-FDB, Paraguai-araguaia e 
Maciço de Goiás, figura 3.1. a FDB é representada por 
dobramentos e empurrões Brasilianos edificados e 
compartimentados na borda oeste do CSF (aLMeiDa, 
1977). 

a complexidade dos domínios deformacionais 
individualizados na Folha arraias mostra evolução 
marcada por evento progressivo segmentado em fases 
deformacionais, a partir de estruturas em estágio 
dúctil (mesozona), até rúptil em nível crustal raso. 

em função de diversos argumentos alinhavados 
aos dados de campo, estamos posicionando a Folha 
arraias, adjacentemente à FDB, e junto à borda 
ocidental do CSF, e estabilizado no final do Paleo-
Mesoproterozóico, pois: i) Foram registradas na 
área coberturas pelito-carbonáticas, (Gr. Bambuí) 
com So sub-horizontalizado e prolongamento 
até a região de São Domingos-Divinópolis (Go); 
ii) predomínio de tectônica rúptil, com ausência 
de dobramentos holomórficos em rochas do 
Grupo Bambuí (ante-País) e paraconglomerados 
polimíticos Jequitaí em discordância litológica com 
metaconglomerados do Rift araí; iii) granitogênese 
peraluminosa sin-colisional cálcio-alcalina com 
assinatura juvenil, correlata ao bloco Gavião, norte 
do CSF e similar ao arco São Domingos-Divinópolis 
(Go); iv) supracrustais vulcano-sedimentares tipo 
greenstone-belt (metaultramafitos komatiíticos e 
BiF’s) do Sideriano; v) cobertura sedimentar sub-
horizontalizada fanerozóica (Formação urucuia) e 
vi) tectônica dúctil transcorrente dextral nS, similar 
à tectônica paleoproterozóica do Bloco Gavião no 
estado da Bahia, considerado área cratônica.

o quadro estrutural desenhado de oeste 
para leste da folha, na transição junto aos terrenos 
paleoproterozóicos da borda oeste do CSF, evidencia 
a passagem de contexto discretamente dobrado, 
crenulado, cisalhado e milonitizado, para domínio 
estabilizado e retrabalhado, marcado por milonitos/
protomilonitos e coberturas paleo/neoproterozóicas. 
essa porção oeste do CSF onde se insere a Folha 
arraias se encontra posicionada subparalelamente 
em relação ao Lineamento nS Contendas-Jacobina 
na Bahia. 

na Folha arraias foram cartografadas 
rochas Paleo a neoproterozóicas relacionadas às 

supracrustais metavulcanossedimentares, terrenos 
granito-greenstone, granitóides cálcio-alcalinos 
taD e coberturas tipo rift e cratônicas. Critérios 
litológicos, litoquímicos e estruturais permitiram 
aos autores neste trabalho, adotar parcialmente 
as propostas de Cruz e Kuyumjian (1998), que 
demonstram através de dados litoquímicos a 
semelhança dos metabasaltos do Grupo Richão do 
ouro com ambientes de arco de ilha e características 
de toleitos. Correia Filho e Sá (1980) e Delgado et al. 
(2003) destacam a individualização deste segmento 
crustal como originado de sequências vulcano-
sedimentares de idade arqueana e á semelhanças 
com terrenos tipo Greenstone belt. 

a proposta evolutiva para a área inicia com 
uma junção de blocos continentais, delimitados 
por shear zones transcorrentes nS, possivelmente 
transamazônicas, reativadas pelo evento Brasiliano 
desde o neoproterozóico até o Paleozóico (PiMenteL 
et al., 1999). 

no início do Paleoproterozóico, o processo 
de diferenciação mantélica é marcado por 
espessamento crustal com individualização de 
protocrosta oceânica primitiva, (vulcanismo 
basáltico/supracrustais orto/ paraderivadas-Grupo 
Riachão do ouro) e crosta continental fina e quente 
(granitóides Complexo almas-Cavalcante). Dados 
litoquímicos do projeto para metabasaltos Ro, 
(Córrego do Paiol), indicam uma composição /
toleítica de derivação mantélica tipo greenstone 
belt (aBDaLLah, 2011), semelhante a basaltos 
toleíticos modernos tipo NMORB. associado a este 
vulcanismo, domina uma sedimentação psamo-
pelito-química, representada na área por quartzitos 
ferríferos, filitos grafitosos, conglomerados 
polimíticos e BiF’s (Morro do Carneiro), constituindo 
o estágio final da evolução destes terrenos 
metavulcanossedimentares. 

Com o consumo e fusão desta crosta oceânica 
Riaciana (2.2 - 2.0 Ga), subductada, magmatismo 
cálcio-alcalino proveniente do manto de composição 
metaluminosa ascende e intrude nos metabasaltos, 
(afloramento Sa-26, Rio Santa isabel). Dados 
litoquímicos do projeto caracterizam magmatismo 
cálcio-alcalino metaluminoso sincolisional tipo i 
(CaC) e relações de campo nestas rochas indicam 
que os litótipos foram submetidos a regime dúctil 
com transposição das foliações e rotação do vetor 
compressivo (σ1) para ne. 
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Fragmentos remanescentes deste magma-
tismo continental ascendem (obducção) e por dife-
renciação magmática, geram tipos mais evoluídos e 
peraluminosos, sin/pós-colisionais tipo S (Suite au-
rumina), que conjuntamente formam um par mag-
mático diferenciado na constituição deste arco mag-
mático. ambas as unidades submetidas ao evento 
Brasiliano são afetadas por tectônica transpressional, 
milonitização e metamorfismo de baixo a alto grau a 
médias profundidades.

no final do Paleoproterozóico com 
soerguimento e extensão (fase pré-rift) deste arco 
magmático, ocorre a deposição dos sedimentos da 
Formação arraias, em depressões tipo grabens/
horsts, originadas por subsidência mecânica. nesta 
fase de abertura que perdurou até 1,77 Ga. (MaRini; 
BoteLho, 1986), domina na Folha arraias uma 
sedimentação de alta energia (metaconglomerados), 
associada à magmatismo bimodal representado por 
riolitos e basaltos subalcalinos/alcalinos e toleíticos 
alto Fe/Mg, (aBDaLLah, 2011). o fechamento da 
bacia (fase pós-rift marinha) ocorre em 1.65 Ga, com 
assoreamento da bacia por rochas siliciclásticas, 
níveis pelíticos e restrita participação carbonática 
Formação traíras, (aRaÚJo;aLveS, 1979). o fim 
desta transgressão marinha precede a quebra do 
Supercontinente Rodínia (hoFFMan, 1997; KitaJiMa, 
2002), com geração de margens continentais ativas e 
arcos de ilha (Continente Gondwana). entre 1650 e 
800ma, não há evidências de magmatismo na Folha 
arraias (gap). Por volta de 800 ma, sucede uma 
colisão entre este arco de ilha e a borda oeste do 
Cráton São Francisco. 

o último pulso magmático na área é 
restritamente delineado por uma granitogênese 

pos-colisional (Granito Mata azul), com afinidade 
calcioalcalina peraluminosa de idade u/Pb 557 e 
559Ma em zircões (KitaJiMa et al., 2001). expressiva 
tectônica Brasiliana (Lt), cujo pico de metamorfismo 
em torno de 570 ma (DantaS et al., 2006), foi 
responsável por mascarar estruturas pré-Brasilianas 
e reativação de falhas/shear zones transpressivas 
dextrais n30e, sobretudo no âmbito dos taD. 
nestas megafeições que seccionam os terrenos 
Paleoproterozóicos, estão embutidos prováveis 
diques recentes não aflorantes. adicionalmente 
a esse tectonismo, foi descrito na área, episódio 
glaciogênico (Formação Jequitaí), sucedido por 
transgressões/regressões eustáticas marinhas, 
acompanhadas por deposição de calcários/dolomitos 
em restrita bacia (Grupo Bambuí, formações Sete 
Lagoas, Serra de Santa helena e Lagoa do Jacaré). 
Contato discordante entre as unidades araí/Jequitaí 
foi reconhecido por material brechóide/fragmentário 
muito intemperizado e disperso em matriz argilosa, 
sotoposto por metaconglomerados polimíticos da 
Formação arraias. Campos e Dardenne (1997a), 
associam essas coberturas a provável reativação 
Brasiliana. em torno de 540 ma ocorre o fechamento 
do orógeno, cratonização e deposição de arenitos 
eólicos estratificados e sub-horizontais cretácicos da 
Formação urucuia sobre unidades de topo do Grupo 
Bambuí. a fase final de evolução para a Folha arraias 
é concluída através de processos neotectônicos 
juvenis diferenciados que condicionaram porção 
significativa da rede de drenagem da área. 

a evolução tectônica para a área é sustentada 
por modelo acrescionário e dominantemente 
colisional e pode ser resumida nas seguintes fases, 
(figura 5.1).
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Figura 5.1 – Modelo geotectônico evolutivo simplificado para a Folha Arraias.
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6 — GEOqUíMICA

6.1 - INTRODUÇÃO

o levantamento geoquímico teve o intuito de 
embasar o contexto geológico e gerar informações 
sobre o potencial mineral. 

as estações de coleta das amostras tiveram 
maior adensamento onde o contexto geológico 
se mostrou favorável a mineralizações, tendo sido 
coletadas e tratadas 256 amostras de sedimento 
ativo de corrente, 256 amostras de concentrados 
de bateia e aluvião (figura 6.1). as 166 amostras 
coletadas na porção sudoeste da folha que abrange 
a bacia do Bambuí (na cor verde) foram tratadas em 
separado e constam no relatório do Projeto Fosfato 
Brasil.

Figura 6.1 – Mapa de amostragem.

as amostras de sedimento de corrente 
foram analisadas por iCP-MS e as amostras 
mineralométricas dos concentrados de bateia 
foram analisadas no laboratório SGS-GeoSoL.as 
amostras de sedimento de corrente foram coletadas 
em trechos retilíneos no leito ativo do rio, de forma 
composta, em 5 a 10 porções dentro de um raio 
máximo de cerca de 50 metros. as amostras de 
concentrados de bateia de material aluvionar foram 
coletadas de forma pontual, logo abaixo do ponto 
de coleta da amostra de sedimento de corrente, nos 
trechos da drenagem que apresentam condições de 
concentrador natural aos minerais pesados (curvas, 
corredeiras, cachoeiras, marmitas), (figuras 6.2 e 
6.3). 
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Figura 6.2 – Amostra de sedimento de corrente

Figura 6.3 – Detalhe do acondicionamento da amostra.

6.2 - MéTODOS DE pREpARAÇÃO  
E ANALíTICOS

a preparação das amostras de sedimento ativo 
de corrente seguiu os seguintes procedimentos: 
a) secadas a 60°C e peneiradas a 80 mesh; b) 
pulverizadas e digeridas com água régia (0,5 g com 
3 ml 2-2-2 hCl-hno3-h2o a 95°C por uma hora); 
c) diluídas para 10 ml; e d) analisadas para 53 
elementos.

as amostras de concentrado de bateia 
(volume de 20 litros) foram concentradas e 
classificadas no campo, usando-se um conjunto de 
peneiras formado pelas malhas #4, #8, #16, #28 
mesh e bateia (Figura 6.4). 

os concentrados de minerais pesados foram 
obtidos por concentração gravimétrica manual 
em meio úmido, a partir do material separado nas 
frações < #16 e > #28 (< 1mm > 0,5 mm) e < #28 (< 
0,5mm), fração retida pela bateia, da qual faz-se a 

fração <0,5 mm e >0,25 mm. a primeira amostra 
de concentrado, fração entre <1mm e >0,5 mm, 
foi produzida por peneiramento e concentração 
gravimétrica manual em meio úmido. a segunda 
amostra, fração entre <0,5mm >0,25 mm, foi 
obtida da fração <0,5 mm, desta mesma amostra, 
e o excedente (<0,25 mm) compõe a fração bateia. 
as frações >1mm são descartadas após verificação 
visual no próprio local da amostragem. em todos 
os processos de manuseio, visou-se minimizar ao 
máximo as possíveis contaminações.

os concentrados de minerais pesados 
foram analisados no Laboratório da SGS-Geosol e 
seguiu a seguinte metodologia: após conferência 
são abertas, deslamadas e colocadas em estufa 
para secagem. Depois de secas são divididas em 
quarteador Jones, separado em duas partes ficando 
uma para reserva e outra parte para análise. a 
parte da amostra a ser analisada é então peneirada 
usando para isso a malha de 0, 300 mm para 
facilitar a análise em lupa, separada em líquido 
denso. Depois disso é feita a separação magnética 
com o imã de mão e análise sob luz ultravioleta 
para verificar a presença ou não de scheelita. Se 
necessário a amostra é passada no Separador 
eletromagnético Frantz para a individualização 
dos minerais nos vários graus de magnetismo. 
Depois desta sequência, vai para análise em lupa 
binocular onde são identificados os vários minerais 
que compõe a amostra, assim como a quantidade 
existente. Minerais não identificados visualmente 
foram analisados pelo Microscópio eletrônico 
de varredura (Mev). a quantidade de minerais 
encontrados é transformada em porcentagem e 
cadastrada no formulário apropriado e reportada, 
após conferência, em formulário padronizado pela 
CPRM. a figura 6.5 ilustra o método de coleta dos 
concentrados.

Figura 6.4 – Jogos de peneiras utilizado na amostragem 
de minerais por concentrado de bateia.
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6.3 - METODOLOGIA E RESULTADOS 
ANALíTICOS DAS AMOSTRAS DE SEDIMENTO 
DE CORRENTE

a interpretação dos dados, tratados sobre uma 
base geológica simplificada e com ênfase na litologia 
e no arcabouço estrutural, obedeceu aos seguintes 
critérios: 

A - Sumário dos estimadores

Para o tratamento estatístico os resultados 
analíticos inferiores ao limite de detecção do método 
analítico (< menor do que), foram divididos pela 
metade deste valor. a tabela 6.1 contém o número 
de resultados definidos (RD), número de amostras 
coletadas (na), os valores mínimos (vMin) e máximos 
(vmax), média geométrica (Mgeo), desvio padrão 
geométrico (DPgeo), percentis de 25% - 50% e 75% , 
bem como os valores correspondentes aos outliers e 
extremos extraídos do box-plots.

não foram considerados para os demais 
tratamentos estatísticos os elementos Cs, Cd, Ge, in, 
S, Se, ta, te, Ge e w, cujos resultados ficaram abaixo 
de 30% do total de resultados.

B - Estatística uni e multivariada

Com o auxílio do software Statistica foram 
examinadas, em detalhe, os Boxplots de cada 
elemento, objetivando identificar os outliers e os 
valores extremos para dar suporte na geração dos 

Figura 6.5 – Fluxograma do método e dos materiais utilizados na coleta das amostras de concentrado de bateia.

mapas de elementos individuais e integrados. 
em seguida, utilizou-se a correlação de 

Spearman Rank dos dados brutos para estudar as 
relações entre os diversos elementos analisados, 
tabela no anexo i. 

nesta analise, excluíram-se os elementos Cs, 
Cd, Ge, in, S, Se, ta, te, Ge e w, pois apresentaram 
mais de 50% de dados qualificados (<*). os valores 
grifados em vermelho são correlações com valores 
significativos (utilizou-se o coeficiente p=0,0001). De 
acordo com a matriz de correlação foram identificadas 
as seguintes associações: al-Ba-Ga-K-Rb-Be e Co-Fe-
ni-Cr como correlações muito fortes (>0,8). Cu-Fe-
ni e Co-Cr-Cu-Mg-Mn-Sc como correlações fortes 
(entre 0,7 a 0,8).

a análise de componentes principais foi 
gerada por meio da matriz de dados transformados 
em logs, e utilizando-se o critério Kaiser para o 
número de fatores. os outliers foram retirados e 
foi aplicada a rotação varimax. Foi observada uma 
maior contribuição dos elementos Rb, K, al, Ba, Be 
e Ga na componente 1. Co, Cr, Fe, ni e Cu, Mn, v, na 
componente 2 e La, th, Ce, hf, Zr, u na componente 3.

C - Mapas de distribuição

a comparação das distribuições dos 
resultados analíticos dos sedimentos de corrente 
com o arcabouço geológico da área pode ser feita 
através dos mapas de distribuição (anexo ii). as 
concentrações dos elementos estão plotados de 
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Tabela 6.1 – Sumário estatístico dos dados de sedimento da folha Arraias.

Elemento RD NA Vmim Vmax Mgeo Dpgeo P 25% P 50% P 75% outliers extremos
ag 161 256 0,02 2,08 0,08 4,45 0,02 0,06 0,25 >0,6 >1
al 256 256 0,27 7,08 1,99 1,85 1,34 2,18 3,02 >5
as 163 256 1 23 1,64 1,94 1 1 2
Ba 256 256 15 1566 2,38 108,75 174 323,25 >600 >1200
Be 247 256 <0,2 2,9 0,43 2,16 0,3 0,4 0,7 >1,2 >2
Bi 189 256 0,04 9,25 0,16 3,6 0,04 0,15 0,36 >1,5 >1,7
Ca 255 256 <0,02 2,08 0,2 2,86 0,1 0,22 0,44 >1 >1,4
Cd 79 256 0,02 1,65 1,67 0,02 0,02 0,03
Ce 256 256 3,09 221,12 1,97 12,02 18,38 28,64 >60 >80
Co 256 256 0,4 55,1 2,49 2,35 1,5 2,2 4 >8 >10
Cr 256 256 3 47 8,34 1,78 6 8 12 >20 >30
Cs 3 256 5 6 5,01 1,02 5 5 5
Cu 256 256 3,3 46,4 9,4 1,54 7 9,05 11,9 >20 >25
Fe 256 256 0,67 7,79 1,5 1,59 1,09 1,36 1,93 >3 >4,3
Ga 256 256 1,2 18,2 5,31 1,76 3,68 5,35 7,9 >14
hf 256 256 0,54 15,7 2,07 1,83 1,38 2,03 2,97 >5 >8
in 29 256 0,02 0,07 1,2 0,02 0,02 0,02
K 256 256 <0,02 4,7 0,59 2,58 0,36 0,66 1,14 >2,3 >3,5
La 256 256 1,5 101,9 9,45 1,99 5,98 9,15 14,43 >22 >40
Li 246 256 1 30 3,69 2,08 2 4 6 >12 >20
Lu 169 256 <0,02 0,59 3,25 0,01 0,04 0,1 >0,2 >0,3
Mg 255 256 <0,02 0,63 0,07 2,07 0,05 0,07 0,12 >0,2 >0,4
Mn 252 256 <0,02 0,24 1,84 0,02 0,02 0,03 >0,04 >0,08
Mo 227 256 0,05 3,34 0,33 2,59 0,2 0,42 0,63 >1 >2
na 253 256 <0,02 1,76 0,28 3,8 0,16 0,44 0,74
nb 234 256 <0,2 7,7 1,25 2,79 0,9 1,5 2,5 >5 >7
ni 256 256 1,8 54 6,4 1,82 4,3 6,25 8,7 >15 >21
p 104 256 50 405 1,59 50 50 79,25 >130 >200

Pb 256 256 2,3 65,6 8,61 1,78 5,5 8 12,75 >25 >37
Rb 256 256 0,9 326,6 2,67 18,1 37,05 61,63 >120 >200
Re 0 256 <0,2 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0,1
s 3 256 <0,02 0,04 0 1,09 0,01 0,01 0,01

Sb 201 256 0,05 1,76 0,12 2,33 0,05 0,1 0,19 >0,4 >0,6
Sc 256 256 0,8 13,7 2,63 1,81 1,7 2,5 3,93 >7 >11
Se 1 256 2 4 2,01 1,04 2 2 2
Sn 179 256 0,3 7,4 0,77 2,46 0,3 0,6 1,6 >2 >5
Sr 256 256 1,7 298,1 2,96 17,9 44,55 85,3 >170 >250
ta 174 256 0,05 1,14 0,13 2,33 0,05 0,14 0,26 >0,6 >0,9
tb 246 256 0,05 1,1 0,16 1,88 0,1 0,16 0,23 >0,4 >0,6
te 64 256 0,05 4,63 0,1 3,69 0,05 0,05 0,05
th 256 256 0,8 59,8 4,19 1,93 2,8 4 6,23 >10 >20
ti 256 256 0,04 0,64 0,12 1,63 0,09 0,12 0,17 >0,3 >0,4
tl 248 256 0,02 1,45 0,12 2,36 0,07 0,12 0,22 >0,4 >0,7
u 256 256 <0,2 7,6 1,03 1,89 0,7 1,1 1,5 >2,5 >4
v 256 256 2 100 12,99 1,84 9 12 17,25 >30 >40
w 125 256 <0,2 270,7 0,25 4,18 0,1 0,1 0,43 >1
Y 256 256 1,2 26,9 5,54 1,72 3,9 5,35 7,7 >13 >18

Yb 256 256 0,2 3,6 0,59 1,77 0,4 0,6 0,9 >1,5 >2,5
Zn 256 256 3 80 9,92 1,79 7 9 14 >25 >40
Zr 256 256 14 425,8 1,8 43,3 62,4 95,23 >150 >250
Ge 17 256 <0,2 0,4 0,1 1,2 0,1 0,1 0,1
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acordo com os seguintes intervalos de valores: 
até percentil de 75%, até o valor limite inferior 
do whisker, os outliers e os valores extremos, 
se presentes. o mapa de referência encontra-se 
bastante simplificado, apresentando somente as 
maiores unidades litológicas ou geológicas. Deve-
se levar em conta, no exame, que os sedimentos 
aluviais, representados por pontos nesses mapas, 
são, na realidade, materiais compostos provenientes 
das respectivas bacias ou áreas de captação, situadas 
a montante de cada um desses locais sinalizados.

D - Mapa Geoquímico

neste trabalho é aplicado o termo anomalia 
para os elementos com teores significantes ou 
relevantes, quando acima do whisker superior do 
boxplot. a posição geográfica dessas amostras em 
drenagens adjacentes e próximas, provavelmente se 
deve à continuidade espacial da fonte dos elementos-
traço considerados, sejam enriquecimentos normais 
em certa fácies litológicas, mineralizações ou litotipos 
em contraste com seus arredores. tais perímetros, 
aqui denominados de zonas de favorabilidade, 
podem ser considerados patamares ou platôs de alto 
background, nos quais, muito frequentemente, estão 
localizadas as ocorrências e jazimentos minerais. 
as zonas de favorabilidade são bacias hidrográficas 
contíguas que apresentaram um ou mais elementos 
químicos anômalos em comum. 

Foram representados em zonas anômalas 
(duas ou mais drenagens contíguas) e anomalias 
Pontuais, disponíveis no Mapa Geoquímico.

o mapa de geoquímica pode ser visualizado 
no anexo iii com as respectivas anomalias e estaçoes 
que foram consideradas anômalas.

6.4 - RESULTADOS MINERALOMéTRICOS DE 
MINERAIS pESADOS

Para um melhor entendimento dos resultados 
referentes aos minerais pesados, optou-se por dividi-
los nos seguintes grupos: os de interesse econômico 
e os minerais metamórficos.

A - Minerais de interesse econômico

os minerais de interesse econômico 
encontrados foram: ouro, rutilo, minerais ferrosos, 
minerais de titânio e minerais fosfáticos.

o ouro foi encontrado em 26 estações de 
amostragem com destaque a amostra GiL367 com 
35 pintas (anexo iii).

entre os minerais fosfáticos, representados 
por apatita, monazita e xenotímio, a presença 
mais significativa é da monazita em 13 estações 
com destaque as amostras GiL504 e GiL521 que 

apresentaram entre 25-50% deste mineral da porção 
de pesados.

entre os minerais de titânio anatásio, 
leucoxênio e rutilo, o leucoxênio teve uma 
recuperação significativa em 7 estações, mas 
em vinte estações o rutilo apresentou valores 
significativos, entre elas destaque a amostra GiL451 
que apresentou de 25-50% de recuperação de rutilo 
no conteúdo de pesados.

os minerais ferrosos como magnetita, limonita 
e ilmenita ocorrem em todas as drenagens de 
forma dispersa, sugerindo que os sedimentos estão 
enriquecidos nestes minerais com destaque para o 
ponto GiL572 com 50-75% de magnetita. a hematita 
ocorre em apenas 18 estações com conteúdos >1%.

B - Minerais Metamórficos

Cianita, estaurolita, silimanita e granada estão 
dispersos na área e, pelo contexto geológico da área, 
sugerem proveniência de fontes distantes. 

abaixo a figuras 6.6 a, b e c (prancha), para 
melhor ilustrar o contexto mineral de algumas 
amostras.

6.5 - DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

após o processamento dos resultados de 
análise das campanhas de prospecção geoquímica, 
executada por meio de amostras de sedimento de 
corrente e concentrado de bateia, no perímetro de 
abrangência da Folha arraias (SD-23-v-a), observou-
se a ocorrência de nove áreas de favorabilidade a 
associações geoquímicas e minerais, conforme pode 
ser observado em mapa anexo iii. tanto no tratamento 
estatístico univariado quanto no multivariado houve 
confirmação das associações encontradas o que 
possibilitou uma maior confiança no conhecimento 
dos comportamentos das associações estabelecidas 
na área.

a coleta de sedimento de corrente foi realizada 
em malha regional, conforme previamente descrito, 
atingindo, em muitos casos, estações de amostragem 
em drenagens de até terceira ordem. as associações 
geoquímicas anômalas encontradas devem, 
portanto, representar uma gama maior de protólitos 
em determinados pontos de amostragem.  Deste 
modo, as nove áreas anômalas encontradas foram 
comparadas e vinculadas às unidades geológicas que 
ocorrem nos perímetros das áreas de captação de 
cada estação amostrada, visando assim uma melhor 
interpretação dos resultados prospectivos obtidos.

Área I: localizada no extremo nw da área, os 
conjuntos anômalos de Co-Cr-Fe-ni-Cu-v e Fe-Ca-
Sr-Mn-Ba representam a contribuição das rochas 
constituintes do Complexo almas-Cavalcante, Grupo 
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Figuras 6.6 – a, b e c. Conteúdo mineralométrico observado em amostras de concentrado de batéia da Folha Arraias
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Riachão do ouro e das Suítes aurumina e almas-
Cavalcante. o primeiro conjunto pode estar refletindo 
a contribuição dos corpos máficos-ultramáficos 
mapeados na região e o segundo conjunto, parece 
representar o grau de alteração hidrotermal em que 
se encontram os litótipos envolvidos (saber se existe 
carbonatização?). ainda foi constatada a presença 
de anomalias pontuais de prata, estanho e ouro em 
bateia.

Área II: localizada a norte da área, apresentou 
os mesmos conjuntos anômalos de Co-Cr-Fe-ni-
Cu-v e Fe-Ca-Sr-Mn-Ba, porém com a contribuição 
das Suítes almas-Cavalcante e Serra do Boqueirão 
e do Grupo Riachão do ouro além de lateritas. 
assim como ocorre na área i, o primeiro conjunto 
mostra claramente forte contribuição de rochas 
máficas-ultramáficas nos sedimentos das drenagens 
amostradas e o segundo grupo consequentemente 
expressa (o ambiente supergênico) e/ou seu grau 
de alteração hidrotermal. ainda foi constatada a 
presença de anomalias pontuais de ouro em bateia.

Área III: localizada no extremo sul da área 
a associação anômala de La-Ce-th-hf-u-Zr, que 
abrange a Formação arraias e a Suíte aurimina, pode 
estar indicando a presença de rochas alcalinas não 
mapeáveis reforçada ainda por anomalias pontuais 
de titânio e rutilo (25-50%). 

Área IV e V: localizadas a norte e a nw 
consecutivamente, apresentaram a associação 
anômala em Fe-Ca-Sr-Mn-Ba, com a contribuição da 

Suíte almas-Cavalcante e do Grupo Riachão do ouro 
(na área iv) e da Suíte aurumina e lateritas (na área 
v), em ambos os casos esta associação pode estar 
expressando (o ambiente supergênico) e/ou o grau 
de alteração hidrotermal dos litótipos. na área v 
foi constatada ainda anomalias pontuais em prata e 
ouro.

Área VI: localizada no centro norte da folha 
a anomalia de au encontrada em bateia pode estar 
associada a presença de falhas de direção ne que 
cortam os litótipos da Suíte almas-Cavalcante e do 
Grupo Riachão do ouro.

Área VII: também localizada no centro norte 
da folha esta anomalia de ouro em bateia pode 
estar associada à remobilização de fluidos pelas 
falhas de direção n-S que cortam a Suíte aurumina 
nesta área.

Área VIII: também localizada no centro norte 
da folha esta anomalia de ouro em bateia pode estar 
associada a remobilização de fluidos hidrotermais 
que abrangem o Grupo Riachão do ouro, a Suíte 
almas-Cavalcante e a Suíte intrusiva Máfica-
ultramáfica tipo Gameleira, anomalia reforçada pela 
presença de garimpos e anomalia aeromagnética 
detectada na área.

Área IX: localizada Sw da folha esta 
anomalia de ouro em bateia pode estar associada a 
remobilização de fluidos pelas falhas de direção n-S 
que cortam a Suíte aurumina bem como lentes de 
quartzito estruturadas da Formação arraias .
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7 — LITOGEOqUíMICA

7.1 - GRANITOIDES

um total de 100 amostras dos granitoides do 
Complexo almas Cavalcante e da Suite aurumina  
foram analisadas para elementos maiores, 
menores, elementos-traço e terras-raras (etR), 
(anexo iv). as análises químicas foram realizadas no 
Laboratório Geosol, em que os elementos maiores 
foram determinados por iCP-oeS após fusão com 
metaborato de lítio, os elementos traços e terras 
raras foram determinados por iCP-MS após fusão 
com metaborato de lítio e os elementos de metais 
base e nobre foram analisados por iCP-oeS/iCP-MS 
com digestão água régia.

7.1.1 - Granitoides do Complexo Almas  
Cavalcante (CAC)

os granitoides analisados do Complexo almas 
Cavalcante foram classificadas como uma série 
contínua com termos monzogranitos, granodioritos 
e quartzo monzodiorito, no diagrama de classificação 
química álcalis vs. sílica de Le maitre (1989) (Figura 
7.1) e nos diagramas baseado no conteúdo molar 
normativo anortita-albita-ortoclásio de Barker 
(1979) e Strekeisein, (Figura 7.2).

os granitoides deste complexo apresentam 
duas suítes, uma com características dominantemente 
metaluminosa e cálcio-alcalina baixo a médio K 

Figura 7.1 – Diagrama de classificação química SiO2 vs. álcalis para as rochas do Complexo Almas Cavalcante e Suite 
Aurumina segundo Le Maitre et al. (1989).

Figura 7.2 – (A) Diagramas normativos de Strekeisein QAPF e (B) Albita-Anortita-Ortoclásio de O’Connor 1965 e Barker 
(1979) para granitoides do Complexo Almas Cavalcante e Suite Aurumina; Símbolos como Figura 7.1.
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(Figura 7.3a), outra é predominante peraluminosa de 
médio a alto-K) no diagrama de Sio2 vs K2o (Figura 
7.3b). Constitui igualmente um trend cálcio-alcalino 
no diagrama aFM de irvine e Baragar (1971) (Figura 
7.4a) e ocupando o campo das rochas cálcio-alcalinas 
no diagrama de Dall’agnol (2007) Feo/(Feo+Mgo) vs 
al2o3 (Figura 7.4b). no diagrama multicatiônico R1xR2 
da Figura 7.5 as rochas destas unidades seguem um 
trend intermediário entre as séries cálcio-alcalinas 
normais e de alto-K.

os granitoides do CaC constituem uma 
série mais extendida que os granitoides da Suíte 
aurumina, e predominam valores mais elevados 
de Mgo, tio2, menores de Sio2, teores maiores de 
óxidos ferromagnesianos, coerente com a presença 

Figura 7.3 – Em (a) Diagrama de classificação para as rochas granitoides a partir da razão molecular ANK vs. ACNK 
(MANIAR; PICCOLI, 1989) e em (b) diagrama SiO2 vs. K2O de Peccerillo e Taylor (1976). Símbolos como Figura 7.1.

de hornblenda e/ou biotita na composição modal. 
Diferencia-se também pela maior razões de Cao/
na2o e menor al2o3/tio2 em relação aos litotipos da 
suíte aurumina.

7.1.2 - Suite Aurumina

a Suite aurumina apresenta os termos 
graníticos monzogranitos até granodioritos-
tonalitos, sendo menos expressivo os quartzo 
monzodioritos (figura 7.2a, b). os termos mais ácidos 
são monzogranitos contendo teores mais elevados 
de Sio2, ocorrendo uma diminuição da sílica nos 
termos granodioritos-tonalitos, indicando que estes 
são termos mais diferenciados. 

Figura 7.4 – Em (a) diagrama AFM de Irvine e Baragar (1971) e em (b) diagrama de Dall’agnol (2007) FeO/(FeO+MgO) 
vs Al2O3 , ambos destacando o caráter cálcio-alcalino das amostras das . Símbolos como Figura 7.1.
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Figura 7.5 – Diagrama multicatiônico R1xR2 e a tendência ígnea das rochas graníticas do Complexo Almas Cavalcante 
(Suítes metaluminosas e peraluminosa) e Suite Aurumina, segundo (DE LA ROCHE et al., 1980).

esta suite granítica caracteriza-se pela 
peraluminosidade de média a alta, evidenciando-
se através do índice de aluminosidade, gráfico a/
CnK x anK (figura 7.3 a). Constitui igualmente um 
trend cálcio-alcalino no diagrama aFM de irvine e 
Baragar (1971) (figura 7.4 a) e ocupando o campo 
das rochas cálcio-alcalinas no diagrama de Dall’agnol 
(2007) Feo/ (Feo+Mgo) vs al2o3 figuras 7.4 b e 7.3 
b. no diagrama multicatiônico R1xR2 da figura 7.5 as 
rochas destas unidades seguem um trend das séries 
cálcio-alcalinas normais e de alto-K.

7.1.3 - Ambiente Tectônico

7.1.3.1 - Suite Aurumina

análise dos diagramas de geotectônica 
aplicando os parâmetros multicatiônico R1R2 adaptado 
por Batchelor e Bowden (1985), que definem os 
ambientes tectônicos para granitos, a suíte aurumina, 
tanto os monzogranitos como granodioritos-tonalitos, 
enquadram-se no campo de granitos sin-colisional a 
pós-orogénicos, (figura 7.6), sendo os monzogranitos, 
predominantemente, Sin-colisionais, da mesma forma 
as rochas granodioríticas distribuem-se no campo 
predominantemente Sin-colisionais, sendo que poucas 
caem no campo Pré-colisão.

aplicando conteúdo de (nb/Zr)n vs. Zr 
normalizado ao manto primitivo de Sun e Mcdonough, 

segundo (thiÉBLeMont; tÉGYeY, 1994), (figura 7.7a) 
a suíte aurumina enquadra amplamente no campo de 
magmatismo cálcio-alcalino manto derivado de zona 
de subducção, com algumas amostras no limite do 
campo de contaminação crustal. Considerando-se que 
os mesmos evoluíram a partir de um arco de margem 
continental, arco primitivo do paleoproterozoico e 
que evolui para um arco continental normal, acrecção 
de magmatismo monzogranitico, (figura 7.7b), 
maturidade do arco magmático.

nos diagramas triangulares de thiéblemont 
e Cabanis (1988); os granitoides da Suíte aurumina 
posicionam-se no campo do magmatismo Sin-
colisionais a Pós-colisionais-Sin-subducção. no 
diagrama de harris (1986), as amostras enquadram-
se no campo do arco magmático, com tendência para 
o campo Sin-colisionais e Pós-colisionais. Confirma-
se que estes granitos possuem um expressivo 
diferencial com maior enriquecimento de Rb em 
relação aos demais.

7.1.3.2 - Granitoides do CAC

os granitoides do CaC, figura 7.6, enquadra-
se, preferencialmente, nos campos de zona 
subducção Pré-colisional do arco magmático e 
algumas pós-colisionais, este último reflexo de um 
evento mais tardio durante a fase de relaxamento 
do arco magmático. os monzogranitos apresentam 
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Figura 7.6 – Diagrama multicatiônico R1R2 adaptado por Batchelor e Bowden (1985) para a definição de ambientes 
tectônicos e sua relação com suítes ígneas, para Suite Aurumina e granitoides do CAC.

Figura 7.7 – Classifcação geotectônica das rochas da Suíte Aurumina e Granitoides do CAC, em (a) usando conteúdo 
de (Nb/Zr)n normalizado ao manto primitivo de Sun e Mcdonough (1989) vs. Zr (THIÉBLEMONT; TÉGYEY, 1994); em (b) 

diagrama de caracterização da maturidade do arco magmático, Brown (1984); símbolos como na figura 7.6.

característica tardi-orogênico, e os granodioritos 
apresentam característica Pré-colisional a Pós-
colisional do arco magmático. 

no diagrama (thiÉBLeMont; tÉGYeY, 1994), 
figura 7.7a, os litotipos granodioritos e tonalitos do 
CaC ou a série cálcio-alcalina baixo K caracterizam o 

estágio mais primitivo deste magmatismo de zona de 
subducção, como pode ser confirmado pelo gráfico 
de Brown (1984), maturidade do arco magmático, 
figura 7.7b. nos gráficos ternários figuras 7.8a e 
7.8b estes granitoides posicionam no campo do 
magmatismo de arco magmático.

Zr ppm
A - Campo do magmatismo cálcio-alcalino manto-derivado em zona de subucção
B - Campo do magmatismo cálcio-alcalino com contaminação crustal/rochas 
alcalinas e granitos tipo A2/colisional
C - Campo do magmatismo das rochas alcalinas e transicionails intraplaca/granitos 
tipo A1
D - Campo do magmatismo hiperaluminoso/colisão continente-continente
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Figura 7.8 – Diagramas discriminantes de ambientes tectônicos para as rochas da Suíte Aurumina e Granitoides do 
CAC; em (a) Gráfico ternário de Thiéblemont e Cabanis (1988); (b) Diagrama triangular geotectônico Hf-Rb/30-Ta*3 de 

Harris et al 1986; símbolos como na figura 7.6.

7.1.4 - Tipologia e evolução Magmática

7.1.4.1 - Granitoides do CAC

as características geoquímicas dos elementos-
traço das amostras dos granitoides do CaC estudadas, 
demonstram sua afinidade com séries magmáticas 
cálcio-alcalinas de baixo a alto K, são caracterizadas 
por apresentar, predominantemente, razões al2o3/
na2o+K2o+Cao<1, al2o3/na2o+K2o>1, havendo 
disponibilidade de óxidos de na,K,Ca, cujo excesso 
de Cao manifesta-se na formação de anfibólio 
cálcico, também confirmada pelos altos conteúdos 
em al2o3 e Cao, baixas razões Feo*/(Feo*+Mgo), de 
modo que este granotoides, preponderantemente 
metaluminosos, pode conter na paragênese mineral 
hornblenda e biotita. o caráter enriquecido em LiLe 
(Rb, Ba, th, u e K), (figura 7.10), em relação às etR 
leves e hFSe (ti, Zr, hf, nb, ta, Yb, Y), demonstrado 
nos diagramas expandidos e o empobrecimento de 
etR pesadas em relação às leves também são típicos 
de suítes cálcio-alcalinas (BRown et al., 1984). 
o enriquecimento em elementos mais móveis 
(Rb, Ba, th, u e K) e anomalias negativas de nb, 
P e ti nestas suítes cálcio-alcalinas é interpretado 
como assinatura de padrão de de arco magmático, 
possivelmente, resultado do metassomatismo 
da cunha do manto acima da zona de subducção, 
produzido pela desidratação da crosta oceânica 
subductada.

a análise dos padrões de etR para os 
granitoides do CaC mostram que esta suíte é 
caracterizada por apresentar anomalias negativas 
expressivas em todos litotipos, (Figura 7.10). 

os granodioritos apresentam-se fortemente 
fracionados com alta diferença entre etR leves e 
pesados com padrão inclinado, Lan/Ybn alta (15-53). 
apresenta anomalia negativa eu<1 e fracionamento 
menor em etR leves, caracterizado por razão Lan/
Smn e Cen/Smn maior em relação aos etR pesados, 
sendo que a razão Gd/Yb nos etR pesados indicam 
padrão menos fracionado. os quartzo monzodioritos 
tende a acompanhar os granodioritos-tonalitos, no 
entanto apresentam anomalia de eu acentuada.

o espectro de etR para os monzogranitos 
apresentam comportamento mais plano, menores 
razões entre etR leves e pesados, Lan/Ybn (10-
20) menos fraccionados; Lan/Smn (3-4) levemente 
fraccionados em leves, Gdn/Ybn (<1-1.3) indicando 
depleção em etR pesados, ou seja, padrão sub-
horizontalizado dos etR pesados. a anomalia 
negativa de eu é significativa e acentuado nesta 

Figura 7.9 – Gráficos elementos traços das razões Zr/Nb 
vs Y/Nb para os granitoides do CAC e Suite Aurumina.
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fácies, com valores de eu/eu* (0,1-0,3). a presença 
de minerais como allanita, zircão explicam este 
enriquecimento em etR, e a anomalia negativa de 
eu mais acentuada, possivelmente sugerem que o 
líquido granítico sofreu fraccionamento expressivo 
de feldspatos. De modo que a relação das razões 
Zr/nb vs. Y/nb, figura 7.9, mostra que o processo de 
cristalização fracionada foi mecanismo magmáticos 
importante, com expressiva contribuição e 
contaminação crustal.

Figura 7.10 – Diagrama de ETR e Multielementar para as diferentes fácies dos granitoides do CAC; em (A), (C), (E) 
analises dos espectros de ETR; em (B), (D), (F) spidergramas multielementar dos elementos traços.

7.1.4.2 - Suite Aurumina

a suíte aurumina constitui uma série graníti-
ca cálcio-alcalina normal a alta K, predominante ca-
ráter peraluminoso, de média a alta que é eviden-
ciado através dos índices de aluminosidade, al2o3/
na2o+K2o+Cao>1,1, al2o3/na2o+K2o>1,1. nos dois 
principais tipos identificados e compreende os se-
guintes litotipos; a sub-série granítico monzogranito 
e granodioritos-tonalitos, predominando os fácies 
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granodioríticos, e subordinadamente os quartzo 
monzodioritos. os termos mais ácidos são monzo-
granitos contendo teores mais elevados e Sio2, ocor-
rendo uma diminuição da sílica nos termos granodio-
ritos-tonalitos, indicando que estes são termos mais 
diferenciados, corroborado com dados de campo 
onde os tonalitos são fases mais tardias dessa gra-
nitogênese.

o comportamento Sio2 x Mgo mostram 
correlação negativa onde os teores altos de Sio2, 
principalmente nos monzogranitos, apresentam valores 
mais baixos de Mgo, compatível com a maior quantidade 
modal de biotita nos termos granodioriticos-tonaliticos. 
Com a diminuição da sílica, no sentido das rochas 
monzograniticas para granodioriticas, aumentam os 
teores de tio2, Feot, P2o5 caracterizando correlação 
linear negativa em relação a sílica. essas diferenças 
composicionais, juntamente com os conteúdos mais 
elevados de minerais máficos, sugerem processo de 
cristalização fraccionada a partir de magma parental. 
no entanto observa-se semelhança nas razões Mgo/
tio2 nesta suíte manteve-se com razões constante 
com correlação positiva das amostras, evidenciando 
a baixa mobilidade destes elementos nos processos 
pós-magmáticos, ou seja, estes elementos não devem 
ter sido significativamente modificados em relação às 
concentrações originais. Desta forma, constata-se houve 
evolução de termos menos evoluídos (monzogranitos) 
a termos mais evoluídos (granodioritos) onde os teores 
de Mgo e tio2 são maiores.

o conteúdo dos elementos traços relaciona-
-se diretamente com os processos de diferenciação 
magmática das séries graníticas estudadas, portanto, 
auxiliam na compreensão dos processos envolvidos. 
o Sr e Ba apresentam semelhanças geoquímicas na 
SP ambos mostrando correlação negativa com o au-
mento da sílica, sendo que nos granodioritos peralu-
minosos apresentam acentuado enriquecimento em 
relação aos monzogranitos, o qual explica-se pelo 
coeficiente de partição onde Sr concentra-se prefe-
rencialmente no plagioclásio em relação ao líquido 
silicático. o Ba acompanha mais facilmente o felds-
pato potássico e as micas, mais teores expressivos 
podem apresentar-se em plagioclásios, desta forma, 
os teores de Ba tendem a diminuir nos granodioritos 
e aumentar no litotipo monzogranítico. 

as variações nos teores de Rb são expressivas 
refletindo a tendência de concentrarem-se em biotita 
e feldspatos. no entanto, apesar desta acentuada dis-
persão, o Rb mostra comportamento inverso, apresen-
tando maior enriquecimento nas fases monzograníticas 
peraluminosas em relação aos granodioritos-tonalitos, 
principalmente, refletindo no maior conteúdo de felds-
pato potássico, e também na significativa contribuição 
crustal no processo de geração deste magma.

os valores de nb e Y mostram pouca dispersão 
com trends pequena inclinação e tendem a diminuir 
com aumento do teor de sílica, apresentando uma 
correlação negativa, no monzogranito os teores são 
maiores tanto de nb e Y. o nb e Y apresenta valores 
baixos nesta suíte peraluminosa sendo explicado pela 
ausência desta mineral neste litotipo, pois o nb e Y são 
compatíveis com as fases hornblenda e zircão. no Zr a 
correlação negativa é mais acentuada com aumenta 
de Sio2, com tendência de maiores conteúdos nos 
monzogranitos, e que indicam estarem relacionadas a 
um trend de diferenciação magmática menos evoluído 
para mais evoluído.

o caráter de maior enriquecimento em LiLe 
(Rb, Ba, th, u e K) em relação às etR leves e hFSe 
(ti, Zr, hf, nb, ta, Yb, Y), é característica geoquímica 
desta série, demonstrado nos diagramas expandidos 
(figura 7.11), e o empobrecimento de etR pesadas 
em relação às leves também são típicos de suítes 
cálcio-alcalinas segundo (BRown et al., 1984). nos 
diagramas multielementar de elementos traços 
evidencia-se enriquecimento em elementos mais 
móveis (Rb, Ba, th, u e K) e forte anomalia negativa 
de nb, P e ti, principalmente  nos monzogranitos 
peraluminosos desta suíte cálcio-alcalinas, e que é 
interpretado como assinatura de padrão de de arco 
magmático, cujo maior conteúdo de Rb e maior 
quantidade de alumínio indicam contribuição de 
crosta continental, assimilação ou contaminação de 
um sistema Sin-colisional a Pós-Colisional.

os dados dos elementos terras raras (etR) 
obtidos mostram que os litotipos da Suite aurumina, 
(figura 7.11), desenvolvem comportamento geral 
inclinado indicando que houve um moderado 
fraccionamento dos mesmos. os granodioritos-
tonalitos são fortemente fraccionados, enriquecidos 
em etRL em relação eRth com razão (La/Yb)n alta entre 
(7-74), predomina valores entre 18-34, e Lan/Smn 3-5, 
apresenta anomalia negativa de eu, menos expressiva 
que nos monzogranitos. os monzogranitos apresentam-
se enriquecidos em etR, onde a razão também é 
positiva e alta, refletida num espectro fraccionado, com 
razões Lan/Ybn entre 7-70; predomina teores 14-23, e 
Lan/Smn entre 3-4. assim, constata-se que são menos 
enriquecidos em etR que os granodioritos, e contem 
um padrão menos fraccionados. a anomalia negativa 
de eun é acentuada 0,22-0,37.

o conteúdo elevado de etR nos granodioritos 
pode explica em parte pela maior quantidade de mine-
rais como allanita, zircão e apatita; e sua menor anoma-
lia negativa de eu, sugere que o líquido gerador dessa 
fácies um fracionamento expressivo de feldspatos e os 
cujos valores com pouca anomalia negativa indicam 
que estas rochas podem ser derivadas dos monzograni-
tos por simples cristalização fracionada dos feldspatos. 
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Figura 7.11 – Diagrama de ETR e Multielementar para as fácies da Suite Aurumina; em (A), (C), (E) analises dos espec-
tros de ETR ; em (B), (D), (F) spidergramas multielementar dos elementos traços;

7.1.5 - Considerações Petrogenéticas

algumas considerações sobre a petrogênese 
dos granitoides foram desenvolvidas utilizando-
se elementos maiores e traços, na tentativa de 
caracterização da região fonte de geração dos 
magmas graníticos, ou seja, os padrões de granitos 
tipo i, S, a. nesta tentativa de modelagem, gráfico 
(figura 7.12a), os granitos da Suite aurumina e 
granitoides do CaC, situam-se nos domínios de 
granitos com fonte crustal, tipo i-S, o material da 

fonte deste magma teve forte contribuição de 
material da crosta inferior, (metassedimentos e 
rochas ígneas), que segundo Condie (1973), figura 
7.13, foram gerados em uma crosta com espessura 
entre 20-30km. 

esta característica também foi definida 
utilizando-se os gráficos discriminantes proposto por 
Dall´agnol (2006), (figura 7.12b), granitos a (oxidado-
reduzido) e granitos calcico-alcalinos i-S, o qual as 
amostra distribuem-se nos campos de granito i-S. 
Da mesma forma verifica-se que algumas amostras 
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de monzogranitos tendem para características de 
granito a oxidado, mas aqui não tal expressivo como 
nos monzogranitos da Suite aurumina. 

assim, consideramos que dentro deste evento 
gerador de magma dos granitoides do CaC possa 
desenvolver tipos metaluminosos com características 
de sistema tipo a pós-colisionais. no entanto, estes 
diagramas confirmam, inequivocamente, este 
magmatismo como de características da série cálcio-
alcalina e granitos tipo i-S.

as variáveis geoquímicas e características 
petrogenéticas dos granitos tipo a e a oxidados 
são bastante controvertidos, segundo sua definição 
original, uma vez que não seguem a definição 
original e se aproximam, em alguns aspectos, os 

granitos cálcico-alcalinos e granitos i-S. o gráfico, 
figura 7.12 mostram esta relação indicando para 
os monzogranitos peraluminosos características 
de granitos tipo a, alguns oxidados, e não 
necessariamente intraplaca, mas pós-colisionais.

a derivação crustal da granitogênese da 
Suíte aurumina é indicada, principalmente no 
caso dos monzogranitos, pela composição química 
peraluminosa, pelo enriquecimento em P, th, Rb, Li 
e ta e pelo grande fracionamento das terras raras 
(La/Yb)n>50, conferindo o intenso fraccionamento 
desta suíte. adicionalmente indicam que os 
granitos da Suíte aurumina mapeados podem ser 
individualizados com base na razão K2o/na2o e no 
teor de th.

Figura 7.12 – (a) Diagrama discriminante de granitos ISA, adaptado de Wright (1969), em (b) gráfico de Dall´Agnol 
(2006) para Suite Aurumina e granitoides do CAC; símbolos como anteriores.

Figura 7.13 – A relação entre Rb e Sr indicam que os granitoides estudados foram gerados em uma crosta com 
espessura entre 20-30km de espessura; segundo Condie (1973);
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7.1.6 - Geoquímica isotópica

Foram realizadas cinco datações 
geocronológicas, pelo método u-Pb iD-tiMS, em 
zircões de rochas graníticas, abrangendo três 
amostras da Suite aurumina, fácies monzogranítica 
(Sa01, Sa130, Sa78) e duas de granitoides do CaC 
(Sa54, Sa184).

a amostra Sa01 e Sa130, (figura 7.14), 
trata-se de biotita muscovita monzogranito, facies 
monzogranitica da Suite aurumina, magmatismo 
peraluminosos, com características Sin a tardi-
orogênico do arco magmático. na amostra 
Sa01, próximo a arraias, apresentou duas idades 
discordante no gráfico da Concórdia, sendo uma 
com idade de cristalização 2052 +_32Ma, intercepto 
superior, e 606+_98, idade do evento Brasiliano, 
relacionada a perda de Pb radiogênico. 

nesta amostra ocorrem frações de zircão 
com idade discordante de 2159+_26Ma, e idade 
do intercepto inferior de 428+-58, com dispersão 
analítica alta (MSwD=3.1), considera-se que esta 
idade relaciona-se a zircões herdados da fonte. 

imagens de Catodoluminescência de zircões 
indicaram três gerações com morfologia distintos; 
primeiro zircões prismáticos, (frações com idade de 
cristalização de 2052Ma), e zircões arredondados 
com sobrecrescimento (frações com idade 2159Ma) 
e zircões anedricos e corroídos possivelmente 
herdados.

na amostra Sa130, (figura 7.14b), analisou-
se a fácies monzogranito, biotita muscovita 
monzogranito, equigranular, menos deformado 
que Sa01. nesta amostra obteve-se uma idade 
concordante na Curva da Concórdia de 2013+-15Ma 
com MSwD de concordância e baixo erro analítico, 
portanto, considera-se como a idade de cristalização 
deste magmatismo granítico. outras frações de 
zircões geraram uma reta discordante, cujo intercepto 
superior apresenta idade de cristalização de 2144 
+-30Ma, zircões herdados, e intercepto inferior de 
534 +-190Ma relacionada a perda de Pb radiogênico 
do evento deformacional durante o neoproterozóico. 
análises das imagens de Catodoluminescência, 
os zircões com hábito prismático e biterminados 
apresentaram idades concordantes de cristalização 

Figura 7.14 – Gráficos da Concórdia de zircões datados por U-Pb, em (a) amostra SA01, biotita muscovita monzogra-
nito, Facies monzogranito da Suite Aurumina; em (b), biotita muscovita monzogranito, equigranular, pós-colisional, da 

Suite Aurumina.

Figura 7.15 – Diagramas da Concórdia de zircões datados por U-Pb, em (a) amostra SA184, granitoides do CAC; 
hornblenda biotita tonalito da Suite Calcio-alcalina metaluminosa; em (b), amostra SA54, biotita muscovita 

granodiorito da Suite cálcio-alcalina peraluminosa do CAC.
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magmática, enquanto que, zircões anédricos com 
bordas corroídas e metamicticos que podem estar 
relacionados à herança da rocha fonte. 

a amostra Sa78, biotita muscovita granodiorito 
protomilonito, encontra-se bastante danificada com 
alta adição de Pb comum, não radiogênico, e que 
correlaciona-se a intenso processo de metamictização 
observado nas imagens de Catodoluminecência de 
zircões, no entanto, em uma fração obteve-se idade 
muito próxima da Concórdia, em torno 1990Ma, 
idade de cristalização.

Duas amostras dos granitoides do CaC 
foram analisadas, a amostra Sa184, (figura 
7.15a), da Suite Calcio-alcalina baixo K, trata-se 
de hornblenda biotita tonalito, amostra localizada 
a norte do taipas. Frações de zircões analisados 
geraram idade concordante, idade de cristalização 
magmática desta suíte, de 2163+-6.3Ma com baixo 
erro analítico. adicionalmente, obteve-se uma 
reta discordante que plotam na parte superior da 
concórdia, idade de 2175+-15Ma, zircões herdados 
da fonte; e o intercepto inferior de idade 474+-
93Ma, reativação do ciclo Brasiliano. nesta amostra 
imagens de catoduluminescencia, os zircões com 
idades discordantes apresentam formas arrendadas 
e bordas sobrecrescidas, enquanto nas idades 
concordantes predominam zircões prismáticos.

na amostra Sa54 obtiveram-se dois conjuntos 
de pontos concordantes, cujas idades de Concórdia 

foram de 2265 ±9.6 Ma, com MSwD de concordância 
baixa e que representa idade de cristalização 
magmática desta Suite; e idade de 2456 ±6.5 Ma, 
relacionada a zircões herdados da rocha fonte, fusão 
da Suite granítica de 2.45Ga (Ribeirão das areias). 
analise morfológica dos zircões através de imagens de 
Catodoluminescência indicam dois tipos; na primeira 
idade os zircões são zonados e arredondados, e nos 
segundos zircões prismáticos com núcleos zonados e 
bordas serrilhadas. 

7.2 - METAvULCâNICAS DO RIfT ARAí 

no diagrama taS (total de álcalis versus sílica) 
de Le Bas et al. (1986) as rochas metavulcânicas 
atribuídas ao Rift do araí (anexo v) apresenta como 
característica principal a bimodalidade representada 
por magmatismo sub-alcalino riolitico, e outro 
conjunto alcalino de basaltos alcalinos a basanitos-
tefritos, (figura 7.16). 

no diagrama R1xR2 multicatiônico De 
La Roche (1980) as amostras plotam no campo 
alcalino, representado por álcali basaltos, 
mugearitos, traquito e riolito, conforme um 
trend alcalino, figura 17a. no gráfico Zrti vs nbY, 
winchester e Floyd (1977), modificado por Pearce 
(1996), classifica as rochas metavulcânicas no 
limite do trend alcalino e sub-alcalino, de riolitos a 
basaltos, (figura 7.17b).

Figura 7.16 – Diagrama TAS de classificação petroquímica das rochas metavulcânicas do rift Araí, comparativamente 
as vulcânicas continentais recentes, campos em preto, vermelho e amarelo.
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7.2.1 - Ambiente Tectônico

Para definição dos ambientes tectônicos 
aplicaram-se elementos incompatíveis hFSe, Zr-
ti-nb-Y, no gráfico Zr/Y x Zr de Pearce e norry 
(1979), (figura 7.18a), caracterizam as rochas 
metavulcânicas ácidas e básicas, como rochas 
geradas em ambiente de intra-placa, o que também 
é diagnosticado no diagrama de Pearce e Can (1973), 
onde as rochas metabasálticas são posicionadas no 
domínio de basaltos continentais; (wPB) basaltos 
intraplaca. 

o diagrama triangular Zr/4 x 2nb x Y Meschede 
(1986), (figura 7.18b), as rochas metavulcânicas da 
fase Rift araí plotam no campo a1-a2 wPaB (basaltos 
alcalinos intra-placa) e os metabasaltos sub-alcalinos 
no campo a2-C (wPt) como basaltos toleiticos intra-
placa. 

a utilização de elementos incompatíveis em 
rochas basálticas possibilita a determinação de sua 
região fonte, a razão de nb/u é bastante útil na 
individualização de basaltos (oiB) ilhas oceânicas de 
vulcanismo produzidos em ambiente de subducção 
tipo arco de ilha(iaB). os ambientes de iaB junto com 
basaltos de crosta continental, basaltos potássicos 
baixo ti, possuem, exclusivamente, baixo nb/u, Rb/
Ce e Ce/Pb, comparativamente as rochas do oiB e 
basaltos de cadeia oceânica (Morbs), (figura 7.19a). 
na figura 7.19b, gráfico da composição de elementos 
maiores tio2 vs Mgo onde as rochas metavulcânicas 
estudadas apresentam semelhança com basaltos 
potássicos baixo ti, de modo que os teores de tio2 
são menores que nos basaltos potássicos alto ti e 
basaltos sódicos (MoRB,oiB).  

Figura 7.17 – (a) Diagrama R1R2 multicatiônico De La Roche (1980) para metavulcanicas da Formação Arraias 
(Rift Arai); em (b) Gráfico ZrTi vs NbY, modificado por Pearce (1996) de classificação petroquímica das rochas 

metavulcânicas; legenda conforme figura anterior.

o vulcanismo do Rift araí pode ser definido 
como um conjunto de rochas de característica 
bimodal, típico de ambiente continental, onde as 
lavas félsicas são semelhantes e comagmáticas 
ao magmatismo intraplaca da Suíte Pedra Branca, 
com assinatura de magmatismo intraplaca. os 
basaltos, ocorrentes do Rift possuem composição 
química de basaltos toleíticos continentais, apesar 
da possibilidade de estarem frequentemente 
contaminados por sedimentos ricos em sílica da 
bacia araí.

7.2.2 - Tipologia e evolução Magmática

no diagrama de elementos terras raras 
normalizados ao condrito de Boynton, mostrada 
na (figura 7.20a), onde sinaliza-se para o existência 
de duas populações de rochas. nas amostras Sa03, 
Sa153 (metariolito) constata-se um enriquecimento 
de etRtotal, (etRleve) caracterizado por expressivo 
fracionamento de etR leve em relação etR pesado, 
junto com expressiva anomalia negativas de eu 
(európio), eu/eu* = 0,1-0,4, normalmente, devido ao 
fracionamento do plagioclásio durante os processos 
de diferenciação magmática. adicionalmente, 
observa-se enriquecimento em Zr, K, hf, th e teor de 
Ca baixo, que pode significar contaminação crustal 
ou fonte de origem diversa. 

no diagrama de elementos incompatíveis 
normalizados ao manto primitivo, spidergram, 
(figura 7.20b), evidencia um expressivo 
enriquecimento em LiLe em relação ao hFSe e 
etR pesados, confirmando o fracionamento deste 
liquido magmático, como observado no gráfico etR. 
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Figura 7.18 – (a) Diagrama discriminante geotectônico Zr/Y vs Zr de Pearce e Norry (1979) para metavulcânicas da 
Formação Arraias da fase Rift Arai; em (b) Diagrama ternário Zr-Nb-Y de Meschede (1986) para as mesmas rochas; 

legenda conforme figura acima.

Figura 7.19 – (a) Gráfico Nb/U vs Ce/Pb McDonough et al. (1992) e Hofmann (1997) para composição média de álcali 
basaltos continentais, derrames continentais, MORB e OIB, (b) Composição de elementos maiores gráfico MgO vs TiO2, 

para álcali-basaltos e basaltos continentais.

Figura 7.20 – (a) Diagrama de ETR normalizados ao condrito Boynton, para rochas metavulcânicas do Rift Araí,  
(b) spidergram de elementos incompatíveis normalizados ao manto primitivo Sun e McDonough (1989);  

legenda conforme anterior.
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as anomalias negativa de nb e Sr são consideráveis, 
á semelhança dos toleitos continentais, sendo 
que, a anomalia de nb confirma o envolvimento 
da crosta continental nos processos de ascensão 
deste magma, e, portanto, típica de vulcanismo 
continental. a anomalia de Sr é explicada pela baixa 
taxa de fusão da fonte ou pelo fracionamento do 
plagioclásio como verificada na anomalia negativa 
de eu.

outro conjunto representado por 
metabasaltos (Sa03,Sa20a) apresentam padrão de 
fraccionamento menor de etR leve em relação a etR 
pesado, discreta anomalias de eu nas amostras. no 
gráfico multielementar esta população apresenta 
discretas anomalias de nb e Sr, inexpressivo 
enriquecimento em LiLe em relação ao hFSe e etR 
pesados, portanto, um baixo fraccionamento de 
elementos incompatíveis e pouco envolvimento de 
material crustal. 

7.3 - MAGMATiSMo MáFiCo – ULTRAMáFiCo 

7.3.1 - Classificação Litoquímica

o magmatismo máfico-ultramáfico na folha 
arraias é representado, principalmente, pelas 
rochas vulcano sedimentares do Grupo Riachão do 
ouro, definidas como resultantes de um vulcano-
plutonismo de afinidade komatiítica e toleiítica. os 
resultados analíticos de 19 amostras e os tipos de 
rochas que foram analisadas podem ser visualizados 
no anexo vi.

na petrografia as amostras são representadas 
por anfibolitos, metagabros, talco xisto e tremolita 
talco xisto, hornblenda metapiroxenito, derivadas 
de magmatismo komatiiitico e toleitico alto Fe, 
enquadradas na unidade vulcano-sedimentar 
do Grupo Riachão do ouro. em uma amostra de 
norito troctolito que mostra textura cumulática, 
possivelmente relacionada a intrusão acamadada 
tipo Gameleira. 

no diagrama triangular de classificação de 
Jensen (1976), (figura 7.21), as amostras distribuem-
se no campo do magmatismo komatiitico (5 
amostras, hornblenda metapiroxenito, metagabro, 
tremolita xisto) e no campo de basaltos toleiticos 
alto Mg e alto Fe (anfibolitos, metagabros) e o norito 
tipo intrusão da Gameleira. no diagrama (figura 
7.22a), gráfico de Zrti vs nbY modificado por Pearce 
(1996), as amostras plotam, predominante no campo 
de basaltos subalcalinos e toleitos; confirmado no 
gráfico (figura 7.22b), aFM, situam-se no campo da 
série toleitica. 

Considera-se que estes dois grupos de rochas 
constituem as unidades vulcânicas e plutônicas do 
Grupo Riachão do ouro, possivelmente da Formação 
Córrego do Paiol, unidade basal do Grupo Riachão do 
ouro. Constatou-se, adicionalmente que estas rochas 
não possuem olivina em sua composição modal e as 
texturas de cumulados são restritas a uma amostra, 
norito troctolito, toleitico alto Fe) e considera-se 
como comagmática aos anfibolitos com assinatura 
toleito alto Fe. os toleitos basalticos alto Mg são 
considerados pertencentes a este trend toleitico. 

Figura 7.21 – Diagrama triangular de Jensen (1976) para rochas maficas e ultramáficas do GRO.



Projeto Sudeste do Tocantins – Folha Arraias

125

7.3.2 - Ambiente Tectonico

através do comportamento geoquímico 
similar destes litotipos com as rochas maficas 
e ultramaficas da região, confeccionaram-se 
diagramas geoquímicos discriminantes para 
observarem seus padrões, desta forma verificaram-
se similaridades com rochas de arco magmático de 
margem ativa. na análise dos diversos modelos de 
ambientes geotectônicos para as rochas do GRo 
permitem enquadra-las em ambientes característico 
de margem continental ativa que transiciona para 
arco de ilha oceânico.

nas figuras 7.23 a, b, c, d exemplifica os modelos 
discriminantes aplicados para as rochas do GRo. na 
figura 7.23a, as amostras dispõem-se no campo de 
rochas derivadas de ambiente de arco vulcânico 
cálcio-alcalino com transição para toleitos de arco 
de ilha, com maior enriquecimento de La e Y em 
zonas de subducção. na figura 7.23b esta situação se 
repete com predomínio de basaltos de arco através 
de enriquecimento de th e hf. Desta forma estes 
diagramas identificam a influência dos componentes 
de subducção na química dos elementos-traço; de 
modo que os magmas de arco são enriquecidos em 
th e são especialmente depletados em ta (PeaRCe, 
1996) e caem no campo hf-th próximo dos MoRB ou 
basaltos intra-placas. Basaltos cálcio-alcalinos tem 
th mais alto que iat e, assim, caem mais próximos 
ao vértice do th no diagrama discriminante.

no diagrama nb/th-Y Jenner et al. (1991) e 
Swiden et al. (1989), (figura 7.24 a, b), também revela 
assinatura de arco magmático para as rochas maficas 
e ultramáficas, como observa-se pequenos baixas 
valores de nb/th neste ambiente de arco normal, 

Figura 7.22 – Em (a) Diagrama Zr/Ti vs Nb/Y modificado por Pearce (1996); legenda como anterior; (b) Gráfico triangu-
lar AFM, limite de Irvine e Baragar (1971), para rochas máficas e ultramáficas do GRO.

com uma amostra no campo de arco depletado 
(D-aRC).

o diagrama  de elementos incompatíveis 
das razões th/Yb ou Ce/Yb vs. ta/Yb (figura 7.25 
a,b) são importantes porque os hFSe não são 
significativamente afetados pelos processos que 
causam a heterogeneidade mantélica, portanto, 
estes elementos dispostos no eixo vertical detectam 
componentes de zona de subducção relacionados às 
rochas de arco que se dispõem tipicamente acima 
dos valores mantélicos. 

Desta forma constata-se que basaltos cálcio-
alcalinos possui razão th/Yb mais altas que os toleítos 
de arco de ilha. estas características são evidências 
importantes dos efeitos químicos dos fluidos 
derivados da zona de subducção que carregam Ce 
e th para a cunha mantélica na região dos basaltos 
de arco (PeaRCe, 1996). enquanto MoRB e wPB 
caem próximos ao campo do manto, basaltos de 
arco (tanto CaB quanto iat) tem razões ti/Y e ta/Y 
diferentes àquelas relacionadas aos basaltos de Rifts 
e tipicamente dispõem-se acima do limite mantélico. 
Considera-se que estas rochas do GRo tiveram 
comportamento característico de ambiente de 
margem continental ativa que evolui para ambiente 
de arco de ilha.

na figura 7.25c observa-se um trend de 
enriquecimento da razão th/Yb conforme uma 
trajetória de enriquecimento em zona de subducção, 
para valores baixos da razão nb/Y, sendo característico 
de zona de subducção valores depletados de nb e Y.  
na figura 7.25d, mostra um trend de pluma moderna 
e magma de morb e arco, cujo padrão de basaltos de 
arco compara-se ao morb devido a fluidos hidratados 
transportarem pouco nb e Zr.
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Figura 7.23 – Diagramas discriminantes de ambiente tectônico aplicado para os litotipos do GRO, a) Gráfico triangular 
de Cabanis e Lecolle (1989) as amostras plotam nos campos de basaltos cálcio-alcalino de arco vulcânico; b) Diagrama 

discriminante de ambientes tectônicos Hf/3,Th,Ta de Wood (1979); c) Diagrama triangular de Mullen (1983),  
e d) Diagrama Zr, Nb, Y de Meshede (1986).
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Figura 7.24 – Diagramas da razão Nb/Th vs Y de (a) Jenner et al. (1991), (b) Swiden et al. (1989) ambos para 
discriminação de ambientes de arco e não arco.

Figura 7.25 – a) e b) Diagramas do comportamento de razões Th/Yb vs Ta/Yb e Ce/Yb vs Ta/Yb de elementos 
incompatíveis para rochas máficas e ultramaficas, que posicionam estes litotipos em tendência de trajetória de zona 

de subducção, ao invés de enriquecimento mantélico ou fraccionamento de líquidos, convenções, N–, E-MORB and 
OIB composições a partir de Sun and McDonough (1989); o limite do campo manto e o campo cálcio-alcalino(C-A), 

toleitico(TH) and SHO - shoshonito; CC – contaminação crustal. Limites de basaltos de arco oceânico a partir de Pearce 
(1983); s – enriquecimento em zona de subducção, c – contaminação crustal, w – enriquecimento Intraplaca,  
f – cristalização fracionada; Legenda como anterior; em b) Diagrama de Pearce(1982) razões Ce/Yb vs Ta/Yb;  

c) Gráfico das razões Th/Yb vs Nb/Y e em d) Gráfico Nb/Y vs Zr/Y.
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7.3.3 - Tipologia e evolução Magmática

os valores de mg# mais baixo – menores que 
60-63, tem significado petrogenético diverso dos 
mais elevados com relação a “história” dos magmas 
básico-ultrabásicos e nos trends evolutivo. a variação 
do número de magnésio para as rochas maficas e 
ultramaficas encontra-se entre 44 – 80, com valores 
de mg# de 60-63 predominando nos anfibolitos e 
metagabros, com afinidade de magmas toleiticos. 

tomando o numero de mg# como índice de di-
ferenciação separa-se valores entre 74-80 relaciona-
-se com rochas fortemente magnesianas, tremolita 
xisto, metapiroxenito não cumulaticos e com afini-
dade Komatiitica. Desta forma, rochas com mg# >60 
constituiram um rochas primitivas e mg# inferior a 60 
seria rochas mais evoluídas; os exemplos de metako-
matiitos das sequencias vulcano-sedimentares nor-
malmente apresentam valores de 69-81mg#. Ressal-
ta-se que o mecanismo de cristalização fraccionada 
produz uma diminuição do mg# no liquido derivativo 
devido a separação dos minerais magnesianos.

a análise do comportamento dos elementos 
maiores em função do numero de magnésio (mg#) 
indica que houve uma maior mobilidade em relação 
a al2o3, n2o, Sio2, tio2, Feot devido a atuação do 
metamorfismo, e uma ótima correlação negativa 
para tio2, (figura 7.26).  

nos diagramas de elementos-traço em 
função de mg#, (figura 7.27 a,b), observa-se 
uma forte espalhamento das amostras, para o 

Yb, elemento incompatível que não participam 
de sólidos em fracionamento e, assim, sua razão 
inicial permanece constante durante a cristalização 
fraccionada, dai diferenciando-se os termos 
magnesianos komatiitos dos toleitos alto ferro. o 
ni apresenta um comportamento diferenciado com 
forte enriquecimento nas rochas Komatiitos, não 
necessariamente cumulados, com aumento de Mg#. 

o fraccionamento de etRleve, razão de La/Sm, 
constitui parâmetro para identificação da evolução 
magmática, haja visto, que ambos são incompatíveis 
no manto superior e não sofrendo fraccionamento 
permanecendo como resíduo na fusão, portanto, sua 
variação linear positiva é característica de trajetória 
de fusão parcial ao invés do trend de cristalização 
fraccionada a partir de magma original (figura 7.28 a).

na figura 7.28b, a distribuição das razões th/
ta e La/Yb, mostram que a baixa razão La/Yb (10-
15) indica pequeno fraccionamento de etR neste 
magma, e valores intermediários a alto da razão th/
ta permite indicar que o magma original foi gerado 
a partir do manto primitivo com assimilação de 
componentes da crosta superior, assim configurando 
uma trajetória manto primordial – crosta superior. as 
razões de elementos incompatíveis Zr/nb vs Y/nb, 
(figura 7.28c), identifica os tipo de fonte de magma e 
caracterizam um grupo com características de manto 
depletado com altas razões de Y/nb, e intensamente 
depletado em nb, um grupo com características de 
manto enriquecido e um terceiro grupo com forte 
componente de contaminação crustal.

Figura 7.26 – Diagrama de variação de numero de Mg versus TiO2, os termos magnesianos correspondem a rochas com 
afinidade komatiitica não-cumulatica.
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Figura 7.27 – a) Gráfico Ni vs #mg, os termos mais magnesianos correspondem a komatiitos não cumulatos; b) Gráfico 
elemento incompatível Yb vs #mg, campo komatiitos correspondem a tremolita talco xisto, metapiroxenito, metagabro. 

Figure 7.28 – a) Gráfico razão La/Sm (ETR leve) vs La, para identificação do processo magmático, b) Diagrama Th/Ta vs. 
La/Yb para rochas máficas e ultramáficas, AFC – Assimilação e Cristalização fraccionada, EM – Manto enriquecido, PM 
Manto primordial, DM Manto depletado (CONDIE, 2001), c) Gráfico das razões Zr/Nb vs Y/Nb elementos incompatíveis; 

d) Diagrama Ce-Nd com linha condritica que plota na origem. 
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Para melhor estimar o papel da contaminação 
crustal na evolução das rochas básicas e ultrabásicas, 
o teor de Ce e nd foram plotados no diagrama Ce-
nd, (figura 7.28d), mostra que a maior parte das 
amostras situam-se abaixo da linha que representa 
a composição do condrito (Ce/nd = 1.31), portanto 
característico de uma fonte depletada em etRleve; 
poucas amostras plotam acima da linha condritica, 
portanto, com característica de fonte mantélica 
enriquecida. De modo geral estas rochas alinham 
na linha condritica e passam pela origem garantindo 
que não sofreram processo significativos de 
contaminação ou assimilação por cristalização 
fraccionada. adicionalmente este diagrama mostra 
que estas rochas foram geradas partir de fonte que 
sofreu alta taxa de fusão acima de 10%.

nos diagramas de etR’s normalizado aos 
valores do condrito de Boynton (1984), (figuras 7.29 a, 
c) e nos diagramas multielementares normalizados ao 
manto primitivo de Sun e McDonough (1989) (figuras 
7.29 b ,d), pode-se agrupar em dois grupos. observa-
se que as rochas anfibolitos, granada anfibolito, 
metabasalto e metagabro, Sa026, Sa099, S099a, 
S100a, Sa152, Sa166, Sa241a, Sa241B, Sa263, LL-

21a, todos com assinatura de toleitos alto Fe a Mg, 
apresentam comportamento pouco fraccionamento 
de etRtotal com padrão sub-horizontal a depletado 
em etRleve, (figura 7.29a), sendo que os anfibolitos 
mostram anomalia de Ce e ausência de anomalias de 
eu em todas amostras. a anomalia de eu se deve a 
acumulação e fracionamento ou não de plagioclásio 
na fonte e o enriquecimento ou depleção de Ce pode 
ser resultante da interação do magma com água do 
mar ou aporte de fluidos hidrotermais. 

os espectros dos elementos incompatíveis, 
(figura 29b), mostra um fraco a moderado 
fracionamento nos etR, discreto a moderado 
enriquecimento em LiLe e empobrecimento nos 
elementos hFSe. adicionalmente os anfibolitos 
toleitcos apresentam anomalias negativas nb, Zr 
e P. a anomalia negativa de nb é característico 
de ambiente de arco magmático, cujo padrão 
assemelha-se aos aos arcos vulcânicos modernos.

outro grupo é representado pelas rochas 
tremolita talco xisto, tremolita clorita xisto, 
metapiroxenito e metagabro, Sa089, Sa192, LL-
42a, LL-53a, Sa005a, que apresentam assinatura 
de komatiitos, constituindo grupo enriquecido 

Figura 7.29 – a) e c) Espectro de ETR normalizados ao condrito de Boynton (1984) para rochas maficas e ultramaficas; 
b) e d) Distribuição  multielementar normalizado ao manto primitivo de Sun e Mcdonough (1989); símbolos como 

anteriores.
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em etR , (figura 7.29 c), com padrão inclinado 
com enriquecimento de etR leves em relação aos 
pesados, portanto exibindo forte fracionamento dos 
etR leves com valores de La/Ybn >5 e Gd/Yb>1.  

no diagrama multielementar (figura 
7.29 d) estas rochas apresentam-se com maior 
enriquecimento de elementos LiLe e elementos 
incompatíveis e com forte anomalias negativa de 
nb, Sr e Zr(hFSe),  expressiva depleção em Ba cujo 
comportamento é característico de arco magmatico. 
uma possibilidade da anomalia negativa de Sr estar 
relacionada ao baixo grau de fusão da fonte mantélica. 
a anomalia negativa de nb é característico de rochas 
que evoluíram em ambiente de zona de subducção. 

7.3.4 - petrogênese

na analise petrogenética com fins de elucidar 
as fonte dos magmas e as condições de fusões que 
atuaram na região fonte do magma; para tanto 
utilizamos o parâmetro de variação das razões 
de etR leves (La/Sm) e etR pesados Sm/Yb. a 
abundância das razões de etR podem ser utilizadas 
para modelamento dos processos de fusão parcial e 
as características da região fonte do magma (figura 
7.30). De modo que, a razão La/Sm (etRleve) não é 
afetado pela mineralogia da região fonte e portanto 
produz informações sobre a composição geoquímica 
da região fonte. a razão Sm/Yb, representa um 

elemento incompatível relacionado a um elemento 
compatível com a granada, foi utilizada para obter a 
mineralogia da região fonte e o grau de fusão parcial.

o principal aspecto diagnostico de granada 
residual é o fraccionamento de etR pesados, isto 
devido seu forte particionamento para granada, 
assim a presença de granada como uma fase residual 
na região fonte da fusão é inferida através da razão 
normalizada de tb/Yb, segundo abdel Fattah et al. 
(2004). De modo que rochas formadas na região 
fonte do manto na zona da granada lherzolito e 
significa uma profundidade de no mínimo 80-200 
Km e indicando que o magma foi gerado no manto 
astenosférico. 

nesta mesma analise da região fonte do 
magma pode-se utilizar também as razões entre 
hFSe (Zr/Y, ti/Y vs. nb/Y) não são sensíveis ao 
fracionamento no manto superior e variações nessas 
razões podem refletir heterogeneidades na fonte 
mantélica. o comportamento do Y e Yb, contudo, 
muda dependendo da profundidade do manto. os 
elementos são incompatíveis no manto superior 
(espinélio lherzolito), mas são compatíveis no manto 
mais profundo (granada lherzolito), onde eles são 
retidos na granada durante a fusão parcial. assim, 
baixas razões ti/Y nas máficas (basaltos) de arco 
quando comparadas com basaltos intra-placas (wPB) 
sugerem uma origem a partir do manto superior, 
espinélio lherzolítico.

Figura 7.30 – Diagrama das razões logaritimcas La/Sm e Sm/Yb mostrando as trajetórias de fusão de rochas manté-
licas nas zonas da granada lherzolito e espinélio lherzolito, método de Albarede (1995) e as composições dos mantos 

enriquecidos ou depletados, símbolo como anteriores.
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na análise da figura 7.30 separamos dois 
grupos petrogenéticos, tipo 1, pouco  fraccionado a 
depletado, corresponde a metagabros, metabasaltos, 
anfibolitos e granada anfibolitos, consistindo, 
principalmente, de toleitos de alto Fe, e tiveram 
trajetória de fusão a partir de região fonte totalmente 
na zona do espinélio lherzolito (100%) a uma alta 
taxa de fusão acima de 5%. este grupo apresenta 
característica planar a depletada como verifica-se nos 
gráficos de etR onde os toleitos alto Fe apresentam 
La/Yb <5 e Gd/Yb próximo ou menor que 1. esse 
comportamento é indicativo de fusão em condições 
mais rasas cujos valores menores das razões entre 
etR leves/etR pesados e padrão relativamente plano 
a empobrecido dos etR são sugestivos que as fusões 
foram geradas, provavelmente, em profundidade 
rasa (no campo espinélio-lherzolito), aliado a fusão 
na ausência de granada residual na fonte. 

outro grupo enriquecido, tipo 2, consistindo 
de metapiroxenito, tremolita xisto, metagabro, 
anfibolitos, predominando afinidade de Komatiitos, 
tiveram evolução a partir de região fonte de 
composição granada espinélio lherzolito a granada 
lherzolito, com taxa de fusão entre 5-10%. 

Desta forma estas rochas podem ter gerado 
a profundidades mais profundo que o outro grupo, 
isto devido as razões Gdn/Ybn e Lan/Ybn, que são 
indicadores geoquímicos onde a altas quantidade 

de La um eRtL que é altamente incompatível em 
espinélios e granadas peridotitos, enquanto o Yb 
(eRtP) é incompatível no espinélio mas compatível 
com a granada. assim, razões altas de Lan/Ybn >5 ou 
baixo Lu/hf em magmas primários, não reciclados, 
pode ser atribuídas a fusão na presença de granada 
residual, e portanto, requerer-se que alguma porção 
deste processo ocorreu a profundidade abaixo 
da transição da zona espinélio-granada do manto 
peridotítico.

a razão entre nb/La individualiza fonte 
astenosférica modificada por zona de subducção 
isto devido ao nb ser depletado em astenosfera 
enriquecida em zona de subducção. Já o La é 
indicador de processos de enriquecimento, tanto em 
fluido através de subducção no manto astenosférico 
como via metassomatismo astenosférico. na figura 
7.31 analisando estes aspectos das razões nb/La vs 
La/Yb, o nb é depletado no manto litosférico em 
relação ao etR leve (La), alta razão nb/La >1 indica 
uma fonte do manto astenosférico e baixas razões 
<0.5 indica uma fonte do manto litosférico (aBDeL 
Fattah et al., 2004).

observa-se que um grupo depletado, os 
toleitos de zona de subducção do arco magmático 
apresenta-se deficiente em nb, e depletado em La, 
onde as amostras situam-se mais a esquerda do 
gráfico (figura 7.31). 

Figura 7.31 – Gráfico das razões Nb/La vs La/Yb, o Nb é depletado no manto litosférico em relação ao ETR leve(La), alta 
razão Nb/La >1 indica uma fonte do manto astenosférico e baixas razões <0.5 indica uma fonte do manto litosférico 

(ABDEL FATTAH et al., 2004).
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8 — RECURSOS MINERAIS

8.1 - INTRODUÇÃO

o Projeto Sudeste do tocantins e em particular 
a Folha arraias, tem como principal objetivo a geração 
de informações geológicas, fundamentais para pro-
porcionar desenvolvimento regional baseado na ex-
ploração racional dos recursos minerais. a área abran-
gida por este projeto possui grande potencialidade 
mineral, assim como contempla empreendimentos 
já concretizados relacionados à indústria do fosfato. 
nesse contexto, destaca-se a reavaliação de alvos para 
ouro, indicação de novas áreas com potencial para mi-
nerais de fosfatos, potencialidade para associações 
metálicas como metais ferrosos Fe-Mn, metais-base 
(ni, Cu), associação de Sn-ta, u-th e au-Cu, elemen-
tos nobres como platinóides, elementos terras Raras, 
insumos para agricultura (calcários e dolomitos), ro-
chas ornamentais, depósitos de materiais de constru-
ção civil e locais de aproveitamento do geoturismo e 
geodiversidade.

Muito embora a cartografia geológica da área 
tenha relacionado uma diversidade de ambientes 
geológicos propícios à concentração de recursos 
minerais, a economia da porção sudeste do estado do 
tocantins, que hoje representa 4,1% do PiB estadual, 
centralizada quase que exclusivamente na indústria da 
construção civil e insumos minerais para a agricultura.

esse capítulo tem por objetivo disponibilizar 
informações que sirvam de suporte ao planejamento 
de políticas públicas municipais e estaduais no estado 
do tocantins, além de despertar um possível interesse 
do setor empresarial no beneficiamento, comércio 
e industrialização desta matéria-prima, suscitando 
geração de emprego e renda aos municípios 
englobados na Folha arraias. 

o desenvolvimento de alguns dos principais 
municípios inseridos no sul/sudeste do tocantins e 
em particular na Folha arraias, remonta à época do 
descobrimento de importantes ocorrências auríferas 
exploradas pelos bandeirantes, o que permitiu a 
transformação de cidades como Porto nacional, 
Dianópolis, natividade e arraias em importantes e 
destacados polos minerais daquela época.

ao tratarmos os recursos minerais ocorrentes 
na Folha arraias é imprescindível uma abordagem 
mais detalhada sobre o ouro. a extração deste 
minério caracterizado antigamente como depósitos 
superficiais em colúvios, alúvios e em veios de quartzo, 
era denominada pelos bandeirantes de Casqueiros, 

concentrando-se em arraias, na localidade conhecida 
como Chapada dos negros e Fazenda Bandeirantes. 
atualmente as catas encontram-se paralisadas. outro 
polo aurífero que remonta a este período exploratório 
localiza-se na região de Conceição do tocantins. nesta 
região o ápice deste extrativismo garimpeiro remonta 
a década de 1980, cujas estimativas locais registraram 
mais de 2000 garimpeiros atuando na lavra do ouro. 
atualmente, devido à intensa fiscalização, ambas as 
regiões tem sido apenas objeto de requerimentos de 
pesquisa de empresas de médio e grande porte. 

Já em um contexto atual, outro bem mineral de 
uso industrial, que pode impulsionar a região são os 
depósitos de fosfato sedimentar de Campos Belos (Go) 
– arraias (to), os quais foram bloqueados na década 
de 80 pela extinta Metago S/a. Recentemente foram 
realizados estudos de reavaliação de diversos alvos 
considerando-se além dos níveis centimétricos de 
fosforitos (minério de altíssimo teor), também rochas 
sedimentares pelíticas argilosas associadas ao Grupo 
Bambuí e principalmente, o minério supergênico 
encontrado nos solos e depósitos residuais 
sobrepostos. estipula-se para tanto, investimentos na 
ordem de dois bilhões de dólares a serem aplicados na 
etapa de concentração de produtos superfosfáticos e 
fosfatos concentrados, ácido fosfórico e subprodutos.

outra atividade de potencial econômico é 
o geoturismo, com destaque para as escarpas e 
paredões de arenitos eólicos da serra geral do urucuia 
(limite geográfico Bahia-tocantins), que propiciam 
excelentes locais para exposição de cachoeiras e 
ambientes paisagísticos definidos por lito-esculturas 
remanescentes, além da ocorrência de inscrições 
rupestres nos arenitos. Dentro deste setor também 
tem destaque os espetaculares relevos kársticos em 
calcários Bambuí, caracterizados por cavernas com 
potencialidade para atividades espeleológicas.

no contexto dos materiais para uso na 
construção civil, destacamos potencialidades ligadas 
aos depósitos de areia e argilas vermelhas para 
cerâmica extraídas dos depósitos aluvionares dos 
principais cursos d’água, ambas de grande importância 
para o crescimento econômico.

neste capítulo apresentamos as informações 
levantadas em projetos de pesquisa mineral, tanto 
em escala regionais quanto de semi-detalhe, além dos 
dados coletados nos trabalhos de campo objetivando 
a caracterização geológica e metalogenética dos 
principais jazimentos elencados nos domínios da área. 
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na tabela 8.1 foram relacionados os principais 
jazimentos minerais cadastrados na Folha arraias, 
com base Sá (1984), convênio DnPM-CPRM, além 
de dados coletados em atividades de campo no 

presente projeto, tendo sido relacionados 51 
ocorrências associadas às classes de minerais 
metálicos, rochas e minerais industriais e água 
termal (figura 8.1). 

Tabela 8.1 – Jazimentos minerais cadastrados na Folha Arraias, Projeto Sudeste do Tocantins, 2012.

N.R. UTM E UTM N MUNICÍPIO TOPONÍMIA STATUS SITUAÇÃO SUBSTÂNCIA
1 248515 8653356 Conceição do to Garimpo Furtuosa Sa309 garimpo inativo ouro
2 250462 8647129 Conceição do to Garimpo Gerseu Sa308 mina ativo ouro
3 249918 8648207 Conceição do to Garimpo igrejinha Sa300 garimpo inativo ouro
4 254785 8568977 arraias Córrego Caiçara Sa281 ocorrência seminfo estanho/ouro
5 250046 8650673 Conceição do to Garimpo Gavião Sa307 garimpo inativo ouro
6 255720 8651072 Conceição do to Fazenda.elegante garimpo inativo ouro
7 263229 8657404 Conceição do to Garimpo São Felipe Sa305 garimpo inativo ouro

8 262592 8666429 Conceição do to Garimpo Lagoa do ouro, Fazenda Sta. Rosa 
Sa304 garimpo inativo ouro

9 281077 8562257 arraias Cabeceiras Rio São Domingos ocorrência seminfo ouro
10 280032 8576296 arraias Rio arraias ocorrência seminfo ouro
11 291327 8566086 arraias arraias ocorrência seminfo ouro
12 291270 8573646 arraias Chapada dos negros garimpo inativo ouro
13 291444 8586710 arraias Cabeceiras Rio Santa isabel ocorrência seminfo ouro
14 292731 8586749 arraias Garimpo das Campinas Sa272 garimpo inativo quatzo/ouro
15 293142 8579689 arraias Fazenda Formoso Sa275 garimpo seminfo quartzo
16 294432 8580497 arraias Fazenda Água Boa (Serra Cantagalo) Sa273 garimpo inativo quartzo incolor
17 292877 8630488 taguatinga do to Confluência Rio Palmas/Conceição garimpo inativo quartzo
18 297821 8568378 arraias Córrego. Carvalho ocorrência seminfo ouro/estanho
19 207984 8651714 Paranã Conceição do to garimpo seminfo ouro
20 229917 8584586 Paranã Córrego. estribeiro Sa284 ocorrência seminfo estanho
21 234622 8644044 Paranã Garimpo Cajazeiras garimpo seminfo ouro
22 256476 8652700 Conceição do to vida além Sa302 garimpo abandon. ouro
23 251025 8650375 Conceição do to  - garimpo seminfo ouro
24 289035 8570106 arraias Sa266 garimpo abandon. ouro
25 208901 8573173 Paranã estr. São Domingos garimpo do Salim Sa264 ocorrência inativo Mn sedimentar
26 308586 8572336 arraias itafóz alvo Coité Sa311 mina ativo fosfato
27 180048 8568324 Paranã Fazenda Mansão das Caldas Sa294 ocorrência  ativo agua termal
28 291794 8566435 arraias Sa265 ocorrência seminfo ouro
29 289035 8570106 arraias Fazenda Guanabara Sa266 garimpo abandon. ouro
30 291546 8573027 arraias Sa267 garimpo abandon. quartzo
31 274896 8561044 arraias agua Branca (Cara Baixa) Sa270 garimpo abandon. ouro
32 257801 8653437 Conceição do to Córrego.Riachão (Bigode) Sa302 garimpo ativo ouro
33 248891 8650810 Conceição do to Garimpo do waldemar Sa298 garimpo inativo ouro
34 249266 8649539 Conceição do to Fazenda ampar Sa301 garimpo inativo ouro
35 260959 8664646 Conceição do to Santo amaro Sa303 garimpo inativo ouro
36 255143 8649500 Conceição do to Rodovia to-367 LL48 e Sa-30 ocorrência seminfo hematita
37 277728 8590431 arraias Serra urucuia LL20 e Sa222 mina inativo brita
38 242697 8647315 Conceição do to Rodovia to-367 Sa41 ocorrência seminfo hematita
39 284837 8572527 arraias Pedreira da eGeSa mina inativo brita
40 309222 8569932 arraias itaufós Sa220 mina inativo fosfato
41 192223 8655804 São val.natividade Córrego Penca Sa99 ocorrência seminfo hematita
42 227099 8669783 natividade Rodovia to-050 Sa56 ocorrência  inativo rocha ornam.
43 243572 8657313 Conceição do to Rodovia to-050 Sa189 ocorrência  inativo rocha ornam.
44 264991 8661351 Conceição do to Sa180 ocorrência   seminfo hematita
45 295405 8572032 arraias Sa208 ocorrência seminfo cassiterita
46 280111 8663604 taipas do to Sa183 ocorrência  seminfo Mn
47 296161 8567907 arraias Sa204 ocorrência  seminfo cassiterita
48 287389 8578455 arraias Fazenda engenho Sa214 ocorrência seminfo magnetita
49 278052 8589027 arraias Sa25 mina abandon. brita
50 302212 8580269 arraias 5km a nw Canabrava Sa63 ocorrência seminfo fosfato
51 178974 8667254 São val.natividade Região de Serranópolis Sa89 ocorrência seminfo magnetita
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8.1.1 - Ouro

as regiões de Conceição do tocantins e arraias 
representam os dois principais polos auríferos 
de extrativismo enfeixados na Folha arraias, 
tendo este metal sido identificado nos diversos 
garimpos aluvionares e primários conhecidos na 
área, tanto abandonados como em atividade. em 
ambos os jazimentos auríferos localizados em catas 
ou escavações garimpeiras, o ouro distribui-se 
preferencialmente em veios quartzosos de pequena 
profundidade encaixados em variadas litologias.

a seguir será feita uma abordagem mais 
detalhada dos principais jazimentos auríferos 
visitados e associados aos polos de Conceição do 
tocantins e arraias. 

8.1.1.1 - Polo de Conceição do Tocantins

os jazimentos catalogados ou visitados 
que constituem o polo de Conceição do tocantins 
distribuem-se nas porções noroeste e norte da área 
com prolongamento para a Folha Dianópolis. Foram 
levantados e catalogados doze jazimentos primários 
representados por minas e garimpos abandonados 

Figura 8.1 – Distribuição dos recursos minerais - Folha Arraias.
Fontes: Projeto Mapas Metalogenéticos e de Previsão dos Recursos Minerais, 1984/Projeto SE do Tocantins, Folha 
Arraias, 2012

ou ativos, além de inúmeros indícios, associados a 
sedimento de corrente. 

estas mineralizações estão associadas 
dominantemente aos corpos submeridianos 
alinhados da SvSRo (Sequência vulcano-sedimentar 
Riachão do ouro) e subordinadamente, a batólitos 
ou stocks de granitóides calcioalcalinos tipo ttG’s e 
peraluminosos. 

as mineralizações auríferas de maior porte e 
destaque ocorrem hospedadas em estreitas faixas 
granito-greenstone Paleoproterozóicas, em veios 
de quartzo associados aos produtos de alteração 
hidrotermal de anfibolitos, formação ferrífera 
bandada e subordinadamente, granitóides em 
zonas de cisalhamento. Segundo Cruz (1993), a 
evolução metamórfico-deformacional dos tGGt’s é 
semelhante à de Gold-Only Provinces. 

as principais ocorrências e depósitos de ouro 
nos tGGt’s estão hospedados em BiF’s, anfibolitos 
ricos em ferro e rochas graníticas das séries cálcio-
alcalinas (CRuZ, 2001; CRuZ; KuYuMJian, 1999). 
as rochas hospedeiras são as metassedimentares 
associadas à SvSRo, e subordinadamente, 
aos granitóides cálcio-alcalinos ttG’s e tipos 
peraluminosos.

Figura 8.1 – Distribuição dos recursos minerais - Folha Arraias.
Fontes: Projeto Mapas Metalogenéticos e de Previsão dos Recursos Minerais, 1984/Projeto SE do Tocantins, Folha 
Arraias, 2012.
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a) Jazimentos associados à SVSRO – Unidade 
metassedimentar

entre Conceição-to e taipas, nos domínios 
da faixa Conceição, o ouro ocorre associado as 
rochas metassedimentares submetidos à alteração 
hidrotermal localizada no Greenstone-belt Riachão 
do ouro. nesta região foi cartografada uma faixa 
submeridiana hidrotermalizada sigmoidal (figuras 
8.2a, b), constituída por uma rocha filitosa de 
foliação penetrativa, cor verde e granulação fina a 
média, que quando alterada torna-se argilosa, rica 
em sericita e apresenta valores cintilométricos que 
atingem 20cps. 

os principais garimpos auríferos atualmente 
paralisados, abandonados ou em atividade estão 
englobados nesta faixa e descritos nos pontos Sa298, 
Sa300, Sa301, Sa307a, Sa308 e Sa309. 

nesta zona, as rochas hospedeiras são 
constituídas por BiF’s, quartzitos ferríferos, filitos 
grafitosos, além de hidrotermalitos, cujos prováveis 
protólitos são granófiros porfiríticos e metacherts. 
a formação ferrífera bandada exibe uma alternância 
de níveis pretos de magnetita e porções claras 
de quartzo. o hidrotermalito é inequigranular 
granulação fina/média, foliado e de cor esverdeada. 
Filitos sericíticos são calcíferos, brilho sedoso, 
sulfetados e constituem as hospedeiras nos 
garimpos da igrejinha e Gerseu. exibem localmente 
estruturas extensionais e moullions (tectonito 
L), aos quais estão associadas às mineralizações 
auríferas. em outros garimpos associados a faixa 
Conceição, as encaixantes estão representadas por 
um xisto saprolitizado mostrando intenso processo 
de alteração hidrotermal. 

nos garimpos igrejinha-Gerseu (Sa308), 
afloram filitos hidrotermalizados e Bif’s distribuídos 

Figuras 8.2 – (a) Faixa hidrotermal da região de Conceição-TO; (b) Posicionamento da faixa hidrotermal destacando os 
principais jazimentos auríferos visitados.

na interseção de faixas de greenstone ne e nw. neste 
ambiente, o ouro ocorre em veios de quartzo de 30 a 
80 cm de espessura, encaixados em filitos e formação 
ferrífera bandada silicificada, carbonatizada e 
brechada e em veios e/ou segregações de quartzo 
branco leitoso presentes em filitos com foliação 
n20w/35Sw, que correspondem às encaixantes da 
formação ferrífera. encontra-se associado à pirita, 
pirrotita, calcopirita, galena, esfalerita e bismutinita.  
a paragênese hidrotermal é constituída por sericita, 
carbonato, clorita, turmalina, biotita, magnetita, 
sulfetos (calcopirita-pirita). 

as principais concentrações de ouro e sulfetos 
ocorrem no contato entre a formação ferrífera e o 
filito carbonoso e cuja presença de grãos euédricos 
de pirita e ouro na foliação milonítica, e sugere-se 
que a mineralização ocorreu posteriormente ao 
metamorfismo fácies xisto verde.

no principal túnel de acesso ao garimpo 
abandonado da igrejinha (Sa300), o footwall 
apresenta Sn nS/40w e contém veios de quartzo 
em zona de charneira com caimento 40 a 55w. a 
encaixante se encontra representada por um filito 
cinza, grafitoso, laminado, cisalhado (figura 8.3c), 
microcrenulado com Sn n10e/35nw e caracterizado 
por uma intensa piritização e biotitização. 
Localmente esses filitos são cortados por injeções 
graníticas ou finos e discretos níveis leucocráticos 
marcando através de estruturas do tipo pinch and 
swell. a estimativa é de uma extração diária de 
aproximadamente 10 a 20g/ton no corpo principal, 
com teor médio em torno de 7 a 8g/ton de minério.

o único jazimento em atividade visitado e 
cujas características são muito similares ao garimpo 
da igrejinha, está representado pela Mina do Gerseu 
Sa308. Segundo informações do garimpeiro, já foi 
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extraída uma média de 12 a 15g/ton de minério. as 
placas de filito grafitoso e de filão de quartzo sulfetado 
são extraídas de uma profundidade máxima atual de 
140 metros através do interior da cava para trituração 
em moinho e posterior separação do minério (figuras 
8.3a, b, c, d, e, f).

neste mesmo contexto, em continuidade ao 
depósito Gerseu-igrejinha, o garimpo da Fazenda 

Figuras 8.3 – (a) Mapa do trend aurífero-hidrotermal (Igrejinha-Gerseu), (b) Vista frontal de Bif’s associados ao 
jazimento hidrotermal do garimpo da Igrejinha, (c) Pilhas de filito grafitoso e fragmentos de quartzo de filão, ambos 
sulfetados, Garimpo do Gerseu, (d) Planta de beneficiamento do Garimpo do Gerseu, SA308, (e) Vista panorâmica do 
garimpo aluvionar abandonado do Waldemar, SA298  e (f) Vista em planta de provável material vulcânico laterizado.

ampar (Sa301), exibe uma rocha encaixante 
representada por quartzito puro, maciço a 
discretamente foliado, em zona de cisalhamento, 
com foliação n40e/subvertical. a rocha é cortada 
por veios de quartzo de direção n40e, exibindo fina 
camada esverdeada de clorita/epidoto, não tendo 
sido registradas ocorrências de sulfetação junto às 
encaixantes.
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no garimpo abandonado da Cajazeira, cercanias 
da fazenda alto aparecida, as mineralizações auríferas 
ocorrem em veios de quartzo+turmalina, encaixados 
em quartzo-clorita xisto e formação ferrífera bandada 
e intercalados com metassilexito, jaspilito e xisto 
carbonoso com Sn n60e/subvertical. em testemunhos 
de sondagens, foram descritos intervalos de 30 
cm de xisto carbonoso, constituídos de 80% de 
pirita+pirrotita, além de carbonato, biotita, actinolita, 
clorita e concentrações muito baixas de au. 

nos jazimentos do Gerseu e Cajazeira, 
foram registradas barras e segregações de quartzo 
sulfetado, localmente com ouro, em zonas axiais de 
dobras fechadas e dobras métricas isoclinais.

no garimpo do waldemar ou João Gordo 
(Sa298), foram registrados veios de quartzo piritosos 
hidrotermalizados, encaixados em formações 
ferríferas bandadas magnéticas, com Sn n20e/20nw. 
Próximo à lavra principal observa-se o contato de 
um laterito ferrífero com uma rocha metavulcanica 
ácida milonitizada, hidrotermalizada, leucocrática e 
esverdeada, inequigranular, granulação fina/média 
com pórfiros quartzo-feldspáticos preservados. 

no garimpo abandonado Santo amaro (Sa303), 
estrada para Curral Queimado, domina um saprólito 
derivado das rochas metavulcanossedimentares 
do Grupo Riachão do ouro, em continuidade para 
sul e enquadrado no modelo descrito acima. a 
rocha encaixante está representada por hematita-
quartzito bandado, mesocrático, coloração cinza, 
boa fissibilidade, composto à base de óxidos de Fe, 
quartzo, magnetita e sericita. 

Registros de fácies psamíticas associadas a 
esse terreno, foram documentados no perímetro 
urbano de Conceição do to, no afloramento Sa299 
através de um pacote de xisto hidrotermalizado 
com muscovita, representativo de um provável 
protólito máfico, intercalado por metaconglomerado 

oligomítico (figuras 8.4a, b). não foram observados 
veios de quartzo sulfetados cortando o pacote.

b) Jazimentos associados à granitóides cálcio-
alcalinos tipo TTG’s

Foram documentadas diversas ocorrências de 
ouro junto à suíte calcio-alcalina, principalmente em 
metatonalitos, metagranodioritos e metagranitos. 
nas ocorrências de domos dos tGGt’s, o ouro ocorre 
em veios de quartzo contendo turmalina, carbonato, 
sericita, clorita e sulfetos, na forma livre e/ou incluso 
em pirita (CRuZ; KuYuMJian, 1999). os veios de 
quartzo apresentam 20 cm a 4 m de espessura e 50 a 
300 m de extensão, de aspecto leitoso a enfumaçado 
e alteração hidrotermal controlada por zonas de 
cisalhamento.

neste modelo enquadra-se o garimpo do 
Bigode, vida-além (Sa302), cuja mineralização ocorre 
no contato entre a sequência vulcano-sedimentar e 
um muscovita quartzo xisto. nas proximidades do 
serviço foram registrados fragmentos de magnetitito, 
quartzito ferrífero e material grafitoso. Foram 
descritos neste garimpo dois filões mineralizados: 
a) filão n50e/60nw a n50e/subvertical, com Sn 
n30e/55Se e (b) filão n20e/45Se que apresenta Sn 
n65e/70nw (figuras 8.5a, b, c, d). 

a hospedeira de ambos os filões está represen-
tada por um xisto milonítico, cujo protólito correspon-
de a um granito calcialcalino saprolitizado, esverdea-
do, localizado na intersecção de shear zones n60w e 
ew. ocorrem esporádicas piritas, quase sempre asso-
ciadas a ouro livre. trata-se de um sistema filoneano/
hidrotermal em shear zones com lineação mineral 15/
n60w, transposto por forte tectônica compressiva de 
baixo ângulo n40e/20nw, com remobilização das mi-
neralizações auríferas. Segundo informações obtidas, 
chegou a ser extraído até 2,8kg de ouro na bateia em 
apenas duas semanas de serviço.

Figuras 8.4 – (a) Vista em corte de metaconglolmerado oligomítico relacionado ao Grupo Riachão do Ouro (GRO) e (b) 
Detalhe do clasto de quartzo alongado neste metaconglomerado. 
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Figuras 8.5 – (a) Pilha de fragmentos de quartzo sulfetado a ser lavrado, (b) Seção exibindo filão N20E/45SE, (c) Trin-
cheira onde está sendo retirado o material a ser triturado para extração do minério e (d) Porção sulfetada na rocha 

hospedeira, SA302.

Figuras 8.6 – (a) Atividade garimpeira em aluvião do Córrego Riachão, serviço do Bigode. Em primeiro plano, pilha de 
material a ser lavado, (b) Aspecto geral de granitoide saprolitizado, SA305, garimpo São Felipe e (c) Vista em corte de 

granitoide milonítico caulinizado no interior da cava do garimpo Furtuosa. 

o garimpo aluvionar do Bigode, no Córrego 
Riachão tem rocha hospedeira muito saprolitizada, 
granulação fina, coloração acinzentada, foliação 
n55e/30nw e apenas localmente cortada por veios 
de quartzo. Segundo informações do proprietário, 
neste garimpo tanto o nível de cascalho (40 a 1,60 
cm de espessura), como o saprólito foliado são 
lavrados (figura 8.6a). Foram extraídos cerca de 
0,2g/ton.

o garimpo abandonado São Felipe (Sa305), 
cercanias da Fazenda Caiçara, encontra-se inserido em 

rochas xistosas de derivação granítica, representadas 
por monzogranitos calci-alcalinos saprolitizados com 
até 75cps (figura 8.6b). os litótipos são cortados 
por enxame de veios de quartzo mineralizados 
n20w/10ne em zona de cisalhamento dúctil de 
alto ângulo (Sn n40e/70nw), com muscovitização 
associada. Porém, em alguns veios localizados 
próximos a cava principal, domina uma rocha 
hospedeira metabásica intemperizada  contendo 
fraturas mineralizadas, de menor expressão em 
relação àquelas associadas à granitóides.
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no garimpo da Furtuosa (Sa309), a rocha 
hospedeira é um milonito feldspático caulinizado, 
(figura 8.6c) cujo protólito é tonalitico e biotita 
muscovita granito milonitizado. a rocha é 
leucocrática, cor branca, maciça e constituída de 
quartzo, feldspatos, biotita, clorita e muscovita. as 
parageneses minerais hidrotermais são compostas 
por sericita, clorita e caulinita.

d) Jazimentos associados à granitóides 
peraluminosos

no garimpo abandonado da Água Branca ou 
Cara-Baixa (Sa270), (figuras 8.7a, b) ocorrem tonalitos 
e granodioritos xistificados da Suite aurumina. este 

Figuras 8.7 – (a) Hospedeira da mineralização no garimpo 
Cara-baixa, (b) Pilha de rejeitos do garimpo Cara-baixa 
e c) Terraço de placers aluvionar no córrego Pindoba, 

garimpo do Gavião, SA307.

garimpo é marcado por cerca de trinta cavas rasas 
constituídas por saprólitos de granitos milonitizados 
e foliados, com direção n50w/45ne, hospedando 
veios de quartzo de direção n30w/subverticais, 
associados a zonas de cisalhamento dúctil. 

o garimpo aluvionar do Gavião (Sa307), 
(figuras 8.7c) córrego Pindoba, caracteriza-se 
dominantemente por depósitos do tipo placeres e 
atualmente encontra-se exaurido e extensamente 
degradado. nas cercanias do córrego, localmente foi 
registrada em cava alongada, uma rocha xistificada 
e discretamente foliada segundo n10w/45Sw, 
orientada paralelamente ao antigo filão. a rocha é 
um saprólito caulinizado composto de uma massa 
branca onde sobressaem alguns grãos reliquiares de 
quartzo.

8.1.1.2 - Polo de Arraias

outro destacado polo aurífero engloba o 
sistema Campos Belos-arraias e está distribuído 
na porção sul da Folha arraias e norte da Folha 
Campos Belos. a mineralização aurífera associada às 
supracrustais do Grupo araí perfaz sete jazimentos 
primários marcados por minas e garimpos 
abandonados, sete ocorrências e inúmeros indícios 
associados a sedimentos de corrente.

a atividade extrativista do minério está 
relacionada às rochas do rift araí, principalmente 
representadas por quartzitos cisalhados com 
acamadamento primário n5w/40ne, além de 
filonitos e veios de quartzo remobilizados como 
ocorre na Chapada dos negros. Localmente foram 
registradas pintas de ouro nas encaixantes quartzíticas 
e junto aos níveis mineralizados de Mn sedimentar 
a sul de Paranã. essas rochas são cortadas por uma 
grande abundância de veios de quartzo leitoso, 
puros, monominerálicos. nos metaconglomerados 
não foram identificadas mineralizações auríferas 
do tipo Rand. Garimpos aluvionares ocorrem em 
várias drenagens desta região, no entanto, sem 
grandes perspectivas econômicas, na maioria estão 
exauridos e encontram-se atualmente paralisados ou 
abandonados.

neste prospecto, controles da mineralização 
aurífera necessitam de maior detalhamento, porém 
estudos apontam para um controle estrutural 
caracterizado pela intersecção de shear zones 
dominantemente rúptil, podendo estar relacionados 
também ao contato entre quartzitos e granitóides 
da Suíte aurumina, onde se desenvolve intenso 
cisalhamento, contendo veios de quartzo não 
mineralizados.

todos os garimpos visitados encontram-se 
paralisados e foram documentados nos afloramentos 
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Sa272, Sa275, Sa265, e Sa266. o garimpo das 
Campinas, (Sa272), encontra-se representado 
por cava alagada onde localmente, ocorrem 
fragmentos de quartzo e canga laterítica associados, 
provavelmente, a um quartzito saprolitizado, 
equigranular, mesocrático e de cor cinza-esverdeado, 
composto essecialmente por quartzo, muscovita e 
epidoto/clorita.

no garimpo da Fazenda Formoso (Sa275) 
foram registrados blocos soltos e afloramento de um 
quartzito conglomerático. a matriz da rocha é fina, 
granular, esbranquiçada, à base de quartzo e óxido 
de ferro, tendo sido medido 25 a 30 cps. apresenta 
sistemas de fraturas n20e e n70w, sendo que as 
fraturas n20e são localmente preenchidas por veios 
de quartzo. Segundo informações, o ouro extraído 
foi de origem aluvionar.

no afloramento Sa265 verificou-se uma 
ocorrência de ouro onde dominam material 
coluvionares, afloramentos de quartzitos e filonitos 
subhorizontalizados e xistificados, e encaixados em 
provável zona de falha/cisalhamento n-S. a rocha exibe 
uma matriz muito fina, equigranular, discretamente 
foliada a maciça e constitui-se dominantemente de 
quartzo e sericita. na base da sequência, ocorre uma 
provável rocha metabásica muito saprolitizada. 

no garimpo da Fazenda Guanabara (Sa267) 
foi descrito um quartzito fino, a rocha encontra-se 
muito alterada e cortada por veios de centimétricos 
extensionais de quartzo branco (figuras 8.8a, b).

no quadro abaixo estão representados 
sinteticamente os principais tipos de jazimentos 
auríferos reconhecidos nos domínios da Folha arraias 
e seus respectivos ambientes, tabela 8.2.

Figuras 8.8 – No afloramento SA267 (a) paredão de saprolito quartzito, exibindo enxames de veios de quartzo 
extensionais, interpretadas como “tension gashes” e b) e aspecto geral do garimpo das Campinas, SA272.

DEPÓSITOS PRINCIPAIS 
JAZIMENTOS

AMBIENTES 
METALOGENÉTICOS

CONTROLES DAS 
MINERALIZAÇÕES

UNIDADE 
LITOESTRATIGRÁFICA

orogenic gold e/
ou Mesotermais 

Gold Lode 
Deposits

igrejinha, Gerseu, 
Faz.ampar, Cajazeira, 

waldemar, Santo 
amaro

Back arc, arco 
intraoceânico,

veios de qz 
hidrotermalizados n10e

Grupo Riachão do 
ouro

intrusion Related 
Gold System e 
au Porfiro em 
Calci-alcalinas

vida além, Bigode, São 
Felipe, Furtuosa, Faz. 

Sta. Rosa

arco magmático 
continental, au 

pórfiro

veios de qz 
hidortermalizados 

n50e/60nw e 
n20e/45Se em shear 

zones dúcteis

ttG’s cálcio-alcalinos

Granitóides 
peraluminosos

Cara-Baixa, Gavião arco magmático veios de qz n30w em 
shear zones dúcteis

Granitóides 
peraluminosos da 

Suite aurumina

Metassedimento 
araí

Campinas,Faz. 
Formoso, Sa265, Faz. 

Guanabara

Rif intracontinental Shear zones rúpteis Grupo araí

Tabela 8.2 – Características dos principais tipos de jazimentos auríferos reconhecidos na Folha Arraias
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8.1.1.3 - Anomalias de Ouro nos Concentrados de 
Bateia

análises geoquímicas em concentrado de 
minerais pesados permitiram a individualização de 
expressivas anomalias de ouro, concentradas em 
oito áreas com a presença de pintas de ouro. 

a primeira anomalia em destaque esta 
localizada a norte de Conceição do tocantins, nas 
estações PR-B-1106, com 5 pintas de ouro (0,5mm), 
além de ilmenita e magnetita e grande quantidade 

Figura 8.9 – Mapa de anomalias de ouro em concentrado de bateia.

Figuras 8.10 – (a) Alvo anomalia Ouro Norte Conceição-TO, anomalia magnética dipolar, concentrado de minerais 
pesados com magnetita, ilmetita e epidoto e (b) ambiente associado à SVS Riachão do Ouro NE.

de epidoto (75-100%) e PR-B-1094, com 35 pintas de 
ouro (0,5mm),  além  de ilmenita, magnetita e epidoto. 
encontra-se associada a uma anomalia magnética 
dipolar n-S relacionada à SvSRo (Sequência vulcano-
sedimentar Riachão do ouro). Próximo a esta área, 
outra anomalia foi definida pelos elevados teores de 
ilmenita e magnetita (figuras 8.10).

outra anomalia de relevante importância foi 
caracterizada nas estações PR-B-1165 e PR-B-1160, 
alvo estrada Paranã 1, ambas com quantidades 
expressivas de epidoto nos concentrados e confirmada 
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Figuras 8.11 – a) Anomalias de Ouro alvos Conceição-Serrinha e b, Palmas 1, alterações hidrotermais, propilitos (alta 
concentração de epidoto, magnetita) em granitóides peraluminosos, pequena anomalias de dipolar.

pela intensa alteração hidrotermal pervasiva que 
afeta os granitos peraluminosos (propilitização). este 
alvo representa uma área com pequena anomalia 
na magnetometria. outro alvo de interesse foi 
registrado nos alvos Palmas 2 (FF-B-1023) e Palmas 
3 (FF-B-1051 e FF-B-1052). este último alvo exibe 
maiores anomalias de pintas de ouro. na anomalia 
Palmas 5, concentrações de ouro nas estações FF-B-
1081 e FF-B-1082, estão possivelmente associadas à 
zona de cisalhamento ne. no alvo Serrinha, estação 
PR-B-1254, ocorre indícios de ouro no concentrado, 
(figuras 8.11).

8.1.2 - Fosfatos

os dados e informações apresentados 
referentemente aos jazimentos de fosfatos 
cadastrados no âmbito da Folha arraias, junto às 
coberturas neoproterozóicas do Grupo Bambuí, 
foram levantados através de publicações minerárias 
especializadas, relatórios técnicos, além de 
informações verbais fornecidas pela empresa itafós 
Fertilizantes localizada em arraias. adicionalmente, 
foram coletados dados nos afloramentos da frente 
de lavra da mina Coité e São Bento (figura 8.12).

Figura 8.12 – Áreas oneradas pela Itafós Fertilizantes em 2010, em fase de lavra na mina Coité e São Bento .
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os depósitos de fosforitos de Campos Belos–
arraias foram descobertos em 1981 pela Metago 
S/a que na época, identificaram lentes de fosforitos 
dentro dos argilitos basais da Formação Sete 
Lagoas e que representariam pequenos depósitos 
formados em ambientes de plataforma estável em 
associação às rochas pelíticas e carbonatadas.

os trabalhos de pesquisa desenvolvidos nesta 
época permitiram identificar um tipo exclusivo 
de fosforito (francolita), correspondente a uma 
rocha primária que ainda preserva a estrutura do 
acamamento original e cujo teor médio é de 20% 
p2o5. este fosfato originou-se, possivelmente, 
devido à substituição de íons de carbonatos por íons 
fosfáticos durante o processo de diagênese. estudos 
petrográficos indicaram que as variedades minerais 
de fosfato ocorrem como apatita criptocristalina ou 
colofanítica, sempre associada a material quartzo 
argiloso, óxidos de ferro e argilas variadas. 

os depósitos de fosfato sedimentar da região 
de Campos Belos (Go) e arraias (to), pesquisados 
até o momento, compreendem três depósitos de 
volume reduzido com teores elevados e superiores 
28% P2o5, denominados: São Bento, Coité1 e Coité 
2, que são adicionados as rochas fosfatadas de 
baixo teor (figuras 8.13a,b,c,d,e,f). 

Localmente como na foto (c), algumas 
porções ou níveis superiores são estéreis e o 
protominério (coloração mais clara), apresenta 
concentrações inferiores a 5%de P2o5. os níveis 
inferiores (mais escuros) apresentam 4 a 5 cm de 
espessura e os teores de minério podem alcançar 
até 30%. informações fornecidas indicam uma 
extração média de cerca de 800 a 1000ton/mês de 
minério no alvo Coité.

os fosforitos e siltitos fosfatados estão 
inseridos na porção basal da Formação Sete 
Lagoas de idade neoproterozóica. Compõe a 
ampla cobertura do Cráton São Francisco na Folha 
arraias e sobrepõe-se aos diamictitos da Formação 
Jequitaí ou diretamente sobre o embasamento 
paleoproterozóico da Suíte aurumina. na área, 
esta unidade é composta por espessos pacotes de 
siltitos estratificados, intercalados com bancos de 
margas calcíferas na base, seguidos por calcários 
e dolomitos em direção ao topo. as rochas 
mineralizadas em fosfato ocorrem interdigitadas 
com os siltitos.  

Com base em estudos petrográficos, 
mineralógicos e químicos (MonteiRo, 2009), 
foram definidos nos depósitos São Bento, Coité 1 
e Coité 2, quatro grupos de rochas fosfatadas: a) 
siltito fosfatado, b) fosforito primário estratificado, 
c) fosforito brechado e d) fosforito pedogênico. a 
unidade siltito fosfatado, com maior distribuição 

geográfica é composta por siltitos laminados com 
teor médio de 11,49% de P2o5. o fosforito primário 
estratificado e acamadado apresenta um teor 
de 24,28% P2o5e 32% P2o5, respectivamente. o 
fosforito brechado constitui fosforitos retrabalhados 
no ambiente de sedimentação e possui teor 
médio de 34,13% de P2o5. o fosforito pedogênico 
está relacionado a processos de intemperismo e 
laterização e contém fosforito laterítico, composto 
por fosforitos em estágio avançado de intemperismo 
com teor médio de 27,64% P2o5. o fosforito 
concrecionário, caracterizado por concreções 
fosfáticas no latossolo apresenta um teor médio de 
24,82% P2o5.

o modelo inicial proposto para esta 
mineralização consistiria no desenvolvimento 
de uma rampa plataformal que daria origem a 
dolomitos e calcários na transição de água rasas para 
uma zona mais profunda com deposição de argilitos 
e folhelhos. as rochas associadas à Formação Sete 
Lagoas estão representadas por argilitos na base 
com transição para uma sequência de calcários 
e dolomitos no topo. a diferença de temperatura 
das águas profundas e frias para as águas 
quentes da plataforma originariam um sistema 
convectivo que transportaria o fósforo dissolvido 
das águas profundas, o qual seria assimilado por 
microorganismos da fauna planctônica, até sua 
completa deposição nos sedimentos.

  Paleogeograficamente, essa unidade 
constitui uma zona de plataforma marcada por 
relações com o embasamento (Grupo araí e terrenos 
graníticos). em resumo, este modelo defende uma 
contribuição orgânica no processo de acumulação 
de fósforo, sendo a apatita um produto da diagênese 
durante a evolução da matéria orgânica através da 
liberação do fósforo das águas intersticiais.

Monteiro (2009) propõe que a apatita 
primária representada pela francolita, constituiu 
as rochas fosfatadas diagenéticas. Processos 
intempéricos foram os principais responsáveis 
pelas transformações na estrutura da francolita, 
permitindo que a mesma assumisse composições 
cada vez mais próximas a da fluorapatita. o 
ambiente deposicional dos fosforitos nessa 
região é caracterizado por paleocanais irregulares 
e descontínuos encaixados no embasamento 
granítico, em contexto de bacia sedimentar restrita 
com influência de regime marinho transgressivo. 
Deslizamentos em flancos dos canais permitiram 
o retrabalhamento dos sedimentos depositados, 
formando brechas sedimentares. a evolução dos 
processos intempéricos incorreu na lateritização 
dos fosforitos e na lixiviação de fosfato dessas 
rochas.
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Figuras 8.13 – A partir do canto superior esquerdo, (a) Contato siltito-calcário da mina do Coité, frente de lavra do 
depósito Coité, estruturas de escorregamentos, So nos siltitos, (b) Vista panorâmica da frente de lavra do Alvo Coité, (c) 
Seção exibindo em detalhe saprólito de calcário, (d) Nas porções próximas ao topo do pacote, observa-se em detalhe, 

níveis fosfáticos pulverulentos de coloração amarelada dobrados atectonicamente, (e) Níveis de fosforitos em argilitos-
siltitos e (f) Bloco de minério com alto teor de P2O5.

8.1.3 - Quartzo

no Projeto Mapa Metalogenético e de Recursos 
Minerais da Folha arraias foram cadastrados cinco 
jazimentos de quartzo em garimpos abandonados, 
sendo que quatro estão localizados na região de arraias 
e um em taguatinga do tocantins. os trabalhos de 
campo desenvolvidos na área restringiram-se a visita 

de quatro lavras paralisadas de quartzo branco na 
região de arraias, descritas nos afloramentos Sa267, 
Sa272, Sa273 e Sa275. no afloramento Sa267 foram 
descritos em afloramento de quartzito, enxames 
centimétricos de veios de quartzo extensionais, 
interpretados como estruturas “tension gashes”.

no garimpo das Campinas (Sa272), além da 
extração de ouro, foi extraído secundariamente 
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quartzo branco. no afloramento Sa273, Fazenda 
Água Boa (Serra do Cantagalo), foi visitado um 
garimpo abandonado de quartzo incolor contendo 
material coluvionar representado por fragmentos 
com até 30cm de diâmetro. a rocha apresenta-se 
extremamente saprolitizada e de difícil identificação 
do protólito, porém, admite-se como associada ao 
contexto de quartzitos do Grupo araí.

8.1.4 - Mineralizações de Ferro e Manganês

as mineralizações de ferro registradas na 
região de Conceição do tocantins estão associadas a 
formações ferríferas bandadas, contidas na unidade 
metassedimentar do greenstone-belt, cartografadas 
neste projeto por extensa área com ocorrência de Bif’s e 
produtos de lixiviação no perfil de solo. estas formações 
foram individualizadas pela primeira vez na região de 
almas-Dianópolis no Projeto natividade, (CoRReia 
FiLho; SÁ, 1980) como itabiritos representados por 
intercalações de hematita e quartzo. 

na Folha arraias mineralizações de ferro são 
representadas por diversas ocorrências de hematita 
e magnetita na rodovia to-367 (Conceição do to), 
Fazenda engenho (arraias) e na região de Serranópolis 
através dos afloramentos Sa30, Sa41, Sa89 e Sa180. 
esses minerais ocorrem como fragmentos e pequenos 
blocos soltos intercalados com metamáficas 
epidotizadas do grupo Riachão do ouro e caracterizam 
solos lateríticos e detrito-lateríticos avermelhados. 

na região de Conceição do tocantins as 
formações ferríferas bandadas são mais abundantes 
que na região de almas-Dianópolis (thonsen, 1994) 
e ocorrem em níveis estreitos e pacotes espessos 
sustentando elevações topográficas. em escala 
mesoscópica são caracterizadas pela alternância de 
bandas milimétricas de quartzo e óxidos de ferro 
(hematita), estrutura bandada e mineralogia à base de 

Figuras 8.14 – (a) Bif’s com alternância de quartzo, hematita e magnetita, SA30 e (b) Magnetitas martitizadas, local-
mente euédricas, SA180.

quartzo (45%), magnetita (25%) e hematita (30%),esta 
última como produto da martitização da magnetita, 
tendo sido associada à fácies óxidos (figuras 8.14).

a composição química da amostra Sa180 é 
caracterizada por concentrações de 37,7% de Sio2, 
0,17% al2o3, 1,84% de Feo e teor de Fe2o3 de 62,2%, 
característica de minério primário, o que possibilita 
enquadrá-la no fácies óxidos á semelhança de diversas 
formações ferríferas nestes ambientes.

as concentrações de ferro na região, 
provavelmente foram geradas em ambientes 
marinhos profundos em bacia restrita e baixa energia, 
com alternância de cherts, precipitação química e 
níveis de minerais de óxido de ferro. Propõe-se uma 
origem a partir de ambiente marinho profundo em 
que fluidos quentes representados por água marinha 
e conata lixiviaram ferro, sílica e outros elementos, 
a partir de rochas máficas e ultramáficas originadas 
de plumas mantélicas ou cadeia meso-oceânicas e 
foram liberadas para níveis oceânicos inferiores de 
hots springs (black smokers). estas águas quentes 
em contato com águas marinhas mais frias teriam 
desencadeado a precipitação dos elementos menos 
solúveis como silicatos coloidais e hidróxidos.

na Folha arraias, jazimentos manganesíferos 
estão associados aos quartzitos do Grupo araí na 
região de Paranã, onde foi descrita uma ocorrência 
na porção oeste da área, estrada São Domingos, 
proximidades do rio homônimo, denominada de lavra 
de manganês do Salim. a mineralização encontra-se 
associada ao contexto dos sedimentos psamíticos do 
Grupo araí, possivelmente relacionados à fase pós-rift. 
o manganês ocorre na forma de um corpo lenticular 
estirado e balizado por shear zones ou falhas reversas. 
Foram observadas relações de contato com litofácies 
monzogranito da Suíte aurumina, cujas hospedeiras 
e/ou protominério são representados por quartzitos 
e quartzitos ferruginosos manganesíferos. os níveis 
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de protominério pirolusítico constituem bandas 
centrimétricas/métricas e ocorrem intercalados em 
pacotes centimétricos de quartzitos esbranquiçados, 
eventualmente ferruginosos, dobrados e bandados e 
mergulhos subverticais de acamadamento de direção 
n60w. estão associados a zonas de cisalhamento 
transcorrentes.

neste depósito de manganês sedimentar 
está associada aos quartzitos na região de Paranã, 
nas proximidades do Rio São Domingos. o 
minério de manganês, principalmente pirolusita, 
ocorre adicionalmente a outros minerais como 
hematita e apresenta-se sob a forma de camadas, 
interestratificadas e crenuladas e sob a forma de 
crostas, de provável origem vulcano-sedimentar 
exalativa. o minério aflora como blocos soltos 

métricos a centimétricos, em afloramento de morrote 
alongado nS com 1,5 km2 de comprimento (utM 
208901/8573173), além de duas pequenas cristas 
não cartografáveis na escala de mapeamento.  o 
solo, nas cercanias dos afloramentos, é marrom-
claro a alaranjado e localmente nas proximidades do 
minério é preto, devido às impregnações por óxidos/
hidróxidos de ferro e manganês. extensivamente nas 
proximidades desta ocorrência ocorre um expressivo 
domínio de carapaça laterítica em superfície plana. 

o minério superficial supergênico é 
caracteristicamente filoneano, exibe uma atitude 
n30e/subv, encontra-se bandado e mostra texturas 
brechosa, concrecionária e botrioidal. a forma de 
ocorrência do protominério/minério é mostrada na 
figura 8.15a, b, c, d, e.

Figura 8.15 – (a) Protominério com forte mergulho de 
So, shear zone (b) Quartzito cisalhado subvertical, (c) 

Bandamento de quartzito com níveis de Mn pirolusitico, 
(d) Concentração de Mn supergênico no solo e (e) Perfil 

mostrando contato de capa de minério laterítico e proto-
minério em ZCD. O pacote apresenta uma espessura de 

4m, SA264.
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nas cercanias deste jazimento predomina 
um solo lateritico distribuído em uma elevação 
caracterizada por baixa inclinação topográfica. tanto 
o protominério como o minério de manganês se 
encontram representados por rocha de granulação 
muito fina, magnética, dobrada concordantemente 
com os quartzitos araí, cor preta e exibem porções ou 
níveis milimétricos bandados ou constituindo fitas de 
coloração esbranquiçada. Segundo informações do 
proprietário da área, as reservas de minério gravitam 
em torno de 60 milhões/ton e os teores obtidos nos 
níveis mais enriquecidos de Mn (pirolusita), aproximam-
se de 70%. anomalias localizadas nas porções n e nw 
da folha podem constituir-se em alvos prospectivos.

estudos de campo denotam uma formação 
quartzítica em ambiente transicional-marinho com 
expressivo aporte de ferro de áreas continentais 
adjacentes (granitoides) e transporte da área-fonte 
para a bacia restrita, na transição água rasas para 
profundas. Processos intempéricos e concentração 
supergênica subsequentes relacionados à 
evolução e aplainamento do relevo permitiram seu 
enriquecimento no perfil laterítico.

este singular depósito cadastrado na área 
pode alavancar futuras perspectivas para prospectos 
nestes ambientes associados ao rift araí (fase pós rift) 
permitindo através de detalhamento mais acurado, 
o entendimento dos processos de pediplanização 
de relevo no quartenário e sua consequente 
concentração superficial.

nas cercanias do afloramento Sa267 foi regis-
trado um pacote de metapelitos muito finos, discre-
tamente laminados e rosados, sotopostos a quart-
zitos, cujas fraturas encontram-se preenchidas por 
níveis milimétricos de um mineral preto e venular, 
localmente botrioidal, podendo tratar-se de manga-
nês supergênico, associado aos metassedimentos do 
Grupo araí. 

8.1.5 - Urânio e Tório 

o mapeamento geológico da Folha arraias 
caracterizou expressivas anomalias de u e th, na 
Fazenda Caiado, (pontos Sa130 e Sa132), sendo 
que valores anômalos de th e u foram registrados, 
principalmente, nos monzogranitos peraluminosos 
da Suite aurumina, cujos teores de até 40 ppm de th, 
caracterizam padrões aerogamaespectrométricos 
diferenciados em relação as demais litologias tanto 
no canal u como th. assim, os monzogranitos 
são importantes prospectos para pesquisa destes 
elementos radioativos, figura 8.16.

8.1.6 - estanho e Tântalo 

Potenciais mineralizações de cassiterita e 
tantalita podem estar associadas a pegmatitos 
tonalíticos a granodioríticos encaixados na Suite 
aurumina. informações sobre ocorrências de Sn-ta, 
associados à au foram documentadas em depósitos 
aluvionares associados à granitóides peraluminosos 
da Suite aurumina, nas regiões de arraias, Ribeirão 
arraias e Córrego Bezerra e em Paranã, na estrada 
para a Fazenda estribeira, onde foram registrados 
monzogranitos exibindo alterações hidrotermais. 
Como exemplo disso foi observado em um batólito 
constituído por granitoide cataclasado a milonitico 
posicionado a norte de arraias, exibindo lentes 
quartzosas e muscovita intensamente sericitizada. 
Mineralizações de Sn-ta podem estar associadas 
a processos tardi-magmáticos como sericitização, 
turmalinização, albitização e greisenização.

Granitóides peraluminosos da Suite aurumina 
são potenciais para hospedarem pequenos 
depósitos de ouro, além de platinóides associados 
a zonas de cisalhamento, onde a mineralização 
aurífera comumente está concentrada em veios 

Figuras 8.16 – (a) Anomalias Th-U em imagem aerogamaespectrométrica, ternário RGB e (b) no canal de Th com 
valores anômalos em monzogranitos peraluminosos da suite Aurumina.
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de quartzo. na região de Monte alegre de Goiás 
(BoteLho et al., 1999), descreveram mineralizações 
de estanho e tantalita em greisens e pegmatitos 
com turmalina.

essa ocorrência pode abrir ampla perspectiva 
para pesquisa de futuros alvos de interesse 
econômico, relacionados aos granitoides tipo S da 
suíte peraluminosa, relacionados à associação Sn-ta.

nos concentrados de minerais pesados foi 
identificada a cassiterita em um alvo a oeste de 
Conceição do tocantins, principalmente associado 
a fortes concentrações de topázio, com presença de 
sulfeto de mercúrio (cinábrio) e traços de esfalerita, 
indicando ambientes associados à greisenização em 
corpos graníticos. 

8.1.7 - Titânio

anomalias de titânio estão relacionadas 
às concentrações de rutilo em minerais pesados 
que permitiram definir duas áreas bastante 
promissoras para detalhamento posterior. no alvo 
da Serrinha, vide anexo mapa de recursos minerais, 
as concentrações atingem valores entre 25-50% 
de rutilo nos concentrados de minerais pesados. 
no alvo Paranã norte, as amostras de concentrado 
resultaram em valores entre 25-50%, em área de 
ocorrência de granitos hidrotermalizados.

outras anomalias foram detectadas nos alvos 
arraias 1 e 2 com teores entre 25-50% de rutilo e 
associadas às rochas monzograniticas e tonalíticas 
da suite peraluminosa aurumina.

8.1.8 - elementos Terras Raras 

as mais expressivas potencialidades de etR 
conhecidas estão relacionadas ao magmatismo 
alcalino, tanto de filiação granítica como em rochas 
insaturadas alcalinas, onde estes elementos podem 
apresentar um forte particionamento em minerais 
acessórios como xenotímio e monazita. 

no âmbito da Folha arraias o magmatismo 
alcalino está vinculado ao magmatismo bimodal 
araí, principalmente em metabasaltos alcalinos 
(afloramentos Sa003 e LL001), que exibem uma 
discreta anomalia de La e Ce merecendo maior 

detalhamento e em duas amostras da Suite auru-
mina, com destaque principalmente para o aflo-
ramento Sa183. Petrograficamente esta rocha 
apresenta acentuada sericitização em amostra 
bastante milonitizada, (hidrotermalito). na tabela 
8.3 são apresentados os resultados de etR de três 
amostras da Folha arraias.

importantes anomalias de etR associadas à 
monazita foram caracterizadas em concentrados de 
minerais pesados, permitindo a definição de áreas 
anômalas em etR cujos padrões revelam assinaturas 
características nos canais de K e th, principalmente 
nos granitos peraluminosos. no alvo Serrinha 1 os 
teores de monazita nos concentrados(vide mapa 
de recursos minerais) situam entre 1-5% e no alvo 
Serrinha 2, os teores estão entre 25-50%, ambos 
relacionados a anomalias nos canais K e th na 
gamaespectometria em granitos peraluminosos. 
outro alvo próximo, alvo Palmas - Lameirão apresenta 
teores entre 5-25%.

no alvo Campos Belos-arraias os teores 
de monazita distribuem-se em duas populações: 
(a) entre 5% e 5-25% de monazita; neste alvo os 
monzogranitos da suite peraluminosa se associam a 
uma zona de hirotermalismo e exibem forte anomalia 
nos canais de K e th; (b) no alvo arraias sul os teores 
chegam a 5-25% de monazita nos concentrados. 
em função da expressividade da área mineralizada, 
configura um alvo de altíssima prioridade para 
detalhamento.

 
8.1.9 - Mineralizações de Ni-Cu e Platinoides - eGP 

o Complexo Máfico-ultramáfico tipo Barra do 
Gameleira, corresponde a uma intrusão acamadada 
de formato semi-circular e dimensões de 8 x 10 
km, com estruturas e texturas ígneas preservadas, 
submetidas localmente ao metamorfismo dos fácies 
anfibolito a granulito. trabalhos de prospecção 
de metais do Grupo da Platina (eGP) realizados no 
Complexo Barra da Gameleira, Folha Dianópolis, por 
Lima et al. (2000), identificaram 74 ppb de Pt, 658 
ppb de Pd e até 34.074 ppb de au em amostras de 
concentrados de bateia.

na Folha arraias, análise mineralógica 
em concentrados permitiu a individualização de 

Tabela 8.3 – Distribuição dos ETR em amostras de metabasaltos alcalinos e granodioritos.

AMOSTRAS 
ppm

Ce Dy Er Eu Gd Ho La Lu Nd Pr Sm Tb Tm Yb

Sa183 188 102,2 67,3 8 73,9 22,6 146 5,4 176,7 41,5 48,7 13,8 9,6 61

Sa143 202,9 3,1 1,2 1 5,4 0,5 121,1 0,1 77,6 24,3 9,5 0,5 0,2 1,1

Sa003 359,1 16,96 9,93 3,42 21,3 3,34 252 1,2 195,9 57,43 30,6 2,8 1,26 8,9
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um alvo com indícios de platina na amostra FF-
264/1264, relacionado ao corpo de gabro-norito 
troctolito com textura cumulática (acumulados), 
Sa163, e que representa este magmatismo máfico-
ultramáfico tipo Gameleira com alta potencialidade 
para platinóides.

8.1.10 - Diamante (Kimberlitos)

a definição de áreas potenciais para 
diamante apoiou-se em estudos de geofísica 
(aeromagnetometria) e analise química e 
mineralógica em concentrados de minerais pesados. 
Dois alvos foram selecionados como prospectáveis 
para diamante: a) no alvo Borda Bambuí, através 
do refinamento e reprocessamentos dos dados da 
magnetometria, foram identificados três corpos de 
pequenas dimensões com fortes anomalias dipolares 
e que suspeita tratar-se de corpos kimberlíticos em 
sub-superfície e alinhados segundo uma direção 
preferencial próximo de direção ew e b) o alvo 
Bambuí 1 foi individualizado pela presença de 
ilmenita magnesiana nos concentrados de minerais 
pesados. este alvo encontra-se alinhado segundo 
um trend regional ew, merecedores de um maior 
detalhamento (figuras 8.17).

Figuras 8.17 – Anomalias geofísicas (magnetometria) e 
geoquímica (pathfinder Ilmenitas Kimberlitica) de corpos 
kimberlitos, Alvos Borda Bambui e Bambui 1, associado a 

controle tectônico EW.

8.1.11 - água Termal

a única ocorrência de água termal registrada 
nos domínios da Folha arraias está vinculada 
à unidade quartzítica da Formação traíras e 
corresponde a uma fonte surgente localizada na 
Fazenda Mansão das Caldas, a sul do município de 
Paranã (to), afloramento Sa294. nos domínios da 
fazenda foi observado tão somente um poço de 
captação com 2,5m de diâmetro, com temperatura 
da água na faixa de 27oC, não tendo sido construído 
adicionalmente, nenhuma infra-estrutura turística 
local para exploração de balneário. 

Constitui um aquífero fissural cuja rocha reser-
vatório é representada por um quartzito puro, gra-
nulação fina/média, esbranquiçado, maciço a fina-
mente laminado (1 a 2 cm de espessura) e composto 
quase que exclusivamente por quartzo. a rocha está 
dobrada em homoclinal e em contato tectônico com 
monzogranitos da Suite aurumina, e apresenta So 
acamadamento nS/40w. na Serra de Caldas foram 
medidos dois sistemas de faturamentos: ew/subv 
(sistema condicionante ao qual está associado o 
aquífero) e n70e/75Se (figura 8.18 a, b, c, d). 

Segundo Peixoto Filho (2000), o aquecimento 
deste sistema termal é devido ao grau geotérmico 
da região, cuja fonte termal apresenta temperaturas 
de 37,4oC e vazão total de 12m3/hora, com gradiente 
geotérmico local de 0,0239oC/metro. vazões 
disponíveis, compreendendo tanto a fonte como o 
poço tubular são suficientes para o abastecimento 
de um empreendimento de médio porte.

8.1.12 - Dolomitos e Calcários

na Folha arraias a Formação Sete Lagoas está 
representada por dolomitos com espessuras que ul-
trapassam 50m, como no afloramento Sa64, que pos-
suem 20% Mgo e no ponto Sa215 com 18,5% Mgo. 

na Formação Lagoa do Jacaré dominam 
extensas reservas de calcários pretos criptocristalinos, 
excelente matéria-prima para produção de brita e 
utilizados na calcinação para produção de cal virgem 
(figuras 8.19 a, b). o calcário é produzido pelas 
empresas CaLta – Calcário taguatinga Ltda e nativo 
Mineradora Ltda., que fabricam corretivo agrícola. 

8.1.13 - Materiais para Construção Civil

a) Areia e Argila

a base da economia mineral do tocantins está 
fundamentada sobre rochas e minerais industriais, 
com destaque para insumos utilizados na agricultura 
e materiais utilizados na indústria da construção 
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Figuras 8.18 – (a) Escarpa de quartzitos da Serra de Caldas. Falhas EW cortando pacote de quartzitos laminados com 
So NS/40W a N15W/30SW e fraturas EW/subv, (b) Quartzitos exibindo fraturas EW/subvertical, possível área de 

recarga do aquífero termal, (c) Sistema de fraturamento EW(falhas) e N60-70E/70NW(fraturas abertas) e (d) Vista 
panorâmica parcial da área de descarga próxima ao tanque de captação da água termal da Faz. Mansão das Caldas, 

mostrando lateralmente os quartzitos encaixantes do aquífero.

Figuras 8.19 – (a) Dolomito cinza utilizado em reservas como corretivo de solo e (b) calcário preto para produção  
de brita.

civil, notadamente brita e pedras para revestimento. 
a argila é extraída próximo ao perímetro urbano do 
município de taguatinga do tocantins que abastece 
uma cerâmica que produz tijolos para consumo local 
e de municípios vizinhos. em taipas do tocantins 

foram cadastradas antigas olarias, com destaque para 
as fazendas Farias, Cana Brava, engenho e Marimbu, 
que atualmente apenas atendem o mercado local. 
em aurora-to algumas cerâmicas como a Senhor do 
Bonfim e uma olaria na rodovia to-110, cercanias 
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do córrego Cana Brava, próxima ao córrego arucuia 
e na Fazenda do Januário, atualmente atendem tão 
somente o mercado local.

em diversos cursos fluviais na Folha arraias, 
foram registrados expressivos depósitos de areia 
saibrosa e argilas, originários de processos erosivos 
sobre metassedimentos de serras permitindo 
a acumulação de material arenoso em áreas 
coluvionares e em aluviões, especialmente nas áreas 
de predomínio dos quartzitos da Formação arraias 
do Grupo araí, município de arraias. no trevo de 
acesso ao município de Conceição-to, argila extraída 
próximo ao perímetro urbano abastece pequena 
cerâmica que produz tijolos para consumo local, ao 
passo que a única olaria registrada em Paranã e que 
extraía eventualmente areia e argila nas proximidades 
do Rio Paranã, está atualmente desativada.

no município de arraias a extração de areia 
ocorre de forma eventual ao longo do Rio araras. 
em aurora do to a argila extraída no Rio dos Bois 
e Córrego Cana Brava (próximo ao Córrego arucuia) 
onde é utilizada pela Cerâmica Senhor do Bom Fim 
para produção local de tijolos, além de três olarias 
que produzem tijolos e telhas durante o período de 
estiagem. em taipas do to a extração de areia é feita 
de forma eventual no Córrego São Pedro. 

b) Brita

Foram cadastradas duas pedreiras de brita na 
região de arraias. Às margens da rodovia to-050, 
arraias-Conceição do to, cercanias do Riacho da areia, 
foi descrita uma mina desativada utilizada para produção 
de brita (Sa25 278074/8589055), cartografada no 
contato entre um batólito de biotita tonalito calcio-
alcalino associado ao CaC e metassedimentos do 
Grupo araí em zona de falha nw/Se. trata-se de uma 
rocha de granulação fina a média, cor cinza escura, 
homogênea, discretamente foliada, constituída por 
uma matriz homogênea a base de quartzo, plagioclásio, 
biotita e muscovita. Localmente a rocha exibe 
expressiva segregação de biotita constituindo bolsões 
que preenchem fraturas ew/subvertical. 

outro jazimento de brita, porém paralisado, 
foi descrito nas proximidades de arraias na pedreira 
da eGeSa engenharia S/a. Constitui-se de um pacote 
de quartzitos a quartzo-arenitos com características 
arcoseanas, maciços a finamente laminados, pouco 
friáveis, eventualmente recristalizados, coloração 
branca a rósea, inequigranulares granulação média 
a fina e composição à base de quartzo, feldspatos 
e muscovita. Restritamente os litotipos exibem um 
expressivo e localizado processo de epidotização, 
fornecendo uma coloração esverdeada a superfície 
da rocha (figuras 8.20 a, b).

8.1.14 - Rochas ornamentais

ainda, não foram descobertas reservas de 
grande porte de rochas ornamentais no estado 
do tocantins, porém, nos últimos anos, pesquisas 
revelaram alguns jazimentos, ainda não avaliadas 
ou em fase de análise pelo DnPM. independente da 
expressiva variedade de afloramentos destes bens 
minerais com relevante potencial para exploração 
nos domínios do Projeto Sudeste do tocantins e 
associados a uma gama de terrenos arqueanos a 
neoproterozóicos. na Folha arraias estes produtos 
estão consolidados pelo anuário como ardósias, 
quartzito ornamental, granitos, mármores e afins; 
utilizados para revestimentos, pisos, pias, etc., não 
sendo devidamente explorado. 

em função da sua boa expressão foram 
relacionados alguns afloramentos cartografados no 
âmbito dos terrenos graníticos paleoproterozoicos 
da Suite cálcio-alcalina e granitoides peraluminosos 
do CaC, com distribuição restrita às porções oeste e 
centro-norte da área, potencialmente utilizáveis na 
indústria como rochas ornamentais. Compreendem 

Figuras 8.20 – (a) Vista panorâmica de pedreira desativa-
da de brita, de biotita-tonalito, (SA25) (b) Vista panorâmi-
ca da frente de lavra desativada da pedreira de brita da 

EGESA, afloramentos de quartzitos cisalhados (SA68).
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litotipos de cor cinza esbranquiçada e branco 
mosqueado, textura movimentada, englobando 
comumente tipos que apresentam um relevo 
marcado por topografia positiva e representados por 
expressivos matacões (figuras 8.21a, b).

nas proximidades de arraias a pedreira de 
brita, constituída por uma rocha de cor cinza clara, 
homogênea e discretamente bandada é cortada 
por porções félsicas dobradas e uma composição à 
base de plagioclásio, biotita, quartzo e muscovita.na 
rodovia to-050 foi cadastrado um lajeiro com cerca 
de 200m de largura de monzogranito grosso (Sa56 
227099/8669783), foliado, leucocrático cor cinza, 
exibindo porções pegmatóides e composição à base de 
quartzo, feldspatos, biotita e muscovita. Localmente, 
a rocha encontra-se cortada por milimétricos veios 
aplíticos, apresentando igualmente potencialidade 
para brita.

nas cercanias das cabeceiras do Córrego 
Pindoba, 7 km a ne da rodovia to-050, foi 
documentado no Sa189 (243572/8657313) um 
lajeiro com cerca de 80 a 100m de comprimento, 
constituído por biotita monzogranito do CaC. a 
rocha é leucocrática, cinza-clara pintalgada de preto, 

Figuras 8.21 – (a) Lajedo em campos de matacões, 
(SA56) e (b) Afloramento de matacões exibindo textura 

porfiritica, (SA285).

equigranular, homogênea, 75 cps e constituída 
de quartzo, hornblenda, plagioclásio e feldspatos. 
Localmente o litotipo exibe encraves de microtonalito 
leucocrático, muito finos, discretamente foliados, à 
base de hornblenda e plagioclásio.

8.2 - CONSIDERAÇÕES fINAIS

a Folha arraias apresenta notável 
potencialidade para um amplo espectro de bens 
minerais, destacadamente fosfatos e ouro, os quais 
representam os recursos minerais mais expressivos a 
serem prospectados atualmente na região. 

nos terrenos do CaC representados pelos 
granitóides cálcio-alcalinos e peraluminosos mostram 
potencialidade para ouro, cassiterita, u-th, Sn-ta e 
rochas ornamentais, sendo que o ouro constitui o 
recurso mais promissor associado a esses terrenos. 
o tratamento de dados geoquímicos revelaram 
teores anômalos para o ouro (até 35 pintas), o qual 
foi encontrado em 26 estações de amostragem. 
outros ambientes com vocação indiscutível para 
mineralizações auríferas estão representados pelos 
jazimentos associados à SvSRo e os metassedimentos 
do Grupo araí. 

Sugere-se que as ocorrências e depósitos 
de ouro dos terrenos Granito-Greenstone do 
tocantins (tGGt) foram remobilizados durante o 
Brasiliano, com importante participação de fluidos 
hidrotermais de origem metamórfica e contribuição 
granítica.

Sugerem-se dois modelos principais para 
a gênese das mineralizações auríferas na região 
de Conceição-to: a) depósitos Orogenic Gold ou 
Mesotermais Gold Lode Deposits, relacionados às 
sequencias vulcanosedimentares tipo greenstone-
belt e associadas às zonas de cisalhamento; b) 
depósitos tipo intrusion Related Gold System ou 
relacionados a intrusões graníticas, com possibilidade 
de depósitos tipo au pórfiro em granitóides, 
principalmente de filiação cálcio-alcalina.

Com vistas às mineralizações 
auríferas, recomendamos futuros trabalhos 
prospectivos em áreas de ocorrência das faixas 
metavulcanossedimentares, notadamente na 
região de Príncipe, localidade de Serranópolis. 
adicionalmente, devem ser encetados trabalhos de 
detalhe em duas faixas hidrotermais distribuídas 
nos domínios dos granitóides aurumina, uma nas 
cercanias de arraias e outra, submeridiana, na região 
de Conceição-tocantins, associada ao Grupo Riachão 
do ouro. os resultados geoquímicos de sedimento 
de corrente revelam nove áreas anômalas para as 
seguintes associações: Co-Cr-Fe-ni-Cu-v, Fe-Ca-Sr-
Mn-Ba, Fe-Ca-Sr-Mn-Ba, La-Ce-th-hf-u-Zr.
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Com a retomada das pesquisas na região de 
arraias, através da itafós S/a, subsidiária da MbaC 
Fertilizers, estimaram-se reservas de fosfato na ordem 
de 77,8 milhões/ton com teor de 5%, que segundo a 
empresa, são suficientes para alavancar em 2012 a 
produção e comercialização de superfosfato simples, 
tornando não somente o município, mas também 
a região centro-oeste, autossuficiente na produção 
de fertilizantes nos próximos dez anos. Com 
investimentos superiores a R$450 milhões e com 
uma produção estimada em torno de 500 milhões/
ton de minério de fosfato comum, esta iniciativa está 
alavancando a produtividade agrícola do tocantins e 
já proporcionou a criação de mais de 1100 empregos 
diretos e indiretos. 

entre os minerais fosfáticos reconhecidos na 
área, tem significativo interesse a monazita, minério 
de etR, onde foi identificada em 13 estações com 
teores entre 25-50% nos concentrados de bateia.

Mineralizações estaníferas tanto associadas 
aos granitóides peraluminosos aurumina como aos 
granitóides cálcio-alcalinos CaC, ainda representam 
tão somente futura possibilidade em termos 
prospectivos, carecendo um maior detalhamento. 

o único jazimento de Mn sedimentar 
registrado e visitado localiza-se nas proximidades 
do Rio São Domingos e está associado a uma lente 
submeridiana constituído pelos quartzitos do Grupo 

araí. em função de critérios geomorfológicos, 
estruturais e geoquímicos, sugere-se adicionalmente, 
detalhamento de outro pequeno corpo submeridiano 
posicionado a sul do afloramento Sa-264, com vistas 
a futuros trabalhos prospectivos para esse metal.

embora a folha apresente razoável 
potencialidade em termos de recursos minerais 
destinados à indústria da construção civil e rochas 
ornamentais, sua efetiva utilização está centrada 
junto à sede dos municípios de arraias, Paranã, 
taipas, aurora e Conceição do to, os quais atendem 
de modo muito restrito o mercado local, porém, com 
amplas perspectivas de expansão desse bem em 
função da melhoria nas condições de transporte e 
infraestrutura. 

além das belezas naturais da região de 
taguatinga do tocantins com a imponência das 
cadeias de serras, cavernas calcárias e rios, constituiu 
importante projeto geoambiental. 

avaliar a potencialidade do sistema 
hidrotermal da fonte termal da Fazenda Mansão 
das Caldas, associado aos quartzitos do Grupo araí 
visando utilização deste manancial hídrico. 

no mapa de recursos minerais, contido no 
anexo vii, encontra-se agrupadas e exibidas o 
conjunto das informações referentes aos principais 
aspectos dos Recursos Minerais e também da 
Metalogenia da folha arraias.
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9 — CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

9.1 - CONCLUSÕES

a Folha arraias se encontra posicionada na 
borda oeste do Cráton São Francisco, adjacente à 
zona externa da Faixa Brasília. Diversos critérios 
de cunho estrutural, litológico e litoquímico foram 
elencados para justificar tal posicionamento, como: 
incidência de uma tectônica rúptil representada 
por juntas/falhas e paraconglomerados polimíticos 
da Formação Jequitaí em discordância litológica 
com os metaconglomerados araí; tectônica dúctil 
nS transcorrente dextral, similar à tectônica do 
Bloco Gavião; unidades pelito-carbonáticas com 
So exibindo mergulho suave, semelhante à região 
de São Domingos-Divinópolis (Go); granitogênese 
peraluminosa (sin-colisional) e calcio-alcalina 
com assinatura de arco magmático de terrenos 
acrescionários, correlato ao bloco Gavião no norte do 
CSF e arco magmático de Domingos-Divinópolis (Go); 
presença de supracrustais vulcano-sedimentares tipo 
greenstones e Cobertura dos arenitos da Formação 
urucuia.

a área engloba um conjunto de núcleos 
antigos Riacianos representados por duas gerações 
de granitóides SMCa Calci-alcalino, predominante 
metaluminoso alto e baixo K (Suites graníticas 
do CaC), e SPCa peraluminoso (Suite aurumina),  
originados num ambiente de arco magmático 
acrescionário Paleoproterozóico junto ao CSF, 
fragmentos de terrenos metavulcano-sedimentares 
tipo granito-greenstone (SvS Riachão do ouro), 
os quais, juntamente com as Coberturas Paleo 
e neoproterozóicas do Grupo araí e Bambuí, 
respectivamente, foram retrabalhadas  durante o 
Brasiliano. 

os dados geocronológicos  obtidos na Folha 
arraias indicam que os terrenos mais antigos 
estão representados pelo GRo, Fm. Córrego do 
Paiol e Morro do Carneiro (período Sideriano do 
Paleoproterozoico), individualizados nas faixas 
Serrinha e Conceição. Dados litoquímicos das rochas 
máficas e ultramáficas do GRo indicam magmatismo 
toleítico alto Fe e toleito alto Mg;  e komatiítico 
que estão associados aos sedimentos psamo-pelito 
químico-exalativos (BiF’s e quartzitos ferríferos), 
metamorfisados em fácies anfibolito, que permitiu 
caracterização de provável sequencia tipo granito-
greenstone (GRo), gerada por fusões em baixas 
profundidades (nMoRB). os Komatiítos mostraram 

um padrão dos etR’s inclinado com enriquecimento 
de etRL em relação à etRP, com forte fracionamento 
(La/Ybn>5 e Gd/Yb>1), indicando geração em grandes  
profundidades, na zona da granada peridotito.

adicionalmente sobre o GRo; apresentam 
características similares a vulcânicas de arcos 
oceânicos encaixadas em granitóides calcioalcalinos 
e peraluminosos dos taD; domínio dúctil a dúctil-
rúptil representado por zonas de cisalhamento 
transpressionais nS, (d) Metassedimentos tipo BiF’s 
e metacherts associados a uma sequência do tipo 
Algoma e mineralizações epigenéticas e mesotermais 
do tipo “Orogenic Lode Gold”. 

Dados litoquímicos indicam que a 
granitogênese do taD de filiação Calci-alcalina 
provém de processo de fusão de crosta basáltica 
subductada através de geração de magmatismo 
granítico em arco continental maduro, os tipos 
peraluminosos do taD englobam granitóides 
com caractersiticas crustaiscom características de 
compatíveis com associações de arcos magmáticos 
modernos 

a distribuição da intrusivas da suite máfica-
ultramáficas Gameleira restringiram-se a um stock 
a sul de Conceição-to em contato intrusivo com 
metavulcanitos do GRo e representado por gabro-
norito e troctolito, com assinatura química de 
basalto alto Fe. Sugere-se que este magmatismo, 
marcado por intrusão acamadada intracratônica, 
possa estar correlacionado geneticamente aos 
eventos precursores do magmatismo toleítico do 
GRo, Fm. Córrego do Paiol. os outros dois corpos 
originalmente associados a esta unidade são 
constituídos por metagabros e anfibolitos com 
assinaturas de basaltos komatiíticos/toleíticos alto 
Fe e compatíveis com metavulcânicas do GRo. 

no domínio araí foram caracterizadas litofácies 
metavulcânicas ácidas a intermediárias de filiação 
alcalina a subalcalina, além de metaconglomerados 
polimíticos, associadas à fase rift. também 
ocorrem intercalações de quartzitos estratificados, 
metarenitos, arcóseos, depositados em ambiente 
fluvial e relacionadas à fase pré-rift, ambas associadas 
à Fm. arraias e níveis pelíticos e lentes dolomíticas, 
que marcam a transição de ambiente fluvial para 
marinho transgressivo (fase pós-rift, Fm. traíras). a 
litoquímica das metavulcânicas araí (álcali-basaltos, 
riolitos e traquitos), indica expressivas anomalias 
negativas de nb e Sr, compatíveis com toleítos 
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epicontinentais, caracterizando uma evolução 
Paleo/Mesoproterozóica, francamente associada a 
ambiente continental sem contribuição marinha. 

a carência de registros de magmatismo 
Mesoproterozóico (entre 1.65Ga e 700 m.a) na área 
caracteriza o hiato temporal entre o fechamento da 
Bacia do araí (±1,77 Ga) e o início da deposição das 
coberturas neoproterozóicas Bambuí. Megafeições 
lineares destacadas na magnetometria, marcadas por 
contínuos e extensos lineamentos n30e, que foram 
interpretadas como prováveis diques mesozóicos, 
não foram reconhecidas em campo em função do 
espesso capeamento de solo. 

níveis de quartzitos e calcários brechóides 
dispersos em uma matriz argilosa, sobreposta por 
dolomitos e/ou pelitos da Fm. Sete Lagoas e sotoposta 
pelos metaconglomerados araí, além  de blocos 
soltos de calcários cinza similares a seixos pingados, 
foram associados ao evento Jequitaí, comparado a 
Fm. Bebedouro na Chapada Diamantina-Ba. 

Critérios lito/aloestratigráficos permitiram 
a interpretação e individualização na porção e da 
área, das Fm. Sete Lagoas, carbonática-dolomitica, 
originadas em ambiente de águas rasas, alta energia, 
em virtude da ocorrência de blocos e níveis de 
silexito e de alochens; Serra de Santa helena, maior 
expressão de metapelitos laminados e siltitos em 
relação a quartzo-arenitos, ardósias e calcários, 
representando ambiente mais profundo e Lagoa do 
Jacaré, com calcarenitos pretos mar raso de mais alta 
energia. 

as unidades litoestratigráficas foram agrupadas 
em domínios tectônicos, que englobam quatro fases 
deformacionais distribuídas  da seguinte forma: 
Domínio Dúctil-Rúptil, Domínio Dúctil a Dúctil-Rúptil, 
Domínio Rúptil a Rúptil-Dúctil e Domínio Rúptil. 

na Folha arraias todos os domínios estão 
associados a retrabalhamento no Brasiliano, sendo 
que os domínios a e B, representados por granitóides 
associados aos ttG’s do SMCa, SPCa e SvSRo, 
sendo este ultimo submetido a metamorfismo da 
fácies xistos verdes a anfibolito, em condições de 
altas t/P, zona granada, enquanto o Domínio C, está 
vinculado aos terrenos metassedimentares araí, 
fácies xistos verdes. o Domínio D, por sua vez, está 
associado às coberturas neoproterozóicas Bambuí e 
Cretácicas urucuia, com ausência de metamorfismo.
no taD, mega-estruturas transpressivas indicam um 
dominante movimento dextral, com Sn/Sn+1 de alto 
ângulo e Lx sub-horizontais, enquanto no domínio 
das supracrustais araí e Bambuí, os Lx caracterizam 
falhas de empurrão de médio a alto ângulo. 

em relação ao potencial mineral da Folha 
arraias, foram identificados 51 jazimentos 
minerais, dentre os quais destaca-se o ouro, 

fosfatos, ferro, manganês, quartzo, água termal, 
rocha ornamental e materiais de construção civil. 
anomalias aerogeofísicas combinadas com estudos 
mineralométricos em concentrados de minerais 
pesados permitiram caracterizar associações 
representadas por au-Cu, Fe-Mn, u-th, nb, Sn-ta, 
ti, etR (monazita), ni-Cu, platinóides e diamante, 
respaldadas por anomalias geoquímicas de 
sedimento de corrente e concentrado de bateia  que 
englobaram as associações Co-Cr-Fe-ni-Cu-v, Fe-Ca-
Sr-Mn-Ba, La-Ce-th-hf-u-Zr, Fe-Ca-Sr-Mn-Ba e au 
em nove áreas. outros recursos minerais na área são 
insumos para agricultura (calcários e dolomitos) e 
locais propícios ao geoturismo. 

o estudo dos jazimentos permitiu  
caracterizar no mínimo quatro episódios ou épocas 
metalogenéticas. o primeiro, relacionado com as 
rochas metavulcânicas  do GRo no neoarqueano; 
o segundo, relacionado ao magmatismo taD 
Paleoproterozóico, sobretudo junto à SPCa, 
responsável por indícios em concentrados de minerais 
pesados de u, th, Sn, ta e ti, etR e au, e o terceiro, 
associado às supracrustais Paleo/Mesoproterozóicas 
araí e, por fim, o quarto relacionado às coberturas 
neoproterozóicas Bambuí. 

embora as rochas das suítes SMCa e 
SPCa tenham desempenhado expressivo papel 
nos eventos mineralizantes, ressalta-se que 
metavulcânicas(anfibolitos) e bifs do GRo, 
constituiriam os prováveis metalotectos, em 
ambiente vulcano-sedimentar,  do au. Zonas 
hidrotermais associadas shear zone nas bordas de 
monzogranitos da SPCa produziram aureolas de 
alteração com anomalias significativas de ouro. 

Controles tectônicos observados nos 
jazimentos auríferos, sobretudo no pólo de 
Conceição-to (sistema Gerseu-igrejinha), sugerem 
retrabalhamento/reconcentração durante o 
Brasiliano e intensa atividade hidrotermal em zonas 
aurífera. no evento relacionado à abertura do rift 
araí, apresenta ocorrência de Mn a Se de Paranã 
(pirolusita região do Salim), que estaria associada 
a sequencia metassedimentar araí. no episódio 
vinculado à deposição das coberturas Bambuí, a 
acumulação dos fosforitos (Mina Coité, itafós), 
estaria associada à diagênese de material orgânico 
(Fms. Sete Lagoas/Serra Sta. helena) em bacias 
epicontinentais de margem passiva e a consequente 
acumulação do P das apatitas e francolita (fosfato 
carbonático).

Foram reconhecidos na área os pólos auríferos 
de arraias e Conceição-to. em termos prospectivos 
tão somente o polo de Conceição-to apresentou-se 
promissor, no qual foram levantados doze jazimentos 
primários, sendo uma ocorrência e 15 indícios, 
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vinculados a dois metalotectos: (a) orogenic Gold 
ou Mesotermais Gold Lode Deposits, hospedados 
em veios de quartzo de direção nS, encaixados em 
BiF’s, quartzitos ferríferos, hidrotermalitos e filitos 
grafitosos hidrotermalizados (SvSRo), cortados por 
shear zones com hidrotermalismo associado  e cuja 
reconcentração foi marcada por expressivo controle 
litoestrutural /hidrotermal no final do Brasiliano 
(igrejinha-Gerseu, Faz. ampar, Cajazeira, waldemar 
e Santo amaro). associados a arco intraoceânico 
(back-arc) e (b) Intrusion Related Gold System, 
depósitos tipo au pórfiro em granitóides e veio 
de quartzo(vqz) hidrotermalizados n50e/60nw e 
n20e/45Se hospedados em zonas de cisalhamento 
dúcteis de ttG’s calcioalcalinos SMCa (vida além, 
Bigode, São Felipe, Furtuosa, Faz. Sta. Rosa) e Cara-
Baixa e Gavião (vqz n30w hospedados em zonas de 
cisalhamento dúcteis em granitóides peraluminosos 
SPCa), associados a arco magmático continental.

Dois indícios auríferos são coincidentes com 
o trend nS de Conceição-to, ambos provavelmente 
associados à remobilização de fluidos hidrotermais 
da SvSRo, foram vinculados à área viii do mapa 
de recursos minerais e são coerentes aos dados de 
minerais pesados, que acusaram 35 e 5 pintas no 
concentrado de bateia. outro indício de importância 
na região do Rio Palmas em minerais pesados 
(6 pintas), está associado aos tonalitos SMCa e 
hidrotermalitos englobados pelos resultados da 
área v do mapa de recursos minerais. Muito embora 
indícios de au localizados a norte da Fazenda 
Caiado, Serrinha e Rio Palmas estejam associados à 
potenciais áreas anômalas, os resultados obtidos em 
concentrado de minerais pesados não caracterizam 
prospectividade alta. 

no pólo arraias-Campos Belos foram 
cadastrados sete jazimentos primários e sete 
ocorrências em sedimentos de corrente, associados 
à intersecção de zona de cisalhamento rúpteis nos 
metassedimentos araí ou em zonas de contato entre 
os quartzitos araí/granitóides aurumina, (Campinas, 
Faz. Formoso, Sa265 e Faz. Guanabara). Correlação 
entre aeromagnetometria e dados litoquímicos-
petrográficos permitiram a individualização de oito 
áreas anômalas favoráveis à prospecção aurífera 
em concentrados de minerais pesados, em locais 
passíveis de prospecção e onde não existem 
vestígios de garimpos, reforçando o potencial desses 
metalotectos para au. estas áreas foram definidas 
pelos teores anômalos em ilmenita, magnetita e 
epidoto e associam-se à SvSRo, zona de cisalhamento 
ne e granitóides peraluminosos propilitizados.

na área foram identificados quatro garimpos 
exauridos de quartzo, todos na região de arraias, 
com certo destaque para o garimpo da Faz. Água Boa 

e Campinas, onde domina uma rocha saprolitizada 
associada ao Gr. araí. 

na Folha arraias tem destaque expressivos 
indícios de Fe provenientes de BiF’s/quartzitos 
ferríferos (SvSRo) com até 62% de Fe2o3 nos litotipos 
Bifs e associados à área ii. Localmente, ocorrências 
de hematita e magnetita foram registradas na 
rodovia to-367 (Conceição-to), Fazenda engenho 
(arraias) e Serranópolis.  Segundo informações do 
proprietário da área da lavra do Salim (Paranã), as 
reservas de minério Mn correspondem a 60 milhões/
ton e os teores obtidos nos níveis mais enriquecidos, 
aproximam-se de 70%. Concentrados de minerais 
pesados revelaram indícios de Mn sedimentar (<1%), 
englobados em duas áreas anômalas na porção leste 
da área e associados ao Grupo araí. 

a única anomalia de u/th está associada à área 
i, apresenta teores de 40ppm de th e é ressaltada por 
padrões aerogamaespectrométricos diferenciados 
em monzogranitos peraluminosos aurumina, em 
terras da Fazenda Caiado.

Destaque para três indícios de cassiterita 
associados às áreas iv e vii do mapa de recursos 
minerais, coerentes com duas anomalias para Sn em 
concentrado de minerais pesados, associados aos 
granodioritos peraluminosos do CaC, na região de 
Conceição-to (Serra do Lameirão e cercanias). 

as áreas mais promissoras para rutilo foram  
indicadas a partir de concentrado de minerais 
pesados  coletados em drenagens de Paranã e arraias, 
e estão associadas aos granitóides hidrotermalizados 
da Suite aurumina, cujos valores nos concentrados 
pesados atingiram 25-50% de tio2. 

na Folha arraias, dados dos concentrados 
de minerais pesados de monazita, associaram 5 
indícios de etR às áreas anômalas v (Serrinha), com 
valores entre 25-50% e vii (borda oeste da Serra do 
Lameirão), cujos valores entre 5-25% são coerentes 
com anomalias gamaespectrométricas nos canais K e 
th em monzogranitos da Suite aurumina. outro alvo 
potencial para etR foi discriminado sobre o batólito 
monzogranítico da Suite aurumina em arraias, 
associado à zona hidrotermal, com 2 indícios de La-
Ce e com teores variáveis entre 5-25 e 25-50% de 
monazita nos concentrados de minerais pesados, os 
quais refletiram expressiva anomalia nos canais K e 
th. 

o único alvo favorável para prospecção 
de platinóides (Pt) está representado por uma  
ocorrência em concentrado de minerais pesados no 
Buracão do Rio Palmas e está associado a um stock 
de gabro-norito representativo do magmatismo da 
Suite Gameleira. 

a delimitação de dois alvos favoráveis para 
prospecção de diamante e kimberlitos na Folha 
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arraias, ambos localizados na borda oeste da área, 
foi estabelecida em critérios de aeromagnetometria 
(anomalias dipolares segundo ew e possibilidade 
de falha extensional na base da sequência); e 
principalmente, análise mineralógica com indícios de 
ilmenita kimberlítica nos concentrados de minerais 
pesados. 

a única ocorrência de água termal registrada 
na área está representada por uma fonte surgente 
na Fazenda Mansão das Caldas, á sul de Paranã, a 
qual está condicionada por controle estrutural ew 
(recarga do aquífero),com temperatura da água na 
ordem de 27o Cna superfície) e associada ao sistema 
de faturamento de quartzitos araí (aquífero Fissural).

Foram cadastradas duas pedreiras paralisadas 
de brita na região de arraias, uma nas cercanias do 
Riacho da areia, onde foi descrita uma mina para 
produção de brita no contato entre biotita tonalito 
aurumina e metassedimentos do Gr. araí em zona 
de falha nw/Se e outra, pertencente à eGeSa 
engenharia S/a e representada por quartzitos/
quartzo-arenitos arcoseanos araí.

Material de construção civil, como extração de 
areia ou argilas, especialmente em áreas dos quartzitos 
araí, ocorre localmente, na borda da Serra Branca 
ou nas cercanias de outros tradicionais afluentes 
como o Rio dos Bois em aurora-to, onde o material 
era antigamente usado na indústria cerâmica para 
produção de tijolos e telhas.  uma indústria cerâmica 
que produz tijolos para consumo local foi registrada 
no trevo de acesso ao município de Conceição-to. 

afloramentos na forma de matacões de 
granitos, potencialmente utilizáveis na indústria 
de rochas ornamentais, foram relacionados no 
domínio dos granitóides da Suite metaluminososa 
com hornblenda e biotita (tonalitos, granodioritos)  
e Suite peraluminosa, com distribuição restrita às 
porções oeste e centro-norte da área, ao longo da 
rodovia to-050 (Sa56) e Córrego Pindoba, 7 km a ne 
da rodovia to-050, (Sa189). 

9.2 - RECOMENDAÇÕES

as recomendações foram calcadas nas diversas 
observações coletadas nos trabalhos de campo e 
dados integrados contidos no corpo do relatório e 
listadas abaixo; em relação aos recursos minerais: 

a) os dados e informações relativas a 166 
amostras coletadas na porção sudeste da Folha 
arraias (Grupo Bambuí), não foram disponibilizados 
neste trabalho e se encontram inseridos no relatório 
final do Projeto Fosfato Brasil; no entanto, foram 
feitos estudos qualitativos e analise integrada dos 
dados aliado a cartografia geológica de detalhe 
na mina itafós, que indicaram considerável 

prolongamento para norte e leste dos depósitos de 
fosforito sedimentar, possivelmente tratando-se de 
áreas com viabilidade econômica para explotação;

b) adicionalmente, recomenda-se que todas 
as anomalias identificadas na carta de recursos 
minerais e que possuam potencialidade alta, sejam 
implementadas detalhamentos a nível exigido para 
cada substância sob enfoque, mas especialmente 
alguns elencados abaixo;

b) trabalhos prospectivos de detalhe para 
ouro na região de Príncipe, em Serranópolis(corpos 
de metakomatiitos com possibilidade da associação 
metálica ni-Cu), e adicionalmente, ouro em duas 
faixas hidrotermais associadas aos domínios dos 
granitóides aurumina (arraias) e região de Conceição-
to, associada à SvSRo; e alvos geoquímicos 
e geofísicos a norte da mesma, com anomalia 
geoquímica e geofísica com alta potencialidade 
prospectiva.

c) Detalhamento no alvo de kimberlito e 
diamante na borda da bacia do Bambuí (oeste da 
folha), com execução de geofísica terrestre e follow-
up geoquímico; 

d) Follow-up em áreas que apresentem indícios 
geoquímicos de ouro associadas aos terrenos dos 
granitoides Suite aurumina e tonalitos-granodioritos 
hidrotermalizados da SMCa e associados à 
intersecção de zonas de cisalhamento dúctil-
ruptil, onde não foram identificados trabalhos de 
garimpagem e que trabalhos geológicos confirmem 
a prospectividade das mineralizações auríferas.

e) Detalhamento em escala 1:100000, dos 
alvos para monazita, terras raras e u-th associadas 
aos monzogranitos aurumina, com, por exemplo, 
execução de prospecção geofísica terrestre;

f) Detalhamento prospectivo dos alvos para 
Diamante na borda oeste do grupo Bambuí;

g) Detalhamento e follow-up nos alvos de 
Ferro e Manganês com pesquisa de poços de 
amostragem seguido de prospecção por sondagem, 
tanto nas unidades metassedimentar do GRo e alvos 
nos metassedmentos do Grupo araí;

h) Detalhamento no indício de platinoides 
no corpo mafico-ultramáfico cumulático, intrusão 
acamadada com boa potencialidade;

i) estudo de viabilidade econômica visando 
instalação de empreendimento turístico, projeto 
geoturístico, utilizando o manancial hidrotermal 
deste aquífero de água termal conhecido na área 
da Serra das Caldas, que indicam uma reservatório 
renovável em torno de 1080m3/h, cuja vazão de 
17,5m3/h a temperaturas de 35ºC suficiente para 
abastecer um empreendimento de médio porte. 

j) Foram caracterizadas a oeste de 
Conceição-to, sete importantes áreas anômalas 
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nos concentrados de minerais pesados, para 
ouro e com indícios de cassiterita em associação 
com topázio, cinábrio e esfalerita (sugestivos de 
depósitos polimetálitcos), principalmente nos 
tipos relacionados a Suite aurumina. em termos de 
estudos de geologia regional e modelos geológicos 
evolutivos, também recomenda-se;

l) Refinamento nos dados geocronológicos 
e litoquimicos do Grupo Riachão do ouro, 
principalmente, enfocando-se a caracterização 
de detalhe dos corpos e derrames komatiiticos 
(metaultramáficas) e analise aprofundada 
do ambiente geológico tipo greenstone belt, 
comparativamente, aos terrenos greenstone belt do 
cráton São Francisco na Bahia e outros terrenos no 
Canadá, por exemplo;

m) Confirmação através de datação 
geocronológica do evento granítico formador da 
Suite aurumina na região da Fazenda estribeira, 
sul da folha, litofácies monzogranitico e litofácies 
granodiorítico – tonalítico;

n) estudo litoquimico e petrológico da 
paragênese de monzogranitos com monazita em 
magma granítico, a monazita ocorre estável, com 
abundância, em tipos gerados de magma alcalinos 
peraluminosos;

o) Sugere-se datações geocronológicas 
Sm-nd e u-Pb em metavulcânicas associadas ao 
Grupo Riachão do ouro, no sentido de determinar 
a provável área fonte desta bacia e sua possível 
correlação;

p) estudo do modelo deposicional das 
formações ferríferas do Grupo riachão do ouro, 
ambiência deposional e fonte de ferro no Sideriano, 
a idade máxima de deposição desta unidade em 
torno de 2,7Ga, tipo algoma?

q) analise de condições de formação e 
possibilidade de corpos kimberlitos nesta região, e/
ou corpos alcalinos;

r) estudo do equilíbrio geoquímico e balanço 
de trocas dos elementos nos processos hidrotermais 
identificados.
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ANEXO II
MAPAS De DiSTRiBUiçÃo GeoQUíMiCA De SeDiMeNToS De 

CORRENTE
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ANEXO Iv
ANáLISES qUíMICAS ELEMENTOS MAIORES E TRAÇOS DOS 

GRANITóIDES DA SUITE AURUMINA  
E GRANITóIDES DO CAC
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AMOSTRA Al2O3 CaO Fe2O3 K2O MgO MnO Na2O P2O5 SiO2 TiO2 FeO FeOt

sa001 16,81 0,81 1,8 5,53 0,32 0,03 4,8 0,19 71,75 0,15 0,71 2,33

Sa008 17,32 3,33 4,5 2,42 1,52 0,06 5,2 0,2 66,29 0,58 2,64 6,69

Sa009 16,11 2,97 3,78 1,85 1,04 0,05 4,5 0,1 69,11 0,45 2,27 5,67

Sa014 16,24 2,15 3,95 3,29 1,09 0,1 4,85 0,2 68,4 0,47 1,28 4,83

sa021 16,8 3,05 4,69 3,17 1,28 0,07 4,63 0,19 67,71 0,5 2,29 6,51

Sa026a 18,42 3,14 4,76 2,17 1,39 0,1 6,15 0,22 61,85 0,67 1,87 6,15

Sa045 15,59 2,39 2,81 3,52 0,6 0,04 4,27 0,12 73,71 0,24 1,57 4,1

Sa047a 16,78 3,19 3,51 1,22 0,9 0,03 4,94 0,05 71,14 0,43 2,5 5,66

Sa047B 9,81 1,74 2,87 0,67 0,49 0,1 2,68 0,04 83,1 0,25 1,42 4

Sa049 14,26 0,96 1,75 5,52 0,26 0,03 3,37 0,04 78,03 0,18 1 2,57

Sa054 15,9 2,41 2,84 2,74 0,67 0,07 4,79 0,12 74,06 0,25 1,42 3,98

Sa056 13,19 1,16 2,57 4,2 0,24 0,04 3,78 0,05 75,44 0,19 1,5 3,81

Sa061 18,1 0,22 2,48 3,66 0,45 0,01 6,26 0,12 65,91 0,27 0,5 2,73

Sa078 14,57 1,2 0,94 1,6 0,25 0,03 4,65 0,03 74,16 0,05 0,5 1,35

Sa078a 15,06 2,13 2,66 2,4 0,64 0,05 4,4 0,09 74,66 0,26 1,72 4,11

Sa079 10,69 1,21 3,32 2,04 0,65 0,07 2,02 0,04 80,04 0,38 2,43 5,42

Sa080 13,44 0,18 2,92 3,01 1,45 0,05 3,68 0,04 77,47 0,29 1,45 4,08

Sa081a 17 4,59 6,71 2,34 2,55 0,07 3,52 0,2 64,53 0,93 5,03 11,07

Sa083 15,52 1,24 0,79 2,48 0,13 0,01 5,93 0,04 78,52 0,05 0,5 1,21

Sa085 14,83 1,1 1,52 5,42 0,4 0,03 2,75 0,05 77,47 0,13 0,79 2,16

Sa086a 14,32 1,06 1,05 1,43 0,1 0,03 5,59 0,04 80,1 0,02 0,43 1,37

Sa094 14,32 1,04 1,86 4,95 0,39 0,03 3,02 0,09 75,97 0,17 0,79 2,46

Sa098a 15,13 2,89 3,8 1,64 1,2 0,07 3,91 0,08 73,08 0,33 2,65 6,07

s102a 14,48 1,03 2,14 2,8 0,61 0,03 4,32 0,06 73,09 0,24 1,07 3

sa117 14,78 1,32 4,38 2,03 2,24 0,05 5,15 0,08 66,3 0,35 3,45 7,39

Sa118 14,31 1,77 2,96 4,88 0,43 0,04 3,27 0,04 72,68 0,21 1,63 4,29

sa120 13,46 0,98 2,29 5,18 0,23 0,04 3,43 0,04 73,75 0,11 1,41 3,47

sa122 13,92 0,73 1,94 5,98 0,22 0,03 3,29 0,16 69,94 0,11 1,3 3,05

Sa124 14,14 1,88 2,9 3,79 0,37 0,04 3,87 0,13 69,43 0,17 1,62 4,23

Sa132 13,06 0,19 2,13 4,18 0,49 0,03 4,18 0,06 72,05 0,1 1,72 3,64

Sa136 13,5 1,33 2,52 4,46 0,25 0,05 3,49 0,04 70,7 0,12 1,55 3,82

Sa142 15,34 3,38 4,82 2,12 1,38 0,07 4,05 0,12 63,76 0,55 3,01 7,35

Sa143 15,55 3,58 5,53 1,83 1,52 0,07 3,39 0,19 63,51 0,5 2,91 7,89

Sa144 13,59 0,8 2,08 5,51 0,35 0,03 2,87 0,17 69 0,24 1,25 3,12

Sa145 11,73 0,87 1,25 0,34 0,07 0,03 5,66 0,02 77,1 0,01 1,34 2,46
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AMOSTRA Al2O3 CaO Fe2O3 K2O MgO MnO Na2O P2O5 SiO2 TiO2 FeO FeOt

Sa148a 11,34 1,04 3,63 2,57 0,75 0,03 2,06 0,05 78,7 0,32 2,42 5,69

Sa150 14,11 2,66 2,78 1,61 0,49 0,05 4,33 0,06 73,02 0,23 1,5 4

Sa157 17,13 4,54 5,12 1,51 1,46 0,07 4,28 0,19 64 0,56 3,64 8,25

Sa161a 14,81 1,89 2,82 4,32 0,44 0,03 3,91 0,06 71,97 0,23 1,31 3,85

Sa162 13,58 2,16 3,08 4,37 0,43 0,04 2,97 0,11 68,01 0,31 1,88 4,65

Sa164 9,27 1,46 3,37 1,54 0,62 0,02 2,22 0,04 76,58 0,3 2,3 5,33

Sa174 13,95 1,33 2,46 4,01 0,21 0,06 4,28 0,06 69,65 0,11 1,64 3,85

Sa179 13,21 0,07 2,55 5,14 0,29 0,05 3,78 0,12 74,52 0,12 1,25 3,54

Sa183 11,77 0,47 3,49 2,75 0,54 0,05 3,68 0,04 72,33 0,12 1,58 4,72

Sa187a 17,42 0,04 13,46 8,38 3,12 0,03 0,04 0,1 55,85 1,06 1,98 14,09

sa211 15,11 1,06 1,61 5,09 0,24 0,02 4 0,22 70,57 0,11 0,98 2,43

sa222 16,4 2,85 3,37 2,17 0,65 0,06 5,2 0,09 72,88 0,25 2,48 5,51

sa227 11,95 1,07 2,15 5,23 0,17 0,04 2,52 0,05 72,19 0,13 1,04 2,97

Sa229 16 3,38 3,52 2,23 0,83 0,09 4,5 0,08 71,48 0,35 1,63 4,8

Sa231 14,53 2,83 3,1 2,01 0,62 0,05 3,82 0,1 67,73 0,23 1,64 4,43

Sa233a 13,11 2,77 3,76 1,9 0,84 0,1 3,65 0,08 68,31 0,37 2,28 5,66

Sa240 14,69 2,06 2,93 4,85 0,54 0,05 3,3 0,05 69,59 0,23 2,35 4,99

Sa248 16,26 3,13 8,3 2,25 1,12 0,16 4,06 0,25 66,63 0,97 4,8 12,27

Sa252 17,81 3,99 3,33 1,35 0,87 0,03 4,89 0,06 69,71 0,25 2,33 5,33

Sa253 13,9 2,53 2,71 1,55 0,37 0,04 3,99 0,02 72,68 0,16 1,93 4,37

Sa255 14,2 0,32 2,56 6,09 0,02 0,04 3,87 75,73 0,04 1,62 3,92

Sa258 15,26 1,46 2,63 5,29 0,3 0,05 3,99 0,03 72,6 0,19 1,51 3,88

Sa259 16,65 1,41 2,83 5,84 0,58 0,05 4,08 0,1 70,12 0,29 1,46 4,01

Sa262 15,12 0,91 2,35 6,14 0,28 0,04 3,98 0,02 73,96 0,17 1,42 3,53

ll10 13,87 0,15 1,51 2,09 0,35 0,02 5,3 0,05 75,73 0,11 0 1,36

LL42B 15,18 2,24 3,41 2,66 0,89 0,05 3,8 0,08 70,22 0,29 0 3,07

LL42C 16,4 3,96 5,66 2,17 2,04 0,11 3,11 0,17 65,04 0,63 0 5,09

LL54 13,29 1,33 2,42 3,8 0,25 0,04 3,74 0,03 74,03 0,17 0 2,18

LL55a 14,75 2,28 2,71 2,92 0,56 0,04 4,19 0,09 71,37 0,2 0 2,44

LL57a 15,58 1,51 3,14 5,62 0,6 0,04 3,24 0,22 68,2 0,3 0 2,83

LL57B 15,46 2,55 4,08 2,46 0,82 0,05 4,34 0,18 68,32 0,4 0 3,67

LL63 13,81 1,03 2,01 5,03 0,28 0,04 3,46 0,03 73,12 0,17 0 1,81

ll70 16,31 3,58 5,25 3,55 2,41 0,08 2,57 0,15 63,58 0,6 0 4,72

LL78 15,94 3,69 4,02 1,64 1,02 0,05 4,16 0,11 68,31 0,44 0 3,62
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AMOSTRA Al2O3 CaO Fe2O3 K2O MgO MnO Na2O P2O5 SiO2 TiO2 FeOt

Sa008a 16,48 3,61 4,49 1,27 1,81 0,09 6,64 0,18 64,87 0,56 6,77

Sa015 14,98 1,62 2,76 4,46 0,48 0,06 5,1 0,06 72,38 0,24 4,2

Sa016 13,68 1,21 2,33 4,93 0,28 0,04 4,36 0,07 74,32 0,17 3,6

sa017 16,95 3,59 3,88 1,97 1,04 0,07 5,59 0,15 67,9 0,36 6,15

Sa018a 15,63 3,59 4,38 1,71 1,8 0,07 5,74 0,14 66,74 0,37 6,38

Sa019a 14,08 1,85 2,87 3,95 0,58 0,04 4,29 0,08 72,15 0,32 4,64

sa020 17,35 4,5 7,94 2,65 2,1 0,16 4,88 0,24 65 0,88 11,23

sa022 17,9 1,75 4,95 1,11 1,85 0,1 9,65 0,22 59,51 0,67 8,04

Sa025 16,21 2,58 3,45 2,88 0,83 0,06 5,39 0,17 68,95 0,36 5,66

Sa033 15,31 3,26 4,13 1,77 1,22 0,12 4,86 0,12 65,06 0,42 5,77

Sa034 16,31 2,81 3,62 2,89 1,14 0,08 5,86 0,11 68,61 0,39 4,54

Sa036 16,15 1,83 2,39 3,44 0,75 0,04 5,72 0,07 69,62 0,28 3

Sa128 14,14 3,99 7,47 2,13 1,22 0,13 3,12 0,25 65,28 0,96 11,94

Sa146 15,38 4,51 3,62 1,55 1,2 0,07 3,82 0,11 68,04 0,31 5,33

Sa161B 13,56 2,02 2,82 2,97 0,7 0,06 4,58 0,12 68,83 0,21 4,13

Sa181 11,44 0,46 1,74 4,48 0,05 0,04 3,68 0,07 74,78 0,04 2,79

Sa188 12,18 0,11 1,87 4,11 0,01 0,01 4,66 0,06 73,81 0,05 3,11

Sa189 13,03 1,41 3,41 4,69 0,3 0,05 3,6 0,07 69,59 0,27 5,09

Sa191 14,79 5,24 5,92 0,17 1,26 0,06 4,26 0,29 64,01 0,51 8,06

sa201 14,26 2,03 2,71 4,36 0,48 0,04 3,88 0,1 71,61 0,22 3,98

Sa203 15,79 3,55 3,59 2,45 0,87 0,05 4,34 0,12 71,6 0,34 5,05

Sa209 17,65 7,19 7,08 1,77 4,64 0,12 2,86 0,11 55,31 0,6 8,27

Sa225a 16,15 3,32 5,13 3,41 1,17 0,08 4,04 0,15 65,85 0,56 8,1

Sa226 13,3 2,54 4,26 3,76 0,8 0,06 2,96 0,13 69,8 0,46 6,86

Sa234 12,62 2,65 5,73 2,65 0,76 0,06 3,09 0,18 67,18 0,6 9,82

Sa237 14,81 3,71 3,81 1,39 0,92 0,06 4,13 0,09 68,61 0,35 7,13

Sa238 15,36 3,31 5,06 2,29 0,98 0,06 4,37 0,13 70,11 0,51 8,05

Sa247 17,76 4,05 4,06 2,17 1,16 0,06 5,05 0,06 67,97 0,42 6,17

Sa251 14,68 3,81 7,53 2,57 1,26 0,11 3,81 0,27 64,84 0,96 12,81

Sa254 14,13 0,52 1,97 5,41 0,04 0,05 4,76 76,32 0,05 3,07

LL46 17,06 4,51 4,54 1,32 1,45 0,08 4,63 0,11 65,33 0,35 4,09
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AMOSTRA Ba Be Cs Ga Hf Nb Rb Sr Ta Th U W Y Zr Ag

Sa008a 236 2,1 2,22 17,9 3,2 8,33 57,9 321 1,19 0,41 1 3,06 114 0,12

Sa015 440 2,1 3,15 15 2,94 8,61 198 108 1,01 6 2,3 0,4 16,47 96,8 0,06

Sa016 268 1,9 1,2 15,3 3,78 6,76 185 66,6 0,53 8,2 2,39 1,8 11,79 119 0,05

sa017 749 1,5 1,52 17,4 2,73 4,89 68,1 441 0,47 2,8 0,36 6,22 108 0,04

Sa018a 741 0,8 2,75 14,8 2,22 2,47 61,9 405 0,25 0,7 0,58 6,2 4,58 92,2 0,03

Sa019a 1558 1,4 1,9 13,5 3,78 4,05 101 352 0,34 0,1 1,14 5,65 144 0,04

sa020 463 1,8 2,45 19,7 4,86 11,47 104 265 0,6 2,7 0,97 2,1 22,05 193 0,06

sa022 286 1,4 0,53 14,7 4,22 7,8 27,7 135 0,28 0,42 0,8 10,71 156 0,02

Sa025 615 1,4 2,96 14,9 2,7 9,73 88,3 377 1,77 2,1 2,06 0,2 35,33 108 0,06

Sa033 349 2,1 2,44 20,1 4,44 8,4 90,4 284 1 4,5 1,86 15,6 31,22 140 0,03

Sa034 814 1,9 1,22 18 3,65 6,32 90,8 319 0,69 4,5 1,7 3,1 20,79 112 0,1

Sa036 1040 2,1 1,42 18,5 3,45 4,26 114 363 0,58 5,8 2,77 4,62 118 0,06

Sa128 1213 0,7 1,33 18,6 7,88 10,93 44,4 257,7 0,78 5,8 0,92 0,05 16,63 380,4 0,05

Sa146 323 2,6 0,44 28,4 3,42 5,24 59,6 373,5 0,84 4,7 0,79 0,05 5,6 127,5 0,02

Sa161_B 560 3,7 2,1 22,1 3,48 10,38 110,2 431,6 0,92 11,5 2,72 0,05 15,45 104 0,02

Sa181 128 2,2 2,7 20 4,87 17,24 186,8 2,16 20,8 4,06 0,05 66,09 78,7 0,02

Sa188 178 2,7 19,1 16,22 14,68 59,6 1,16 11,4 4,49 0,05 67,51 616,2 0,01

Sa189 1655 1,6 0,57 20,8 8,27 11,69 82,2 97,8 0,92 14 1,98 0,05 57,07 276 0,02

Sa191 96 1,7 0,07 17,3 9,31 0,41 9,5 751 0,3 1,2 0,07 0,05 7,23 499,4 0,05

sa201 822 1,7 1,53 17,4 3,39 3,68 90,9 218,4 0,61 9,3 1,28 0,05 10,29 116,5 0,02

Sa203 527 2,3 1,33 22,1 5 5,68 71,4 379,3 0,51 15,1 0,75 0,05 6,61 187,8 0,02

Sa209 403 2,6 4,95 20,8 2,9 3,54 55,5 443,8 0,49 4,7 2,28 0,05 16,03 93,9 0,05

Sa225a 568 2,7 3,93 25,6 5,95 12,26 145,3 133,1 0,85 3,1 1,85 0,05 19,52 227,3 0,03

Sa226 782 2 2,52 22,6 6,86 16,89 144,9 120 2,96 5,3 1,47 27,54 213,9 0,02

Sa234 923 2,7 2,4 25,2 9,72 18,75 118,7 145,5 1,29 3,9 1,53 73,15 341,4 0,02

Sa237 366 1,8 0,85 22,5 3,43 4,21 50,4 393,5 0,74 4,3 0,48 0,05 8,29 104,5 0,04

Sa238 560 35,4 3,1 88,6 11,71 16,62 201,1 194,2 6,76 20 2,31 18,96 224 0,02

Sa247 573 1,5 0,94 20,6 3,57 2,78 58,3 479,7 0,5 1,1 0,39 0,05 4,55 128,8

Sa251 967 1 1,33 21,3 13,96 16,93 52,8 209,1 0,93 2,2 1,19 0,05 32,71 536,2 0,04

Sa254 166 3 2,3 20,3 4,83 13,38 181,3 18 1,46 16,4 3,95 0,05 65,82 85,4 0,01

LL46 247,9 1 1,8 21,4 4,3 5,6 55,2 703,7 0,4 7 0,7 0,2 12,1 138 0,05
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AMOSTRA Ba Be Cs Ga Hf Nb Rb Sr Ta Th U W Y Sc V

sa001 424 3,1 2,9 18,7 1,6 6 253 129 2,3 3 5,6 3,6 0 0

Sa008 273 2,5 5,3 20,3 3,2 10,5 130 354 1,7 1 1,2 0,4 6,1 0 0

Sa009 371 1,6 1,1 19,2 4,3 6,2 74,3 442 0,9 0,4 5,7 0 0

Sa014 374 2,1 1,3 17,7 3,9 9,8 122 199 1,1 4,9 1,1 0,9 13,6 0 0

sa021 845 1,4 1,6 17,6 3 7,6 93,2 215 0,5 0,4 3,3 5,9 0 0

Sa026a 566 1,3 1,4 18,8 3,7 6,4 95 359 0,9 1,3 0,6 18,3 4,8 0 0

Sa045 1169 2,1 0,9 18,5 2,5 3,6 65,9 602 0,2 6,5 0,8 6,6 5,5 0 0

Sa047a 292 2,1 2,1 19,8 5,4 5,7 34,1 362 0,3 5,5 1,3 6,1 0 0

Sa047B 203 0,9 1,2 12,2 3,3 4,7 16,5 222 0,5 8,2 2,2 5,4 9,3 0 0

Sa049 561 7,4 5,4 24,3 5,2 8,5 217 210 2,6 11,7 63,9 2,5 7,9 0 0

Sa054 749 3 3,4 23,9 5,8 12,4 133 686 7,7 8 3,5 7,4 15,7 0 0

Sa056 1094 1,4 2,8 19,4 5,9 17,6 126 141 4 10,5 2,5 1,5 32,9 0 0

Sa061 371 1,9 7,2 19,8 3,9 10,2 173 106 2,6 8,5 3,2 3,4 5,6 0 0

Sa078 189 2,2 2,6 25,1 0,5 24,9 73,3 58,2 1,4 1,7 4,4 0,8 17,8 0 0

Sa078a 333 3,4 22,9 19,9 3 6,3 126 258 1,8 5,2 2,3 3,6 12,4 0 0

Sa079 372 1,3 2,6 13,7 3,6 5,3 80,9 155 1,2 8,1 3,1 1,3 15,1 0 0

Sa080 424 1,3 0,9 16,1 2,9 8,3 101 69,3 1,2 8,1 1,7 12,2 0 0

Sa081a 710 2,1 1,4 22,7 5,7 9,8 75,3 443 0,9 3,2 0,6 1 9,9 0 0

Sa083 250 1,4 0,3 17,7 1,9 2,4 52,3 216 0,5 4,6 6,5 2 0 0

Sa085 939 1,4 0,7 16,3 1,7 4,3 114 216 0,5 6,1 1,3 10,6 3,7 0 0

Sa086a 796 0,9 0,1 11 0,9 1,2 18,7 132 0,3 0,7 0,6 2,9 2,9 0 0

Sa094 624 2,4 2,5 17,4 3 8,4 147 181 1 6,8 3,7 1,2 9,6 0 0

Sa098a 307 1,1 2,8 17,9 2,6 4,3 70,8 330 0,6 3,3 1,1 0,5 10,9 0 0

s102a 380 2,1 0,9 18,2 3,6 8,1 93,1 173 1,2 5,3 2,9 13,7 0 0

sa117 387 1 1,4 16,7 3 3,3 62,3 130,8 0,4 4,5 1,1 0,1 8,6 0 0

Sa118 1028 2,5 2,9 17,3 5,1 5,3 124 176,8 0,3 18,2 2,9 0,1 5,7 0 0

sa120 930 2 0,5 15,8 3,1 2,3 116,4 141,1 0,3 14 5,7 0,1 13,3 0 0

sa122 442 1,6 1,2 18 2,2 4,4 199,4 78,7 0,5 10,7 4,4 0,1 23 0 0

Sa124 223 0,7 0,8 20,3 2 8,3 113,7 74,4 0,8 10,3 3,8 12,1 0 0

Sa132 235 1,8 0,5 18,4 3,4 5,9 155,6 40,7 0,3 28,8 14,7 0,1 14 0 0

Sa136 779 1,9 4 18,3 3,2 8,3 144,4 116,1 1,6 14,5 3,2 0,1 13,3 0 0

Sa142 621 2,2 1,2 19,3 4,8 7,2 71,1 259,1 0,4 11,7 0,5 0,1 7,1 0 0

Sa143 516 2 0,2 23,4 5,4 32,1 54 319,4 2,1 32,9 1,3 13,7 0 0

Sa144 554 3,5 2,3 23,4 4 7 259 91,9 0,7 29,7 4,6 0,1 7,1 0 0
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AMOSTRA Ba Be Cs Ga Hf Nb Rb Sr Ta Th U W Y Sc V

Sa145 108 2,3 0,1 10,4 1,5 13,4 140 0,2 2,4 0,4 0,1 1,2 0 0

Sa148a 519 1,7 7,5 18,5 4,8 5,6 111,4 119,8 0,7 10,6 2 0,1 9,5 0 0

Sa150 551 2,3 0,4 20,2 3,4 7,9 38,7 265,6 0,9 4,1 1,2 0,1 10,6 0 0

Sa157 526 1 0,3 13,9 2,5 2 27,8 467,6 0,1 4,5 0,3 0,1 10 0 0

Sa161a 812 2,6 1,1 19,7 5,1 7,6 123,1 184,6 0,4 16,8 3,7 0,1 6,8 0 0

Sa162 1671 1,7 1,2 19,7 5,8 6,7 82 174,6 0,5 13,3 1,5 0,1 11,9 0 0

Sa164 242 2 1,3 13,7 5,9 3,7 53,6 86,7 0,6 2,3 1,4 0,1 4,9 0 0

Sa174 814 2,7 1,2 21,3 3,1 5,5 86,4 150,8 0,8 7,1 2,7 0,1 28,9 0 0

Sa179 468 3 0,6 20 4,2 12 152,6 4,6 1,2 13,9 2,4 0,1 35,8 0 0

Sa183 1022 6,6 0,2 42,2 20,6 81,1 44,8 13,6 5,6 16,7 4,3 657,4 0 0

Sa187a 1673 2,9 12,8 23,6 3,1 7,9 207,3 14,8 0,8 4,9 0,9 22,1 0 0

sa211 300 2,9 2,6 22,9 1,6 7,6 192,7 98,7 1 4 2,7 2,1 0 0

sa222 326 2 3 19,4 2,8 1,9 57,6 464,2 0,5 4 0,9 0,1 5,2 0 0

sa227 347 0,9 0,8 17,4 3,9 3,5 156,4 29 0,2 16,8 3,7 0,1 12,8 0 0

Sa229 753 1,8 0,5 21,4 3,6 7 49,8 239,7 0,4 11,3 0,9 0,1 10,1 0 0

Sa231 474 3,6 3 35,8 5,4 10 92,2 461,9 1 6,7 1,3 15,3 0 0

Sa233a 469 2,4 0,8 23,8 4,6 8,5 60,2 298,8 0,6 14,8 2,6 0,1 17,8 0 0

Sa240 1000 1,2 1,5 20,2 6,1 10,1 87,1 234 1,8 9,2 0,7 15,7 0 0

Sa248 643 1,7 3,4 23,8 6,8 11,3 77,5 251,6 0,8 3,8 1,1 0,1 39,7 0 0

Sa252 128 2 1,1 20,7 1,6 4,4 50,4 351 0,1 1,6 0,3 0,1 2,2 0 0

Sa253 451 0,6 0,9 19,2 7,7 2,3 43,9 288,1 0,1 4,8 0,6 0,1 6,5 0 0

Sa255 11 3,7 5 22,1 1,5 13,9 278,4 13,2 1,2 29 7 0,1 23,1 0 0

Sa258 897 5,4 5,3 24,9 3,8 13 235,9 226,6 2,5 19,8 5 13,2 0 0

Sa259 1765 4,7 5,2 25,2 5,2 9,9 233,4 292,5 1,7 38,5 3,3 9,5 0 0

Sa262 538 1,7 1,1 23,8 4,4 9,5 207,4 122,9 31,1 10,4 0,1 13,6 0 0

ll10 173,3 1 1,3 13 2 2,9 70,1 108,8 0,4 1,2 1,3 0,3 4,8 2 6

LL42B 298,2 1 4,1 19,9 3,9 6,4 121,5 240 0,7 12,7 3,7 0,5 7,9 6 28

LL42C 364,5 2 6,1 20,6 3,8 6,8 101,6 288,7 0,6 5,4 1,5 0,4 14,8 13 65

LL54 1142,1 2 2,6 19,7 5,7 11,3 115,7 139 0,7 13,1 1,9 0,3 90,2 3 5

LL55a 1013,8 2 0,7 20,7 2,7 4 74,1 531,2 0,2 6,1 1,5 0,1 7,2 3 16

LL57a 1261,3 3 3,5 26,6 9,2 11,4 268,5 350,5 1 41,1 5,6 1,4 11,8 3 17

LL57B 584,6 6 4,2 24,4 5,4 8,4 174,3 387,6 0,8 5,8 1,3 1,1 6,9 4 30

LL63 829,2 1 1,8 17,5 4,3 7,1 148,1 122,8 0,4 23 2,7 0,1 7,6 3 10

ll70 499,7 2 6,3 22 4,7 5,2 153,5 332,1 0,5 4,4 2,2 0,4 10,7 11 61

LL78 433,1 1 2 18,9 3,6 4,7 59,9 421,9 0,2 5,7 0,8 0,1 6,8 4 30
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AMOSTRA Ba Be Cs Ga Hf Nb Rb Sr Ta Th U W Y Zr Ag

Sa008a 236 2,1 2,22 17,9 3,2 8,33 57,9 321 1,19 0,41 1 3,06 114 0,12

Sa015 440 2,1 3,15 15 2,94 8,61 198 108 1,01 6 2,3 0,4 16,47 96,8 0,06

Sa016 268 1,9 1,2 15,3 3,78 6,76 185 66,6 0,53 8,2 2,39 1,8 11,79 119 0,05

sa017 749 1,5 1,52 17,4 2,73 4,89 68,1 441 0,47 2,8 0,36 6,22 108 0,04

Sa018a 741 0,8 2,75 14,8 2,22 2,47 61,9 405 0,25 0,7 0,58 6,2 4,58 92,2 0,03

Sa019a 1558 1,4 1,9 13,5 3,78 4,05 101 352 0,34 0,1 1,14 5,65 144 0,04

sa020 463 1,8 2,45 19,7 4,86 11,47 104 265 0,6 2,7 0,97 2,1 22,05 193 0,06

sa022 286 1,4 0,53 14,7 4,22 7,8 27,7 135 0,28 0,42 0,8 10,71 156 0,02

Sa025 615 1,4 2,96 14,9 2,7 9,73 88,3 377 1,77 2,1 2,06 0,2 35,33 108 0,06

Sa033 349 2,1 2,44 20,1 4,44 8,4 90,4 284 1 4,5 1,86 15,6 31,22 140 0,03

Sa034 814 1,9 1,22 18 3,65 6,32 90,8 319 0,69 4,5 1,7 3,1 20,79 112 0,1

Sa036 1040 2,1 1,42 18,5 3,45 4,26 114 363 0,58 5,8 2,77 4,62 118 0,06

Sa128 1213 0,7 1,33 18,6 7,88 10,93 44,4 257,7 0,78 5,8 0,92 0,05 16,63 380,4 0,05

Sa146 323 2,6 0,44 28,4 3,42 5,24 59,6 373,5 0,84 4,7 0,79 0,05 5,6 127,5 0,02

Sa161_B 560 3,7 2,1 22,1 3,48 10,38 110,2 431,6 0,92 11,5 2,72 0,05 15,45 104 0,02

Sa181 128 2,2 2,7 20 4,87 17,24 186,8 2,16 20,8 4,06 0,05 66,09 78,7 0,02

Sa188 178 2,7 19,1 16,22 14,68 59,6 1,16 11,4 4,49 0,05 67,51 616,2 0,01

Sa189 1655 1,6 0,57 20,8 8,27 11,69 82,2 97,8 0,92 14 1,98 0,05 57,07 276 0,02

Sa191 96 1,7 0,07 17,3 9,31 0,41 9,5 751 0,3 1,2 0,07 0,05 7,23 499,4 0,05

sa201 822 1,7 1,53 17,4 3,39 3,68 90,9 218,4 0,61 9,3 1,28 0,05 10,29 116,5 0,02

Sa203 527 2,3 1,33 22,1 5 5,68 71,4 379,3 0,51 15,1 0,75 0,05 6,61 187,8 0,02

Sa209 403 2,6 4,95 20,8 2,9 3,54 55,5 443,8 0,49 4,7 2,28 0,05 16,03 93,9 0,05

Sa225a 568 2,7 3,93 25,6 5,95 12,26 145,3 133,1 0,85 3,1 1,85 0,05 19,52 227,3 0,03

Sa226 782 2 2,52 22,6 6,86 16,89 144,9 120 2,96 5,3 1,47 27,54 213,9 0,02

Sa234 923 2,7 2,4 25,2 9,72 18,75 118,7 145,5 1,29 3,9 1,53 73,15 341,4 0,02

Sa237 366 1,8 0,85 22,5 3,43 4,21 50,4 393,5 0,74 4,3 0,48 0,05 8,29 104,5 0,04

Sa238 560 35,4 3,1 88,6 11,71 16,62 201,1 194,2 6,76 20 2,31 18,96 224 0,02

Sa247 573 1,5 0,94 20,6 3,57 2,78 58,3 479,7 0,5 1,1 0,39 0,05 4,55 128,8

Sa251 967 1 1,33 21,3 13,96 16,93 52,8 209,1 0,93 2,2 1,19 0,05 32,71 536,2 0,04

Sa254 166 3 2,3 20,3 4,83 13,38 181,3 18 1,46 16,4 3,95 0,05 65,82 85,4 0,01

LL46 247,9 1 1,8 21,4 4,3 5,6 55,2 703,7 0,4 7 0,7 0,2 12,1 138 0,05
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AMOSTRA As Cd Co Cu Hg Mo Ni Pb Se Zn Sn Bi

Sa008a 0,11 10,6 30 0,02 0,24 13,5 19,4 0,5 59

Sa015 0,5 3,4 5,5 0,33 5 11 0,5 38

Sa016 0,5 0,02 2,5 4,3 0,04 0,07 3,5 6,4 0,5 30

sa017 0,5 0,03 7,5 6,8 0,02 0,13 6,3 2,6 0,5 43

Sa019a 0,5 0,03 17,4 19,8 0,01 0,45 15,6 5,3 0,5 68

sa020 0,5 0,03 63,7 68,8 0,05 0,62 104 3,7 0,5 205

sa022 0,5 0,01 2,3 3,8 0,01 0,13 3,7 5,4 0,5 2

Sa025 0,1 6,9 21,5 1,74 22,6 17,5 0,5 18

Sa033 0,5 0,04 7,4 6,4 0,01 0,38 8,5 12,4 0,5 42

Sa034 0,5 4,2 5,5 0,01 0,37 7 10,9 0,5 31

Sa036 0,09 18,9 24,4 0,02 0,14 78 1,4 0,5 136

Sa128 0,5 0,03 13,9 28 0,01 0,34 7,7 3 0,5 91 0,4

Sa146 0,5 6,1 13,1 0,01 0,42 10,1 3 0,5 47 1,8

Sa161_B 0,5 0,03 4 7,6 0,01 0,47 4,3 5,3 0,5 51 4,3 0,06

Sa181 0,5 0,17 0,8 2,6 0,42 4 22,3 36 4,9 0,1

Sa188 0,5 0,01 0,4 8,3 0,01 0,7 4,2 3,9 2 15,9 0,04

Sa189 0,5 0,02 3 3,1 0,01 1,12 2,9 8,6 54 2,5

Sa191 0,5 0,03 10,3 67,8 0,35 6,9 1 0,5 23 0,7

sa201 0,02 3 2,9 0,01 0,63 3,2 8,6 0,5 33 0,9 0,03

Sa203 0,5 0,02 3,7 9,8 0,58 4,5 3,9 0,5 38 1,4 0,03

Sa209 0,5 0,04 15,5 23,2 0,01 0,3 13,6 7,1 0,5 46 1,3 0,11

Sa225a 0,5 0,06 10,3 21,8 0,46 11,5 6,1 60 1,3 0,05

Sa226 0,5 0,03 8,3 23 0,01 0,44 10,2 5,3 0,5 49 1,3 0,03

Sa234 0,5 0,07 9,2 42,8 0,89 8 2,7 83 99,6 0,02

Sa237 0,5 0,04 6,5 5,3 0,01 0,26 7,6 3,4 0,5 42

Sa238 0,5 0,03 4,5 9,3 0,01 0,31 4,8 2,4 0,5 51 330,8

Sa247 0,5 0,01 4,6 5,7 0,2 4,3 1,5 0,5 46 0,7

Sa251 0,5 0,03 8,7 22,5 0,39 7,7 2,3 0,5 84 0,6

Sa254 0,5 0,08 0,3 1,6 0,01 0,22 1,4 15,6 0,5 35 5,5 0,1

LL46 1,3 0,05 8,6 11,7 0,01 2,5 25 2,5 0,25 66 1 0,05
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AMOSTRA Zr Ag As Cd Co Cu Hg Mo Ni Pb Se Zn Sn Bi Sb

sa001 50 0,1 0,5 0 6 4,6 10,6 9,8 12,1 0,5 18 0 0 0

Sa008 123 0,1 0,5 0,1 10,7 10,3 0,1 0,2 19,2 11,7 0,5 60 0 0 0

Sa009 152 0,1 0,5 0 6,6 4,8 0 0,8 9 7,8 0,5 55 0 0 0

Sa014 133 0 0,5 0 5,5 9,6 0 0,1 7,1 9,3 0,5 39 0 0 0

sa021 151 0 0,5 0 15,2 27,1 0 0,2 11 4,9 0,5 83 0 0 0

Sa026a 134 0,1 0,5 0,1 10,6 15,2 0 0,2 10,1 8,4 0,5 61 0 0 0

Sa045 126 0 0,5 0 3,1 3,3 0 0,2 4,1 1,3 0,5 41 0,6 0 0

Sa047a 188 0 0,5 0 5,6 2,7 0 0,1 7,1 1,2 0,5 49 0 0

Sa047B 126 0,1 0,5 0 4,5 27,9 0 1,2 9,9 7 0,5 27 0,1 0

Sa049 86,5 0,1 0 1,2 2,7 0 1,2 1,8 6,5 0,5 26 1,5 0,1 0

Sa054 94,2 0 0,5 0 3 5,3 0 0,1 2,9 2,1 0,5 46 6,1 0,1 0

Sa056 157 0 0,5 0 1,3 4,8 0 0,2 1,8 5,2 0,5 46 2,4 0 0

Sa061 94,4 0 0 0,8 1,7 0 0,1 1,6 5,3 0,5 11 1,1 0,2 0

Sa078 10,5 0 0,5 0 0,1 0,9 0 0,1 3,6 0,5 1 2,8 2,6 0

Sa078a 88,2 0 0,5 0 3,2 10,1 0 0,1 3,1 2,3 0,5 36 7,3 0,5 0

Sa079 109 0,1 0,5 0 6,1 18,8 0 0,3 20,9 4 0,5 31 0

Sa080 86,3 0,1 0,5 0 5,7 10,9 0 2,2 14,4 6,1 0,5 28 0

Sa081a 240 0 0,5 0 14,6 15,5 0 0,5 32,2 0,9 0,5 97 0

Sa083 41,3 0,1 0,5 0 0,3 6,2 0 4 0,9 6,7 0,5 4 0,1 0

Sa085 54,6 0,1 0,5 0 1,1 14,6 0 0,1 1,6 5,3 0,5 13 0,4 0

Sa086a 7,1 0 0,5 0 0,2 0,9 0 0,1 1,9 3,4 0,5 2 0

Sa094 89,6 0 0,5 0 2,2 12,8 0 0,2 11,8 7,4 0,5 17 2,9 0,1 0

Sa098a 98,6 0,1 0,5 0 4,6 27,9 0 5,8 11,7 1,5 0,5 52 2,2 0 0

s102a 107 0 0,5 0 2,5 17,7 0 0,1 17,1 2,4 0,5 27 0,2 0

sa117 90,7 0 0,5 0 9,9 9,9 0 0,4 16,1 1,2 0,5 52 2,1 0 0

Sa118 170,3 0 0,5 2,8 2,5 0 0,2 4,3 10 0,5 36 0 0

sa120 98,7 0 0,5 0 1,8 3,3 0 0,5 3,2 13,2 0,5 18 0,8 0

sa122 59,2 0 0,5 0,1 2,1 4,5 0,4 4,2 15,5 0,5 28 1,2 0,1 0

Sa124 79,8 0 0,5 0 2,2 11,6 0,3 4,6 11,9 0,5 33 11,8 0,1 0

Sa132 95,5 0 0,5 0 1,5 2,8 0,3 2,9 4 0,5 9 1,1 0 0

Sa136 95,7 0 0,5 0,1 2,1 5,6 0 0,7 6,9 11,1 0,5 29 4 0

Sa142 190,2 0 0,5 0 10,6 8,1 0 0,5 10,3 3,7 0,5 67

Sa143 197,8 0 0,5 0 12,1 23,4 0,6 13,6 6,3 0,5 66 2,3

Sa144 134,9 0,1 0,5 0 2,2 9,6 0 0,4 2,9 15,9 0,5 53 3,4 0,1 0

Sa145 44 0,1 0,5 0 0,9 5,7 0 0,5 3,3 5 0,5 2 0,7 0,1
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AMOSTRA Zr Ag As Cd Co Cu Hg Mo Ni Pb Se Zn Sn Bi Sb

Sa148a 159,4 0,1 0,1 10,6 8,6 0 0,6 13,9 11,7 0,5 52 2 0,1

Sa150 119,6 0 0,5 3,4 3,3 0 0,4 2,6 1,6 0,5 40 2 0

Sa157 170 0,1 0,5 0 10,6 18,2 0,5 8,7 2,3 0,5 62 0

Sa161a 183,9 0 0,5 0 2,6 7,3 0 0,4 2,8 10,9 0,5 30 1,6 0 0

Sa162 154,2 0 4,4 6,6 0 0,4 3,8 5,3 0,5 34 5 0 0

Sa164 160,1 0 0,5 0 7 3 0 1,2 20,3 3,5 0,5 27 0

Sa174 78,5 0 0,5 0,2 1,8 4,3 0,3 3,7 11,5 0,5 34 2 0 0

Sa179 99 0 0 1,2 8,5 0,4 2,3 11,7 0,5 5 5,3 0,2 0

Sa183 404,9 0,6 2,3 0 4,9 1,8 3,3 60 9,3 0,1 0

Sa187a 105 0 0,5 0 19,6 24,1 0 0,3 33,3 15,4 0,5 35 0,9 0,1

sa211 38,4 0,1 0,5 0 1,3 5,6 0 0,4 3,4 9,9 0,5 27 1,9 0,2

sa222 98,1 0 0,5 0 4,9 7,8 0 0,6 17,6 4,5 0,5 41 1,1 0,1

sa227 71,5 0 0,5 0 1,9 5,6 0 0,4 4,7 16 0,5 15 0,9 0 0

Sa229 80,3 0 0,5 0 4,7 4,8 0 0,2 4,5 9,9 0,5 40 0

Sa231 94,3 0 0,5 3,7 3,5 0 0,3 4,9 4,7 0,5 41 1,6 0 0

Sa233a 129 0 0,5 0,1 6,9 12,1 0,3 7,1 8,4 0,5 49 1 0

Sa240 107,9 0 0,5 0 2,7 6,8 0 0,2 6,1 6,2 0,5 31 5 0 0

Sa248 274,8 0 0,5 0 6,6 11,4 0 0,3 6,3 1,8 0,5 82 1,1 0

Sa252 73,6 0 0,5 0 3,3 8,1 0 0,4 3,1 2,7 0,5 37 1,3 0

Sa253 264,4 0 0,5 0 2 5,8 0 0,3 3,3 2,3 0,5 26 0

Sa255 32,9 0,5 0,3 2,5 0 0,2 1,8 4,1 0,5 37 4,2 0,3 0

Sa258 126,2 0 0,5 1 1,6 0 0,3 1,6 4,5 0,5 30 6,4 0,9 0

Sa259 198,9 0 0,5 0 2,2 18 0 0,3 4 4,7 0,5 46 4,2 0,1 0

Sa262 113,9 0 0,5 0 1,1 4,1 0 0,6 2,9 8,1 0,5 65 2 0 0

ll10 58,1 0,1 0,9 0,1 2,2 12,4 0 2,1 10 6,9 0,3 26 2 0,5 0,2

LL42B 134,7 0,1 0,6 0,1 7,9 18 0 2,8 36 7,7 0,3 51 2 0,1 0,1

LL42C 142,9 0,1 0,5 0,1 15,5 11,5 0 3,4 39 5,3 0,3 73 2 0,1 0,1

LL54 187,8 0,1 0,9 0,1 2,3 12,8 0 0,9 13 8 0,5 48 2 0,1 0,1

LL55a 99,4 0,1 0,6 0,1 3,8 15,4 0 1,5 19 6,8 0,3 47 1 0,1 0,1

LL57a 310,5 0,1 0,7 0,1 4,4 19,3 0 1,2 11 6,3 0,3 60 12 0,1 0,1

LL57B 204,5 0,1 0,7 0,1 6,1 20,2 0 1,2 10 3,1 0,3 85 8 0,1 0,1

LL63 126,6 0,1 0,3 0,1 1,9 8,2 0 1,5 5 19 0,3 23 1 0,1 0,1

ll70 154 0,1 0,3 0,1 12,7 12,5 0 1,6 49 1,8 0,3 61 3 0,1 0,1

LL78 121,6 0,1 0,3 0,1 7,7 8,3 0 1,3 19 1,9 0,3 59 1 0,1 0,1
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AMOSTRA Zr Ag As Cd Co Cu Hg Mo Ni Pb Se Zn Sn Bi Sb

sa001 50 0,1 0,5 0 6 4,6 10,6 9,8 12,1 0,5 18 0 0 0

Sa008 123 0,1 0,5 0,1 10,7 10,3 0,1 0,2 19,2 11,7 0,5 60 0 0 0

Sa009 152 0,1 0,5 0 6,6 4,8 0 0,8 9 7,8 0,5 55 0 0 0

Sa014 133 0 0,5 0 5,5 9,6 0 0,1 7,1 9,3 0,5 39 0 0 0

sa021 151 0 0,5 0 15,2 27,1 0 0,2 11 4,9 0,5 83 0 0 0

Sa026a 134 0,1 0,5 0,1 10,6 15,2 0 0,2 10,1 8,4 0,5 61 0 0 0

Sa045 126 0 0,5 0 3,1 3,3 0 0,2 4,1 1,3 0,5 41 0,6 0 0

Sa047a 188 0 0,5 0 5,6 2,7 0 0,1 7,1 1,2 0,5 49 0 0

Sa047B 126 0,1 0,5 0 4,5 27,9 0 1,2 9,9 7 0,5 27 0,1 0

Sa049 86,5 0,1 0 1,2 2,7 0 1,2 1,8 6,5 0,5 26 1,5 0,1 0

Sa054 94,2 0 0,5 0 3 5,3 0 0,1 2,9 2,1 0,5 46 6,1 0,1 0

Sa056 157 0 0,5 0 1,3 4,8 0 0,2 1,8 5,2 0,5 46 2,4 0 0

Sa061 94,4 0 0 0,8 1,7 0 0,1 1,6 5,3 0,5 11 1,1 0,2 0

Sa078 10,5 0 0,5 0 0,1 0,9 0 0,1 3,6 0,5 1 2,8 2,6 0

Sa078a 88,2 0 0,5 0 3,2 10,1 0 0,1 3,1 2,3 0,5 36 7,3 0,5 0

Sa079 109 0,1 0,5 0 6,1 18,8 0 0,3 20,9 4 0,5 31 0

Sa080 86,3 0,1 0,5 0 5,7 10,9 0 2,2 14,4 6,1 0,5 28 0

Sa081a 240 0 0,5 0 14,6 15,5 0 0,5 32,2 0,9 0,5 97 0

Sa083 41,3 0,1 0,5 0 0,3 6,2 0 4 0,9 6,7 0,5 4 0,1 0

Sa085 54,6 0,1 0,5 0 1,1 14,6 0 0,1 1,6 5,3 0,5 13 0,4 0

Sa086a 7,1 0 0,5 0 0,2 0,9 0 0,1 1,9 3,4 0,5 2 0

Sa094 89,6 0 0,5 0 2,2 12,8 0 0,2 11,8 7,4 0,5 17 2,9 0,1 0

Sa098a 98,6 0,1 0,5 0 4,6 27,9 0 5,8 11,7 1,5 0,5 52 2,2 0 0

s102a 107 0 0,5 0 2,5 17,7 0 0,1 17,1 2,4 0,5 27 0,2 0

sa117 90,7 0 0,5 0 9,9 9,9 0 0,4 16,1 1,2 0,5 52 2,1 0 0

Sa118 170,3 0 0,5 2,8 2,5 0 0,2 4,3 10 0,5 36 0 0

sa120 98,7 0 0,5 0 1,8 3,3 0 0,5 3,2 13,2 0,5 18 0,8 0

sa122 59,2 0 0,5 0,1 2,1 4,5 0,4 4,2 15,5 0,5 28 1,2 0,1 0

Sa124 79,8 0 0,5 0 2,2 11,6 0,3 4,6 11,9 0,5 33 11,8 0,1 0

Sa132 95,5 0 0,5 0 1,5 2,8 0,3 2,9 4 0,5 9 1,1 0 0

Sa136 95,7 0 0,5 0,1 2,1 5,6 0 0,7 6,9 11,1 0,5 29 4 0

Sa142 190,2 0 0,5 0 10,6 8,1 0 0,5 10,3 3,7 0,5 67

Sa143 197,8 0 0,5 0 12,1 23,4 0,6 13,6 6,3 0,5 66 2,3

Sa144 134,9 0,1 0,5 0 2,2 9,6 0 0,4 2,9 15,9 0,5 53 3,4 0,1 0

Sa145 44 0,1 0,5 0 0,9 5,7 0 0,5 3,3 5 0,5 2 0,7 0,1
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AMOSTRA Zr Ag As Cd Co Cu Hg Mo Ni Pb Se Zn Sn Bi Sb

Sa148a 159,4 0,1 0,1 10,6 8,6 0 0,6 13,9 11,7 0,5 52 2 0,1

Sa150 119,6 0 0,5 3,4 3,3 0 0,4 2,6 1,6 0,5 40 2 0

Sa157 170 0,1 0,5 0 10,6 18,2 0,5 8,7 2,3 0,5 62 0

Sa161a 183,9 0 0,5 0 2,6 7,3 0 0,4 2,8 10,9 0,5 30 1,6 0 0

Sa162 154,2 0 4,4 6,6 0 0,4 3,8 5,3 0,5 34 5 0 0

Sa164 160,1 0 0,5 0 7 3 0 1,2 20,3 3,5 0,5 27 0

Sa174 78,5 0 0,5 0,2 1,8 4,3 0,3 3,7 11,5 0,5 34 2 0 0

Sa179 99 0 0 1,2 8,5 0,4 2,3 11,7 0,5 5 5,3 0,2 0

Sa183 404,9 0,6 2,3 0 4,9 1,8 3,3 60 9,3 0,1 0

Sa187a 105 0 0,5 0 19,6 24,1 0 0,3 33,3 15,4 0,5 35 0,9 0,1

sa211 38,4 0,1 0,5 0 1,3 5,6 0 0,4 3,4 9,9 0,5 27 1,9 0,2

sa222 98,1 0 0,5 0 4,9 7,8 0 0,6 17,6 4,5 0,5 41 1,1 0,1

sa227 71,5 0 0,5 0 1,9 5,6 0 0,4 4,7 16 0,5 15 0,9 0 0

Sa229 80,3 0 0,5 0 4,7 4,8 0 0,2 4,5 9,9 0,5 40 0

Sa231 94,3 0 0,5 3,7 3,5 0 0,3 4,9 4,7 0,5 41 1,6 0 0

Sa233a 129 0 0,5 0,1 6,9 12,1 0,3 7,1 8,4 0,5 49 1 0

Sa240 107,9 0 0,5 0 2,7 6,8 0 0,2 6,1 6,2 0,5 31 5 0 0

Sa248 274,8 0 0,5 0 6,6 11,4 0 0,3 6,3 1,8 0,5 82 1,1 0

Sa252 73,6 0 0,5 0 3,3 8,1 0 0,4 3,1 2,7 0,5 37 1,3 0

Sa253 264,4 0 0,5 0 2 5,8 0 0,3 3,3 2,3 0,5 26 0

Sa255 32,9 0,5 0,3 2,5 0 0,2 1,8 4,1 0,5 37 4,2 0,3 0

Sa258 126,2 0 0,5 1 1,6 0 0,3 1,6 4,5 0,5 30 6,4 0,9 0

Sa259 198,9 0 0,5 0 2,2 18 0 0,3 4 4,7 0,5 46 4,2 0,1 0

Sa262 113,9 0 0,5 0 1,1 4,1 0 0,6 2,9 8,1 0,5 65 2 0 0

ll10 58,1 0,1 0,9 0,1 2,2 12,4 0 2,1 10 6,9 0,3 26 2 0,5 0,2

LL42B 134,7 0,1 0,6 0,1 7,9 18 0 2,8 36 7,7 0,3 51 2 0,1 0,1

LL42C 142,9 0,1 0,5 0,1 15,5 11,5 0 3,4 39 5,3 0,3 73 2 0,1 0,1

LL54 187,8 0,1 0,9 0,1 2,3 12,8 0 0,9 13 8 0,5 48 2 0,1 0,1

LL55a 99,4 0,1 0,6 0,1 3,8 15,4 0 1,5 19 6,8 0,3 47 1 0,1 0,1

LL57a 310,5 0,1 0,7 0,1 4,4 19,3 0 1,2 11 6,3 0,3 60 12 0,1 0,1

LL57B 204,5 0,1 0,7 0,1 6,1 20,2 0 1,2 10 3,1 0,3 85 8 0,1 0,1

LL63 126,6 0,1 0,3 0,1 1,9 8,2 0 1,5 5 19 0,3 23 1 0,1 0,1

ll70 154 0,1 0,3 0,1 12,7 12,5 0 1,6 49 1,8 0,3 61 3 0,1 0,1

LL78 121,6 0,1 0,3 0,1 7,7 8,3 0 1,3 19 1,9 0,3 59 1 0,1 0,1
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sa001 20,6 1,2 0,5 0,5 2,4 0,2 14,5 11,6 3,8 2,9 0,3 0,3

Sa008 39,3 1,4 0,6 0,7 2,6 0,2 25,9 18,7 5 2,9 0,2 0,6

Sa009 9,8 1,1 0,6 0,8 1,4 0,1 8,6 8,1 1,7 1,3 0,1 0,7

Sa014 51,3 3,7 1,5 0,4 5,9 0,6 35,8 0,1 31,8 8,3 6,3 0,5 0,1 1,3

sa021 41,1 1,4 0,8 0,5 2,2 0,2 24,9 19,8 5,2 3,1 0,1 0,5

Sa026a 54 1,3 0,5 0,8 2,3 0,1 34,3 0,1 28,4 7,2 3,4 0,1 0,4

Sa045 76,1 1,4 0,5 0,4 2,6 0,1 45,5 30,3 8,3 4,2 0,2 0,4

Sa047a 27,6 0,9 0,8 0,8 1,4 0,2 19,9 14 3,4 1,8 0,1 1

Sa047B 49 1,6 1 0,6 2,1 0,2 30,5 0,3 20,2 5,8 3,1 0,2 1

Sa049 74,2 3,7 2,6 2,8 5,6 2,5 61 2,2 48,4 14,9 8,3 2,4 2,4 2,6

Sa054 52,4 4,7 3,5 4,3 5,7 2,9 35,8 2,3 26,5 11,4 7,3 3,3 2,4 3,3

Sa056 80,7 5,9 3,9 1,2 6,9 1,6 39,9 0,8 31,9 9,7 6,5 1,3 0,9 3,4

Sa061 27,9 1,8 0,8 1,1 2,3 0,3 14,9 0,1 11,9 3,5 2,6 0,5 0,2 0,7

Sa078 18,9 2,7 1,7 0,2 1,7 0,6 9,6 0,1 6,2 1,9 1,2 0,5 0,2 1,2

Sa078a 37,1 2,5 1,4 0,5 2,7 0,5 19 0,1 16,3 4,4 2,9 0,4 0,2 1,4

Sa079 70,4 2,9 1,8 0,7 4,4 0,7 36,8 0,3 32,2 8,4 5,5 0,5 0,2 1,6

Sa080 50,4 2,5 1,4 0,6 3,5 0,5 28,9 0,1 24,3 6,6 4,3 0,5 0,2 1,3

Sa081a 61,2 2,2 1,1 1,1 3,6 0,3 33,8 0,1 26,5 7,2 4,2 0,4 0,1 1,1

Sa083 18,7 0,7 0,3 0,2 1,4 0,1 8,6 7,6 2,1 1,9 0,1 0,3

Sa085 42,3 1,1 0,4 0,5 2,5 0,2 17,8 16,4 4,7 3,6 0,3 0,1 0,4

Sa086a 6,6 0,8 0,3 0,7 0,6 0,1 5,7 3,3 0,8 0,6 0,1 0,2

Sa094 49 1,9 0,9 0,4 3 0,3 28,5 0,1 19,5 5,5 3,6 0,4 0,1 0,9

Sa098a 23,2 1,8 1,3 0,3 1,6 0,4 13,1 0,2 10,1 2,6 1,8 0,2 0,2 1,7

s102a 40,8 3,3 1,5 0,8 4,1 0,6 22,1 0,2 22,2 5,7 4 0,6 0,3 1,4

sa117 18,7 1,7 0,8 0,6 1,7 0,3 9,6 0,1 9,7 2,5 1,7 0,2 0,1 0,8

Sa118 30,1 1,4 0,7 0,2 1,6 0,2 6,1 0,1 6,1 1,6 1,7 0,3 0,1 0,7

sa120 88,7 2,7 1,4 0,8 5,4 0,5 72,4 0,2 47,9 13,6 7,1 0,6 0,2 1,1

sa122 38,9 4,6 1,6 0,7 7,8 0,7 35 0,2 35,5 9 7,9 0,9 0,2 1,4

Sa124 36,4 2,3 0,9 0,4 3,8 0,4 18,1 0,2 15,7 4,6 3,7 0,4 0,1 0,9

Sa132 42,6 2,4 1,1 0,3 3,5 0,5 27 0,1 17,6 5 4,5 0,4 0,2 1,2

Sa136 46,3 2 1,3 0,2 2,7 0,4 27,4 0,2 16,8 5,2 2,8 0,4 0,2 1,7

Sa142 45,3 1,5 0,9 0,8 2,3 0,2 21,5 0,1 19,6 5,5 2,9 0,3 0,1 0,6

Sa143 202,9 3,1 1,2 1 5,4 0,5 121,1 0,1 77,6 24,3 9,5 0,5 0,2 1,1

Sa144 86,3 1,4 0,4 0,4 3,9 0,2 42,1 37,8 10,5 6,8 0,3 0,4

Sa145 10,5 0,2 0,2 0,9 0,2 0,1 5,7 4 1,2 0,7 0,1 0,1
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Sa148a 55,5 1,9 1 0,7 3,2 0,3 33,1 0,1 23,2 6,5 3,4 0,4 0,1 1

Sa150 29,5 1,6 1 0,6 2,3 0,4 19,7 0,1 13,7 3,5 2,2 0,3 0,1 1

Sa157 38,1 2,1 0,7 0,5 2,5 0,4 18,2 17,7 4,6 3 0,3 0,1 1

Sa161a 72,3 1,4 0,8 0,5 3,1 0,3 35,5 0,1 23,5 7,4 4 0,3 0,1 0,8

Sa162 138,8 2,7 1,2 0,7 3,7 0,4 71,6 0,2 49,3 15 5,9 0,4 0,2 1,2

Sa164 11,8 0,7 0,4 0,9 0,6 0,2 11,3 0,1 4,5 1,3 0,6 0,1 0,1 0,5

Sa174 52,2 4,9 3 0,6 5,5 1 27,9 0,4 27,8 7,3 5,2 0,8 0,4 3

Sa179 44,5 5,8 3,5 0,2 4,9 1,2 23,5 0,4 23,6 6,1 4,7 0,8 0,6 4,1

Sa183 188 102,2 67,3 8 73,9 22,6 146 5,4 176,7 41,5 48,7 13,8 9,6 61

Sa187a 97,5 4,9 2,1 1,8 6,3 0,8 75,8 0,3 52,8 16,6 8,5 0,8 0,4 2,2

sa211 20 0,6 0,2 0,5 1,5 0,1 9 8,8 2,5 1,8 0,1

sa222 26,7 1,2 0,4 0,6 1,7 0,2 15,9 0,1 13,3 3,5 2,5 0,2 0,1 0,5

sa227 71,6 2,3 1,2 0,6 3,6 0,4 35,1 0,2 34 8,8 5,8 0,4 0,2 1

Sa229 61,5 2,3 1,1 0,7 3,6 0,3 31,8 0,1 34,7 8,9 6,4 0,4 0,1 0,8

Sa231 55,1 2,7 1,5 0,9 3,4 0,5 27,6 0,2 23,9 6,1 4,4 0,5 0,2 1,4

Sa233a 80,1 3,8 1,6 0,9 4,7 0,6 42 0,2 38,8 10,3 7,2 0,6 0,2 1,6

Sa240 96 3,9 2 0,9 5,6 0,7 50,1 0,2 41,8 11,6 7,3 0,7 0,2 1,3

Sa248 80,1 9,9 3,8 2,1 13 1,7 53,7 0,2 58,9 14,2 13 1,8 0,6 2,7

Sa252 15,2 0,5 0,3 0,9 1,5 0,1 6,2 0,1 8 2 1,9 0,2 0,1 0,2

Sa253 52,8 1,4 0,6 0,8 2,8 0,3 28,8 0,1 22,6 6,3 3,5 0,3 0,1 0,8

Sa255 52 4,6 2,5 5,6 0,9 16,8 0,2 24,1 6,2 6,8 1 0,4 2,2

Sa258 86,8 2,3 1,2 0,6 3,4 0,4 49,2 0,1 35,2 9,9 5 0,4 0,2 1,5

Sa259 146,6 1,9 0,9 0,5 3,7 0,3 85,2 0,2 52,6 15,9 6,5 0,4 0,2 1

Sa262 87,7 3,2 1,1 0,4 6,6 0,4 64,5 0,1 46,8 13,7 8,6 0,8 0,1 0,8

ll10 8,7 1 0,5 0,3 1 0,2 5,7 0,1 5,6 1,4 1,3 0,2 0,1 0,4

LL42B 59,9 1,8 0,6 0,8 3,1 0,2 27,7 0,1 25,6 6,8 5,3 0,5 0,1 0,5

LL42C 44,3 2,6 1,4 1 2,9 0,5 20,5 0,2 19,7 5 3,9 0,5 0,2 1,3

LL54 239,7 14,5 7,6 2,6 16,1 2,7 140,1 0,9 102,6 28,4 19,1 2,9 1 6,1

LL55a 37 1,3 0,6 0,8 1,8 0,3 24,8 0,1 17,5 4,9 2,8 0,3 0,1 0,5

LL57a 125 2,1 0,9 0,9 2,6 0,3 58,4 0,1 48 13,9 6,5 0,4 0,1 0,7

LL57B 103,6 1,3 0,5 1,1 2,1 0,2 35,2 0,1 28,8 8,6 4,8 0,3 0,1 0,5

LL63 76,4 1,7 0,7 0,6 2,6 0,3 34 0,1 26,7 7,8 4,9 0,4 0,1 0,5

ll70 45,4 1,9 1 1,1 2,3 0,4 22 0,2 17,8 5 3,4 0,4 0,2 1

LL78 41,2 1,3 0,6 0,8 1,8 0,2 20 0,1 17,3 4,6 3 0,3 0,1 0,5
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Sa008a 12,2 0,96 0,26 0,74 1,56 0,07 9,8 9,1 1,85 1,3 0,09 0,2

Sa015 48,4 3,35 1,83 0,19 4,31 0,65 26,8 0,13 25,1 6,35 4,8 0,43 0,13 1,8

Sa016 46,7 2,68 1,25 3,94 0,4 29,8 22,5 6,16 4,3 0,3 1

sa017 36,7 1,56 0,69 0,5 2,02 0,2 26,3 20,5 5,38 2,7 0,17 0,6

Sa019a 64 1,51 0,73 3,02 0,22 35,2 29,6 8,03 4,5 0,11 0,7

sa020 68,7 5,15 2,59 0,81 5,46 0,89 39 0,23 32,6 8,71 6,7 0,71 0,23 2,4

sa022 61,1 2,57 1,18 0,96 3,76 0,35 34,5 0,14 29,3 7,59 4,7 0,35 0,08 1,2

Sa025 44,5 6,77 4,38 0,71 5,27 1,38 28,9 0,71 22,6 6,23 4,5 0,93 0,65 3,7

Sa033 94,5 6,77 3,82 0,69 7,17 1,23 45,9 0,4 39,9 10,61 7,8 0,97 0,38 3,6

Sa034 73,6 3,67 1,97 0,39 5,17 0,65 48,1 0,18 38,3 10,13 5,9 0,55 0,17 1,7

Sa036 52,3 1,15 0,38 0,08 1,52 0,1 36,4 20,8 5,87 2,8 0,08 0,4

Sa128 72,6 3,34 1,85 1,1 4,62 0,66 38,9 0,22 32,5 8,98 5,9 0,51 0,25 1,7

Sa146 43,4 1,38 0,59 0,74 2,48 0,27 24,5 0,07 21,1 5,93 3,8 0,25 0,1 0,5

Sa161B 80,9 2,85 1,15 0,91 3,48 0,48 44,6 0,07 32,6 9,32 5,3 0,47 0,17 1

Sa181 40,7 9,39 6,61 0,08 7,02 2,08 18,6 0,85 22,7 5,91 6,4 1,29 0,94 7,2

Sa188 29,1 11,07 6,85 0,39 10,27 2,41 12,7 0,62 20,8 4,83 7,8 1,94 1,14 7,3

Sa189 149,1 9,73 6,26 1,3 10,28 2,05 91 0,52 68,4 19,08 11,3 1,5 0,82 5,6

Sa191 15,1 1,35 0,83 0,75 1,38 0,28 8 0,11 8,5 1,94 1,6 0,22 0,16 0,9

sa201 99,9 1,86 1,25 0,55 3,19 0,34 57,2 0,11 40,2 11,8 5,6 0,28 0,16 0,8

Sa203 76,3 1,26 0,52 0,56 2,18 0,21 47,6 0,08 27 8,45 3,9 0,22 0,1 0,6

Sa209 34,2 2,28 1,65 0,84 2,38 0,54 16,8 0,2 16,2 4,23 3,5 0,36 0,3 1,6

Sa225a 16,4 3,5 1,96 0,73 3,63 0,67 6,9 0,17 10,2 2,47 3,4 0,5 0,22 1,4

Sa226 53,8 5,47 2,53 0,83 6,84 0,95 35 0,25 34,2 8,15 6,9 0,93 0,3 1,9

Sa234 35,4 11,93 6,83 0,9 10,28 2,45 21,8 0,49 23,9 5,95 8 1,93 0,82 4,2

Sa237 32,9 1,54 0,79 0,72 2,33 0,34 15,7 0,12 14,7 3,87 2,6 0,36 0,13 0,7

Sa238 71,4 5,57 4,49 0,33 4,74 0,48 48,5 0,77 23,1 9,55 5,6 0,88 0,86 1,4

Sa247 21,7 0,87 0,4 0,36 0,98 12,3 10,1 2,16 1 0,3

Sa251 71,3 6,29 4,02 1,25 7,19 1,36 35,4 0,35 37,6 9,04 7,3 1,02 0,52 3,8

Sa254 36 9,19 6,39 0,06 7,7 2,13 15,8 0,61 20,9 5,27 5,9 1,32 0,98 7,4

LL46 54,7 1,98 1,05 0,94 2,73 0,4 25,9 0,18 23 5,95 4,2 0,42 0,15 1,1
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ANEXO v
ANáLISES qUíMICAS ELEMENTOS MAIORES TRAÇOS E ETRS 

DE ROChAS vULCANICAS DO RIfT ARAí
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AMOSTRA Al2O3 CaO Fe2O3 K2O MgO MnO Na2O P2O5 SiO2 TiO2 FeOt
Sa003 23,18 0,05 19,1 8,57 1,8 0,02 0,1 0,15 46,15 1,59 18,04
sa010 16,4 9,14 10,99 1,17 7,87 0,2 3,92 0,37 50,2 1,27 13,96

sa020a 15,62 2,64 11,66 1,37 10,85 0,26 4,26 0,62 45,77 1,79 15,79
Sa153 13,58 0,57 6,19 5,25 1,11 0,1 2,45 0,27 66,86 0,8 9,6

AMOSTRA Ba Be Cs Ga Hf Nb Rb Sr Ta Th U

Sa003 1444 3 9 25,5 17,79 35,37 293 46,5 3,98 28,6 6,23

sa010 415 1,4 0,85 14,9 3,05 7,16 42,2 257 0,81 0,61

sa020a 679 2,1 1,75 16,8 4,13 9,15 37,9 87,5 0,66 1,4 0,65

Sa153 914 2,1 1,56 26,4 13,21 31,43 240 29,7 2,06 35,5 6,64

AMOSTRA Ce Dy Er Eu Gd Ho La Lu Nd Pr Sm Tb Tm Yb

Sa003 359,1 16,96 9,93 3,42 21,3 3,34 252 1,2 195,9 57,43 30,6 2,8 1,26 8,9

sa010 43,6 4,08 2,58 1,07 4,76 0,78 26,1 0,31 25 5,92 5 0,58 0,27 2,1

sa020a 57,2 5,05 2,99 0,65 6,29 0,91 34 0,25 32,5 7,92 6,4 0,67 0,29 2,9

Sa153 133 10,04 5,7 0,72 11 2,04 61,3 0,59 62,1 16,06 13 1,51 0,8 4,6

AMOSTRA W Y Zr Ag As Cd Co Cu Hg Mo Ni Pb Se Zn

Sa003 4,7 71,04 637 0,02 0,03 3 3,4 0,03 0,6 3,5 22,3 0,5

sa010 0,3 18,73 112 0,04 0,5 0,11 25 53,2 9,86 77,5 3,6 0,5 48

sa020a 0,9 24,71 152 0,08 0,5 0,03 13,7 21,9 0,38 14,6 4,3 0,5 41

Sa153 0,05 55,09 441 0,03 0,02 11,7 10,3 0,01 0,47 7,6 5,5 102
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ANEXO vI
ANáLISES qUíMICAS ELEMENTOS MAIORES TRAÇOS E ETRS 

DE ROChAS MáfICAS E ULTRAMáfICAS DO GRUpO DO 
RIAChÃO DO OURO (GRO)
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AMOSTRA SA026 SA044 SA089 SA099 S099A SA100 S100A SA152

%peso anfibolito tremolita 
xisto

tremolita 
talco xisto

granada 
anfibolito

anfibolito anfibolito anfibolito anfibolito

al2o3 13,05 17,48 5,34 10,81 13,63 15,09 13,9 13,68
Cao 13,24 17,75 8,43 6,82 9,16 10,6 9,59 10,55

Fe2o3 12,38 8,76 8,36 29,48 15,04 12,91 13,19 12,86
K2o 0,6 0,11 0,02 0,57 0,43 0,4 0,4 0,51
Mgo 7,13 6,9 19,54 1,16 6,41 8,02 6,61 9,05
Mno 0,25 0,18 0,2 0,41 0,24 0,22 0,2 0,19
na2o 0,71 0,01 0,33 0,6 2,07 1,67 0,99 2,53
P2o5 0,1 0,13 0,04 0,82 0,05 0,04 0,27
Sio2 49,17 50,56 50,29 45,98 51,22 54,03 53,15 47,66
tio2 1,08 0,95 0,25 2,37 1,1 0,78 0,92 1,57
loi 0,98 1,76 3,29 1 0,49 0,79 1,05 1,2

Sum 98,71 104,73 96,41 100,02 99,87 104,62 100,01 100,15
Ba 67 26 20 113 47 25 111 95
Be 0,6 2 0,8 1 0,4 1,6 0,7 4,4
Cs 0,37 0 0,09 0,5 1,63 0,22 11,56
Ga 19,2 12,8 8,7 19,3 16,7 15,8 14,8 18,8
hf 1,35 1,27 0,41 3,3 1,54 3,18 1,55 2,71
nb 2,26 3,33 2,06 5,26 1,47 6,13 1,86 6,11
Rb 23,3 0 0 10,2 6,5 48 12,6 41,2
Sr 317 718 13,5 93,3 135 101 125 326,3
ta 0,18 0,15 0,21 0,46 0,15 5,08 1,72 0,53
th 0,5 0 0,1 3 0 7,1 2 2,9
u 0 0,26 0,06 0,15 0 1,17 0,07 0,93
w 753 3 0 2 5,5 3,2 5 0,05
Y 19,92 50,18 12,42 145,19 23,77 30,46 42,83 18,18
Zr 35,9 53,9 11,6 110 45,1 31 39 112,9
ag 0,04 0,02 0 0,03 0,19 0,05 0,07 0,03
as 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Cd 0,14 0,02 0 0 0 0 0 0,05
Co 8,7 9,7 15,9 11,4 8,6 8 34,1 14,7
Cu 15,2 14,5 26,4 16,8 114 151 576 18,5
hg 0 0,03 0 0 0 0 0 0,005
Mo 0,44 0,29 0,08 0,24 0,18 0,28 0,34 0,2
ni 6,8 54,9 244 2,2 13,1 21,3 71,5 63,3
Pb 4 3,2 0,5 1,7 0,7 1,4 1,9 0,6
Se 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0,5
Zn 66 6 19 77 21 16 38 36
Ce 3,8 65,6 16,6 25,5 8,5 7,9 4,7 23,8
Dy 3,75 11,3 1,95 23,56 4,22 6,28 5,68 3,51
er 2,41 5,55 1,13 13,1 2,52 4,69 4,02 1,76
eu 0,94 4,45 0,71 5,06 0,96 3,6 1,42 1,48
Gd 2,65 16,13 2,54 22,56 3,58 6,09 4,78 3,93
ho 0,77 2,01 0,42 4,8 0,89 2,93 1,53 0,7
La 5,7 114,9 13,2 27,2 4,9 8,9 9,4 14,7
Lu 0,24 0,53 0,11 1,59 0,33 2,07 0,7 0,14
nd 7,6 106,1 13,4 44,9 7,9 8,3 10,6 16,9
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AMOSTRA SA026 SA044 SA089 SA099 S099A SA100 S100A SA152

%peso anfibolito tremolita 
xisto

tremolita 
talco xisto

granada 
anfibolito

anfibolito anfibolito anfibolito anfibolito

Pr 1,32 27,41 3,09 8,86 1,31 5,17 2,6 3,57
Sm 2,4 18 2,5 13,8 2,7 4,8 3,3 4,1
tb 0,49 1,78 0,36 3,63 0,58 2,81 1,07 0,55
tm 0,2 0,63 0,13 1,78 0,37 2,13 0,79 0,26
Yb 2,3 4,7 0,9 11,1 2,6 4,3 3,7 1,4

Feo 0,85 0,5 0,71 7,15 1,29 0,86 1,29 1,63
p 436,46 567,4 174,58 3578,97 218,23 174,58 1178,44
K 4980,78 913,14 166,03 4731,74 3569,56 3320,52 3320,52 4233,66
ti 6474,6 5695,25 1498,75 14208,15 6594,5 4676,1 5515,4 9412,15

Feot 11,99 8,38 8,23 33,68 14,82 12,48 13,16 13,2
a_nK 7,18 128,98 9,46 6,74 3,52 4,74 6,74 2,9

a_CnK 0,5 0,54 0,34 0,77 0,66 0,67 0,71 0,57
K2o_na2o 0,85 11 0,06 0,95 0,21 0,24 0,4 0,2

Sn 0 0 0,7 1 0 1,4 0 1,8
Bi 0 0 0 0,16 0 0,82 0,27 0,22

Cr2o3 0 0 0 0 0 0 0 0
au 0 0 0 0 0 0 0 0,05
Sb 0 0 0 0 0 0 0 0,025
Sc 0 0 0 0 0 0 0 0

ni1 0 0 0 0 0 0 0 0
tl 0 0 0 0 0 0 0 0
v 0 0 0 0 0 0 0 0

Lan 18,39 370,65 42,58 87,74 15,81 28,71 30,32 47,42
Cen 4,7 81,19 20,54 31,56 10,52 9,78 5,82 29,46
Prn 10,82 224,67 25,33 72,62 10,74 42,38 21,31 29,26
ndn 12,67 176,83 22,33 74,83 13,17 13,83 17,67 28,17
Smn 12,31 92,31 12,82 70,77 13,85 24,62 16,92 21,03
eun 12,79 60,54 9,66 68,84 13,06 48,98 19,32 20,14
Gdn 10,23 62,28 9,81 87,1 13,82 23,51 18,46 15,17
tbn 10,34 37,55 7,59 76,58 12,24 59,28 22,57 11,6
Dyn 11,65 35,09 6,06 73,17 13,11 19,5 17,64 10,9
hon 10,72 27,99 5,85 66,85 12,4 40,81 21,31 9,75
ern 11,48 26,43 5,38 62,38 12 22,33 19,14 8,38
tmn 6,17 19,44 4,01 54,94 11,42 65,74 24,38 8,02
Ybn 11 22,49 4,31 53,11 12,44 20,57 17,7 6,7
Lun 7,45 16,46 3,42 49,38 10,25 64,29 21,74 4,35

eu_eu_ 1,14 0,8 0,86 0,88 0,94 2,04 1,09 1,13
Lan_Ybn 1,67 16,48 9,89 1,65 1,27 1,4 1,71 7,08
Lan_Smn 1,49 4,02 3,32 1,24 1,14 1,17 1,79 2,26
Cen_Ybn 0,43 3,61 4,77 0,59 0,85 0,48 0,33 4,4
Cen_Smn 0,38 0,88 1,6 0,45 0,76 0,4 0,34 1,4
eun_Ybn 1,16 2,69 2,24 1,3 1,05 2,38 1,09 3,01
Sum Ree 34,57 379,09 57,04 207,44 41,36 69,97 54,29 76,8

Gdn_Ybn 0,93 2,77 2,28 1,64 1,11 1,14 1,04 2,27
al2o3_tio2 12,08 18,4 21,36 4,56 12,39 19,35 15,11 8,71
Cao_al2o3 1,01 1,02 1,58 0,63 0,67 0,7 0,69 0,77

mg_ 51,46 59,47 80,88 5,79 43,53 53,4 47,24 55
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AMOSTRA SA026 SA044 SA089 SA099 S099A SA100 S100A SA152

%peso anfibolito tremolita 
xisto

tremolita 
talco xisto

granada 
anfibolito

anfibolito anfibolito anfibolito anfibolito

al2o3 13,05 17,48 5,34 10,81 13,63 15,09 13,9 13,68
Cao 13,24 17,75 8,43 6,82 9,16 10,6 9,59 10,55

Fe2o3 12,38 8,76 8,36 29,48 15,04 12,91 13,19 12,86
K2o 0,6 0,11 0,02 0,57 0,43 0,4 0,4 0,51
Mgo 7,13 6,9 19,54 1,16 6,41 8,02 6,61 9,05
Mno 0,25 0,18 0,2 0,41 0,24 0,22 0,2 0,19
na2o 0,71 0,01 0,33 0,6 2,07 1,67 0,99 2,53
P2o5 0,1 0,13 0,04 0,82 0,05 0,04 0,27
Sio2 49,17 50,56 50,29 45,98 51,22 54,03 53,15 47,66
tio2 1,08 0,95 0,25 2,37 1,1 0,78 0,92 1,57
loi 0,98 1,76 3,29 1 0,49 0,79 1,05 1,2

Sum 98,71 104,73 96,41 100,02 99,87 104,62 100,01 100,15
Ba 67 26 20 113 47 25 111 95
Be 0,6 2 0,8 1 0,4 1,6 0,7 4,4
Cs 0,37 0 0,09 0,5 1,63 0,22 11,56
Ga 19,2 12,8 8,7 19,3 16,7 15,8 14,8 18,8
hf 1,35 1,27 0,41 3,3 1,54 3,18 1,55 2,71
nb 2,26 3,33 2,06 5,26 1,47 6,13 1,86 6,11
Rb 23,3 0 0 10,2 6,5 48 12,6 41,2
Sr 317 718 13,5 93,3 135 101 125 326,3
ta 0,18 0,15 0,21 0,46 0,15 5,08 1,72 0,53
th 0,5 0 0,1 3 0 7,1 2 2,9
u 0 0,26 0,06 0,15 0 1,17 0,07 0,93
w 753 3 0 2 5,5 3,2 5 0,05
Y 19,92 50,18 12,42 145,19 23,77 30,46 42,83 18,18
Zr 35,9 53,9 11,6 110 45,1 31 39 112,9
ag 0,04 0,02 0 0,03 0,19 0,05 0,07 0,03
as 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Cd 0,14 0,02 0 0 0 0 0 0,05
Co 8,7 9,7 15,9 11,4 8,6 8 34,1 14,7
Cu 15,2 14,5 26,4 16,8 114 151 576 18,5
hg 0 0,03 0 0 0 0 0 0,005
Mo 0,44 0,29 0,08 0,24 0,18 0,28 0,34 0,2
ni 6,8 54,9 244 2,2 13,1 21,3 71,5 63,3
Pb 4 3,2 0,5 1,7 0,7 1,4 1,9 0,6
Se 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0,5
Zn 66 6 19 77 21 16 38 36
Ce 3,8 65,6 16,6 25,5 8,5 7,9 4,7 23,8
Dy 3,75 11,3 1,95 23,56 4,22 6,28 5,68 3,51
er 2,41 5,55 1,13 13,1 2,52 4,69 4,02 1,76
eu 0,94 4,45 0,71 5,06 0,96 3,6 1,42 1,48
Gd 2,65 16,13 2,54 22,56 3,58 6,09 4,78 3,93
ho 0,77 2,01 0,42 4,8 0,89 2,93 1,53 0,7
La 5,7 114,9 13,2 27,2 4,9 8,9 9,4 14,7
Lu 0,24 0,53 0,11 1,59 0,33 2,07 0,7 0,14
nd 7,6 106,1 13,4 44,9 7,9 8,3 10,6 16,9
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AMOSTRA SA026 SA044 SA089 SA099 S099A SA100 S100A SA152
%peso anfibolito tremolita 

xisto
tremolita 
talco xisto

granada 
anfibolito

anfibolito anfibolito anfibolito anfibolito

Pr 1,32 27,41 3,09 8,86 1,31 5,17 2,6 3,57
Sm 2,4 18 2,5 13,8 2,7 4,8 3,3 4,1
tb 0,49 1,78 0,36 3,63 0,58 2,81 1,07 0,55
tm 0,2 0,63 0,13 1,78 0,37 2,13 0,79 0,26
Yb 2,3 4,7 0,9 11,1 2,6 4,3 3,7 1,4

Feo 0,85 0,5 0,71 7,15 1,29 0,86 1,29 1,63
p 436,46 567,4 174,58 3578,97 218,23 174,58 1178,44
K 4980,78 913,14 166,03 4731,74 3569,56 3320,52 3320,52 4233,66
ti 6474,6 5695,25 1498,75 14208,15 6594,5 4676,1 5515,4 9412,15

Feot 11,99 8,38 8,23 33,68 14,82 12,48 13,16 13,2
a_nK 7,18 128,98 9,46 6,74 3,52 4,74 6,74 2,9

a_CnK 0,5 0,54 0,34 0,77 0,66 0,67 0,71 0,57
K2o_na2o 0,85 11 0,06 0,95 0,21 0,24 0,4 0,2

Sn 0 0 0,7 1 0 1,4 0 1,8
Bi 0 0 0 0,16 0 0,82 0,27 0,22

Cr2o3 0 0 0 0 0 0 0 0
au 0 0 0 0 0 0 0 0,05
Sb 0 0 0 0 0 0 0 0,025
Sc 0 0 0 0 0 0 0 0

ni1 0 0 0 0 0 0 0 0
tl 0 0 0 0 0 0 0 0
v 0 0 0 0 0 0 0 0

Lan 18,39 370,65 42,58 87,74 15,81 28,71 30,32 47,42
Cen 4,7 81,19 20,54 31,56 10,52 9,78 5,82 29,46
Prn 10,82 224,67 25,33 72,62 10,74 42,38 21,31 29,26
ndn 12,67 176,83 22,33 74,83 13,17 13,83 17,67 28,17
Smn 12,31 92,31 12,82 70,77 13,85 24,62 16,92 21,03
eun 12,79 60,54 9,66 68,84 13,06 48,98 19,32 20,14
Gdn 10,23 62,28 9,81 87,1 13,82 23,51 18,46 15,17
tbn 10,34 37,55 7,59 76,58 12,24 59,28 22,57 11,6
Dyn 11,65 35,09 6,06 73,17 13,11 19,5 17,64 10,9
hon 10,72 27,99 5,85 66,85 12,4 40,81 21,31 9,75
ern 11,48 26,43 5,38 62,38 12 22,33 19,14 8,38
tmn 6,17 19,44 4,01 54,94 11,42 65,74 24,38 8,02
Ybn 11 22,49 4,31 53,11 12,44 20,57 17,7 6,7
Lun 7,45 16,46 3,42 49,38 10,25 64,29 21,74 4,35

eu_eu_ 1,14 0,8 0,86 0,88 0,94 2,04 1,09 1,13
Lan_Ybn 1,67 16,48 9,89 1,65 1,27 1,4 1,71 7,08
Lan_Smn 1,49 4,02 3,32 1,24 1,14 1,17 1,79 2,26
Cen_Ybn 0,43 3,61 4,77 0,59 0,85 0,48 0,33 4,4
Cen_Smn 0,38 0,88 1,6 0,45 0,76 0,4 0,34 1,4
eun_Ybn 1,16 2,69 2,24 1,3 1,05 2,38 1,09 3,01
Sum Ree 34,57 379,09 57,04 207,44 41,36 69,97 54,29 76,8
Gdn_Ybn 0,93 2,77 2,28 1,64 1,11 1,14 1,04 2,27

al2o3_tio2 12,08 18,4 21,36 4,56 12,39 19,35 15,11 8,71
Cao_al2o3 1,01 1,02 1,58 0,63 0,67 0,7 0,69 0,77

mg_ 51,46 59,47 80,88 5,79 43,53 53,4 47,24 55
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ANEXO vII
CARTA DE RECURSOS MINERAIS  

ESCALA 1:250.000
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S T AT US / GR AU DE IMPOR T ÂNCIA

Mina Garimpo Ocorrência
A B C

S UBS T ÂNCIAS  MINER AIS

AGR UPAMENT O DE S UBS T ÂNCIAS  MINER AIS
MINER AIS  MET Á LICOS

Au - Ouro                                               
pi - Pirita                                     
css - Cassiterita                                  
mt - Magnetita                                       
ro - R ocha ornamental                
S n - Estanho        

qz - Quartzo                  
P - Fosfato                     
agt - Á gua termal             
he - Hematita                  
qzh - Quartzo hialino      
 bt - Brita                           

Fe - Ferro
Ni - Níquel
ET R  - T erras R aras 
La-Ce - Lantânio - Césio
U-T h - Urânio - T ório
Pt - Platinóides
Mn - Manganês S edimentar                           

R OCHAS  E MINER AIS  INDUS T R IAIS
Materiais para Construção Civil

bt (qt), P

Metais Nobres

Au

Ferrosos

 Fe,S n, pi, css, he, mt

Não Metálicos

ET R , La-Ce, U-T h
GEMAS

qz, qzh

R ochas Ornamentais

ro (gr)
Á GUA T ER MAL

agt

Não Ferrosos

Pt, Ni, Mn

MODO DE OCOR R ÊNCIA
MOR FOLOGIA/ES T R UT UR A

Maciça
T errosa
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Filoneana não orientado
Filoneana orientado

Irregular
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>
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Estratificada
Estratiforme não orientado
Estratiforme orientado
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Indícios geoquímicos (S edimentos de corrente)#

LEVANT AMENT OS  GEOQUÍMICOS
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Á R EAS  ANÔMALAS  - GEOQUÍMICA
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Á R EAS  ANÔMALAS AS S OCIAÇÕES
  ANÔMALAS MET ALOGÊNES E

I
Co-Cr-Fe-Ni-Cu-V Indicam mineralizações de Au e Ni associadas a corpos máfico-ultramáficos (Grupo R iachão do Ouro)

II

III

IV e V 

VI
VII
VIII

IX   Au

Fe-Ca-S r-Mn-Ba Indicam o ambiente supergênico e o provável grau de alteração hidrotermal de granitóides
e/ou pegmatóides do Complexo Almas-Cavalcante e S uite Aurumina

Co-Cr-Fe-Ni-Cu-V

Fe-Ca-S r-Mn-Ba

Indicam mineralizações de Au e Fe associadas a corpos máfico-ultramáficos (Grupo R iachão do Ouro)
e/ou lateritização

La-Ce-T h-Hf-U-Z r Indicam granitóides peraluminosos da S uite Aurumina. Anomalias pontuais de T i e rutilo podem
sugerir pequenos corpos alcalinos

Fe-Ca-S r-Mn-Ba
Na área IV indicam ambiente supergênico e/ou grau de alteração hidrotermal de granitóides do
Complexo Almas-Cavalcante e potencialidade para mineralizações auríferas em BIF’s e metachert 
ferríferos associados ao Grupo R iachão do Ouro. Na área V podem sugerir ambiente supergênico
associado aos granitóides da S uite Aurumina e/ou lateritização

Au

Au

Au

Mineralização aurífera associada a falhas/zonas de cisalhamento NE que cortam os granitóides
relacionados ao Complexo Almas-Cavalcante e S uite Aurumina
Mineralização aurífera associada a remobilização de fluidos por falhas/zonas de cisalhamento
transpressionais NS  que cortam granitóides da S uite Aurumina
Mineralização aurífera associada a remobilização de fluidos hidrotermais nos litotipos do Grupo R iachão
do Ouro, Complexo Almas-Cavalcante e Intrusivas Máfico-Ultramáficas T ipo Gameleira
Mineralização aurífera e ET R  associadas a remobilização de fluidos por falhas contracionais inversas
NS  que cortam a S uite Aurumina e/ou lentes de ortoquartzitos e arcósios da Formação Arraias

 T ABELA DE DIS T R IBUIÇÃO DE AS S OCIAÇÕES  GEOQUÍMICAS  ANÔMALAS

Indicam o ambiente supergênico e o provável grau de alteração hidrotermal de granitóides e/ou
pegmatóides do Complexo Almas-Cavalcante e S uite Aurumina e lateritização 
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Bacia  São Francisco 

Grupo Araí

Suíte Aurumina

Complexo Almas-Cavalcante

Formação Arraias

EÓN ER A PER ÍODO IDADE 
MA

Depósitos aluvionares
Coberturas detrito-lateríticas ferruginosas

K u2
Grupo  Urucuia

Formação Posse

Formação T rairas

PP aqa4PP aqa4
PP aqo4PP aqo4

PP acg4PP acg4PP a_4 a

A4PP1

PP 2au32g
PP 2au22g
PP 2au12g

PP acm2g

PP act2g

PP acgt2g

PP acqd2g

PP acgrd2g

APP pi2

Q a2
NQdl

PP t4
qt

cc

Formação Morro do Carneiro
Formação Córrego Paiol

S uíte peraluminosa 

Fácies monzogranítica 

S uíte monzogranítica 
S uíte tonalítica 

S uíte quartzodiorítica a  quartzomonzodiorítica 

APP mc2
HZ

NP jt12 Formação  Jequitaí
 Formação S ete LagoasNP sld2calc

NP shp2 Formação S erra de
 S anta Helena

Grupo Bambuí
NP ljc3 Formação Lagoa do Jacaré

635

2050

Á R EA POT ENCIALS UBS T ÂNCIA AMBIENT ES /CONT R OLE GEOLÓGICO

I ET R Monazita e rutilo em concentrado de minerais pesados e La, Ce, T h  e U detectados por litoquímica em
monzogranitos peraluminosos pós-colisionais da S uite Aurumina.

II FÓS FOR O Níveis fosforíticos associados à Formação S ete Lagoas e valores anômalos em sedimento de corrente nos
metapelitos das formações S erra de S anta Helena e S ete Lagoas, Grupo Bambuí.

III K IMBER LIT O Anomalias dipolares magnetométricas e presença de ilmenita típica em concentrado de minerais pesados.

IV EGP Indícios  em concentrado de minerais pesados provenientes de troctolitos e gabros cumuláticos metamor
fisados em rochas associadas as Intrusivas Máfico-Ultramáficas T ipo Gameleira.

V NÍQUEL Anomalias geoquímicas em sedimento de corrente e litoquímica em metak omatiítos e metabasitos da 
sequência vulcano-sedimentar R iachão do Ouro.

VI OUR O
Anomalia de ouro em sedimento de corrente e concentrado de minerais pesados. Z ona aurífera
hidrotermalizada associada a sequência vulcanossedimentar tipo  R iachão do Ouro/ano
malias magnetométricas.

greenstone belt 

VII Anomalias de cassiterita e topázio em concentrado de minerais pesados  em granodioritos peraluminosos
 (greisens)

VIII   FER R O e
MANGANÊS

Anomalia de Fe em formação ferrífera bandada do Grupo R iachão do Ouro e depósitos supergênicos de
Mn em  quartzitos  da Formação Arraias.protomiloniticos
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SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO - SEUS
Tel: 21 2295-5997 – Fax: 21 2295-5897
E-mail: seus@cprm.gov.br

OUVIDORIA
Tel: 21 2295-4697 – Fax: 21 2295-0495
E-mail: ouvidoria@cprm.gov.br

MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA

SECRETARIA  DE
GEOLOGIA, MINERAÇÃO

E TRANSFORMAÇÃO MINERAL

Programa Geologia do Brasil
Levantamentos Geológicos BásicosA elaboração do Projeto Sudeste do 

Tocantins, Geologia e Recursos Minerais da 
Folha ARRAIAS – SD.23-V-A, 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.

O produto foi executado pela 
Superintendência Regional de Goiânia, no 
âmbito do “Programa Geologia do Brasil” 
com recursos do Programa de Aceleração do 
Crescimento – PAC. Conta com 
levantamentos e análises de dados 
geológicos, petrográficos, geoquímicos, 
isotópicos e aerogeofísicos de alta resolução 
(magnetometria, gamaespectrometria) 
importantíssimos em áreas da  Amazônia 
Legal, isoladas, de difícil acesso e de 
operações onerosas.

Esse projeto deverá auxiliar os órgãos de 
planejamento das esferas de governo federal, 
estadual e municipal, em especial ao governo 
do estado do Tocantins 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, além de subsidiar estudos 
de zoneamento ecológico-econômico e de 
gestão ambiental do território.

O conhecimento geológico e a divulgação de 
áreas potencialmente favoráveis para a 
presença de substâncias minerais de valor 
econômico (ouro, cassiterita, urânio, tório, 
tântalo e rochas ornamentais) 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 das 
regiões da Amazônia Legal.

www.cprm.gov.br

PROJETO SUDESTE DO TOCANTINS
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