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RESUMO

A Folha SB.20-Z-D ocupa parte dos municípios de Apuí, Manicoré e Novo Aripuanã, sendo a BR- 230 
sua principal via de acesso, atravessando a área de leste a oeste. Sua cartografia geológica em escala de 
1:250.000 foi conduzido pelo Serviço Geológico do Brasil – CPRM, através da  Superintendência  Regional 
de Manaus, integrando o Programa Geologia do Brasil ao Programa de Aceleração do Crescimento. 
O quadro geológico da área é constituído por unidades litoestratigráficas paleo/mesoproterozoicas, 
sendo as mais antigas denominadas vulcânicas Colíder, as quais são constituídas por riolitos e tufos 
(à cristal, vítricos e cineríticos), com subordinados dacitos, traquitos e latitos (1,80-1,79 Ga; U-Pb 
em zircão). Intrusivas nessa unidade ocorrem rochas granitoides das suítes Teodósia, Igarapé das 
Lontras e Serra da Providência. A Suíte Teodósia define-se como uma série cálcio- alcalina de alto-K 
(1,76 Ga; U-Pb em zircão), constituída por quartzo dioritos, granodioritos, tonalitos e sienogranitos, 
com dominância de monzogranitos, sendo subdividida em quatro fácies: a) quartzo diorítica 
(principalmente na forma de enclaves), b) granodiorítica-tonalítica e c) granítica com leucogranitos 
associados (dominante), localmente (d) magnética. A Suíte Igarapé das Lontras (1,75 Ga; U-Pb zircão) 
é composta dominantemente por monzogranitos  e sienogranitos com  subordinados  álcali-feldspato  
granitos,  quartzo  monzonitos  e  quartzo sienitos. Em geral são isótropos com tendência leucocrática, 
por vezes alasquítica, apresentando quimismo cálcio-alcalino de alto-K a shoshonítico, localmente com 
tendência alcalina, sugerindo se tratar de transição entre os granitos tipo I e A. Escassos riolito e 
ignimbrito também ocorrem associados. Na Suíte Serra da Providência destacam-se monzogranitos, 
com subordinados sienogranitos e raros álcali-feldspato granitos, subdivididos em duas fácies distintas: 
a) porfirítica rapakivi e b) equigranular fina-média. Apresenta quimismo subalcalino, metaluminoso,
com assinatura compatível com a dos granitos tipo A (1,57-1,53 Ma; Pb-Pb evaporação em zircão).
Os grupos Vila do Carmo e Beneficente são reunidos no contexto de evolução de uma bacia do tipo
rifte. Esta bacia evoluiu em duas principais fases: uma fase rifte com sedimentação deltáica a marinha
rasa do Grupo Vila do Carmo, com zircões detríticos  de idades 1,76-1,74 Ga e cuja idade mínima de
deposição foi estabelecida em 1,56 Ga, idade do sill Mata-Matá, no seu interior; uma fase pós-rifte e
sedimentação em um complexo de ilha-barreira do Grupo Beneficente, subdividido (base para o topo)
nas formações Manicoré, Cotovelo, Prainha e Tuiuié. As idades obtidas em zircões detríticos forneceram
valores de deposição no intervalo 1,46-1,03 Ga. O Fanerozoico está representado pelo Grupo Alto
Tapajós que compreende formações siluro-devonianas pelíticas a psamíticas e cuja litoestratigrafia
está representada pelas formações Juma (siltitos acinzentados laminados) e Rio das Pombas (arenitos
ricos em marcas onduladas), onde o conjunto forma depósitos sedimentares litorâneos a marinhos
raso. Enxames de diques mesozoicos do Diabásio Periquito com direção NE-SW seccionam as
unidades acima descritas. Coberturas cenozoicas são representadas por depósitos detrito-lateríticos
ferruginosos a manganesíferos, areníticos fluviais da Formação Salva-Terra e depósitos aluvionares. A
área revela potencialidade para ouro, como a ocorrência do rio das Pombas (explorada na forma
de garimpo), manganês no Grupo Beneficente (atualmente uma mina paralisada), além de
indícios de rocha sedimentar fosfática no rio Jatuarana. Revela ainda perspectivas de emprego de
materiais de construção (principalmente areia,  argila  e  brita),  além  de  tipos  que  atendam  o
mercado  de  rochas ornamentais.



ABSTRACT

The SB.20-Z-D sheet occupies part of the Apuí, Manicoré and Novo Aripuanã counties and it is crossed by 
the BR-230 (a federal dirt road named “Transamazonia”) in the E-W direction. The geological cartography at 
1:250.000 scale was carried out by CPRM-Serviço Geológico do Brasil, Manaus office (Geology of Brazil Program), 
in the Geology of Brazil Program. The most extensive area is underlain by paleo to mesoproterozic units including 
a variable timing of igneous and sedimentary rocks formation. In order of age the older one is represented by  
the Colíder volcanics and includes felsic rocks, such as rhyolites and tuffs (crystal- or ash- supported), with 
subordinates dacites, trachytes and latites (1.80-1.79 Ga; U-Pb zircon), in turn, intruded by three main granitic 
suites (Teodósia, Igarapé das Lontras and Serra da Providência). The high-K calc-alkaline serie of the Teodósia 
Suite (1.76 Ga; U-Pb  zircon) shows four facies: a) quartz dioritic (poorly, normally as enclaves); b) granodioritic-
tonalitic and c) granitic (dominant) with minor leucogranites, locally (d) magnetic (aerogeophysical airbone). The 
Igarapé das Lontras Suite (1.75 Ga; U-Pb zircon) comprises monzogranites and syenogranites with subordinate 
associated alkali-feldspar granites, quartz monzonites and quartz syenites. Locally are also associated with 
ignimbrites and porphyry rhyollites. The Igarapé das Lontras chemical data suggests a transition between 
I-type and A-type granites. In general, they are isotropic, sometimes with alaskitic types and signatures of 
high-K to shoshonitic calca-alkaline series. In the Serra da Providência Suite (1,53 Ga, zircon Pb- evaporation) 
monzogranites are largely dominant, with subordinated syenogranites and rare alkali-feldspar granites, showing 
rapakivi to medium-grained equigranular textures. The chemistry points to a subalkaline and metaluminous 
behavior, similar those from the A-type granites in the literature. The Vila do Carmo and Beneficente groups are 
interpreted as rift basins with evolution based in two stages: (a) the Vila do Carmo Group is developed on rift 
stage (tectonic), represented by deltaic to shallow-marine deposits with detrital zircons yielding 1.76-1.74 Ga 
and minimum age of 1.56 Ga (mafic sill intrusion: Mata-Matá Dolerite); and (b) post-rift stage (thermal) with 
a barrier-island system developed into the Beneficente Group, subdivided (bottom to the top) in the Manicoré, 
Cotovelo, Prainha and Tuiuié formations. The Beneficente´s detrital zircons yielded a 1.46-1.03 Ga interval age 
for the youngest population. The Phanerozoic is represented by the Alto Tapajós Group, who encloses Silurian-
Devonian formations known as Juma Formation (lower greyish siltstones) and Rio das Pombas Formation (upper 
sandstones, ripples-rich) deposited into a coastal to marine environment. Swarm of Mesozoic dikes (Periquito 
Dolerite) with NE-SW trend cuts the older units. The Cenozoic cover is represented by iron- manganese-rich 
lateritic crust, fluvial sandstones of Salva-Terra Formation and alluvial formations. Small concentrations of gold 
have been reported from the rio das Pombas small-gold mine (known as “garimpo”), besides the occurrence of 
manganese from the ancient Beneficente mine (inactive) and the phosphate from the Jatuarana river. Also gives 
support to the geologic research in mineral goods for civil construction, as minerals of popular consumption 
(mainly sand, clay and crushed stone) besides the dimension stones types to the main consumer market.
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1. INTRODUÇÃO

Este relatório integra o Projeto Sumaúma – 
Roosevelt – Mutum,  do   Programa Geologia do 
Brasil, conduzido pela Diretoria de Geologia e 
Recursos Minerais (DGM) do Serviço Geológi-
codo Brasil. O referido projeto corresponde ao 
mapeamento da Folha Sumaúma (SB.20-Z-D), no 
corte cartográfico na escala de 1:250.000, situada 
na porção sudeste do estado do Amazonas 
(Figura 1.1).

As  atividades  de  campo  ocorreram  nos 
rios Jatuarana Aripuanã, Guariba e  Roosevelt, 
além de uma visita ao  garimpo  do  Gavião  no   
rio Roosevelt. Em uma segunda campanha foram 
percorridos os rios Juma e Pombas, além de seus 
interflúvios e dos garimpos que ocorrem nas 
suas margens. A terceira e última etapa fluvial 
realizou-se ao longo do rio Manicoré, tendo como 
ponto de partida a BR-230. Também foram utili-
zados os trechos da rodovia Transamazônica  
(BR-230) e das vicinais Pombas, Alemães 
(Kennedy), Brasil Novo, Paredão e Gaúcha.

Os diversos interflúvios de caráter estra- 
tégico para o mapeamento, onde não foi possível 
acessar por via fluvial e terrestre, foram visitados 
como apoio aéreo de helicópteros (modelos 
Esquilo e JetRanger).

1.1. Localização e Acesso

A  Folha  Sumaúma  esta  localizada   na 
região sudeste do Estado do Amazonas, entre os  
meridianos -61o30’ e -60o00’ e os paralelos -7o00’ 
e -8o00’, abrangendo os municípios de Apuí, 
Manicoré e Novo Aripuanã. É secionada em toda 
sua extensão, no sentido SE-NW, pela rodovia   
Transamazônica (BR-230), além dos principais 
rios que compõem as bacias hidrográficas dos 
rios Aripuanã e Madeira, da qual fazem parte os  

rios  Roosevelt,  Guariba,  Juma, Pombas, Jatua-
rana, além dos rios Manicoré e Manico- 
rézinho que fazem parte da bacia hidrográfica 
do rio Madeira.

O acesso  a  região  é  realizado  a  partir  
de  Manaus,  por  via   aérea,   até   a   cidade  de  
Apuí, localizada às margens da rodovia Transa-
mazônica (BR-230), a qual dista 452 km da 
capital amazonense. A partir de Apuí o desloca-
mento é realizado de carro, através da referida 
rodovia, até a localidade de Mata-Matá a 110 km 
de distância, onde a rodovia atravessa o rio 
Aripuanã. Neste local foi montado um acampa-
mento base para apoio das equipes. Deste 
acampamento partiam os barcos, num total de 
dois por equipe, com destino aos rios onde 
foram realizados os levantamentos. 

1.2. Método de Trabalho

Os procedimentos utilizados durante as 
atividades de campo do Projeto Sumaúma 
seguem basicamente  as  instruções  técnicas  
do termo de referência  do  Serviço  Geológico 
do Brasil, Parte I – Sistemática para cartogra-     
fia Geológica: escalas 1:100.000 e 1:250.000. A 
base planimétrica digital foi editada e atualizada 
pelo Setor de Geoprocessamento da SUREG- 
Manaus, a partir da carta impressa Sumaúma 
(IBGE, 1983) ajustada às imagens do Mosaico 
Geocover 2000.

Os levantamentos geológicos de campo 
constaram principalmente na descrição de aflora- 
mentos, análise estrutural, coleta de amostras  
de rocha visando  análises petrográfica, química 
e geocronológica, seções fotográficas dos 
afloramentos de unidades sedimentares, visando 
à interpretação ambiental e paleogeográfica. 
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Para fins de prospecção geoquímica, o 
levantamento teve seu planejamento projetado 
para a coleta, na mesma estação, de sedimento 
ativo de corrente e de concentrado de minerais 
pesados (bateia/peneira). A programação 
da amostragem objetivou caracterizar as 
associações geoquímicas da folha e relacioná-
las com as possíveis mineralizações presentes e 
o contexto geológico da área. Este levantamento
contabilizou um total de 46 sedimentos ativos de
corrente  e  41 concentrados  de  bateia. A coleta
e a preparação das amostras obedeceram as
normas do manual técnico da área de geoquímica

v5.0 do Serviço Geológico do Brasil. Amostragem 
de sedimento ativo de corrente foi realizada no 
canal ativo da drenagem, abaixo do nível de 
água (drenagens com água corrente) e a coleta 
de concentrados de bateia foram realizadas 
em concentradores naturais da drenagem, 
envolvendo a amostragem de cerca de 20 kg de 
material inicial a ser concentrado (vide Anexo I).

A seguir são comentados de forma 
sintética os procedimentos analíticos relativos à 
obtenção dos dados químicos, geocrono-     
lógicos e de isótopos Sm-Nd.

Figura 1.1. Mapa de localização da Folha Sumaúma.

| CPRM Levantamentos Geológicos Básicos |
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1.2.1. Litogeoquímica e Prospecção Geoquímica

As amostras foram preparadas no 
laboratório da SUREG-MA e encaminhadas para 
o laboratório AcmeLab visando  a  execução das

análises químicas. As metodologias utilizadas 
nas análises químicas de amostras de rocha e 
sedimentos de corrente encontram-se 
discriminadas nas tabelas 1.1 e 1.2.

Tabela 1.1. Metodologias aplicadas para dosagem dos diversos elementos em amostras de rocha. 
Para maiores detalhes acessar a homepage do laboratório (http://www.acmelab.com).

Elementos Determinados Pacote analítico Abertura Química

SiO2, Al2O3, Fe2O3 (como ferro total), MgO, CaO, Na2O, 
K2O, TiO2, P2O5, MnO, Cr2O3, Ni, Sc, Ba, Be, Co, 
Cs, Ga, Hf, Nb, Rb, Sn, Sr, Ta, Th, U, V, W, Zr, Y, La, 
Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu

ICP-ES – Grupo 4A+4B Fusão por LIBO2

Mo, Cu, Pb, Zn, Ni, As, Cd, Sb, Bi, Ag, Au, Hg, Tl, Se ICP-MS - Grupo 1DX Digestão por água régia

Elementos (limite de detecção) Pacote analítico Abertura Química

Ag (2 ppb), Al (0,01%), As (0,1 ppm), Au, (0,2 ppb), B 
(20 ppm), Ba (0,5 ppm), Be (0,1 ppm), Bi (0,02 ppm), Ca 
(0,01 %), Cd (0,01 ppm), Ce (0,1 ppm), Co (0,1 ppm), Cr 
(0,5 ppm), Cs (0,02 ppm), Cu (0,01 ppm), Fe (0,01 %), 
Ga (0,1 ppm), Ge (0,1 ppm), Hf (0,2 ppm), Hg (5 ppb), In 
(0,02 ppm), K (0,01 %), La (0,5 ppm), Li (0,1 ppm), Mg 
(0,01 %), Mn (1 ppm), Mo (0,1 ppm), Na (0,001 %), Nb 
(0,02 ppm), Ni (0,1 ppm), P (0,001 %), Pb (0,01 ppm), 
Pd (10 ppb), Pt (2 ppb), Rb (0,1 ppm), Re (1 ppb), S 
(0,02 %), Sb (0,02 ppm), Sc (0,1 ppm), Se (0,1 ppm), Sn 
(0,1 ppm), Sr (0,5 ppm), Ta (0,05 ppm), Te (0,02 ppm), 
Th (0,1 ppm), Ti (0,001 %), Tl (0,02 ppm), U (0,1 ppm), 
V (2 ppm), W (0,1 ppm), Y (0,01 ppm), Zn (0,1 ppm), Zr 
(0,1 ppm)

ICP-MS - Grupo 1F                     
full suite

Digestão por água régia 
ultratraço

Tabela 1.2. Metodologias aplicadas para dosagem dos diversos elementos em amostras de sedimentos de 
corrente e concentrado de bateia. Para maiores detalhes acessar a homepage do laboratório (http://
www.acmelab.com). 

1.2.1.1 Prospecção Geoquímica: Metodologia 
de Campo

As amostras de sedimento de corrente 
foram coletadas, de forma composta da fração 
fina, no canal ativo da drenagem, em trechos 
retilíneos, em até 10 porções e num raio 
máximo de 50 metros (Figura 1.2). As amostras 
de concentrados de bateia foram coletadas 
também de forma composta, nos trechos 
da drenagem com concentradores naturais 

(curvas, corredeiras, etc.), a partir de um volume 
total de aproximadamente 20 kg de material 
(Figura 1.3). Após a coleta, as amostras foram 
acondicionadas em embalagens adequadas 
(sacos de plásticos e de pano), para minimizar 
os  ricos de  contaminação.  Em  21 estações,  e
aleatoriamente distribuídas, foram coletadas 
duplicatas de campo das amostras de 
sedimento de corrente para teste de variância.

| Geologia e Recursos Minerais da Folha Sumaúma (SB.20-Z-D)  |
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Figura 1.2. Fotografia de campo mostrando a coleta 
de sedimento de corrente em canal ativo.

Todas as informações de campo  das 
amostras  de  sedimento  ativo  de  corrente  e de   
concentrados  de  bateia  foram   registrados em 
formulário próprio (caderneta de campo 
geoquímica) para posterior arquivamento, junto 
com os resultados analíticos, na base de dados 
geoquímicos da CPRM no GEOSGB (http://
geosgb.cprm.gov.br).

1.2.1.2. Prospecção Geoquímica: Metodologia 
Analítica.
- Sedimentos de corrente

As amostras de sedimentos foram 
analisadas pelo ACME Analytical Laboratories 
LTD., cujas etapas de análise obedeceram o 
seguinte procedimento:
- Secagem a 60oC e peneiramento a 80 mesh;
- Pulverizadação e posterior digestão com água
régia;
- Análise de 53 elementos traços por ICP-MS
(Inductively coupled plasma mass spectrometry)
e ICP-AES (Inductively coupled plasma atomic
emission spectroscopy), conforme tabela 1.2
(Au, Ag, Al*, As, B*, Ba*, Be*, Bi, Ca*, Cd, Ce*,
Co, Cr*, Cs*, Cu, Fe*,Ga, Ge*, Hf*, Hg, In, K*,
La*, Li*, Mg*, Mn*, Mo, Na*, Nb*, Ni*, P*, Pb, Pd,
Pt, Rb*, Re, S*, Sb, Sc*, Se, Sn*, Sr*, Ta*, Te,
Th*, Ti*,Tl, U*, V*, W*, Y*, Zn, Zr*). A
solubilidade   dos    elementos   assinalados*   foi

Figura 1.3. Fotografia mostrando coleta de material 
para obtenção do concentrado de minerais pesados, 
utilizando bateia.

limitada pelas espécies minerais presentes 
(geralmente resistatos). 

- Concentrados de Minerais Pesados (Bateia)

As amostras coletadas na Folha 
Sumaúma foram inicialmente secadas e tiveram 
suas frações magnéticas identificadas em um 
separador Isodinâmico FRANTZ. O restante do 
material é passado através de líquido denso 
(bromofórmio) e as alíquotas formadas pelos  
minerais de densidade abaixo de 2,97 g/cm3 
foram descartadas. As frações pesadas obtidas 
seguiram para o estudo analítico através de 
lupa binocular e microscópio. A análise mine-
ralógica foi reportada de forma semiquantitativa 
nos seguintes intervalos: (a) < 1%, reportado 
como 1%; (b) 1%–5%, reportado como 3%;(c) 
5%–25%,  reportado como 15%;  (d) 25% – 50%, 
reportado como 40%; (e) 50%–75%, reportado 
como 60%; e (f) > 75%, reportado como 85%.

As amostras foram analisadas pelo 
laboratório SGS GEOSOL Ltda. Os valores de 
ouro foram reportados como pintas. As amostras 
do Projeto Tapajós-Sucunduri (Bizinella et al. 
981) tiveram análise qualitativa onde os dados
são reportados como X, Y e Z, assim discri-
nados: X (> 50%); Y (entre 5-50%); e Z (< 5%).

A B

| CPRM Levantamentos Geológicos Básicos |
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1.2.1.3.  Prospecção Geofísica

A partir dos dados aerogeofísicos gama- 
espectométricos foi realizado o seguinte trata- 
mento mediante rotina do Oasis Montaj 7.1.2, 
baseado nos trabalhos de Pires (1995) e 
Soares et al. (2004):

Análise estatística dos canais de K%, 
eTh e eU. Identificação de valores negativos e 
retirada dos mesmos e verificação de valores 
médios;  

1 - Determinação dos valores de Kd (potás-
sio  anômalo)  e  Parâmetro  F  e  posterior 
interpolação pelo método de curvatura  mí-
nima com células espaçadas de 125 m;

2 - Integração  dos  grids  (Kd  e Parâmetro 
F) ao modelo digital do  terreno  individual-
mente;

3 - Identificação  e  geração  de   polígonos 
com valores anômalos dos  produtos  Kd  e 
Parâmetro F;

4 - Correlação     das     áreas   anômalas  com 
pontos de ocorrência minerais e   "geoquí- 
mica”.  

1.2.1.4. Geocronologia e Geoquímica Isotópica

As análises U-Pb por LA-MC-ICP-MS (Laser 
Ablation-Microcollector-Inductively Coupled 
Plasma- Mass spectrometry) em zircão foram 
realizadas no Laboratório de Geologia Isotópica 
da Universidade de Brasília (LGI-UnB) sob a 
supervisão do Dr. Elton Dantas (UnB) e 
Dra. Joseneusa Brilhante (CPRM-DF). As 
análises Pb-Pb por evaporação em monocristal 
de zircão e de Sm-Nd em rocha total 
foram realizadas no Laboratório de 
Geologia Isotópica (Pará-Iso) da Universidade 
Federal do Pará, UFPA (Pará-Iso), sob a 
supervisão do Dr. Moacir  Macambira,  enquanto  

as análises U-Pb-SHRIMP (Sensitive High 
Resolution Ion Microprobe) em zircão e 
badeleíta foram obtidas na University of 
Western Austrália (UWA), através da cola- 
boração dos Drs. João Orestes S. dos Santos e 
Neil McNaughton. Finalmente, a datação pelo 
método Ar-Ar step heating foi executada pelo 
Dr. Gilles Ruffet na Université de Rennes 
(França). Os procedimentos analíticos e as meto- 
dologias   utilizadas   pelos laboratórios serão 
comentados a seguir. A preparação inicial 
(pulverização) das amostras para as análises 
Sm-N de Ar-Ar foi realizada na SUREG-MA e a 
separação mineral para as análises U-Pb e 
Pb-Pb foi efetuada nos próprios laboratórios 
onde foram realizadas as análises.

- Sm-Nd em rocha total

Foram analisadas 25 amostras de rocha 
pelo método Sm-Nd em rocha total. O processo de 
preparação (pulverização) das amostras seguiu o 
mesmo procedimento adotado para a realização 
das análises geoquímicas multielementares, 
gerando alíquotas com cerca de 200 mesh. Os 
proceimentos listados a seguir seguem a rotina 
desenvolvida por Oliveira (2002).

A abertura química dessas amostras 
(aproximadamente 100 mg) foi alcançada 
utilizando-se seqüencialmente os ácidos HNO3, 
HF e HCl. Na solução resultante, o Sm e o Nd 
foram separados em duas etapas distintas 
através de cromatografia de troca iônica. 
A primeira etapa consistiu na separação dos 
ETR (Elementos Terras Raras) dos demais 
elementos, sendo a troca iônica realizada em 
colunas de teflon contendo resina Dowex 
50Wx8. Nesta etapa são adicionados de modo 
seqüencial HCl e HNO3 em diferentes 
concentrações.

Na segunda etapa de separação  
cromatográfica, Sm e Nd são separados dos 

| Geologia e Recursos Minerais da Folha Sumaúma (SB.20-Z-D)  |
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demais ETR através da combinação HNO3 + 
metanol. A troca iônica é realizada em resina 
Dowe x AG1x4 eluída com HNO3-metanol, igual-
mente colocada em colunas de teflon. No 
processo  analítico   foi  utilizado  traçador  misto 
150Nd-149Sm, de modo a identificar as razões 

isotópicas e o conteúdo de Sm e Nd. Durante a 
análise espectrométrica (Finnigan modelo MAT 
262) na etapa de evaporação o Sm e o Nd são
depositados em filame tos de tântalo, enquanto
que a ionização é feita com filamentos de rênio.

Os dados de Nd foram normalizados 
para a razão 146Nd/144Nd de 0,7219. Durante o 
período de análises, razões 143Nd/144Nd médias 
de 0,5118339 ± 9 e 0,5126335 ± 5 foram obtidas 
respectivamente para os padrões La Jolla e 
BCR-01 e as concentrações de Sm (6,56 ppm) 
e Nd (28,58 ppm) para este também foram 
obtidas. Os brancos totais medidos foram de 
0,160ng para o Sm e 0,587ng para o Nd.

- Pb-Pb em evaporação de monocristal de
zircão

A técnica de datação envolvendo evapo- 
ração de Pb em monocristais de zircão, em 
rotina no Pará-Iso (UFPA), segue o mesmo 
princípio do método desenvolvido por Kober 
(1986; 1987). Os cristais selecionados têm sua 
imagem captura da mediante equipamento fotográ- 
fico acoplado a microscópio petrográfico visando 
uma melhora valiação das condições físicas dos 
grãos. No total foram analisadas quatro amostras 
de rochas por este método, utilizando-se um 
espectrômetro de massa de ionização termal 
(Finningan MAT262) para a leitura das razões 
isotópicas.

O método de evaporação de Pb utiliza um 
duplo filamento de rênio, sendo um deles utilizado 
para o processo de evaporação, e o outro para a 
ionização. Os cristais escolhidos são depositados 
individualmente nos filamentos de evaporação, intro- 
duzidos no espectrômetro de massa e, então, 
gradativamente aquecidos em diferentes etapas de

evaporação. Com o aumento da temperatura o 
Pb presente no retículo cristalino do mineral é 
liberado (ou evaporado), ficando retido no 
filamento de ionização (desligado durante a 
etapa de evaporação). As temperaturas de eva-
poração utilizadas são normalmente de 1450 ºC, 
1500 ºC e 1550 ºC (ou mais, como por exemplo, 
1600˚C), mas pode ser flexível e variável de 
acordo com as características dos zircões anali-
sados, podendo ser efetuada até que se esgote 
todo o Pb do cristal. 

Numa etapa seguinte, desliga-se o filamento 
de evaporação e inicia-se o aquecimento do 
filamento de ionização, em geral a temperaturas 
entre 950ºC e 1150ºC, dependendo do compor-
tamento de cada amostra. Em seguida, as inten-
sidades dos diferentes isótopos são medidas 
com um contador de íons na seqüência de 
massa 206, 207, 208, 206, 207 e 204, gerando 
um bloco com 8 razões 207Pb/206Pb em  cinco 
varreduras, em um máximo de cinco blocos por 
etapa de evaporação. Para cada etapa de 
evaporação é obtida uma idade a partir da 
média das razões 207Pb/206Pb. A idade de uma 
amostra é então calculada a partir da média das 
razões 207Pb/206Pb obtidas, em geral, nas etapas 
de maior temperatura de evaporação de cada 
grão analisado.  Nesse  cálculo,  são  utilizadas  
apenas idades  similares,  sendo  descartados  
as  etapas ou  grãos  com  idades  inferiores (p.ex. 
perda de Pb após a cristalização, Vanderhaeghe 
et al., 1998) ou superiores (p.ex. zircão herdado 
proveniente de rochas mais antigas). O trata-
mento estatístico dos resultados analíticos bem 
como o cálculo da idade e do erro correspon-
dente foram descritos em detalhes por Gaudette 
et al., (1998).

Em um diagrama de Concórdia, por  exemplo, 
a idade obtida corresponde a uma determinada 
inclinação da discórdia, traçada entre o ponto na 
Concórdia e a origem dos eixos. No entanto, 
apesar da impossibilidade de avaliar se tal ponto  
é discordante ou concordante.  
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- uma vez que qualquer ponto de natureza
experimental localizado na discórdia, definida
pela equação, fornece a mesma idade
“aparente”

- a repetitividade dos resultados comprova
estatisticamente que o método de evaporação
de Pb em monocristais de zircão fornece idades
próximas, senão similares à idade de cristali-
zação da rocha obtidas por outros métodos (e.g.
MACAMBIRA; SCHELLER, 1994; SODERLUND,
1996; GAUDETTE et al., 1998).

- U-Pb LA-MC-ICP-MS em zircão

As amostras foram britadas, pulverizadas e 
peneiradas nas frações de 60, 80 e, em alguns 
casos, 100 mesh. Uma pré-concentração dos 
minerais pesados foi obtida a partir do uso da 
bateia. Este material foi em seguida submetido 
ao imã para retirada da magnetita, colocado 
em líquidos densos e depois no Separador Iso-
dinâmico Frantz para a obtenção dos minerais 
de interesse geocronológico, onde os zircões 
foram selecionados a partir das frações menos 
magnéticas. Este mesmo procedimento foi ado-
tado no método Pb-P bem evaporação de mono- 
cristal de zircão.

Para datação in situ com LA-MC-ICP-MS 
no LGI-UnB, todos os zircões foram montados 
em uma seção circular de araldite e polidos até 
exposição parcial dos zircões. Os cristais foram 
subsequentemente imageados através de um 
microscópio ótico (Leica MZ 125) e eletrônico de 
varredura (Jeol JSM 5800).

Os grãos de zircão foram datados usando 
um espectrômetro de massa Finnigan Neptune 
acoplado a um sistema de abrasão a laser Nd-
YAG (λ=213nm) New Wave Research (USA). 
Os procedimentos analíticos seguiram aqueles 
preconizados por Bühn et al. (2009), onde a 
superfície das resinas de epoxi, montadas com 
os minerais, foram purificadas com solução de 
HNO3 (3%) e água ultrapura. A abrasão foi 
conduzida  em modo   raster   com   tamanho  do 

feixe do laser variando de 25 a 30µm, na 
freqüência de 9-13 Hz e intensidade de 
0.19-1.02 J/cm2. O material submetido a 
abrasão foi conduzido por Ar (~0.90 L/min) e He 
(~0.40 L/min) em análises de 40 ciclos de 1 
segundo.

Fracionamento de elementos por indução 
do Laser e discriminação de massa instrumental 
foram corrigidos com a utilização com o padrão de 
referência de zircão TEMORA-2. Erros externos 
foram calculados com a propagação do erro das 
medidas individuais do padrão GJ-1 e das médias 
individuais de cada amostra de zircão (ou spot), 
seguindo a a sequência de 1 branco, 1 padrão, 
3 amostras desconhecidas, 1 branco, 1 padrão.

Os dados brutos foram tratados usando 
uma planilha convencional e as correções foram 
efetuadas visando atenuar os efeitos instru-
mentais, de background e do Pb comum. As 
idades foram calculadas usando ISOPLOT 3.0 
(LUDWIG, 2003).

- U-Pb SHRIMP II em zircão e badeleíta

As análises de U-Pb, realizadas na 
University of Western Australia foram obtidas 
utilizando-se o SHRIMP II. Após selecionados 
visualmente, os cristais foram montados em 
resina de e poxi e  com pasta de diamante. Os 
grãos foram fotografados sob luz refletida e 
transmitida e imagens de catodo-luminescência 
foram produzidas em um microscópio eletrônico 
de varredura com o intuito de se investigar a 
estrutura interna dos cristais e se caracterizar 
distintas populações de zircão. Os procedimen-
tos analíticos são descritos por Compston et 
al., (1984) e Williams (1998). O padrão 
zircão SL13 (CLAOUE-LONG et al., 1995) 
foi usado para determinar a concentração de U 
e as razões U–Pb foram referenciadas ao 
padrão zircão FC1 (PACES; MILLER, 1993). 
Os dados isotópicos foram tratados através 
do Programa Squid (Ludwig, 2001) e cálculo 
das  idades   e    os   diagramas  concórdia foram
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efetuados com o auxílio dos programas Squid e 
Isoplot/Ex (LUDWIG, 2003). As análises e as 
idades para os spots foram plotados no 
diagrama concórdia com erros de 1σ.

- Ar-Ar step heating em minerais

O método 40Ar/39Ar sstep heating para datar 
micas e anfibólio foi efetuado no laboratório de 
geologia isotópica da Universidade de Rennes 
(França), enquanto a triagem foi realizada na 
Superintendência Regional de Manaus (CPRM). 
Os minerais selecionados foram acondicionados 
em uma folha metálica (alumínio), formando 
pequenos pacotes (11mm×11mm×0,5mm). 
Esses pacotes foram empilhados e colocados 
nos monitores de fluxo para serem irradiados. 
Depois de passar por um período de 
decaimento, logo após a irradiação, os 
minerais foram analisados. Os procedimen-
tos experimentais adotados durante o método 
40Ar/39Ar sstep-heating são descritos por Ruffet 
et al. (1991, 1995, 1997). Os brancos analíticos 
são obtidos a cada 1 ou 3 rodadas de análise, e 
são subtraídos das frações de amostras de gás 
subseqüentes.

As análises foram obtidas num espectrô-
metro de massa do tipo Map215® ligado a um 
laser CO2 de potência (SYNRAD) e para definir 
uma idade platô foram necessários três steps 
consecutivos, o que corresponde a um mínimo 
de 70% de um total de 39ArK total liberado. As 
frações de idades individuais devem concordar 
dentro de 1σ ou 2σ com a idade integrada do 
segmento do platô. Todos os resultados estão 
dentro da margem de erro de 1σ.

1.3. Aspectos Fisiográficos e Padrões de 
Relevo
1.3.1. Introdução

  O conceito de compartimentação morfo- 
lógica dos  terrenos  foi inicialmente desenvolvido 

por Ab’Saber  (1969)  e  adaptado  pela  CPRM com 
o objetivo de proporcionar uma avaliação empírica
dos diversos conjuntos de formas e padrões de
relevo posicionados em diferentes níveis topográ- 
ficos, por meio de observações de campo e análise
de sensores remotos (fotografias aéreas, imagens
de satélite e Modelo Digital de Terreno–MDT)
(RAMOS et al., 2010). Essa avaliação é diretamente
aplicada aos estudos de ordenamento do uso do
solo e planejamento territorial, constituindo-se na
primeira e fundamental contribuição da Geomor-
fologia.

A individualização dos diversos comparti-
mentos de relevo foi obtida com base em análises e 
interpretação de imagens SRTM (Shuttle Radar
Topography Mission), com resolução de 90 m, e de
imagens Geocover, sendo as unidades de relevo 
agrupadas de acordo com a caracterização da 
textura e rugosidade das imagens, elaborado para 
os projetos de levantamento do Programa Geodiver-
sidade Estaduais do Serviço Geológico do Brasil -
CPRM (Tabela 1.3).

Segundo Dantas e Maia (2010), o estado do 
Amazonas pode ser caracterizado por um predo-
mínio de terrenos de cotas modestas, inferiores a 
200 m, com porções elevadas restritas ao norte 
do estado, com cotas que chegam a alcançar 
cerca de 3.000 m de altitude. Na maior parte, as 
superfícies estão embasadas por rochas sedimenta- 
res de idades diversas, pertencentes às bacias 
sedimentares do Amazonas e do Solimões. Entre-
tanto, ressalta-se, tanto a norte quanto a sudeste, 
na área de enfoque do projeto (Folha Sumaú-
ma), um conjunto de baixas superfícies de aplai-
namento e elevações isoladas, modeladas sobre o 
embasamento ígneo-metamórfico e coberturas sedi- 
mentares plataformais de idade paleoproerozoica a 
mesoproterozoica. Esse amplo conjunto de litolo-
gias está inserido, a sul, no Escudo  Sul-Amazô-
nico (ou  Brasil  Central)  e, a norte, no Escudo das 
Guianas.  
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Símbolo Tipo de Relevo Declividade 
(graus)

Amplitude Topográfica
(m)

R1a Planícies Fluviais ou Fluviolacustres 0 a 3 zero
R1b1 Terraços Fluviais 0 a 3 2 a 20 
R1b2 Terraços Marinhos 0 a 3 2 a 20 
R1b3 Terraços Lagunares 0 a 3 2 a 20 
R1c1 Vertentes recobertas por depósitos de encosta 5 a 45 Variável
R1c2 Leques Aluviais 0 a 3 2 a 20 
R1d Planícies Fluviomarinhas 0 (plano) zero
R1e Planícies Costeiras 0 a 5 2 a 20 
R1f1 Campos de Dunas 3 a 30 2 a 40 
R1f2 Campos de Loess 0 a 5 2 a 20 
R1g Recifes 0 zero

R2a1 Tabuleiros 0 a 3 20 a 50 
R2a2 Tabuleiros Dissecados 0 a 3 20 a 50 
R2b1 Baixos Platôs 0 a 5 0 a 20 
R2b2 Baixos Platôs Dissecados 0 a 5 20 a 50 
R2b3 Planaltos 0 a 5 20 a 50 
R2c Chapadas e Platôs 0 a 5 0 a 20 

R3a1 Superfícies Aplainadas Conservadas 0 a 5 0 a 10 
R3a2 Superfícies Aplainadas Degradadas 0 a 5 10 a 30 
R3b Inselbergs 25 a 60 50 a 500 
R4a1 Domínio de Colinas Amplas e Suaves 3 a 10 20 a 50 
R4a2 Domínio de Colinas Dissecadas e Morros Baixos 5 a 20 30 a 80 
R4a3 Domos em Estrutura Elevada 3 a 10 50 a 200 
R4b Domínio de Morros e de Serras Baixas 15 a 35 80 a 200 
R4c Domínio Montanhoso 25 a 60 300 a 2000 
R4d Escarpas Serranas 25 a 60 300 a 2000 
R4e Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos 10 a 45 50 a 200 
R4f Vales Encaixados 10 a 45 100 a 300 

Tabela 1.3. Atributos de padrões de relevo do território brasileiro (DANTAS; MAIA, 2010).

O território amazonense pode ser compar- 
timentado em nove domínios geomorfológicos: 
Planície Amazônica (1), Tabuleiros da Amazônia 
Centro-Ocidental (2), Domínio Colinoso da 
Amazônia Ocidental (3), Baixos Platôs  da  
Amazônia  Centro-Oriental (4), Superfícies  Aplai-  

nadas do Norte da Amazônia (5), Planalto 
Residual do Norte da Amazônia (6), Planalto 
do Divisor Amazonas-Orenoco (7), Superfícies 
Aplainadas do Sul da Amazônia (8) e Planaltos 
Dissecados do Sul da Amazônia (9) (Figura 
1.4).

1.3.2. Domínios Geomorfológicos

O substrato da área no qual as formas de relevo 
se desenvolvem é caracterizado por uma área 
cratônica pré-cambriana (Escudo Brasil Central). 
Seu embasamento é constituído por suítes 

intrusivas e metamórficas, além de coberturas 
plataformais meso a neoproterozoicas 
(rochas vulcânicas, vulcano-sedimentares e 
sedimentares).
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Ao longo do Terciário, a Amazônia foi sub-
metida a intensos processos de intemperismo e 
lixiviação que deram origem a profundos mantos 
de alteração e formações supergênicas repre- 
sentadas por diferentes fases de formação de 
perfis lateríticos (HORBE et al.,1997). Tais perío- 
dos de lateritização ocorreram indistintamente 
sobre os diversos litótipos da área, sendo 
comum a presença de superfícies planas, sob 
forma de baixos platôs, constituídas por crostas 
lateríticas, horizontes concrecionários e perfis 
truncados pela erosão gerando formas mais 
arredondadas.

 Os  domínios  morfoestruturais  estabeleci-
dos na área apresentam, como característica 
morfológica marcante, o desenvolvimento de su-
perfícies arrasadas, resultante dos longos perío- 
dos de exposição aos processos exógenos. 

Figura 1.4. Domínios geomorfológicos propostos para o estado do Amazonas (DANTAS; MAIA, 2010).

Outra característica destes domínios é a presença 
de lineamentos pré-cambrianos, reativados ao 
longo do tempo geológico, com forte controle 
sobre a atual rede hidrográfica.

As formas de relevo identificadas nesta 
porção do Amazonas foram geradas por 
processos de agradação (R1a. Planícies Fluviais 
ou Fluviolacustres/Terraços/ baixadas inundáveis 
indivisas); denudação em rochas sedimentares 
pouco a moderadamente litificadas (R2b2. 
Baixos Platôs Dissecados e R2b3. Planaltos); 
aplainamento (R3a1. Superfícies Aplainadas 
Conservadas, R3a2. Superfícies Aplainadas 
Retocadas ou Degradadas e R3b. Inselbergs e 
outros relevos residuais); e denudação em rochas 
cristalinas ou sedimentares (R4a1. Domínio de 
Colinas Amplas e Suaves, R4a2. Domínio de 
Colinas Dissecadas e de Morros Baixos e R4b.  
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Domínio  de  Morros  e  de  Serras  Baixas). Tais 
formas de relevo foram agrupadas nos seguintes 
Domínio Geomorfológico: Planície Amazônica, 

Planalto Dissecado do Sul da Amazônia e 
Superfícies Aplainadas do Sul da Amazônia 
(Figura 1.5 e Tabela 1.4).

Figura 1.5. Carta de Padrões de Relevo elaborada para a Folha Sumaúma (SB.20-Z-D).
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FORMAS DE 
RELEVO DESCRIÇÃO

UNIDADES 
AGRADACIONAIS 

R1a – Planícies Fluviais ou Fluviolacustres / Terraços indivisos (planícies e terraços de inundação indivi-
sos, baixadas inundáveis e abaciamentos).
Superfícies sub-horizontais, constituídas de depósitos  arenoargilosos a argiloarenosos, apresentando gradien-
tes extremamente suaves e convergentes em direção aos cursos d’água principais. Terrenos imperfeitamente 
drenados nas planícies de inundação, sendo periodicamente inundáveis; bem drenados nos terraços. Os aba-
ciamentos (ou suaves depressões em solos arenosos) em áreas planas ou em baixos interflúvios, denominados 
Áreas de Acumulação Inundáveis.
Amplitude de relevo: zero.
Inclinação das vertentes: 0o-3o.

UNIDADES 
DENUDACIONAIS 
EM ROCHAS 
SEDIMENTARES 
POUCO 
LITIFICADAS

R2b2 – Baixos Platôs Dissecados
Superfícies ligeiramente mais elevadas que os terrenos adjacentes, francamente dissecadas em forma de colinas 
tabulares. Sistema de drenagem constituído por uma rede de canais com alta densidade de drenagem, que gera 
um relevo dissecado em vertentes retilíneas e declivosas nos vales encaixados, resultantes da dissecação fluvial
recente. Deposição de planícies aluviais restritas em vales fechados.
Equilíbrio entre processos de pedogênese e morfogênese (formação de solos espessos e bem drenados, com 
moderada suscetibilidade à erosão). Eventual atuação de processos de laterização. Ocorrências esporádicas, 
restritas a processos de erosão laminar ou linear acelerada (ravinas e voçorocas). 
Amplitude de relevo: 20 a 50 m.
Inclinação das vertentes: topo plano a suavemente ondulado: 2o-5o, excetuando-se os eixos dos vales fluviais,
onde se registram vertentes com declividades mais acentuadas (10o-25o).
R2b3 – Planaltos
Superfícies mais elevadas que os terrenos adjacentes, pouco dissecadas em formas tabulares ou colinas muito 
amplas. Sistema de drenagem principal com fraco entalhamento e deposição de planícies aluviais restritas ou 
em vales fechados. 
Predomínio de processos de pedogênese (formação de solos espessos e bem drenados, em geral, com baixa 
a moderada suscetibilidade à erosão). Eventual atuação de processos de laterização. Ocorrências esporádicas, 
restritas a processos de erosão laminar ou linear acelerada (ravinas e voçorocas). 
Amplitude de relevo: 20 a 50 m.
Inclinação das vertentes: topo plano a suavemente ondulado: 2o-5o, excetuando-se os eixos dos vales fluviais

RELEVOS DE 
APLAINAMENTO

R3a1 – Superfícies Aplainadas Conservadas
Superfícies planas a levemente onduladas, promovidas pelo arrasamento geral dos terrenos, representando, em 
linhas gerais, grandes extensões das depressões interplanálticas do território brasileiro.
Amplitude de relevo: 0 a 10 m.
Inclinação das vertentes: 0o-5o.
No bioma da floresta amazônica: franco predomínio de processos de pedogênese (formação de solos espessos 
e bem drenados, em geral, com baixa suscetibilidade à erosão). Eventual atuação de processos de laterização. 
R3a2 – Superfícies Aplainadas Retocadas ou Degradadas
Superfícies suavemente onduladas, promovidas pelo arrasamento geral dos terrenos e posterior retomada 
erosiva proporcionada pela incisão suave de uma rede de drenagem incipiente. Inserem-se, também, no 
contexto das grandes depressões interplanálticas do território brasileiro. 
Amplitude de relevo: 10 a 30 m.
Inclinação das vertentes: 0o-5o.
Caracteriza-se por extenso e monótono relevo suave ondulado sem, contudo, caracterizar ambiente colinoso, 
devido a suas amplitudes de relevo muito baixas e longas rampas de muito baixa declividade.
R3b – Inselbergs e outros relevos residuais (cristas isoladas, morros residuais, pontões, monolitos)
Relevos residuais isolados destacados na paisagem aplainada, remanescentes do arrasamento geral dos 
terrenos. 
Amplitude de relevo: 50 a 500 m.

UNIDADES 
DENUDACIONAIS 
EM ROCHAS 
CRISTALINAS OU 
SEDIMENTARES

R4a1 – Domínio de Colinas Amplas e Suaves 
Relevo de colinas pouco dissecadas, com vertentes convexas e topos amplos, de morfologia tabular ou alongada. 
Sistema de drenagem principal com deposição de planícies aluviais relativamente amplas. 
Predomínio de processos de pedogênese (formação de solos espessos e bem drenados, em geral, com baixa a 
moderada suscetibilidade à erosão). Ocorrências esporádicas, restritas a processos de erosão laminar ou linear 
acelerada (ravinas e voçorocas). Geração de rampas de colúvios nas baixas vertentes. 
Amplitude de relevo: 20 a 50 m.
Inclinação das vertentes: 3o-10o.
R4a2 – Domínio de Colinas Dissecadas e de Morros Baixos
Relevo de colinas dissecadas, com vertentes convexo-côncavas e topos arredondados ou aguçados. Sistema de 
drenagem principal com deposição de planícies aluviais restritas ou em vales fechados. 
Equilíbrio entre processos de pedogênese e morfogênese (formação de solos espessos e bem drenados, em 
geral, com moderada suscetibilidade à erosão). Atuação frequente de processos de erosão laminar e ocorrência 
esporádica de processos de erosão linear acelerada (sulcos, ravinas e voçorocas). Geração de rampas de 
colúvios nas baixas vertentes.
Amplitude de relevo: 30 a 80 m.
Inclinação das vertentes: 5o-20o.
R4b – Domínio de Morros e de Serras Baixas
Relevo de morros convexo-côncavos dissecados e topos arredondados ou aguçados. Também se insere nessa 
unidade o relevo de morros de topo tabular, característico das chapadas intensamente dissecadas e desfeitas 
em conjunto de morros de topo plano. Sistema de drenagem principal com restritas planícies aluviais.
Predomínio de processos de morfogênese (formação de solos pouco espessos em terrenos declivosos, em 
geral, com moderada a alta suscetibilidade à erosão). Atuação frequente de processos de erosão laminar e 
linear acelerada (sulcos e ravinas) e ocorrência esporádica de processos de movimentos de massa. Geração de 
colúvios e, subordinadamente, depósitos de tálus nas baixas vertentes. 
Amplitude de relevo: 80 a 200 m, podendo apresentar desnivelamentos de até 300 m. 
Inclinação das vertentes: 15o-35o.

Tabela 1.4. Domínios geomorfológicos e formas de relevo associadas - Folha Sumaúma.
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1.3.2.1. Planície Amazônica

O domínio da Planície Amazônica (Figura 
1.5) compreende formas de relevo geradas 
por agradação em função da dinâmica atual 
dos cursos d’água, ocorrendo indistintamente 
em relação à demais unidades, por vezes apre-
sentando forte controle estrutural e/ou litológico. 
As formas de relevo presentes neste domínio 
foram agrupadas no compartimento (R1a), englo- 
bando as planícies/terraços fluviais e as áreas de 
baixadas inundáveis. Ocorrem ao longo da rede 
drenagem, formando depósitos expressivos ao 
longo dos rios de maior porte, como o Aripuanã, 
Roosevelt e Manicoré.

As planícies/terraços fluviais, normalmente 
recobertas por vegetação de igapó e matas de 
várzea adaptadas a ambientes inundáveis, são 
constituídas por depósitos sedimentares atuais 
ou subatuais; os terraços fluviais são correlatos 
ao Pleistoceno Superior e as planícies de inun-
dação, ao Holoceno.

As áreas de baixadas inundáveis repre-
sentam paleovales gerados em um clima anterior 
mais seco com depósitos predominantemente 
arenosos. Os paleovales têm forma de canal, 
com largura aproximada de 2 km, dispostos na 
direção N-S.

1.3.2.2. Planaltos Dissecados do Sul da 
Amazônia.

Os Planaltos Dissecados do Sul da Amazô- 
nia (seguindo a denominação de MELO et 
al.,1977 apud DANTAS; MAIA, 2010) exibem 
um diversificado conjunto de padrões de relevo 
(Figura 1.5), composto de baixos platôs disse-
cados (R2b2), planaltos (R2b3), superfícies 
aplainadas conservadas (R3a1), superfícies 

retocadas ou degradadas (R3a2), colinas amplas 
e suaves (R4a1), colinas dissecadas e morros 
baixos (R4a2) e morros e serras baixas (R4b) 
em distintos arranjos estruturais. As cotas variam 
de 100 a 280 m, sendo as serras entre os rios 
Jaturuana e Aripuanã e as serras ao norte do rio 
Buiçu as mais representativas deste domínio. 
O projeto RADAMBRASIL (MAURO; NUNES; 
FRANCO, 1978) classifica como relevo disseca- 
do das Serras e Chapadas do Cachimbo. Estas 
formas de relevos e desenvolvem sobre rochas 
do Grupo Beneficente e Alto Tapajós, além de 
rochas do Grupo Colíder e Diabásio Mata-Matá, 
além de áreas com cobertura laterítica.

1.3.2.3. Superfícies Aplainadas do Sul da 
Amazônia. 

As Superfícies Aplainadas do Sul da Ama-
zônia (Figura1.5) representam áreas arrasadas 
por prolongados eventos de erosão generali-
zada, conjugados com notável estabilidade tectô- 
nica em escala regional, com cotas mais baixas 
que variam entre 80 e 150 m. 

Desenvolvem vastos planos de erosão com 
padrões de relevo representados por superfícies 
aplainadas conservadas (R3a1), superfícies reto- 
cadas ou degradas (R3a2), Inselbergs e outras 
formas de relevo residual: cristas isoladas, mor-
ros residuais, pontões e monólitos (R3b), colinas 
amplas e suaves (R4a1), colinas dissecadas e 
morros baixo (R4a2) e morros e serras baixas 
(R4b) em distintos arranjos estruturais. Estas 
formas de relevo se desenvolveram sobretudo 
em rochas das Suítes Teodósia, Igarapé das 
Lontras, Serra da Providência, Colíder; Grupo 
Vila do Carmo, Grupo Beneficente e Alto Tapa-
jós, Formação Salvaterra, e Diabásio Mata-
Matá.
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2. CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL

O Cráton Amazônico representa uma 
das maiores e menos conhecidas áreas pré-
cambrianas do mundo, ocupando uma área de 
aproximadamente 4.400.000 km2. Está limitado 
a leste e sudeste pela Província Tocantins, a 
sudoeste, oeste e noroeste pelo Sistema Andino 
e ao norte e nordeste pelas bacias da Margem 
Atlântica Equatoriana (Figura 2.1).

Dois principais modelos evolutivos são 
propostos para o Cráton Amazônico e têm 
como base o estabelecimento de províncias 
geocronológicas e geotectônicas. Os modelos 
fundamentam-se em grande acervo de idades U/
Pb, Pb/Pb, Ar/Ar e Sm/Nd que gradativamente 
têm conduzido a um aumento da  confiabilidade 
sobre as prévias idades Rb/Sr e K/Ar obtidas nos 
anos 60 e 70, e que por algum tempo nortearam 
o quadro de evolução do cráton.

O modelo de Cordani e Teixeira (2007, Fi-
gura 2.2) constitui uma extensão das propostas 
de Cordani et al. (1979), Tassinari (1996) e Tassi-
nari e Macambira (1999; 2004), enquanto que o 
modelo de Santos et al. (2000, 2006) o aprimora 
em termos de limites e estabelecimento de 
novas províncias, designações e intervalos de 
idades que balizam sua evolução. A figura 2.3, 
baseada

em Santos et al. (2006) foi adaptada pela CPRM 
(2006b) com a proposição de novos domínios 
no Escudo Brasil-Central. A Folha Sumaúma se 
insere na Província Rondônia-Juruena (SAN-
TOS et al., 2006) e aparentemente delimita dois 
domínios tectono-estratigráficos (CPRM, 2006b): 
Juruena (1,85–1,75 Ga) e Roosevelt–Aripuanã 
(1,76–1,74 Ga) (Figura 2.3).

Figura 2.1. Plataforma Amazônica e articulação dos escudos das Guianas e Brasil – Central (ou Guaporé),
respectivamente ao norte e sul da Bacia Amazonas – Solimões - Acre.
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Figura 2.2. Modelo de províncias geocronológicas de Cordani e Teixeira (2007), adaptado de Tassinari e 
Macambira (2004).

Figura 2.3. Modelo de províncias geotectônicas de Santos et al. (2006), adaptado por CPRM (2006b) com 
enfoque para os limites de idades dos domínios da Província Rondônia-Juruena.
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Extensas  áreas  de vulcanismo perten-
cente ao Grupo Colíder, historicamente gene-
ralizadas sob a terminologia “Uatumã” são 
atualmente associadas  à  evolução de terrenos 
mais jovens e dissociadas  de  similares  vulca-
nismos de outras regiões dos escudos Brasil 
Central (Iriri) e das Guianas (Iricoumé e Surumu).  
Em conjunto com corpos granitoides, estabele-
cem produtos vulcano-plutônicos cálcio-alcalinos, 
que são marcadores cronoestratigráficos, consti-
tue o embasamento regional. Granitoides alca-
linos mais jovens são responsáveis pela minera-
lização em estanho da Província.

Os principais estudos voltados à geologia 
das bacias dos rios Manicoré, Roosevelt, Guari-
ba, Aripuanã e Juma são, na sua maioria, 
oriundos de levantamentos geológicos básicos 
efetuados por  Liberatore et  al. (1972),  Santos et
al. (1975) e    Bizinella   et  al.  (1980).  Outras   fon-
tes de informação, muitas das quais em áreas 
vizinhas à Folha Sumaúma, formam um subs-
tancial acervo à correlação, citando-se San- 
tiago et al. (1980), Carvalho e Figueiredo (1982), 
Marmos e Oliveira (2000), Pinho et al. (2001, 
2003), Barros et al. (2009), CPRM (2004, 2006b, 
2007), Reis (2006a,b), Reis et al. (2006; 2009), 
Teixeira (2001) e Albuquerque e Oliveira (2008), 
dentre outros. Cabe mencionar, ainda, os pré-
vios estudos de Moura (1932) ao longo do rio
Tapajós e de Almeida e Nogueira Filho (1959) nas 
bacias dos rios Aripuanã e Roosevelt. Ambos os 
levantamentos fluviais ainda retomam contri-
buições no estabelecimento de unidades como 
São Benedito/Navalha e Beneficente Prainha, 
respectivamente. 

Algumas questões sedimentares que reca-
em sobre a Folha Sumaúma têm sido motivo de 
abordagem através de décadas, levando a 
múltiplas interpretações sobre a evolução de 
bacias com conteúdo ou não de material   
vulcanoclástico  e  vulcânico, caso específico das 

unidades Beneficente, Palmeiral, Prosperança, 
Goro-tire,  Dardanelos e Roosevelt. 

Aliam-se ao conjunto sedimentar proterozoi-
co, unidades paleozoicas reunidas da bacia Alto 
Tapajós, nem sempre distinguidas daquelas 
mais antigas. Os estudos no interior e borda da 
bacia siluro-devoniana (SANTIAGO et al., 1980; 
Reis, 2006a,b; Reis et al. 2006) registram 
esforços para o entendimento litoestratigráfico 
que confirmem correlações entre as unidades 
sedimentares dos rios Jatuarana, Juma, Acari, 
Sucundurí, Juruena e Teles Pires (de oeste para 
leste).  

A escassez de estudos geológicos direcio- 
nados à investigação dos sistemas e ambientes 
deposicionais, da proveniência da fonte sedimen-
tar e de seu arcabouço tectônico, a carretam um 
lento avanço no entendimento dessa porção do 
Cráton Amazônico. Domínios marinhos e litorâ-
neos identificados no Grupo Alto Tapajós tornam 
mais complexa a tarefa de identificação do con-
junto deposicional.

Excetuando a Formação Juma (REIS, 
2006 a,b), as demais unidades sedimentares 
sobrejacentes e predominantemente arenosas 
não têm registro de microfósseis e deste modo, 
a análise do ambiente deposicional fica restrita à 
observação das estruturas sedimentares. Sendo 
assim, a bacia Alto Tapajós (ou Cachimbo), com 
uma área aproximada de 135.000 km2 ainda 
permanece geologicamente pouco investigada, 
tendo como principal estudo, o desenvolvido por 
Santiago et al., (1980) no rio Tapajós.

De acordo com Teixeira (2001), a bacia Alto 
Tapajós tem evolução associada a um sistema 
de rifte/sinéclise sucedido por outro sistema 
análogo, com desenvolvimento de um novo rifte 
no Paleozoico Inferior e nova sinéclise a partir 
do  Paleozoico Médio. Neste aspecto,  o  sistema  
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de rifte/sinéclise postulado pelo autor como 
de idade neoproterozoica está representado 
pela sedimentação Beneficente, porém, com 
idade mesoproterozoica. Segundo Reis et al. 
(2007), o sistema de rifte receptor da 
sedimentação  siluro-devoniana  do  Grupo   Alto 

Tapajós registra arranjo com o Arco Purus mais 
ao norte em um sistema de altos e baixos 
estruturais e cujo prolongamento se faz ao 
longo de um lineamento NNE-SSW que 
controla grande trecho do curso do rio Branco.
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3. GEOLOGIA DA FOLHA SUMAÚMA –
SINOPSE ESTRATIGRÁFICA

A porção sudeste do Amazonas na qual 
se insere a Folha Sumaúma reúne duas gran-
des e principais unidades regionais: um emba-
samento, Paleoproterozoico, representado por 
um substrato vulcânico e variada gama de 
corpos granitoides batolíticos e, outro cons-
tituído por bacias sedimentares, proterozoicas 
a fanerozoicas, com rochas sedimentares epi-
clásticas e vulcanoclásticas. Intrusões máficas 
do Mesozoico e depósitos sedimentares ceno-
zoicos completam o quadro geológico local.

As rochas (sub)vulcânicas do Grupo 
Colíder constituem o embasamento mais antigo 
da região, registrando idades entre 1,79 e 1,80 
Ga, apresentando quimismo cálcio-alcalino. 
Os corpos granitoides registram uma natureza 
cálcio-alcalina de alto-K (Suíte Teodósia, 1,76 
Ga), cálcio-alcalina de alto-k a shoshonítica (Suíte 
Igarapé das Lontras, 1,75 Ga), além de tipos 
sub-alcalinos tipo A (Suíte Serra da Providência, 
1,53 Ga) e mantêm proximidade com as bacias 
proterozoicas acima descritas.

Este embasamento vulcano-plutônico 
serviu de área-fonte ao aporte sedimentar 
das bacias Vila do Carmo e Beneficente, além 
de corroborarem como importantes conjuntos 
estruturais que levaram à instalação de riftes 
como receptáculo sedimentar. As relações 
entre os granitoides e as vulcânicas denotam 
serem tectônicas e condicionadas aos principais 
domínios litoestruturais que articulam a Folha 
Sumaúma.

As bacias sedimentares são represen- 
tadas pelo Grupo Vila do Carmo, uma unidade 
vulcanoclástica, clástica e vulcânica interaca- 
mada   e   de  idade  estateriana  (1,76-1,74 Ga), 

formada sob condições de rifte em ambiente de 
margem passiva e a bacia Beneficente, meso-
proterozoica (1,43-1,03 Ga), que em parte a 
recobre e se instalou sob condições pós-rifte e 
de subsidência termal, subsequente à atividade 
tectônica e magmática (soleira de Diabásio 
Mata-Matá em 1,57 Ga) da bacia Vila do Carmo. 
Um longo período de quiescência tectônica foi 
interrompido com a insta- lação do gráben Alto 
Tapajós (ou Cachimbo), cuja arquitetura em 
conformação NW-SE tem continuidade para 
noroeste através do Arco Purus que divide as 
bacias do Amazonas e Solimões. A sedimen-
tação siluro-devoniana do Grupo Alto Tapajós, 
representada pela Formação Juma, registra 
sincronicidade com as formações Nhamundá da 
bacia do Amazonas e Jutaí da sub-bacia
Jandiatuba, bacia Solimões. 

O magmatismo Periquito constitui um 
importante evento relacionado à separação dos 
continentes africano e sul-americano, possuindo 
amplitude de distribuição através de diques 
com idades estabelecidas em torno de 200 
Ma, aparecendo em todo o Cráton Amazonas, 
nos escudos das Guianas ao norte e Brasil-
Central a sul. A amplitude deste magmatismo 
tem sido relatada no interior da CAMP – 
Central Atlantic Magmatic Province por 
Marzoli et al. (1999) através de porções 
da América do Norte, Europa, África e América 
do Sul.

Finalmente a bacia Salva-Terra tem sua 
instalação condicionada a arranjos de altos e 
baixos estruturais representados por atividades 
de falhas normais, cujo período neogênico 
remete a movimentações neotectônicas. Atre-
ladas a esses processos mais jovens e ao 
Paleogeno ocorrem coberturas detritolateríticas.
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4. UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS

A Folha Sumaúma (SB.21-Z-D) reúne 
quatorze unidades litoestratigráfica cartografáveis 
na escala de 1:250.000 (Figuras 4.1 e 4.2). As 
unida-des mais antigas remontam ao final do 
Paleoproterozoico (Estateriano), são represen-
tadas por um expressivo vulcanismo ácido a 
intermediário do Grupo Colíder, por granitoides 
cálcio-alcalinos da Suíte Teodósia e granitos tipo 
A fracamente aluminos os da Suíte Igarapé das
Lontras, este último com contribuição subvul-
cânica. Este conjunto vulcano-plutônico mais an-
tigo participa, dentre outros, como fonte de sedi-
mentação para o Grupo Vila do Carmo.

No Mesoproterozoico (Calimiano) foram ge-
rados granitos do tipo A associados a charnockitos
e gabronoritos da Suíte Serra da Providência. Um 
magmatismo máfico expresso na forma de solei-
ras e diques reunidos na unidade “Diabásio Mata-
Matá” baliza a idade mínima calimiana para a 
sedimentação Vila do Carmo. Em discordância re-
gional e comum quadro de evolução de sinéclise, 
a sedimentação do Grupo Beneficente registra 
idades no intervalo Ectasiano-Toriniano.

A cobertura siluro-devoniana pertencente ao 
Grupo Alto Tapajós recobre em descontinuidade 
as principais unidades sedimentares proterozoi- 
cas e por vezes estão em contato com as vulcâni-   
cas Colíder Diques máficos do Triássico Superior 
(Diabásio Periquito) e coberturas sedimentares 
cenozoicas (Formação Salva-Terra, coberturas 
detrito-lateríticas, terraços e depósitos aluvionares) 
completam o quadro estratigráfico da área. 

A seguir são descritas as unidades litoestra-
tigráficas mapeada na Folha Sumaúma.

4.1. Grupo Colíder (PP34αco)

  O vulcanismo ácido a intermediário aflo-   
rante  entre os  estados do Amazonas  e  do  Mato 
Grosso, localizado a sul e sudoeste da  bacia  Alto 

Tapajós, foi durante muito tempo correlacionado 
ao Grupo Iriri (e.g. SANTOS et al., 1975; PESSOA 
et  al., 1977; PINHO et al., 2001), tendo sido vincu-
lado por muito tempo ao “Supergrupo Uatumã” (e. 
g. ANDRADE et al., 1978; MELO et al.,1978).

Lacerda Filho et al. (2001) e Frasca e 
Borges (2005), estudando as cercanias da cidade 
de Colíder, nordeste do Mato Grosso, borda 
sul da Serra do Cachimbo (Bacia Alto Tapajós), 
empregaram a denominação Suite Colíder para 
agrupar estas rochas vulcânicas e sub-vulcânicas
(microgranitos), em geral associadas com rochas 
piroclásticas e epiclásticas, atribuindo-lhes um 
caráter cálcio-alcalino.

Estudando uma outra associação magmá- 
tica, igualmente atribuída ao Grupo Iriri, Pinho 
(2002 a,b) propôsa terminologia Suíte Vulcano- 
Plutônica Teles Pires para englobar rochas vulcâ- 
nicas e granitos de colocação rasa, com quimismo 
compatível com uma associação Tipo-A, de cará-
ter bimodal, relacionada à rifts continentais 
(fasepós-colisional). Da mesma forma, estemag-
matismo foi incluído por vários autores no vulcano- 
plutonismodo “Supergrupo Uatumã” (e.g. 
SILVA et al., 1980; BIZZINELA et al., 1980). 
O termo Teles Pires foi originalmente utilizado 
por Silva et al. (1974) para agrupar corpos  
graníticos subvulcânicos, em geral circulares, de 
natureza alasquítica e caráter “anorogênico” (vide 
capítulo 4.3).

Dados geocronológicos obtidos nessas 
associações magmáticas (Colíder e Teles Pires) 
mostram que ambas são cronologicamente 
distintas das  rochas vulcânicas do Grupo  Iriri, 
com idades entre 100 e 70 ma mais jovens do que 
estas últimas (e.g. PIMENTEL, 2001; PINHO, 
2002 a,b; PINHO et al., 2003, este trabalho).

 Na área do projeto, o magmatismo Colíder 
está  distribuído  principalmente  nas porção leste 
da  área,  mais  especificamente nas  regiões  dos 
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rios Aripuanã (próximo a confluência com o rio 
Roosevelt), Buiuçu, baixo curso do rio Guariba e 
nos igarapés Água Verde, das Lontras e Cadeia. 
Na bacia Alto Tapajós (CPRM, 2006 a), nordeste 
da folha (limite com a Folha Mutum), pode ser 
observada também uma área de ocorrência de 
rochas vulcânicas riolíticas e traquíticas, situada 
na região dos rios das Pedras, Jatuarana e das 
Pombas. No oeste da folha, ao longo do rio 
Manicoré, são descritas também duas áreas de 
ocorrência de vulcanismo ácido relacionados ao 
Grupo Colíder, ambas de menor expressão.

No rio Aripuanã este vulcanismo ácido 
aflora num perfil de aproximadamente 50 km 
a montante partindo-se da BR-230 e ao longo 
do baixo curso do rio Guariba. Predominam 
riolitos e tufos, mas ocorrem também subordina-
damente dacitos  e  traquitos.  Ao  longo  de  um 
trecho   de   35 km   no   rio   Aripuanã,   os  tufos 

e arenitos vulcanogênicos da Formação Camaiú, 
ocorrem associados com (meta)quartzo arenitos 
da Formação Cotovelo (Grupo Beneficente; vide 
sub capítulo4.4), e podem representar as 
porções de topo do magmatismo Colíder, muito 
embora as relações de campo não tenham 
sido suficientemente claras para comprovar 
essa hipótese. Cabe ressaltar ainda que as 
rochas vulcânicas da suíte Coldier ocorrem 
frequentemente de formadas (fraturadas e 
foliadas), gerando tipos miloníticos (filonitos).

De um modo geral, o vulcanismo Colíder na 
Folha Sumaúma possui quimismo cálcio-alcalino 
de alto-K, metaluminoso a peraluminoso, cujas 
as análises geocronológicas em zircão apontam 
idades entre 1790 e 1800 Ma, sendo cerca de 10 
Ma a 20 Ma mais jovens do que as idades 
obtidas nos estudados na área tipo (vide 
capítulos 5 e 6).
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Figura 4.2. Carta Geológica Simplificada. Legenda de acordo com a figura 4.1
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4.1.1. Riolitos e Dacitos

As rochas vulcânicas riolíticas afloram 
predominantemente no rio Aripuanã próximo à 
foz do rio Buiuçu, continuando neste último até a 
confluência com o igarapé Água Verde (e.g. 
LB-05, 06, 07, 12, 13, 15, 17B,C, 61 – vide 
anexo II). A partir deste pontos os riolitos 
afloram sempre associados com rochas 
graníticas subvulcânicas  da    Suíte    Igarapé   
das Lontras, embora os primeiros sejam mais 
antigos. No rio Manicoré as rochas vulcânicas e 
piroclásticas félsicas afloram entre as estações 
UP-68 e 69 e as estações UP-76 a 79, 
constituindo amplos lajedos (Figura 4.3a,b) ou 
em encostas fortemente inclinadas nas 
margens do rio Manicoré. Tufos riolíticos com 
importante contribuição clástica ocorrem 
subordinados aos riolitos rosa acinzentados a 
avermelhados (alguns enriquecidos em quartzo).

Os riolitos  são  de  cor  rosa  avermelhado a

acinzentado com tonalidades claras, variando 
para cinza-ocre quando alterados. Apresentam 
textura afanítica à fanerítica porfirítica de matriz 
fina, tem estruturas rútpeis – fraturas e stockwork 
– acompanhadas por alteração intempérica e/ou
hidrotermal. Autobrechas riolíticas também são
observadas eventualmente (e.g. LB-19, 62B,
MA-10 – vide anexo II). Na rodovia BR-230 e nos
rios Roosevelt e Guariba podem ser identificada
de forma subordinada rochas vulcânicas de
composição dacítica.

Os dacitos (e.g. FS-35, MA-04, 12 - vide 
anexo II) têm cor marrom avermelhada, textura 
afanítica porfirítica, com freqüentes fenocristais 
tabulares de plagioclásio com até 5 mm de 
diâmetro, envoltos por matriz quartzo-feldspática 
muito fina a criptocristalina. Vênulas de epidoto 
(dominantes), clorita e quartzo preenchem fratu- 
ras que recortam profusamente a rocha.

Figura 4.3. a) Riolito aflora do na forma de lajedo na margem do rio Manicoré; b) Amostra do 
riolito, destacando os fenocristais e os agregados máficos (UP-68).

Em escala de afloramento tanto riolitos 
quanto dacitos apresentam predominantemente 
deformação rúptil representada por famílias 
de juntas. As fraturas têm espaçamento 
centimétrico a decimétrico e atitudes variadas, 
caracterizando as seguintes famílias de juntas: 
F1, fraturas de cisalhamento sinistrais, com 
atitude N13oW/80oSW; fraturas extensionais, 
F2 e F3, com atitudes EW/70oSE e N43oE/90, 

respectivamente (Figura 4.4). Raramente 
apresentam deformação dúctil, somente quando 
afetados por zonas de cisalhamento regionais, 
gerando em alguns casos xistosidade e foliação 
milonítica.  Os tipos   vulcânicos   foliados   estão 
concentrados nos rios Aripuanã e Buiuçu e 
possuem foliação principal com direção ENE-
WSW a EW e mergulhos altos para NW e para 
SE.

A B
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Os riolitos e dacitos dos rios Aripuanã 
e Buiuçu são rochas porfiríticas de matriz 
afanítica a microfanerítica, com predominância 
de fenocristais tabulares de álcali-feldspato 
e/ou plagioclásio com até 2,5 mm, em geral 
saussuritizados e sericitizados, além de quartzo, 
com frequentes feições de corrosão e extinção 
ondulante. Em lâmina delgada constituem-se 
principalmente de uma textura inequigranular 
seriada, afanítica microcristalina, envolvendo 
fenocristais que perfazem entre 10% e 30% do 
total da rocha. Textura micrográfica ocorre com 
freqüência nos tipos porfiríticos e de matriz 
microfanerítica. Minerais varietais são raros (em 
geral  biotita),  enquanto os minerais  acessórios
são representados por opacos, apatita e zircão. 
Clorita, sericita e epidoto são os minerais 
secundários mais freqüentes, sobretudo 
nos tipos mais deformados, sugerindo a 
atuação de metamorfismo de grau baixo e/ou 
metassomatismo.

 Os riolitos do rio Manicoré possuem matriz 
afanítica a microfanerítica com fenocristais de 
quartzo, plagioclásio e álcali-feldspato, em ordem 
decrescente de abundância. Os fenocristais 
possuem contornos subédricos a euédricos, 
com quartzo mostrando engolfamento (corrosão) 
nas bordas. Podem atingir até 3 mm, porém no 
geral não ultrapassam 1 mm. Minerais opacos 

Figura 4.4. Aspecto de afloramento de (a) Riolitos (LB-05) e (b) Dacitos (LB-21B) do Grupo Colíder apresentando 
padrão de fraturamento N20⁰E/90⁰ e N40⁰W/50⁰SW.

e clorita são também abundantes, por vezes 
formando agregados com até 4 mm de diâmetro. 
Além destes, foram identificados ainda epidoto 
e calcita, produto de importante alteração 
hidrotermal resultado da percolação de fluídos 
(UP-76B).

4.1.2. Traquitos e Latitos

Comparativamente aos riolitos, os 
afloramentos de traquitos (e.g. UP-52, 55, 58 
– vide anexo II), por vezes acompanhados de
quartzo traquitos e latitos (e.g. UP-48, 50, 54, 
59), são menos comuns. Estes se diferenciam 
dos riolitos por terem maior quantidade de 
fenocristais de feldspatos e pela presença 
frequente de minerais máficos como biotita, em 
geral transformada para clorita.

Nas imediações do rio Buiuçu (LB-15A), já 
próximo do contato com os granitoides da Suíte 
Teodósia, as rochas traquíticas estão bastante 
venuladas e alteradas hidrotermalmente, 
contendo epidoto, biotita e em alguns pontos 
possui matriz com porções de coloração 
esbranquiçada, indicando um processo de 
alteração local (Figuras 4.5a,b). Nesta porção 
alterada  da  matriz,  a   rocha foi caolinizada, 
sendo   possível   identificar fenocristais de 
quartzo e feldspato. Microscopicamente  a  matriz 
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Figura 4.5. (a) Vênulas de quartzo, feldspato e epidoto em (a,b) Afloramento apresentando estrutura do tipo 
stockwork (LB-14).

é criptocristalina, quartzo-feldspática e em geral 
alterada para sericita. Estruturas stockwork, 
amigdalas e veios preenchidos por quartzo, 
feldspato e epidoto de espessura milimétrica a 
centimétrica e orientações variadas também são 
observadas (Figuras 4.5a,b). Além disso, foram 
observados tipos deformados nas imedia-
ções do médio curso do rio Buiuçu, tendo como 
característica principal a neoformação de epidoto 
em metalatitos (LB-65) e meta quartzo-latitos 

andesíticos (LB-71).

Rochas vulcânicas de composição traquítica 
também ocorrem no rio Roosevelt (UP-33), cerca 
de 300 m da sua foz, na forma de um lajedo na 
margem esquerda que se projeta cerca de 60 
m rio adentro (Figura 4.6a). Estas rochas são 
de coloração rosa-avermelhado, apresentando 
matriz afanítica envolvendo fenocristais de álcali-
feldspato e plagioclásio (Figura 4.6b). 

Vesículas e vênulas são comuns. Apresentam 
intenso fraturamento, numa disposição de blocos 
retangulares, além de um acamadamento plano 
paralelo de atitude N10oW/35oNE, concordantes 
aos acamadamentos So observado nos tufos do 
rio Aripuanã.

Entretanto, as maiores exposições de 
rochas de composição traquítica ocorrem a 
partir da estação UP-43 (rio Juma) até a UP-59 
(rio Branco), na forma de ilhas (Figura 4.7a) e 
corredeiras no leito e margens dos rios. Diferente 
da região do rio Buiuçu, os traquitos nessa 
área são isótropos, porém bastante alterados 
hidrotermalmente, sendo marcados por uma 
coloração que varia de rosa claro a vermelho 
alaranjado.

Estes traquitos possuem matriz com 
textura afanítica a microfanerítica fina, com 

quantidades variáveis de fenocristais de álcali-
feldspato, plagioclásio, além de agregados 
de minerais opacos (Figura 4.7b). Os feno-
cristais de feldspato na maior parte das 
amostras estão totalmente sericitizados e 
saussuritizados (Figura 4.8a), em alguns casos 
preservando apenas a forma do mineral. 
Clinopiroxênio é um mineral acessório cons-
tante nessas rochas e ocorre como peque-
nos cristais arredondados, bastante fraturados 
e com bordas alteradas para minerais opacos 
secundários (Figura 4.8b). O quartzo repre-
senta quase sempre menos que 5% do total 
de fenocristais presentes e ocorre também  
preenchendo, juntamente óxidos de ferro, vesí-
culas e algumas microfissura existentes na 
rocha. Tipos brechóides (autobrecha) são mais 
raros (UP-43B).
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Figura 4.6. (a) Aflorameto de traquito no rio Branco mostrando intenso fraturamento, responsável 
pela geração de blocos retangulares (UP-33); (b) Detalhe da amostra de mão do traquito (UP-33), 
caracterizado por matriz afanítica, em geral impregnada de óxido de Fe, e presença de fenocristais de 
álcali-feldspato eplagioclásio.

No geral, os traquitos possuem um grau mode-
rado a elevado de alteração intempérica, che-
gando a alcançar um nível de argilização 
avançada (e.g. UP-59), apresentando cor 
roxo-acinzentada e a mineralogia primária total- 
mente substituída por argilominerais e óxidos/
hidróxidos de ferro.

4.1.3. Tufos

Os tufos riolíticos são raros, aflorando tanto 
no rio Manicoré (UP-68B) quanto no rio Buiuçu 
(FS-58,60,63), predominando os tipos suporta-
dos por cristais. A matriz é em geral criptocris-   
talina a vítrea, apresentando porções porosa se 
devitrificadas. Os fenocristais de quartzo podem 
atingir até 2 mm, em sua maioria euédricosa 
subédricos com feições de embaiamento (engol- 
famento), sendo alguns esqueletais. Os cristais  
de álcali-feldspato são anédricos a subédricos 
com hábito prismático curto, enquanto o plagio-
clásio  tende  a   ser  do  tipo   tabular-ripirforme.    

Ambos encontram-se muito alterados para 
sericita e mostram oxidação intensa nas  bordas 
de fraturas e nas zonas de geminação.

4.1.4. Metavulcânicas e Filonitos de Ori-
gem Vulcânica

     Rochas vulcânicas deformadas são descritas 
nas diversas áreas visitadas, sobretudo nos rios 
Aripuanã (LB-19, 21B, 22A,B) e Buiuçu (LB-65, 
FS-66–videAnexoII). Em escala de afloramen-
toas metavulcânicas apresentam-se  xistosas, 
com coloração esbranquiçada a rosada,  local-
mente alaranjada (Figura 4.9a,b), sendo a 
foliação definida pela orientação de agregados 
de quartzo, muscovita e argilominerais. A  
foliação principal possui atitudes que variam de  
N45oE/80oSE a N80oE/70oSE, e secundaria-
mente   N70oW/66oSW, podendo esta última 
representar  um evento deformacional distinto. 
Essas  estruturas estão associadas a zonas de   
cisalhamento com cinemática dominantemente  
sinistral.  

Em lâmina, a matriz microcristalina quartzo-
feldspática apresenta grande quantidade de 
mica branca (muscovita), além de carbonato 
e argilominerais, envolvendo fenocristais de 
quartzo e feldspatos. Minerais máficos e opacos 

são escassos. A textura milonitica dessas rochas 
é caracterizada por mica preferencialmente 
orientada, definindo foliações que contornam 
fenocristais de quartzo com extinção ondulante, 
alguns deles exibindo estiramento, sombra de 
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pressão e recristalização dinâmica, geração 
de subgrãos, embora boa parte preserve ainda 
suas características ígneas originais (e.g. eue-
drismo). Há também, níveis fraturados com 
fluxo cataclástico – clastos imbricados e deslo-
cados - cujos indicadores cinemáticos confirma 
movimentos dominantemente sinistrais.

Além de quartzo, observam-se fenocris-
tais de feldspato, igualmente quebrados e 
imbricados, com alguns ainda euédricos. O 
plagioclásio possui textura anti-rapakivi, e 
com maclas de geminação curvas e termina- 
ções em cunha, enquanto  o   álcali-feldspato  

ainda preserva seu aspecto micropertítico. 
Carbonato ocorre em geral preenchendo 
fraturas. Apatita, opacos e titanita finamente 
granulada são os únicos minerais acessórios 
identificados. Epidoto, clorita e sericita neofor-
mados são os principais minerais secundários.

Em ultramilonitos é possível identificar 
localmente bandamento composicional definida 
pela alternância entre fitas de quartzo e feldspato, 
contendo cristais alongados com contatos 
interlobados, retos e côncavo-convexos, e 
níveis milimétricos ricos em muscovita (além de 
opacos) alinhada.

Figura 4.7. (a) Fotografia de afloramento no rio Juma, mostrando o modo de ocorrência dos traquitos 
e quartzo traquitos (UP-46); e (b) Variedade de traquito com textura porfirítica. (UP-46).

Figura 4.8. (a) Cristais de álcali-feldspato bastante alterados envoltos por uma matriz vítrea (UP-48a, nicóis 
paralelos, 20x); (b) Cristal de piroxênio altamente alterado (UP-59, nicóis cruzados, 100x).
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Figura 4.9. (a) Foto de rocha metavulcânica do Grupo Colíder apresentando aspecto geral da 
foliação N75oE/65oSE (LB-19A); e (b) Afloramento de rocha metavulcânica mais intensamente 
deformada, demonstrando aspecto xistoso. Notar o afloramento na forma de pináculos ressaltando 
a foliação subverticalizada N50oE/80oSE(LB-22A).

4.2. Suíte Teodósia (PP4gt)

A granitogênese cálcio-alcalina existente 
no sul do Amazonas foi agrupada por Bahia e 
Oliveira (2005), CPRM (2006a) e Almeida et 
al. (2009) na Suíte São Romão (RIZZOTTO et 
al. 2005), cuja área-tipo foi definida original-
mente por Ribeiro e Vilas Boas (2003) na Folha 
Rio São João da Barra, situada no noroeste de 
Mato Grosso. Em sua área-tipo o Granito São 
Romão compreende um conjunto de corpos 
graníticos de granulação fina e coloração cinza 
a cinza-rosada, anteriormente incluídos no 
Complexo Xingu por Silva et al. (1974).

No noroeste do Mato Grosso (RIBEIRO; 
VILAS BOAS, 2003) dominam monzogranitos 
finos, com variedades subvulcânicas, e subor-
dinados granodioritos, possuindo estilo defor-
macional variado, onde estruturas miloníticas e 
gnáissicas (bandadas) predominam sobre os 
tipos isótropos, as quais possuem trend 
NW-SE a WNW-ESE concordante com a 
megaestruturação regional. Apresenta quimis-
mo metaluminoso a peraluminoso e trend 
cálcio-alcalino de alto-K, sendo interpretado 
como granitos pós-colisionais de ambiente de 
arco continental com idades em torno de 1770 
± 9 Ma (U-Pb ID TIMS  zircão, CPRM, 2005).

Na   Folha   Sumaúma,    rochas    similares

afloram na porção sul-sudeste sob a forma de 
matacões, boulders e lajeados de grande porte, 
compreendendo as áreas dos rios Roosevelt, 
Guariba, Paxiuba, Aripuanã, alto Buiuçu e mais 
raremente no rio Manicoré. Estas rochas se 
apresentam em geral isótropas, com cor cinza 
claro, e leves tons rosados, textura equigranular 
média a grossa a localmente porfirítica.No entanto, 
podem ser observados litótipos deformados, que 
apresentam feições cataclásticas a miloníticas 
de média temperatura (acima dos 400oC) 
associadas a zonas de cisalhamento de direção 
NW-SE. Essas zonas de cisalhamento são mais 
comuns no rio Roosevelt, compreendendo um 
corredor de deformação com aproximadamente 
30 km de largura e mais de 50 km de extensão, 
adentrando na Folha Rio Roosevelt.

Apesar das rochas tratadas aqui serem 
cálcio-alcalinas, assim como aquelas do norte do 
Mato Grosso (São Romão, São Pedro, Nhandu, 
etc.), algumas diferenças importantes devem 
ser levadas em conta. Entre elas podem-se 
citar particularidades químicas, como assinatura 
crustal mais acentuada, o predomínio de tipos 
isótropos, raridade de termos subvulcânicos, 
série magmática com composição expandida e 
idades ligeiramente mais jovens (5-10 Ma). De 
acordo com essas evidências propõe-se a cria-
ção  de  uma nova unidade  na Folha Sumaúma, 
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denominada informalmente de Suíte Teodósia. 
Esta nova suíte pode representar uma etapa 
mais jovem do magmatismo cálcio-alcalino neste 
setor do Domínio Juruena, refletindo um diferente 
estágio na evolução geodinâmica regional.

A sua área-tipo está localizada na cachoeira 
da Teodósia, rio Aripuanã, a montante cerca de 75 
km da vila do Carmo (BR-230) e 9 km da foz do 
rio Paxiuba. A cachoeira da Teodósia apresenta 
cerca de 500 m praticamente contínuos de 
blocos, matacões e extensas lajes, onde afloram
rochas representativas de todas as fácies. 
Aflora um hornblenda-biotita sienogranito (LB-
31A) a granodiorito (LB-31B), cinza, isótropos, 
com textura equigranular de grão médio a 
grosso a localmente porfirítico, possuindo 
percentual de minerais máficos variando de 10 
a 20%, em geral na forma de agregados máficos
subcirculares ou irregulares. Neste ponto 
enclaves microgranulares são raros. Entretanto, 
200 m a montante estes enclaves passam a ser 
mais freqüentes, sendo dominantes os tipos 
quartzo dioríticos a tonalíticos com evidências 
de deformação localizada (LB-31C,D). Por 
mais 1 km este conjunto continua aflorando  
Relações de campo mostram cristais pingados 
do granito hospedeiro nos enclaves, com este 
último por vezes apresentando contatos flame
like ou interdigitados, sugerindo um processo 
de interação física e co-existência entre ambos 
(mingling). A orientação do eixo maior dos 
enclaves indica direções de fluxo magmático 

variando de 300ºAz a 315ºAz e 90ºAz.

A Suíte Teodósia possui amplo espectro 
composicional no diagrama QAP (Figura 
4.10), variando desde quartzo dioritos (em geral 
na forma de autólitos) a sienogranitos, com 
dominância de monzogranitos, sendo sub-
divididos em quatro fácies principais: a) 
quartzo diorítica (PP4gtqd); b) granodiorítica 
(PP4gtgt) e c) granítica e leucogranitos asso- 
ciados (PP4gtgr), francamente dominante, que 
pode apresentar-se localmente (d) magnética 
(PP4gtsm), identificada apenas com auxílio da 
aerogeofísica. Essa suíte apresenta-se em 
contato intrusivo e tectônico com as (sub) 
vulcânicas Colíder, sendo intrudido também 
pela Suíte Igarapé das Lontras. Entretanto, as 
relações de campo diretas são bastante 
escassas e nem sempre conclusivas, sendo 
esses contatos geológicos em sua grande 
maioria inferidos ou delimitados com o auxílio 
de sensores remotos.

Numa tentativa de correlacionar a Suíte 
Teodósia com os as unidades cálcio-alcalinas 
de Mato Grosso, pode-se, de um modo geral 
associar a fácies granítica, representada por 
seus tipos porfiríticos, com os granitoides 
São Pedro, enquanto os tipos equigranualres 
guardam semelhança comos litótipos da Suíte 
São Romão (RIBEIRO; VILAS BOAS, 2003). 
As fácies granodiorítica-tonalítica e quartzo 
diorítica apresentam maior afinidades meso e 
macros-cópicas como as rochas incluídas 
na Suíte Vitória (Frasca e Borges, 2005).
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Figura 4.10. Classificação das rochas da Suíte Teodósia no diagrama QAP e QM(A+P) de 
Streckeisen (1976). 3a. Sienogranito; 3b. Monzogranito; 4. Granodiorito; 5. Tonalito; 8*. 
Quartzo Monzonito; 9*. Quartzo Monzodiorito; 10*. Quartzo Diorito; 9. Monzodiorito; 10. Diorito.

4.2.1. Fácies Granítica (PP4γtgr,tsm)

Esta fácies é a dominante no âmbito da Suíte 
Teodósia, sendo formada por granitoides senso 
stricto que afloram desde o rio Aripuanã (a leste) 
até o rio Roosevelt (a oeste), passando pelos 
rios Paxiuba e Guariba, além do rio Manicoré. 
As rochas desta fácies são caracterizadas por 
ocorrerem como lajes e matações (Figura 4.11a,b) 
amplamente distribuídos no leito ou nas margens 
das drenagens, apresentando composições 
variando de monzogranítica a sienogranítica 
(Tabela 4.1, Figura 4.12). Possuem cor cinza 
claro a cinza rosado, são isótropos e com textura 
equigranular média a discretamente porfirítica, 
apresentando entre 5 e 15% de megacristais de 
álcali-feldspato (e.g. MA-05, 09B1, LB-52A, 53B, 
FS-36, 34, 41a – vide anexo II). Associados a 
estes granitoides, cujos máficos principais são 

biotita e hornblenda, podem ser encontrados 
localmente leucogranitos (FS-41B, 67B).

Tipos protocataclásticos a cataclásticos, 
miloníticos, e mais raramente gnáissicos, são 
descritos em faixas similares às observadas 
na fácies granodiorítica dos perfis estudados. 
Intrudindo estes granitoides ocorrem aplitos, 
em geral como bolsões e diques apresentando 
espessura centimétrica a métrica e acentuado 
controle estrutural. Estes diques tendem a 
se apresentar subparalelos com atitudes 
preferenciais de N20-30ºW/90º (Figura 4.11b). 
Enclaves das fácies granodiorítica e quartzo 
diorítica são observados com relativa freqüência. 
Petrograficamente as rochas destas fácies se 
assemelham aos tipos da fácies granodiorítica, 
apresentando variação em geral apenas na 
proporção entre os feldspatos.
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Figura 4.11. Aspecto geral da fácies granítica (Suíte 
Teodósia) onde dominam (a) Lajes abau-
ladas associadas a matações e blocos (rio 
Guariba); e (b) Diques aplíticos com contro-
le estrutural N20o-30oW (LB-44).

4.2.2. Fácies Granodiorítica-Tonalítica (PP4γtgt)

Esta fácies é representada por (hornblenda)-
biotita granodioritos e mais raramente tonalitos, 
e aflora na parte sul da área (Figura 4.12a), 
desde a região do rio Roosevelt (RB-15, 16, 18, 
19, 24, 25, 27 – vide Anexo II), passando pelos 
rios Guariba (UP-109) e Paxiuba (FS-45, 51), 
até o rio Aripuanã (LB-31, 40), numa orientação 
a grosso modo E-W. Excepcionalmente estas 
rochas são observadas no rio Buiuçu 
(LB-67). Estão associados com freqüência 
com os litótipos da fácies quartzo-diorítica, os 
quais são formados por dioritos, quartzo-dioritos 
e quartzo monzonitos, que tendem a ocorrer na 
forma de enclaves (vide subitem enclaves).

Esta fácies é dominada essencialmente 
por granodioritos (Tabela 4.2, Figura 4.10) de 
cor cinza claro a cinza rosado e textura variando 
de equigranular média (Figura 4.12b) a grossa 
a porfirítica (Figura 4.12c,d). Quando alterados 
mostram colorações amareladas (a ocres) a 

avermelhadas. Também são caracterizados por 
apresentar um aspecto mosqueado, definido pela 
presença de aglomerado máficos subcirculares 
distribuídos pontualmente na rocha (Figura 
4.12b). Podem ocorrer ainda como enclaves 
(e.g. LB-69B) na fácies granítica, indicando ser 
cronologicamente mais velha do que esta última.

Em geral apresentam estruturas maciças 
e isótropas, mas tipos foliados são também 
identificados, com foliação magmática (Figura 
4.12 d) ou deformação no estado sólido em grau 
variado, sob regimes de temperatura distintos, 
conforme descrito mais adiante. A matriz 
dessas rochas pode apresentar-se localmente 
com quartzo exibindo recristalização dinâmica 
(cominuição de grãos, extinção ondulante e 
geração de subgrãos) associados a fraturas 
localizadas e incipiente foliação. Esta última é 
definida pelo tênue alinhamento preferencial 
dos minerais máficos (biotita e anfibólio). A 
associação mineral destes litótipos é composta 
por microclínio (em geral micropertítico), quartzo, 
plagioclásio, tendo biotita e hornblenda como 
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minerais máficos dominantes.

Os álcali-feldspatos são comumente pertí-
ticos, com contornos anédricos a subédricos, 
compondo a maior parte dos megacristais nos 
tipos porfiríticos. No plagioclásio observa-se 
zoneamento composicional normal a oscilatório, 
com as zonas mais cálcicas ocorrendo 
frequentemente saussuritizadas e bordas 
localmente corroídas (contornos localmente 
embainhados). A biotita apresenta cor amarelo 

palha a marrom esverdeado, enquanto o 
anfibólio possui cor variando de verde oliva a 
verde azulado. Os minerais acessórios mais 
importantes são titanita, que ocorre tanto como 
cristais euédricos isoloados ou anédricos 
bordejando opacos, e opacos, quase sempre 
associados com a biotita. Epidoto, allanita, zircão 
e apatita são fases acessórias menos comuns, 
enquanto clorita, epidoto, sericita-muscovita 
correspondem aos minerais secundários.

Figura 4.12. Aspecto geral da fácies granodiorítica da Suíte São Romão, (a) Aflorando como 
blocos, matações e lajedos de ampla dimensão (Corredeira da Teodósia, rio Aripuanã, LB-31). Domina 
(b) Textura equigranular a média-grossa, por vezes mosqueada, a (c) Porfirítica. Notar também os
enclaves máficos orientados (foliação magmática) e com cristais pingados da encaixante (rio Paxiúba,
FS-46) (d) Foliação tectônica é identificada ocasionalmente, definida pelo alinhamento preferencial de
máficos e feldspatos (rio Paxiuba, FS-51).

B

A
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Tipos principais classificação % qz kf pg anf bt ms tt all ep zi ap op px cl ss

monzogranito

hb monzogranito fin RB-26 28 30 30 10 - tr 2 - tr tr tr tr - - -

bt monzogranito à hb MA-05 22 34 20 2 20 1 - - - - 1 - - - -

bt monzogranito à hb FS-36 33 33 22 3 7 - - - 3 - 1 2 - - -

bt monzogranito à hb FS-34 33 33 22 3 7 - - - - - - 2 - -

monzogranito 
(fluxo magmático

hb-bt monzogranito 
foliado RB-27 25 35 30 5 5 tr tr - tr tr tr tr - tr -

monzogranito (pro-
tocataclástico)

bt-hb monzogranito 
protocataclástico LB-67 22 28 23 12 8 - 2 1 2 tr tr 2 - - -

hb monzogranito proto-
cataclástico RB-19A 25 30 25 15 - tr 1 - tr tr tr tr - 4 -

bt monzogranito proto-
cataclástico LB-37 25 27 28 tr 8 - - - 2 - tr 2 - - 8

monzogranito 
(cataclástico)

cl-ep monzogranito gra-
nofírico cataclástico RB-25B 20 33 30 - - tr tr - 10 tr tr tr - 7 -

cataclasito 
quartzo-feldspático RB-25C 60 30 - - - - - - 7 - - - - 3 -

monzogranito 
(protomilonítico)

hb monzogranito proto-
milonítico RB-19B 25 35 25 10 3 tr 1 tr tr tr tr 1 - - -

bt-hb monzogranito 
protomilonítico RB-18 25 30 25 10 10 tr tr tr tr tr tr tr - tr -

monzogranito 
(milonítico)

bt-hb monzogranito 
milonítico RB-16A 25 35 25 10 5 - tr - tr tr tr tr - tr -

hb monzogranito 
milonítico RB-15C 28 32 30 7 3 tr tr - tr tr tr tr - tr -

bt monzogranito mi-
lonítico LB-69A 25 30 23 - 10 - tr - 10 - tr 2 - - -

monzogranito 
(gnáissico)

bt-hb monzogranito 
porfirítico gnáissico RB-24 25 35 23 7 8 tr 2 - - tr tr tr - - -

bt-hb monzogranito 
porfirítico gnáissico RB-25A 25 35 25 5 10 tr tr - - tr tr tr - - -

hb-bt ortognaisse mon-
zogranítico UP-109 35 23 25 8 8 - 1 - - tr tr tr - tr -

bt ortognaisse monzo-
granítico RB-28 30 35 20 - 15 tr tr - tr tr tr tr - tr -

sienogranito

bt sienogranito FS-41A 25 45 20 - 7 - 1 - 2 - - - - - -

bt sienogranito à hb MA-09B1 28 33 13 1 25 - - - - - - - - - -

hb-bt sienogranito LB-31A 35 40 10 8 4 - tr - 2 tr tr 1 - - -

bt-hb sienogranito LB-40 35 45 5 7 6 - tr - - - tr 2 - - -

sienogranito 
(milonítico)

hb sienogranito mi-
lonítico RB-19C 30 40 20 5 2 tr 1 1 - tr tr 1 - - -

hb sienogranito mi-
lonítico RB-16B 25 40 20 10 5 - tr - tr tr tr tr - tr -

leucogranito

leucomonzogranito FS-67B 30 35 10 - - - - - 5 - - - - - 20

bt leucomonzogranito UP-113 19 35 42 - 4 - - - tr - - tr - - -

leucossienogranito FS-41B 35 55 7 - 2 - - - 1 - - - - - -

Tabela 4.1. Análise modal de amostras representativas da fácies granítica da Suíte Teodósia.

Abreviaturas: qz. Quartzo; kf. Álcali-feldspato; pg. Plagioclásio; anf. Anfibólio (hornblenda); bt. Biotita; ms. Muscovita; tt. Titanita; all. Alanita; 
ep. Epidoto; zi. Zircão; ap. Apatita; op. Opacos; aug. Augita; px. Piroxênio; cl. Clorita; ttsec. Titanita secundária; epsec. Epidoto secundário; ss-arg. 
Saussurita-argilominerais; my. mirmequita; ox. Óxido de Ferro e Titânio; ac. Actinolita; ens. Enstatita. tr. traços (< 1%). Valores expressos em %.

4.2.3. Fácies Quartzo-Diorítica e Rochas Afins 
(PP4γtqd)

Rochas máficas ocorrem de modo 
subordinado na Suíte Teodósia, aflorando 
preferencialmente em áreas restritas na bacia 
do rio Guariba, associadas a granodioritos e 
monzogranitos. Os termos mais máficos da Suíte 
Teodósia são compostos por quartzo dioritos 
(Figura 4.13a), quartzo monzodioritos e quartzo 

monzonitos (Tabela 4.3; Figura 4.10), boa parte 
deles ocorrendo na forma de enclaves.

Estes enclaves possuem formas, 
dimensões e orientações variadas, podendo 
apresentar-se subcirculares, elípticos ou com 
formas totalmente irregulares, com dimensões 
que variam de centimétricas a métricas (Figura 
4.13 b-d). Apesar do domínio de enclaves de 
composição máfica, alguns raros enclaves 
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ácidos podem ser observados. Os contatos dos 
enclaves com a encaixante granítica podem 
ser retilíneos, abruptos a interlobados, difusos 
e com local borda de reação. É comum ainda a 
presença de enclaves com cristais pingados de 
feldspato da hospedeira, sugerindo a existência, 
ao menos localmente, de processos ligados a 
mistura de magmas (co-existência ou mingling) 
(Figura 4.13b).

Nos rios Aripuanã e Guariba, as orientações 
identificadas nos enclaves lenticulares e 
principalmente elípitcos (Figura 4.13c) indicam 
direções dominantes para WNW-ESE a NW-SE, 
variando de 270⁰Az a 335⁰Az, localmente com 

direções NE-SW (50⁰Az a 70⁰Az). Estas 
direções são  muitas vezes acompanhadas pelo 
alinhamento preferencial dos megacristais 
tabulares de álcali-feldspato identificados 
nos granitoides hospedeiros (285⁰Az a 
320⁰Az), indicando uma importante foliação 
de fluxo magmático existente nesta parte do 
corpo. As rochas dessa fácies apresentam 
textura equigranular média a grossa, 
localmente fina quando na forma de enclaves 
microgranulares máficos, compostos essen-
cialmente por plagioclásio, anfibólio, biotita e 
quantidades subordinadas de quartzo e mais 
raramente álcali-feldspato.

Figura 4.13. Aspecto macroscópico de (a) Biotita-hornblenda quartzo diorito (UP-116A) a tonalitos, também 
ocorrendo como enclaves sob formas e tamanhos variados, podendo ser do tipo (b) Subcircular, 
(c) Alongado (LB-31D) ou (d) Irregular (MA-08B). A presença de contatos reentrantes e em cúspide,
e de cristais de álcalifeldspato pingados da encaixante no enclave, sugerem a coexistência de magmas
(magma mingling).
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Plagioclásio ocorre como cristais tabulares 
e quadráticos, bem formados, subédricos, 
apresentando seu núcleo cálcico saussuritizado 
e podem eventualmente possuir um alinhamento 
preferencial. O quartzo em geral é anédrico, 
granular, apresentando-se localmente com 
extinção ondulante e mais raramente formando 
núcleos poligonizados. Microclínio é mais raro 
(dificilmente ultrapassa 10% da rocha), sendo do 
tipo pertítico, anédrico e exibe geminação Tartan. 
Os máficos presentes são anfibólio verde oliva 
a verde azulado (hornblenda hastingsítica?) e 
biotita marrom palha em geral associados, por 
vezes parcialmente alterados para clorita. Os 
minerais acessórios mais importantes são titanita, 
opacos (magnetita), além de allanita, epidoto e 
zircão, que formam, juntamente com a biotita e o 
anfibólio, aglomerados circulares ou irregulares. 
Estes agregados tendem a estar alinhados de 
forma incipiente, na mesma direção observada 

pelos cristais tabulares de plagioclásio.

4.2.4. Protocataclasitos e Cataclasitos

Nos rios Aripuanã (LB-37), Buiuçu (LB-67) 
e, sobretudo Roosevelt (RB-19 a RB-25), 
afloram rochas graníticas (Tabelas 4.1 e 4.2) 
submetidas a deformação de baixa tempe-
ratura gerando tipos protocataclásticos (LB-37, 
43, RB-19a) a cataclásticos (RB-25B,C). Nesses 
granitoides é comum apresença de grãos quebra- 
dos, angulosos, deslocados, possuindo percen- 
tual variável de matriz cominuída (< 10%), 
além de quartzo com leve extinção ondulante, 
princípio de geração de subgrãos e fraturas
paralelas cortando a rocha. Uma foliação
magmática subsolidus, possivelmente associada 
a colocação do corpo, não está descartada,
mas faixas miloníticas e tectônica rúptil pos-
terior também são identificadas.

Abreviaturas: qz. Quartzo; kf. Álcali-feldspato; pg. Plagioclásio; anf. Anfibólio(hornblenda); bt. Biotita; ms. Muscovita; tt. Titanita; all. Alanita; ep. 
Epidoto; zi. Zircão; ap. Apatita; op. Opacos; aug. Augita; px. Piroxênio; cl. Clorita; ttsec. Titanita secundária; epsec. Epidoto secundário; ss-arg. 
Saussurita-argilominerais; my. mirmequita; ox. Óxido de Ferro e Titânio; ac. Actinolita; ens. Enstatita. tr. traços (< 1%). Valores expressos em %.

Tabela 4.2. Análise modal de amostras representativas da fácies granodiorítica da Suíte Teodósia.

Tipos principais classificação código qz kf pg anf bt ms tt all ep zi ap op cl tts eps ss

tonalito bt-hb tonalito FS-44 15 5 35 20 5 - 1 1 2 - - 1 - - - -

tonalito 
(milonítico)*

bt tonalito fino
milonítico à hb LB-31D 20 5 50 10 11 - - - 6 - tr 4 - - - -

granodiorito

bt-hb 
granodiorito FS-45 25 10 45 14 5 - 1 1 2 - - 1 - - - 10

bt-hb 
granodiorito UP-116B 17 12 50 5 11 tr - 1 - - 1 2 - - 1

granodiorito 
(enclave)

bt-hb 
granodiorito* LB-69B 15 18 40 13 10 1 - 2 - tr 3 - - - -

granodiorito 
(protomilonítico)

hb-bt 
granodiorito 

protomilonítico
LB-31C 10 20 55 9 4 - tr - 1 tr tr 1 - - - -

granodiorito 
(gnáissico)

hb-bt 
granodiorito 

gnáissico
FS-51 20 15 20 10 15 - - - 3 - - 2 - - - 15

bt granodiorito 
gnáissico FS-46A 20 20 - - 10 - - - 4 - - 1 - - - 45

bt granodiorito 
porfirítico
gnáissico

FS-46B 20 20 15 - 10 - - - 4 - - 1 - - - 30
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Observam-se sinais de deformação com 
intensidade variável, onde a de caráter mais 
incipiente  é caracterizada por uma sutil orienta-
ção preferencial dos minerais micáceos (e.g.
RB-18, 24, 26). Notou-se ainda uma ten-
dência, relativamente regular, na diminuição do 
tamanho dos cristais (recristalização dinâmica) 
em direção à foz do rio Roosevelt, já a partir da 
estação RB-20.

Em geral os tipos cataclásticos apresen-
tam em lâmina delgada uma textura porfirítica 
definida pela presença de megacristais de 
feldspatos envoltos por uma matriz quartzo-
feldspática de granulação fina. Os megacristais 
são compostos sobretudo por microclínio e 
plagioclásio, ambos ocorrendo com as bordas 
irregulares e por vezes com mirmequitos (nos 
tipos com textura granofírica).

A  matriz  perfaz  cerca  de  60%  a  90% da 
rocha e é composta por finos grãos anédricos de 
quartzo e feldspatos (alguns aparecem poli-
gonizados) e intercrescidos. Uma textura cata- 
clástica é definida pela existência de fragmentos 
angulosos  de  material  escuro  e  fino  (pseudo-

taquilito) e de  grãos  quebrados  de  quartzo e, 
mais raramente, de álcali-feldspato entrecor-
tados por vênulas de quartzo “dente de cão”. No 
material escuro e fino é possível identificar 
diminutos grãos de epidoto e clorita. Nem 
sempre é possível identificar a rocha pré-
existente, porém a presença de feldspatos e 
quartzo sugere se tratar de granitóide.

Nestes tipos cataclasados também ocorrem 
agregados máficos formados por lamelas de 
clorita, epidoto, mineral opaco e titanita (epidoto 
e clorita possivelmente substituem minerais 
máficos como anfibólio e/ou biotita). Os minerais 
acessórios são titanita, opaco, zircão e apatita. 
Observam-se vênulas preenchidas por clorita e 
epidoto, deslocadas por microfalhas mais jovens 
preenchidas por quartzo e epidoto.

4.2.5. Protomilonitos, Milonitos e Tipos 
Gnáissicos

Os granitoides que afloram no leito dos rios 
Roosevelt e Aripuanã mostram grau variável de 
deformação (Tabelas 4.1 e 4.2), estando esta 
concentrada em faixas miloníticas de  direção 

Tipos 
principais classificação % qz kf pg anf bt tt all ep zi ap op px cl ss

qz diorito

bt-hb qz-diorito* FS-48A 15 5 60 19 1 - - 4 - - 1 - - 45

bt-hb qz-diorito MA-06E 10 1 49 25 13 1 - - - - 1 - - -

bt-hb qz-diorito UP-116A 15 5 55 10 13 tr - tr tr tr 2 tr - -

bt-hb qz-diorito* FS-42 25 20 45 20 7 1 - 2 - - 1 - - 40

qz monzo-
diorito

bt-hb qz-monzo-
diorito FS-48B 5 10 25 30 10 - 1 10 - - - - - 9

hb-bt qz-monzo-
diorito FS-53 7 7 35 20 20 - - 4 - - 2 - - 5

bt qz monzodiorito* MA-09B2 10 8 42 - 40 - - - - - - - - -

bt-hb micro-qz-mon-
zodiorito* FS-52C 10 10 5 30 10 2 - 3 - - 1 - - 29

qz mon-
zodiorito 
(meta)

hb-bt qz monzodiori-
to milonítico UP-116C 14 8 55 7 11 1 - tr tr - 1 3 tr -

hb-bt micro-qz-mon-
zodiorito gnáissico* FS-52B 5 5 20 30 30 2 - 6 - - 2 - - -

qz monzo-
nito

ep-ac meta qz-mon-
zonito LB-70 10 19 22 - 3 1 - 20 tr - 5 - - -

gabronorito hb-bt-ens qz-gabro-
norito LB-34B 8 - 50 10 12 - - - - - 5 15 - -
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NW-SE que podem alcançar 20 a 30 km.

Os tipos protomiloníticos apresentam-se 
em seção delgada com uma textura, definida 
pela presença de porfiroclastos de microclínio, 
plagioclásio e, mais raramente de anfibólio 
envoltos por uma matriz formada por grãos 
recristalizados de quartzo e feldspato (e.g. 
RB-16, 18, 19B, LB-31C; Figura 4.14a). Os 
porfiroclasto de feldspatos (geralmente micro-
clínio) ocorrem fraturados, com indícios de 
deformação interna como extinção ondulante, 
além de textura “core and mantle”. Observa-se 
discreta foliação definida pelo alinhamento dos 
minerais máficos, como biotita, hornblenda, 
incluindo também titanita e opacos, que 
contornam os porfiroclastos. Não se observa 
estiramento mineral importante dos porfiro-
clastos, assim como vestígios da textura 
ígnea original. Os minerais acessórios obser-
vados são titanita (mais abundante), allanita, 
apatita, zircão e opacos. Veios e bolsões 
de quartzo e pegmatitos foram observados 
cortando granitos (e.g. RB-19A; Figura 4.14b), 
por vezes interceptados por um sistema de 
falhas/fraturas NW-SE e NE-SW.

Nas variedades milonítica (RB-15C, 16A,B, 
19C, LB-31D, 69A, 48A), a quantidade de matriz 
quartzo-feldspática finamente recristalizada 
(dinâmica) aumenta de forma significativa, além 
da maior frequência de fitas de quartzo e mais 
subordinadamente de contatos poligonizados. 
Os porfiroclastos existentes na maior parte 
são formados por microclínio, por vezes 
com textura anti-rapakivi preservada (Figura 
4.15a), e subordinadamente plagioclásio, arre- 
dondados, rotacionados, possuindo caudas de 
recristalização (sombras de pressão). Podem 
apresentar também intenso fraturamento, 
extinção ondulante e geminação curvilínea, 
sendo freqüentemente contornados por biotita e/
ou anfibólio preferencialmente orientados 
(Figura 4.15b).

            Nas zonas de mais alto strain estes  gra-
nitoides adquirem aspecto de augen gnaisses 
ou gnaisses bandados (FS-51, RB-24, 25A, 28, 
UP-109, FS-46A,B), sendo comum a presença de 
uma matriz dominada por contatos poligo-
nizados e cristais com extinção ondulante 
com padrão tipo tabuleiro de xadrez, indi-
cando atuação de deformação a temperaturas
superiores a 500oC (e.g. PASSCHIER;
TROUW, 1996). Nestas zonas tornam-se fre-
quentes a alternância entre níveis quartzo- 
feldspáticos centimétricos e níveis máficos mili- 
métricos, preferencialmente orientados, estes 
últimos compostos por biotita, clorita, anfibólio e, 
eventualmente, epidoto.

Figura 4.14 a. Fotografias de afloramentos mos-
trando (a) foliação milonítica NE-SW em monzo-
granito (RB-16A).

Figura 4.14 b. Fotografias de afloramentos mos-
trando detalhe dos veios de quartzo deslocados por 
falhas sinistrais reversas (RB-25).

A

B
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Figura 4.15. Fotomicrografias mostrando (a) Megacristal de plagioclásio (centro) bordejado por cristais 
de microclínio (textura antirapakivi, UP-25A, nicóis cruzados, 20x); (b) Foliação milonítica e ribbons de 
quartzo contornando porfiroclastos ocelares de feldspato em hornblenda-biotita monzogranito 
milonítico(RB-16, nicóis paralelos, 20x).

4.3. Suíte Igarapé das Lontras (PP4gil)

O termo Teles Pires foi usado inicial-
mente por Silva et al. (1974) para denominar 
corpos graníticos intrusivos, subvulcânicos, de 
tendência alasquítica, quase sempre exibindo 
feições circulares. Para Silva et al. (1980) estes 
granitos representam a parte plutônica do “Grupo 
Uatumã” e são constituídos petrograficamente 
por granitos porfiríticos, microgranitos, granitos 
gráficos, granófiros, granitos rapakivi e riebeckita 
granitos com idade Rb-Sr (rocha-total) de 1550 
Ma. Basei (1977) obteve, para uma associação 
de riolitos e granitos, considerada com o perten- 
centes à Suíte Teles Pires, idade Rb-Sr similar 
(1552 ± 18 Ma; 87Sri/86Sri 0,7042). Entretanto, 
dados U-Pb SHRIMP em zircão mostram idade 
de 1740 ± 12 Ma para os granitos Teles Pires 
(SANTOS et al., 2000), apontando para 
um resetting do sistema Rb-Sr em 1500 Ma 
provocado pelo evento magmático Serra da 
Providência.

              Pinho (2002a,b) sugere  a denominação Suíte 
Vulcano-Plutônica Teles Pires, considerando as 

proposições de Santos et al. (2000) a respeito 
do vulcanismo Uatumã e tendo por base os 
resultados U-Pb ID TIMS em zircão (1,80-1,75 
Ga) das mesmas amostras estudadas por Basei 
(1977). A autora considera esta denominação 
como sendo a mais apropriada para incluir o 
vulcanismo e plutonismo Paleoproterozoico 
aflorante no norte do Mato Grosso, retirando-
os do Supergrupo Uatumã (1,90-1,87 Ga). Sua 
associação com o Grupo Uatumã também está 
descartada no presente trabalho, considerando-
se as diferenças geográficas e geocrono-
lógicas existentes entre ambos. A área tipo 
do Grupo Uatumã dista mais de 600 km da área 
estudada, além de constituir parte de uma 
outra província geocronológica. O vulcano plu- 
tonismo que compõe o Evento Uatumã apresen-
ta em geral idades que variam de 1870-1890 
Ma (e.g. SANTOS et al., 2000; SANTOS, 
2003; ALMEIDA, 2006; VALÉRIO, 2006), 
cerca de 120 a 140 Ma mais antigas do que 
as encontradas para o magmatismo Teles Pires 
(e.g. CPRM, 2005; este trabalho).

A B
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     De acordo com Barros et al. (2009), a 
Suíte Vulcano-Plutônica Teles Pires na região de 
Moriru é marcada por um quimismo cálcio-
alcalino, de natureza pós-colisional, mesma 
conclusão obtida por CPRM (2005) para a área 
de Alta Floresta e arredores. Segundo CPRM 
(2005) a Suíte Teles Pires inclui um conjunto 
de corpos graníticos cálcio-alcalinos de alto-K, 
pós-orogênicos, não deformados, plutônicos e 
subvulcânicos, compostos predominantemente 
por biotita granitos avermelhados, associados 
a rochas subvulcânicas subordinadas. Afloram 
sob forma de stocks e batólitos subcirculares 
a elipsoidais, condicionados pela estruturação 
regional dominante (WNW-ESE), sendo em geral 
intrusivos nas rochas vulcânicas do Grupo 
Colíder.

Na folha estudada, a terminologia Suíte 
Teles Pires foi adotada por CPRM (2005, 2006), 
sendo utilizada para englobar granitos e sub-
vulcânicas com características similares aos do 
Granito Teles Pires, evitando-se atribuir o adje-
tivo “intrusivo” (ou “vulcano-plutônico”), visto que 
o código internacional de nomenclatura estrati-
gráfica permite o uso do termo “suíte” tanto para
englobar rochas vulcânicas (efusivas), quanto
plutônicas (intrusivas).

Entretanto, os resultados químicos compa-
rativos entre as rochas estudadas e aquelas 
provenientes da área-tipo do Granito Teles Pires 
(SILVA et al., 1980) não apresentaram simi-
laridades composicionais (vide capítulo 5.4). 
Mesmo procedimento foi adotado com os grani-
toides da Suíte Nova Canaã, aflorantes a sul, no 
norte de Mato Grosso, mas os resultados foram 
os mesmos. Nesse sentido propõe-se a termi-
nologia Suíte Igarapé das Lontras para agrupar o 
conjunto de corpos graníticos cartografados na 
Folha Sumaúma. O corpo com amostra datada e 
com resultado de análise química está situado 
no rio Buiuçu, junto a foz do igarapé das Lontras, 
considerado área-tipo da unidade.

A área-tipo desta unidade está localizada 
no alto curso do rio Buiuçu (afluente da margem 
direita do rio Aripuanã), próximo a foz do 
igarapé das Lontras, num trecho aproximado 
de 1km. Ocorre um corpo circular constituído 
por sienogranitos de grão médio a grosso e 
metarriolito pórfiro, contendo quartzo azulado, 
biotita e muscovita, além de epidoto e clorita, 
possuindo máficos em torno de 3%. Merece 
destaque a presença de sulfetos disseminados 
na matriz ou preferencialmente preenchendo 
fraturas, essas últimas com espaçamento 
centimétrico a decimétrico e com direção N50E 
e N60W.

As rochas desta suíte estão distribuídas na
porção centro-noroeste da Folha Sumaúma e no 
extremo sudeste da mesma, numa faixa aproxi-
mada WNW-ESE. Formam um grupo de apro-
ximadamente doze intrusões, com tamanhos va-
riados, aflorantes ao longo das bacias dos rios 
Aripuanã, Guariba, Buiuçu e Manicoré. Intrudem 
com freqüência as rochas vulcânicas do Grupo 
Colíder (rios Buiuçu e Manicoré) e os granitoi-
des São Romão (rios Aripuanã e Roosevelt). Sua 
forma de ocorrência está restrita a matacões e 
lajes (Figura 4.16a), com tamanho variado, ao 
longo das drenagens ou mais raramente as 
margens da rodovia Transamazônica.

Os litótipos correlacionados a Suíte 
Igarapé das Lontras são compostos dominante-
mente por monzogranitos e sienogranitos, além 
de álcali-feldspato granitos e mais raramente 
quartzo monzonitos e quartzo sienitos (Tabela 
4.4, Figura 4.17), em geral isótropos, de colo-
ração rosada a avermelhada (Figura 4.16b) e 
tendência leucocrática, por vezes alasquítica. 
Apresentam quimismo transicional entre as
associações cálcio-alcalinas de alto-K e os 
granitos tipo A aluminosos, demonstrando 
acentuada ambiguidade tipológica (vide 
subcapítulo 5.4). 
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Figura 4.16. a) Afloramento de blocos e matações maciços (LB-10); b) Álcali-feldspato granito avermelhado. 
equigranular médio, típico da Suíte Igarapé das Lontras na Folha Sumaúma (MA-06A); c) Detalhe do filonito 
(microssienogranito deformado) com foliação NE-SW e mergulho alto SW (LB-09A); d) Veios de quartzo 
e epidoto preenchendo planos de fraturas, produzindo localmente halos hidrotermais (LB-21A).

Possui ainda textura inequigranular seriada fina 
a grossa, sendo acompanhados por freqüentes 
termos subvulcânicos (textura micrográfica) e 
vulcânicos ácidos. Apresentam-se localmente  
deformados  quando  afetados por zonas de 
cisalhamento regionais dúcteis-rupteis (NW-

SE) a rupteis (NE-SW), gerando normalmente 
tipos cataclasados, milonitos e filonitos 
(Figuras 4.16c,d, 4.18b, 4.19a,b) ricos em 
quartzo, muscovita e clorita, com biotita 
pouco preservada.

A B

C D
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4.3.1. Microgranitos e Álcali-Feldspato Granitos

Os granitoides da Suíte Igarapé das Lontras 
na região dos rios Guariba, Aripuanã e Buiuçu 
afloram em grande parte sob a forma de 
matações e lajes (Figura 4.16a), de composição 
sieno a monzogranítica (Tabela 4.4; Figura 
4.17), dominando leucogranitos (MA-06A,C, 07, 
FS-59, 61B, 64, 65, LB-17A, 20, 26 – vide Anexo 
II) e biotita (micro)granitos (MA-06B, FS-47C, 55,
LB-23, 25A, 27, 51, 68).

Nesta região os biotita granitoides Igarapé 
das Lontras são normalmente isótropos, ocasio-
nalmente milonitizados (Figura 4.16c) e catacla- 
sados (Figura 4.16d) quando afetados por zonas 
de cisalhamento ou por sistemas de fraturas. 
Afoliação milonítica é definida essencialmente 
pelo alinhamento preferencial de biotita (LB-09, 
17A, MA-06, FS-64 – vide Anexo II), cujas bandas 
de cisalhamento centimétricas definem trends 
em geral com direção variando de E-W/60oS-90o a 
N50o-75oE/50oNW-80oSE (rio Aripuanã). Estas 
zonas de cisalhamento apresentam largura variá-
vel (80 m a 10 cm), sendo observados protocata-
clasitos, protomilonitos e filonitos com aspecto 
xistoso com presença de clorita e muscovita 
neoformadas. Apesar de escassos, os indicado-
res cinemáticos sugerem um predomínio de 
movimentações destrógiras.

Os sistemas de fraturas presentes (LB-09B, 
10, 17A, 21A, 26, 27) apresentam três direções 
principais: a) N20⁰-40⁰W/50⁰-70⁰SW, com espa-
çamento centimétrico, deslocando localmente 
veios de quartzo que cortam o granito; b) 
N50⁰E/90⁰ e c) N70⁰E-EW/45⁰-85⁰SE, ambas 
subordinadas e com espaçamento variando de 
decimétrico a métrico.

Estes litótipos apresentam cor rosa clara a 
avermelhada, são isótropos, com textura inequi- 
granular seriada fina a grossa a equigranular 
média a grossa, com frequente textura micro-  
gráfica  associada.  Apresentam  baixo  percentual 

de minerais máficos, que tendem a ocorrer 
como cristais intersticiais ou agregados irregu-
lares. Quartzo leitoso com tons azulados 
também é uma feição marcante destes litótipos.

Discreto alinhamento preferencial é deno-
tado eventualmente pela orientação dos 
máficose tons levemente amarelados podem 
ser observados denunciando alteração intem-
périca incipiente. Fraturas com no máximo 
1 mm, preenchidas ou ou não por quartzo, 
epidoto e opacos, também são comuns.

Em seção delgada o quartzo apresenta-se 
eventualmente com extinção ondulante fraca 
enquanto álcali-feldspato subédrico e pertítico 
domina francamente sobre plagioclásio. Este 
último não demonstra zonamento composicional 
perceptível ao microscópio ótico, ocorrendo 
com intensidades variáveis de saussurita. Pode 
ocorrer ainda impregnado por óxido-hidróxido 
de Fe-Ti liberado apartir da alteração dos 
minerais opacos e da biotita, lhe conferindo uma 
coloração marrom avermelhada. O plagioclásio 
por vezes mostra-se com as bordas corroídas 
(embayement). A biotita encontrada é do tipo 
intersticial, possui cor castanho esverdeada e 
ocorre transformada para clorita e mais rara-
mente para muscovita, caracterizando uma 
substituição pseudomórfica. Quando orientada 
define uma sutil foliação, onde podem estar 
contidos cristais de feldspato igualmente alinha- 
dos. A patita, zircão e minerais opacos também 
são observados. Fluorita é rara e ocorre em 
geral como inclusão em feldspatos ou biotita.

Os tipos deformados apresentam coloração 
variando de esbranquiçada, avermelhada a 
marrom acinzentada, com foliação incipiente 
a moderada, definida pela presença restrita 
de biotita orientada, acompanhada de muscovi-
ta e clorita. Apresentam textura inequigranular
discretamente porfirítica, marcada por uma 
matriz média a fina, localmente microfanerítica a 
criptocristalina.Textura micrográfica pode ocorrer 
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preservada. Os fenocristais são compostos 
em sua maioria por álcali-feldspato pertítico e 
quartzo levemente azulado, além de plagio-
clásio, sendo contornados pela foliação princi-
pal. Epidoto e titanita primários, além de apatita, 
zircão e minerais opacos, são os minerais aces-
sórios encontrados.

   Os pórfiros em geral exibem cauda de 
recristalização. Os pórfiros de quartzo possuem 
contornos subédricos, normalmente apresentan-
do sinais de corrosão, e são marcados por uma 
extinção ondulante intensa e pela geração de 
subgrãos. O quartzo observado na matriz é 
anédrico, possui extinção ondulante e é mar-
cado pela presença de subgrãos e grãos alon-
gados marcando a foliação, contornando grãos 
maiores. Também preenche por vezes fraturas.

Os fenocristais de feldspato estão seri- 
citizados e saussuritizados, dominando álcali-
feldspato (às vezes pertítico) sobre o plagio-
clásio. Álcali-feldspato é ainda anédrico a 
subédrico, tabular, ocorrendo com bordas corroí- 
das. Plagioclásio é subordinado e tende a ser 
euédrico, saussuritizado, apresentando nos tipos 
cataclasados grãos fraturados, quebrados, angu- 
losos, e nos tipos miloníticos alguns cristais 
arredondados de vido ao processo de recristali- 
zação dinâmica (cominuição). Cristais falhados 
(ligeiramente deslocados) e com maclas de gemi- 
nação onduladas também são frequentes.

Minerais opacos ocorrem disseminados na 
matriz, alguns deles bordejados por titanita. Tita-
nita está em geral associada à biotita, formando 
glomeropórfiros. Zircão, apatita, carbonato e fluo-
rita, esta última inclusive preenchendo planos de 
fratura, também são observados.
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4.3.2. Monzogranitos e Sienogranitos 

Os sienogranitos e monzogranitos, alguns 
deles hololeucocráticos (RB-14, 15), apresentam 
textura equigranular grossa a porfirítica, exibindo 
megacristais de álcali-feldspato, e em menor 
quantidade de plagioclásio. Estes granitoides 
ocorrem invariavelmente deformados, sendo 
representados por tipos protocataclásticos 
(RB-14) e miloníticos (Figuras 4.18 e 4.19) 
cujos varietais principais são biotita (RB-15, 20, 
21, 22) e anfibólio (RB-19D, UP-27B). Quartzo 
sienito com anfibólio (UP-25A) é um tipo bem 
mais raro e está associado com os anfibólio 
granitoides (Tabela 4.4; Figura 4.17).

Em seção delgada os tipos com textura 
protocataclástica são definidos pela presença de 
porfiroclastos fraturados de feldspatos em meio 
à escassa matriz recristalizada e não foliada. Os 
porfiroclástos são principalmente de álcali-felds- 
pato, mais raramente, de plagioclásio e ocorrem 
com abundantes fraturas e microfalhas, geral-
mente preenchidas (vênulas) por quartzo e 
material ferruginoso (opaco). A matriz é escassa, 
perfaz cerca de 30%da área observada e é 
composta por agregados policristalinos de quart-
zo recristalizado (subgrão). Também ocorrem 
escassas lamelas de biotita cloritizada, mineral 
opaco, zircão, apatita e, principalmente, fluorita 
cor de uva.

Figura 4.18. (a) Aspecto geral dos álcali-granitos e sienogranitos rosados do rio Roosevelt; (b) Detalhe 
dos megacristais de álcali-feldspato estirados, contidos na foliação milonítica (RB-15).

Os litótipos com textura milonítica são 
definidos por porfiroclastos de feldspatos em 
meio à matriz foliada de grão fino a médio. Os 
porfiroclastos são compostos principalmente 
de microclínio (em garal fraturados) e, mais 
raramente, de plagioclásio comumente 
ostentando maclas deformadas.

A matriz foliada e recristalizada perfaz 
mais de 50% da área observada e é formada 
por fitas ou grãos muito alongados de quartzo 
com extinção ondulante e cristais neoformados, 

produto da recristalização dinâmica, e grãos 
recuperados. A matriz pode conter também 
pequenos grãos triturados de feldspatos ou 
agregados policristalinos (granoblásticos?) 
localizados, constituídos tanto de quartzo quanto 
de feldspato. As lamelas de biotita ocorrem 
orientadas segundo o alongamento dos grãos, 
estando parcialmente substituídas por clorita e 
sericita. Biotita pode também ocorrer formando 
trilhas em associação com titanita, opacos e 
allanita. O principal mineral acessório é titanita, 
acompanhado por apatita, zircão e mineral 

A B
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Figura 4.19. (a) Aspecto geral dos sienogranitos e monzogranitos deformados do baixo curso do 
rio Roosevelt (UP-27C); (b) Detalhe da foliação dada por muscovita e biotita e do estiramento dos 
minerais félsicos (UP-25).

opaco, enquanto clorita, epidoto e sericita são os minerais secundários mais frequentes.

4.3.3. Microgranitos, Riolitos Porfiríticos e 
Subordinados (micro) Quartzo Monzonitos

Em seu alto curso o rio Manicoré é marcado 
pela presença de vulcânicas ácidas, restritas em 
termos de área e associadas a uma ampla gama 
de (micro)granitos cinza rosados a rosados e com 
quartzo azulado, além de quartzo monzonitos 
acinzentados de grão variando de fino a grosso.

Os (micro)granitos e leucogranitos 
são identificados em associação com este 

vulcanismo ácido, caracterizando rochas 
granitoides hipabissais (Figura 4.20a; UP-81, 82, 
84) com sinais de alteração hidrotermal (Tabela
4.4; Figura 4.17). Esta alteração é representada
por enxames de vênulas de quartzo e de material
ferruginoso, além da presença de epidoto, clorita
e mica branca muito fina. No geral, toda esta
seqüência se encontra bastante intemperizada,
evidenciado pela quantidade de feldspatos
argilizados e matriz impregnada por óxidos de
ferro secundários.

Figura 4.20. Aspecto macroscópico dos (a) Biotita (UP-85) e (b) Anfibólio granitos (UP-101) da Suíte 
Igarapé das Lontras (rio Manicoré).

A B
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Além dos biotita granitos, igualmente 
comuns em outras regiões dominadas pela Suíte 
Igarapé das Lontras, destacam-se também alguns 
anfibólio granitos (Figura 4.20b; UP-71, 101, 82 
– vide Anexo II) e quartzo monzonitos (UP-110),
que afloram em maior abundância ao longo do
rio Manicoré. Tipos miloníticos (UP-89, 95) são
escassos e refletem a continuidade do corredor
de deformação de direção NW-SE identificada
na região do rio Roosevelt (vide capítulo 7).

Os biotita (leuco)granitos do perfil do 
rio Manicoré são caracterizado em lâmina 
delgada por tipos inequigranulares, porfiríticos, 
apresentando matriz heterogranular (fina a 
grossa), com algumas porções possuindo 
textura glomeroporfirítica. O quartzo é o mineral 
mais abundante, tanto na matriz, como na 
forma de cristais anédricos aproximadamente 
equidimensionais e na forma de agregados 
policristalinos com feições de embainhamento. 
O quartzo também preenche microfissura nos 
feldspatos e ocorre como inclusões nestes 
últimos. O álcali-feldspato ocorre em pequena 
quantidade na matriz, mas é abundante como 
fenocristal, exibindo micropertitas, forma tabular 
e contorno anédrico a subédrico, podendo atingir 
até 3,5 mm de diâmetro. Além das inclusões de 
quartzo, possui também inclusões de plagioclásio 
e de finas lamelas de biotita/clorita. O plagioclásio 
ocorre como cristais moderadamente alterados e 
menores comparativamente ao álcali-feldspato. 
A biotita ocorre em baixos percentuais (<5%), 
encontra-se praticamente toda transformada 
para clorita, e associa-se ao opaco e a titanita, 
que são os principais minerais acessórios 
identificados, além de zircão e apatita.

Localmente adquire uma incipiente orien- 
tação preferencial, perceptível apenas em 
algumas porções das amostras. Nos tipos mais 
deformados, que são raros, o quartzo ocorre 
como cristais alongados mostrando formação de 
subgrãos e forte extinção ondulante, enquanto  os 

fenocristais de feldspato exibem moderado grau 
de arredondamento (porfiroclastos), por vezes 
com evidências de rotação, sendo contornados 
por agregados máficos preferencialmente 
alinhados.

Os anfibólio granitos apresentam textura 
inequigranular porfirítica, cujos  megacristais 
mais comumente observados são de álcali-
feldspato e quartzo, além de plagioclásio. Estes 
megacristais são envolvidos por uma matriz que 
varia de microfanerítica (muito fina) a fanerítica 
(grossa).

O álcali-feldspato é normalmente o 
mineral mais abundante, apresentando-se 
micropertítico, anédrico a subédrico e com até 5 
mm de comprimento. Contém inclusões quartzo 
e plagioclásio e mostra moderada corrosão 
nas bordas. Texturas micrográfica e granofírica 
também são observadas. O quartzo ocorre como 
cristais anédricos, por vezes arredondados e 
com extinção ondulante, apresentando até 6 
mm. Possui bordas irregulares (engolfamento)
preenchidas por material da matriz, sugerindo
feições locais de corrosão. O plagioclásio aparece
em quantidade subordinada, apresentando-
se como cristais tabulares, subédricos a
euédricos, a maioria com cerca de 2 mm, com
raros alcançando 4 mm de comprimento. Alguns
destes encontram-se intensamente alterados,
evidenciado pela intensa saussuritização.

Anfibólio e biotita ocorrem associados 
formando aglomerados máficos subcirculares 
ou alongados. Além destes varietais, são 
encontrados também nestes aglomerados alguns 
minerais acessórios tais como epidoto, minerais 
opacos (bordejados por titanita), zircão e apatita. 
O anfibólio apresenta pleocroísmo moderado a 
alto e cor variando de verde azulado a verde oliva, 
sugerindo se tratar de uma variedade alcalina, 
possivelmente uma arfverdsonita, ou outro tipo 
rico em Fe e Na (e.g. hastingsita, edenita).
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Tipos principais classificação % qz kf pg anf bi ms tt all ep zi ap op M cl fl eps ss

Leuco monzo- 
granito

Leucomonzogranito MA-06C 30 38 28 1 3

Leucomonzogranito UP-84 35 30 30 tr tr 2 3

Leucomonzogranito UP-71 36 30 30 tr 3 1

Leucomonzogranito LB-26 35 33 27 2 1 0,5 1,5

Leucomonzogranito UP-81 38 35 25 0,1 tr 1 0,9

Leucomonzogranito 
porfirítico à c UP-82 40 30 25 2 1 2

Leucos sieno-
granito

Leucossienogranito FS-59 30 40 10 20

Leucossienogranito MA-06A 32 56 9 2 1

Leucossienogranito FS-61B 40 46 8 2 1 2 1

Leucossienogranito FS-65 40 50 9 1

Leucossienogranito LB-17A 45 45 6 1 3

Leucossienogranito LB-64 46 45 7 1 0,5 0,5

Alasquito leuco-álcali-feldspato 
granito LB-20 45 50 5 tr tr

Leuco granito 
milonítico

Leucomonzogranito 
milonítico RB-15A 30 36 30 tr tr tr tr tr tr 4

Leucomonzogranito 
protomilonítico UP-80 64 18 15 tr tr 1 1 1

Leuco granito 
cataclástico

Leucossienogranito 
protocataclástico RB-14 25 50 25 tr tr tr tr tr tr

Biotita          mi-
crogranito

micro-leucos-sieno-
granito FS-47C 22 53 13 2 10

microleuco monzo-
granito porfirítico FS-55 35 35 25 5

bt micro-monzo-
granito FS-47B 20 25 25 20 3 5 2

Biotita         mi-
crogranito 

cataclástico

Micro-monzogranito 
protocataclástico LB-68 39 30 22 1 3 2 1 2 tr

bt sienogranito MA-06B 27 50 15 7 1

bt sienogranito LB-51 29 39 20 5 2 3 2

Biotita granito

bt-ms monzogranito 
fin LB-23 30 24 23 5 15 1 2

bt monzogranito LB-25A 30 30 30 7 tr tr 3 tr

bt sienogranito 
protocataclástico LB-10B 34 50 10 5 0,5 0,5

bt sienogranito LB-27 46 40 7 4 0,5 2 0,5

Biotita granito 
cataclástico

bt sienogranito 
protocataclástico LB-09B 35 45 10 3 3 tr tr 4

monzogranito mi-
lonítico RB-22 25 35 25 10 tr tr tr tr tr tr 5 tr

Biotita granito 
milonítico

monzogranito mi-
lonítico RB-20 25 40 30 3 tr tr tr tr tr 2 tr

monzogranito mi-
lonítico RB-21 25 45 25 3 tr tr tr tr tr 2 tr

eps sienogranito 
milonitizado FS-64 30 40 20 5 5

bt monzogranito 
milonítico UP-89 40 35 20 4 tr 1 tr

Anfibólio
granito

bt monzogranito 
porfirítico à an UP-101 25 20 15 tr 5 tr 1 1 32 1

monzogranito porfiri -
tico à bt+anf UP-82 38 30 25 2 2 1 2

Anfibólio grani -
to milonítico

hb monzogranito 
milonítico UP-27B 30 40 15 7 4 2 2

anf monzogranito 
milonítico RB-19D 30 40 25 3 tr 2 tr tr tr tr tr

Biotita qz 
monzonito

qz monzonito pro-
to-milonítico UP-95 10 35 25 2 3 tr 25

eps qz micro-monzo-
nito porfirítico UP-110 10 25 25 6 3 30 1

Anfibólio qz
sienito hb-bt qz sienito UP-25A 15 57 10 8 5 tr 1 4

Abreviaturas: qz. Quartzo; kf. Feldspato alcalino; pg. Plagioclásio; anf. Anfibólio; bt. Biotita; ms. Muscovita; tt. Titanita; all. Alanita; 
ep. Epidoto; zi. Zircão; ap. Apatita; op. Opacos; M. matriz quartzo feldspática microcristalina; cl. Clorita;  fl. Fluorita; eps. Epidoto 
secundário; ss. Saussurita-argilominerais; arf. Arfvedsonita; hb. Hornblenda; M. Matriz; tr – traços (< 1%). Valores expressos em %.

Tabela 4.4. Análise modal de amostras representativas da Suíte Igarapé das Lontras.
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4.4. Grupo Vila do Carmo (PP4vc)

O Grupo Vila do Carmo é aqui 
proposto para uma sucessão de rochas vulca-
noclásticas, clásticas e piroclásticas interrela-
cionadas que ocorre em forma de ritmitos e 
subordinados quartzo arenitos em direção ao 
topo da unidade. Mais raramente são descritos 
cherts e tufos (rio Jatuarana), além de quartzito, 
ardósia e metatufo (rio Manicoré).

Seus principais afloramentos foram descri-
tos em trecho da BR-230 (Transamazônica) e rio 
Aripuanã, no entorno da localidade da vila do 
Carmo, a qual empresta o nome ao grupo. 
Possui área de abrangência no alto curso 
do rio Jatuarana, onde divisores hidrográfico 
respondem por um alinhamento de cristas 
de serras com direção NE-SW, além de 
extensão do igarapé Macaco Prego, um 
afluente da margem direita do rio Jatuarana.

Reúne duas principais fácies sedimentares 
interrelacionadas: deltaica e marinha rasa. Uma 
soleira máfica se intercala em quartzo arenitos 
na proximidade da cachoeira Mata-Matá, 
situada a uns 800 m a sul da Transamazônica 
através do rio Aripuanã, além de outras ocorrên-
cias de rochas máficas sob forma de diques de 
diabásio identificados em sua grande maioria 
através de anomalias magnéticas.

4.4.1. Aspectos Gerais

Reis et al. (2007) destacam o interrelacio- 
namento entre coberturas sedimentares, vulca- 
nismo e depósitos vulcanoclásticos, estes, ante- 
cessores à instalação de uma nova bacia ou 
que se intercalam em algumas conhecidas 
sucessões sedimentares proterozoicas, como o 
são o Supergrupo Roraima (REIS;  YÁNEZ, 2001) 
e, possivelmente, a Formação Urupi (VEIGA JR. 
et al., 1979) no escudo das Guianas,  além  da  
Formação Cubencranquém (PESSOA et al., 
1977) no escudo Brasil-Central.

Na porção meridional do Cráton Amazonas 
(Pará, Amazonas e Mato Grosso), algumas 
sucessões vulcanoclásticas são descritas na 
proximidade ou no interior de extensas áreas 
de vulcanismo, provavelmente recobrindo-as 
em descontinuidade. Citam-se o rio Crepori, 
onde tufos, arenitos líticos e arcosianos de uma 
“seqüência híbrida” sobrepõem-se às vulcânicas 
Salustiano e Aruri (PESSOA et al., 1977); no 
médio-alto curso do rio Roosevelt e rio Aripuanã 
onde têm sido definidas as unidades vulcano-
clásticas Dardanelos e Roosevelt (ALMEIDA; 
NOGUEIRA FILHO 1959; LEAL et al., 1978; 
RIZZOTTO et al., 1995; SANTOS et al., 2000; 
SCANDOLARA et al., 2001); na porção central 
da bacia Alto Tapajós e alto curso do rio 
Tapajós, onde a Formação Buiuçu (FERREIRA 
et al., 2000) aflora na proximidade da borda da 
bacia paleozoica (REIS et al., 2006; REIS 
2006b).

Coube a Almeida e Nogueira Filho (1959) 
definirem a Formação Dardanelos no alto curso 
do rio Aripuanã, no estado de Mato-Grosso, 
como um conjunto de vulcânicas (tufos), 
conglomerados e arenitos, além de rochas 
vulcanoclásticas (arenitos tufáceos). Constitui 
desse modo, uma inédita sucessão vulcano-
clástica a que os autores estimaram uma 
idade no intervalo pré-siluriano inferior a pré-
cambriana superior.

Liberatore et al. (1972) registraram uma 
formação “vulcanossedimentar” entre a bacia 
dos rios Aripuanã e Sucunduri, cujos estudos 
fotogeológicos apontaram como característica 
da unidade o relevo tabular e de baixa altitude 
delineado em áreas do médio curso do rio 
Acari e alto curso do rio Camaiú. Esses platôs 
foram reunidos informalmente em uma unidade 
denominada “Seqüência Vulcano-Sedimentar”, 
cuja seção-tipo descrita está na cachoeira 
Fumação, no alto curso do rio Camaiú. Esta 
unidade  esta sobreposta por rochas sedimen-
tares atribuídas a então Formação Sucunduri do 
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Permo-Triássico. Dado o seu distanciamento da 
área de ocorrência da Formação Dardanelos, 
apenas foi mencionada uma possível correlação.

Reis (2006a,b; 2007) e Reis et al. (2007) 
descreveram unidades vulcanoclásticas e clásti-
cas interacamadadas na proximidade dos limi-
tes da bacia paleozoica do Grupo Alto Tapajós. 
Embora ainda discretamente reconhecida no 
campo, essa sucessão abriga inúmeras ocorrên- 
cias de ouro na região, a exemplo do garimpo 
“Eldorado do Juma” (REIS, 2007). Cabem regis-
tros no igarapé Couros e vicinal Gaúcha, regi- 
ão de Apuí (REIS, 2006a), entre os Km 75 e 
100 da rodovia AM-174 que interliga Apuí 
a Novo Aripuanã (REIS, 2007) e nos rios Sucun-   
duri e Branco (MARMOS; OLIVEIRA, 2000). 

 

Na região deste estudo, em trecho da 
BR-230 (Transamazônica) e no rio Aripuanã, no 
entorno da vila do Carmo, afloram litologias com   
características vulcanoclásticas e epiclásticas 
passíveis de correlação àquelas originalmente 
definidas no rio Camaiú por Liberatore et al. 
(1972), apesar do perfil que se apresenta não 
evidenciar similar magnitude. Estudos em uma 
escala maior e que possibilitem a cartografia 
das litofácies de ltaica e marinho-rasa como 
litounidades individuais deverão considerar prio-
ritariamente a aplicação  do termo “Camaiú” à 
subdivisão do grupo em formações.

4.4.2. Aspectos de Campo

Duas áreas foram definidas como de 
ocorrência de litologias do Grupo Vila do Carmo: 
a) em corte de estrada na rodovia Transa-
mazônica, em um trecho de aproximadamente
60 km que se estende da vila do Carmo até a
altura da fazenda Souza Metal, no sentido para
Apuí e, b) no rio Aripuanã, amontante da vila do
Carmo em um trecho aproximado de 25 km. Os
afloramentos algo contínuo sem corte de
estrada  e  em  trechos   fluviais   favoreceram  a

identificação de uma sucessão de depósitos 
arenosos  e  rítmicos  marinhos  a  deltaicos.  Na 
área de estudo não foi possível a identificação 
de ciclos retro e progradacionais.

4.4.2.1. Fácies Deltaica Proximal 

Na rodovia Transamazônica, nas proximi- 
dades da vila do Carmo, os perfis demonstram 
unidades areníticas e pelíticas interacamadadas 
em sets rítmicos. Essa sucessão aflora onde o 
relevo é representado por cristas de serras 
que se destacam em meio a planície quater-        
nária do rio Aripuanã, a jusante da vila. A 
morfologia de cristas é sugestiva de arranjos de 
falhas e possivelmente de flancos de dobras de 
grande amplitude. Os pacotes arenosos e de 
coloração rósea têm maior espessura que os 
pelíticos arroxeados. Formam camadas tabulares 
cuja espessura varia de metros a centímetros e 
que lateralmente pouco variam na sua espessura 
(FS-01, Figura 4.21).

No horizonte arenítico e de granulação 
média aparecem discretas concentrações de 
material manganesífero de cor escura (FS-01, 
Figura 4.22) com acamadamento medido foi de 
N40⁰W/40⁰SW. No entorno da vila do Carmo 
mediu-se o acamadamento em N60⁰W/30⁰SW, 
sendo que o pacote é seccionado por planos de 
superfícies de falha com atitude N10⁰W/70⁰NE 
(Figura 4.23).

Ainda na Transamazônica, a 16 km da vila, 
sentido Apuí, afloram níveis de um arenito fino 
intercalado com argilito avermelhado, arroxeado 
a róseo (Figura 4.24), provavelmente material 
piroclástico alterado. O pacote expõe marcas 
onduladas assimétricas no topo dos sets que 
indicam direção de paleocorrente 165⁰Az 
(quadrante SE) e acamadamento N25⁰W/60⁰SW. 
No local, em afloramento marginal à rodovia, 
evidencia-se uma possível discordância angular  
entre  os ritmitos  e  um  espesso pacote arenítico 
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sobrejacente rico em estratos cruzados acana-
lados de pequeno porte (< 1,0m) e com 
marcas onduladas (Figura 4.25). Esta unidade 
arenosa passa a ser dominante no trecho da 
rodovia Transamazônica em direção à 
Apuí, cujos estratos têm espessura métrica. A 
unidade arenosa expõe continuamente perfis 
lateríticos (horizontes saprolítico e mosqueado), 
existindo predomínio de unidades detrito-
lateríticas após a travessia do rio das Pombas.

Em geral, os arenitos possuem cor bege-
claro a castanho-avermelhado são compactos, 
por vezes friáveis a silicificados, de granulação 
fina a média e bem selecionados. Os siltitos 
tem cor castanha-clara a escura, por vezes com 
níveis cauliníticos esbranquiçados. As camadas 
variam de espessura (entre 5 a 40 cm) e, em 
geral, os níveis de arenitos são mais espessos 
que os pelíticos.

Figura 4.21. Foto-panorâmica expondo o acama-
damento de arenitos e pelitos do Grupo Vila do 
Carmo em corte da BR-230. As camadas areníticas 
róseas são maciças e registram sets com espessura 
centimétrica, enquanto que os pelitos arroxeados 
comparecem na base e topo dos arenitos e formam 
níveis com espessura inferior aos primeiros. Lateral-
mente as camadas são amalgamadas e sugerem 
cunhas. Estação FS-01.

Figura 4.22. Leito arenítico róseo a esbranquiçado 
(caulínico) com concentração de material manga-
nesífero de cor cinza-escuro (moeda como escala). 
Estação FS-01 (Grupo Vila do Carmo).

Figura 4.23. Grupo Vila do Carmo - Pacote arenítico 
com acamadamento medido em N60⁰W/30⁰SW e 
com plano de superfície de falha medido em 
N10⁰W/70⁰NE. Arredores da vila do Carmo, sentido 
Humaitá.
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contatos poligonais e do tipo côncavo-con-
vexo, pontuais e retos. O cimento é formado por 
óxido de ferro. Grãos de turmalina são espo-
rádicos. A análise de Difração de Raios-X indicou 
para os pelitos, minerais de caulinita, haloisita, 
illita e glauconita, este, característico de ambiente 
marinho.

Esta sucessão em sets rítmicos centimé- 
tricos representados por arenitos e pelitos, fina-
mente laminados, é sugestiva de depósitos deltai- 
cos distais sob influência marinha.

Uma segunda área de ocorrência do Grupo 
Vila do Carmo, encontra-se na calha do rio 
Aripuanã, a montante da vila homônima. Betiollo 
et al. (2009a) descreveram ritmitos com estratifi-
cação plano-paralela centimétrica, estratificação 
cruzada acanalada de pequeno porte (10,0 cm) e 
estratificação cruzada planar de baixo ângulo do 
tipo swaley (ECS) (Figura 4.26). As ECS são 
geradas por processos de fluxos oscilatórios e 
fluxos combinados (MYROW; SOUTHARD, 
1996). As porções pelíticas da sucessão por 
vezes se assemelham a tufos do tipo ashfall, no 
entanto, sua identificação macroscópica é dificul-
tada pelo tamanho dos grãos e pelo grau de 
alteração que mascara a textura original da rocha 
(LB-01). Em seção delgada os arenitos têm 
granulometria média a muito fina, grãos suban- 
gulares a arredondados, elevada e baixa esferici- 
dade, boa seleção, contato entre os grãos côn-
cavo-convexo e fornecem indicação de grau mo-
derado a alto de diagênese.

Os níveis pelíticos intercalam-se nos are-
nitos finos, correspondendo aritmitos. Em alguns 
locais as litologias arenosas são moderada-
mente selecionadas e registram uma composição 
de um sublitarenito. Uma soleira máfica é intru-
siva nos ritmitos e possui atitude medida em 
230⁰/25⁰ (LB-02, Figura 4.27), produz metamor-
fismo de contato no conjunto rítmico, tornando-o 
extremamente silicificado.

Figura 4.24. Ritmitos do Grupo Vila do Carmo 
compostos pela alternância de arenitos e pelitos 
finamente laminados e com marcas onduladas no 
topo.

Figura 4.25. Corte da BR-230 em calha marginal à 
rodovia. Ritmitos (canto inferior direito da foto) do 
Grupo Vila do Carmo sendo recobertos por arenitos 
róseos a avermelhados sob forma de barras 
arenosas com estratos cruzados acanalados e 
marcas onduladas assimétricas bifurcadas.

   Em seção delgada o sarenitos contêm 
grãos de quartzo monocristalino e secun-
dariamente fragmentos de rocha e biotita. Os 
grãos são dominantemente subangulosos a 
subarredondados, têm elevada esfericidade e 
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Figura 4.26. Estratificação cruzada de baixo ângulo, 
do tipo swaley, em arenitos do Grupo Vila do Carmo 
(rio Aripuanã; LB-01).

4.4.2.2. Fácies Deltaica Distal (ritmitos)

Esta fácies o correem trecho da BR-230 
(Transamazônica), aproximadamente a 17 km 
da vila do Carmo, sentido Apuí. São cortes 
de estrada que expõem arenitos acastanhados, 
médios a finos e com marcas onduladas 
bifurcadas no topo das camadas. O acamada-
mento medido foi de N20⁰-30⁰E/10⁰NW. 
Medidas de direção de paleocorrente em marcas 
onduladas forneceram azimutes de 60⁰ e 220⁰ 
(bipolaridade). Superfícies de falha conjugadas 
foram  medidas  em   N80⁰E, N50⁰E,   N35⁰W    e 

Figura 4.27. Aspecto da soleira máfica (augita-
olivina gabro) Mata-Matá em ritmitos do Grupo Vila 
do Carmo, rio Aripuanã (LB-02). O mergulho das 
camadas é de 25⁰ SE.

N10⁰W. Distando outros 17 km do ponto 
anterior, sentido Apuí, corte de estrada mostra 
arenitos acastanhados, silicifica os, granulação 
média, por vezes friáveis e com geometria 
tabular, intercalados a argilitos avermelhados, 
maciços e com manchas de oxi-redução. O 
pacote possui uma espessura em torno de 5,70 
metros, sendo que os arenitos formam sets com 
0,5 metros ou mais de espessura, asseme-
lhando-se a barras deltáicas (costa-a-fora?) 
(Figura 4.28).

Figura 4.28. (a) Corte da BR-230, 17 km distante da vila do Carmo, sentido Apuí; (b) Corte da BR-230, 17 
km após afloramento em (a), sentido Apuí. Arenitos acastanhados intercalados a argilitos sílticos 
avermelhados (sublitarenitos e tufos cineríticos?), tabulares.

A

B
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Em outro afloramento a 3 km do ponto 
anterior, sentido Apuí, corte de estrada expõe 
arenito silicificado interacamadado com argilito 
avermelhado-escuro a siltito. Em relação ao 

afloramento anterior, o set arenoso registra uma 
espessura centimétrica sendo subordinado ao 
material pelítico, sugerindo depósitos em posição 
mais distal em relação  planície (Figura 4.29).

Figura 4.29. Corte da BR-230, sentido Apuí. Sets centimétricos de arenitos intercalados a argilitos sílticos 
(predominantes). Ritmitos distais.

A 1 km dessa estação e com acamadamento 
medido em N55⁰E/30⁰NW, aflora espesso pacote 
areno-argiloso caulínico, friável, granulação média 
e de coloração esbranquiçada, interpretados 

como ritimitos mais distais e prodeltaicos. Este 
afloramento, seguindo a BR-230 localiza-se na 
proximidade da fazenda Vale da Serra e pontilhão 
do igarapé Telirio (Figura 4.30 a,b).

Figura 4.30. (a) Corte da BR-230, sentido Apuí, onde intercalam-se níveis de arenitos caulínicos e 
quartzo arenitos. (b) Arenitos argilosos caulínicos. Ritmitos distais.

4.4.2.3. Fácies Marinha Rasa (Turbiditos)

Na proximidade da fazenda Souza Metal, 
marginal a BR-230 e em leito de drenagem, 
aflora um siltito acinzentado, maciço, silicificado

gradacional a um arenito finamente laminado e 
com acamadamento N20⁰W/15⁰SW. Este pacote 
tem continuidade ao longo de um trecho de 
aproximadamente 10 km pela BR-230, no sentido 

A B
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Apuí, sendo caracterizado por sets centimétricos 
de arenitos finos a siltitos maciços, coloração 
acinzentada-clara que são sobrepostos a areni-
tos finos ricos em estratificações cruzadas 
hummocky (ECH) de porte centimétrico (< 10,0 
cm). As ECH são identificadas através de uma 
característica laminação convexa (hummocky) 
que se alterna com sets de laminação côncava 
em espaçamentos que variam de centímetros 
((hummocky a hummocky), pelo baixo ângulo de 
mergulho da laminação (inferior a 10⁰), através 
de um acentuado limite basal de leitos com o 
topo das superfícies onduladas e pela abundân-
cia em superfícies de truncamento (NOTTVEDT; 
KREISA, 1987). No topo dos sets ocorrem  
marcas  onduladas  ligeiramente simétricas bifur-

cadas e de comprimento de onda entre 10,0 a 
15,0 cm, sugestivas de fluxo oscilatório combi-
nado. Em direção à base da sucessão ocor-
rem níveis de arenitos com uma maior espes-
sura (>0,50 m), podendo representar o intervalo 
Ta da sequência Bouma (BOUMA,1962), cuja 
característica está na presença de arenitos ma-
ciços ou gradacionais àqueles com laminação 
plano-paralela. No afloramento em questão, o 
intervalo Tac de Bouma parece ocorrer repeti-
damente, contudo, cabendo em algumas situa-
ções a predominância da sequência Tc, passível 
decorrentes de turbidez mais lentas e geogra-
ficamente distais (WALKER, 1982) (Figuras 
4.31a,b,c,d e 4.32a,b,c,d).

Figura 4.31. Corte da BR-230, sentido Apuí. (a) Exposição de arenitos finos, maciços e 
siltitos interacamadados, ricos em estratificações cruzadas hummocky (ECH) à semelhança de 
turbiditos; (b) Detalhe das ECH de dimensão centimétrica; (c) No topo dos sets de arenitos expõem-se 
marcas onduladas assimétricas bifurcadas (martelo como escala); (d) Detalhe da ECH em arenitos 
finamente laminados e depositados sob condições de ondas de tempestade.

A B
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4.4.2.4. Rio Jatuarana

  No rio Jatuarana, a jusante da ponte  que 
transpõe pela BR-230, os afloramentos de are-
nitos são escassos, predominando uma rocha 
semelhante a chert vulcânico (Figura 4.32a,b). 
Esta rocha ocorrem em trechos retilíneos e 
controlados (falhas?) do curso do Jatuarana, por 
vezes, com até  5 km de extensão e onde se for-
mam  corredeiras  (RB-01; RB-04; RB-05; RB-06 

e RB-08). A rocha possui textura afanítica, 
coloração acinzentada a arroxeada e presença 
marcante de cavidades preenchidas por uma 
massa escura supergênica, por vezes, asseme-
lhando-se a milimétricas drusas (Figura 4.32c,d). 
Reis (2006a,b) descreveu similares exposições 
no rio Jatuarana, no trecho compreendido entre 
a BR- 230 e o estirão do Cavalo, a montante da 
rodovia Transamazônica.

Figura 4.32. (a-b) Aspecto de campo dos afloramentos de um chert vulcânico na calha do rio Jatuarana; (c-
d) Rocha extremamente silicificada, acinzentada-clara a arroxeada-escura, por vezes de aspecto brechóide 
e fraturamento conchoidal (Estação RB-01).

Na calha do rio Jatuarana, em meio a 
afloramento de cherts acima descritos, ocorre 
um único lajedo (RB-02) que expõe arenito de 
coloração rósea, maciça, granulação média 
e acamadamento medido em N15⁰W/10º-15ºSW 
(Tabela 4.6). Neste  trecho, o curso do rio 
acompanha o strike das camadas (Figura 4.33). 
Não  é  possível balizar a relação entre o chert 
(não-acamadado) e o arenito (acamadado), tor-
nando a relação entre ambos os tipos litológicos 
especulativa. Distante 15 km ajusante da estação 
RB-02, aflor rocha de aspecto vulcânico (vulca-
noclástica)           avermelhada           a                   acinzentada-clara 

Figura 4.33. Arenitos na calha do rio Jatuarana e 
acamadamento medido em N15⁰W/10º-15ºSW 
(RB-02).

A
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Figura 4.34. Rocha vulcânica afanítica disposta em travessão no rio Jatuarana (RB-04).

O rio Jatuarana em um trecho aproximado 
de 20 km a partir de sua desembocadura torna-
se sinuoso e percorre uma área formada por 
barrancas com várias dezenas de metros de 
altura, representadas por um material de aspecto 
saprolítico esbranquiçado e argiloso (vulcânico?), 

recoberto por um horizonte mosqueado métrico 
e solo (RB-07 a RB-10). Áreas restritas de 
sedimentação holocênica e localizados depósitos 
de turfa com espessura inferior a 1,0 metro 
contrastam com a zona de barrancas (RB-03, 
Figura 4.35).

Figura 4.35. (a) Exposição de turfa na margem esquerda do rio Jatuarana, em área de sedimen-
tação recente e onde o curso do rio se torna meandrante; (b) Situação de barrancas com dezenas de 
metros de espessura e que aparecem no baixo curso do rio Jatuarana (RB-03).

4.4.3. Interpretação

O Grupo Vila do Carmo se caracteriza por 
duas principais fácies sedimentares: deltaica 
e marinho-rasa. A passagem entre ambas 
é gradacional e ocorre de oeste para leste, 
notadamente ao longo da BR-230, a partir da 
vila do Carmo, sentido Apuí, em um trecho 

aproximado de 49 km.

Da vila do Carmo para leste, a fácies 
deltaica está representada por uma espessa 
sucessão de arenitos intercalados com pelitos 
(siltitos a argilitos). Uma maior espessura das 
camadas arenosas sugere maior contribuição 
sedimentar da planície (barras arenosas de 

A B
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B

e afanítica. Há presença marcante de cavida-  
de se amígdalas à semelhança  de  cherts  que 

ocupam  extenso  trecho do rio Jatuarana a 
partir da BR-230 (RB-04; Figuras 4.33 e 4.34).
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maré?), cuja deposição se faz nos moldes de 
uma sedimentação de frente deltaica, estando 
associados depósitos de planície de maré. Neste 
caso, se faz presente uma sedimentação 
de canais fluviais e de planície de inundação 
(MIALL, 1981). Os arenitos, via-de-regra, são 
maciços, possuem geometria tabular e apresen-
tam estratos cruzados acanalados de pequeno 
porte (<1,0 m), além de marcas onduladas 
assimétricas bifurcadas.

Não se descarta a hipótese de alguns 
níveis pelíticos mais espessos corresponderem 
a tufos alterados, cuja coloração amarronzada, 
arroxeada a esbranquiçada tem sido uma 
característica de similares áreas de ocorrência 
de sucessões vulcanoclásticas, vulcânicas e 
epiclásticas interacamadadas, a exemplo das 
exposições do rio Juma, no Garimpo Eldorado 

(REIS, 2007; REIS et al., 2007).

Em posição distal aos ritmitos deltaicos, 
arenitos finos e siltitos maciços a finamente 
laminados (laminação plano-paralela), gradacio-
nais a arenitos ricos em estratificaçõe 
cruzadas de baixo-ângulo (hummocky), sendo 
interpretados como turbiditos (litorâneos?). 
Via de regra são arenitos que registram 
uma granulometria fina a média, sendo 
incomum o registro de grânulos, salvo na base 
(sequência Ta de Bouma). Marcas onduladas 
de comprimento de onda centimétrico (entre 
10,0 e 15,0 cm) possivelmente foram forma-
das sob condições de maior lâmina d’água. O 
conjunto sedimentar descrito registra deposição 
sedimentar sob condições marinhas rasas e 
sob influência de ondas de tempestades.

Figura 4.35. (a) Exposição de turfa na margem esquerda do rio Jatuarana, em área de 
sedimentação recente e onde o curso do rio se torna meandrante; (b) Situação de barrancas com 
dezenas de metros de espessura e que aparecem no baixo curso do rio Jatuarana (RB-03).
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4.5. Diabásio Mata-Matá (MP1βmm)

A unidade “Diabásio Mata-Matá” foi 
proposta por Betiollo et al. (2009a) para 
identificar uma soleira básica intrusiva em rochas 
sedimentares do Grupo Vila do Carmo. A 
terminologia empregada faz referência a uma 
corredeira situada em um trecho do rio 
Aripuanã, 800 metros a montante da vila do 
Carmo, na rodovia Transamazônica. Sua área 
aflorante corresponde a aproximadamente 1 
km2, situada em uma ilha de forma elíptica que 
se estende em superfície e no sentido NW 
por 1,5 km, possuindo uma largura em torno de 
600 metros. 

A soleira de diabásio encontra-se intrusiva 
em uma unidade sedimentar rítmica do Grupo 
Vila do Carmo, que corresponde a uma alternân-
cia de níveis arenosos e pelíticos com estrati-
ficação plano-paralela centimétrica, em cuja geo-
metria planar dos estratos ocorre uma conformi-
dade para o nível básico (Figura 4.27). O aca-
madamento medido foi de N45⁰E/25⁰SE cuja 
atitude confere similar arranjo para a soleira. Na 
proximidade do contato com o diabásio a rocha 
sedimentar apresenta metamorfismo de contato 
(hornfels), tornando-a extremamente silicificada 
e onde a matriz afanítica a microfanerítica se 
apresenta com biotita e mica branca cristaliza- 
das. Estima-se a espessura da soleira em 250 
metros, tomando-se em consideração o mer-
gulho medido dos estratos e a distância fluvial 
percorrida de 600 metros. Pode também ocorrer 
intercalado com níveis tufáceos da sequência 
(Figura 4.37a).

Macroscopicamente é uma rocha de cor 
cinza-escuro, magnética, com estrutura maciça 
e de granulometria fanerítica média (Figura 
4.37b). Ao microscópio trata-se de um augita-
olivina gabro, holocristalino e hipidiomórfico 
composto por plagioclásio (30%), olivina (25%), 
augita (20%), minerais opacos (20%), clorita 
(2,5%), biotita (2%) e apatita (0,5%). A textura é 
subofítica, naqual a augita engloba parcialmente  

o plagioclásio. A augita ocorre por vezes
alterada, para biotita e clorita. O plagioclásio
tem extinção zonal em alguns grãos, devido ao
seu zonamento composicional.

Figura 4.37. a) Exposição da soleira de augita-olivina 
gabro em tufos (LB-19).

Figura 4.37. b) Aspecto macroscópico do gabro 
(LB-02).

O arranjo cronométrico entre vulcanis-
mo e sedimentação no Cráton Amazônico tem 
sido abordado por Reis et al. (2007; 2009). Neste 
contexto, muitas sucessões vulcano-clásticas 
descritas na literatura necessitam investigações 
sobre temas pouco explorados na evolução re-
gional dos domínios tectono-estratigráfico ou 
geotectônicos propostos para o cráton. Um des-
ses temas interfere diretamente em uma série 
de definições de processos de vulcanismo isen-
tos de retrabalhamentos sedimentar e recipro-
camente, com bacias sendo preenchidas sem a 
interferência de um vulcanismo em seus estágios 
finais. Uma das ferramentas utilizadas extensiva-

A
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mente no monitoramento dessas interfácies entre 
vulcanismo e sedimentação tem sido a geocrono- 
logia na determinação da proveniência de zircões 
detríticos de um específico nível sedimentar ou 
vulcanoclástico. E ainda, sob condições de in-
trusão de corpos de soleiras e/ou diques no 
interior das sucessões, abriram-se novos hori-
zontes a o estabelecimento da idade mínima da 
cobertura. Exemplo clássico no cráton foi forne-
cido por Santos et al., (2003b) através da 
obtenção de idades para o magmatismo 
Avanavero e vulcanismo Uaimapué no interior da 
bacia Roraima.

Sob esta ótica, o reconhecimento das oleira 
Mata-Matá encaixada na sucessão vulcanoclás-
tica do Grupo Vila do Carmo, e a consequente 
determinação de uma idade mesoproterozoica 
(Calimiano) em  1576  ±  4  Ma  (U-Pb  SHRIMP 
em   badeleiíta,   BETIOLLO et al., 2009a), vêm 
estabelecer avanços no entendimento da crono-
estratigrafia dos domínios Juruena e Aripuanã–
Roosevelt no que se refere a idade mínima para 
a bacia Vila do Carmo.

No Cráton Amazônico, idades de magma-
tismo máfico do Calimia no têm sido mencio-
nadas para os diques Kaÿser do Suriname 
(ROEVER et al., 2003), cujos valores no intervalo 
1,48-1,52 Ga obtidas em grãos de biotita 
(método Ar/Ar) estabeleceram sua intrusão e 
resfriamento em tempos pós-Avanavero (Estate-
riano) e pré-Apato e (Mesozoico). Em Roraima, 
Santos  et  al., (1999) obtiveram pelo método U-
Pb em badelleyita, um valor de 1527 ± 7 Ma para 
um corpo anortosítico de uma associação do tipo 
AMG (Anortosito/Gabro-Mangerito-Granito Rapa- 
kivi; FRAGA, 2002). No NW do Pará, na região 
do rio Mapuera, Basei e Teixeira (1975) 
encontraram idades K-Ar em 1164 ± 62 Ma, 1420 
± 32 Ma e 1464 ± 127 Ma, esta para basaltos até 
então referidos à unidade Gabro Suretama. A 
dispersão de valores e a indefinição quanto ao 
magmatismo relacionado  (Quarenta Ilhas ou
Seringa)  gera   incertezas   quanto  ao   significado  

das idades encontradas.

4.6. Suíte  Serra da  Providência
(MP1γpeq,ppr)

A Suíte Intrusiva Serra da Providência foi 
definida por Leal et al.,(1978) para agrupar intru-  
sões graníticas com textura rapakivi que afloram 
na serra homônima. Posteriormente, Tassinari et 
al., (1984) e Rizzotto et al., (1995) incluíram na 
suíte gabros, charnockitos e mangeritos. Em sua
área-tipo esta suíte é constituída  pela  associação 
gabro-charnockito-mangerito-granito (RIZZOTO 
et  al.,1995). Em termos composicionais é formada 
por monzogranitos por firíticos (piterlitos) com 
viborgitos, monzogranitos pórfiros, sienogranitos 
granofíricos e gabros subordinados.

Os dados geoquímicos revelam que a porção 
félsicada suíte é subalcalina, metaluminosa e tem 
assinatura compatível com os granitos tipo A. 
Santos et al.,(2000) sugerem que a Suíte Serra 
da Providência seja produto de mistura de fonte 
proveniente de um manto empobrecido e de fonte 
crustal mais antiga, estando associada a ambiente 
pós-orogênico relacionado ao colapso final da 
Orogenia Juruena. Scandolara (2006) avança 
mais na questão da particularidade das fontes, 
admitindo esses granitos com o pós-colisionais. 
Segundo esse autor, as características isotópicas 
de Nd da Suite Intrusiva Serra da Providência 
sugerem fontes heterogêneas, com significativa e 
diferenciadas contribuições de crosta antiga.

Os dados geocronológicos obtidos para essa 
suíte mostram que o magmatismo tipo A se esten- 
deu por mais de 50 Ma, sendo uma característica 
desta tipologia granítica, com a fase intrusiva mais 
antiga apresentando idade de 1606 ± 24 Ma e as 
fases finais do magmatismo com 1532 ± 5 Ma (U-
Pb TIMS em zircão; BITTENCOURT et al., 
1999; TOSDAL et al., 1996).

Na Folha Sumaúma a Suíte Serra da 
Providência é composta dominantemente por 
monzogranitos, com sienogranitos subordinados 
e raros álcali-feldspato granitos e quartzo  monzo-



granitos, além de raras rochas subvulcânicas de 
mesma idade (MA-04), gabro noritos e piroxênio 
granodioritos, não cartografáveis na escala uti-
lizada. Neste caso, adotou-se apenas o termo 
Suíte Serra da Providência, pois há a possibi-
lidade da existência de vulcanismo correlato não 
individualizado associado, e não apenas de ter-
mos intrusivos, que são maioria.

      O corpo principal está localizado ao longo 
da BR-230 e nas vicinais do Triunfo, próximo a 
vila Maravilha e foi subdividido em duas fácies: 
porfirítica rapakivi e equigranular fina-média. Este 
corpo apresenta-se em contato com a Formação 
Manicoré e possui zonamento, mostrando a 
borda leste com predomínio dos tipos graníticos 
e alaskíticos, de grão médio a fino (fácies equi-
granular discretamente porfirítica, fina-média) e 
a porção oeste composta por granitos rapakivi 
ovóides de matriz grossa (fácies porfirítica rapa-
kivi). Associados ao granito rapakivi ocorrem 
ainda piroxênio-granitoides (charnockitos e man-
geritos) e gabronoritos, sugerindo a  possibilidade 

e  existência de uma associação AMCG (Tabela 
4.5, Figura 4.38). Rochas deste grupo foram 
reunidas também na Suíte Serra da Providência, 
seguindo os critérios adotados por Tassinari et 
al. (1984) e Rizzotto et al. (1995).

Na bacia do alto rio Manicoré foram mapea-
dos corpos circulares de quartzo monzonitos 
equigranulares e de grão grosso, além de grani-
tos de cor rosada a acinzentada, localmente 
porfiríticos, e com matriz fina a média, igualmente 
incluídos nesta unidade, e intrusivos nos grani-
toides e rochas subvulcânicas da Suíte Igarapé 
das Lontras.

A Suíte Serra da Previdência na Folha 
Sumaúma possui quimismo típico de granitoides 
tipo A peraluminoso (capitulo 5.4), cujos dados 
geocronológicos (Pb-Pb evaporação de zircão 
(capítulo 6.3) apontam idades entre 1534 a 
1570 Ma (com heranças em 1715 Ma). As ida-
des obtidas indicam que este magmatismo é, 
portanto, correlacionável àquele estudado na 
área-tipo em Rondônia.

Figura 4.38. Diagrama QAP para a Suíte Serra da Providência. 

69

| Geologia e Recursos Minerais da Folha Sumaúma (SB.20-Z-D)  |



70

Tipos 
principais classificação % qz kf pg anf bt ms tt all ep Zi ap Op cpx cl

Char-
nockitoides

px-anf-bt grano-
diorito FS-30A 25 5 35 8 15 1 1 2 8

px-bt granodiorito FS-30B1 35 5 35 4 15 2 4

Gabro-norito qz gabro-norito FS-31 7 55 2 2 9 25

Enclave

bt tonalito FS-30B2 35 33 32

bt monzogranito FS-28B2 23 35 30 9 3

bt-anf granodiorito MA-R-23B 32 15 33 12 8 tr tr tr tr Tr

Equigra-
nular

leucossienogranito FS-29A 30 40 28 1 1

leucossienogranito FS-32 47 45 5 2 1

ortoclásio leuco-
granito (alaskito) MA-R-025 43 50 3 - 4 tr tr tr Tr

bt microssieno-
granito FS-28C 40 30 9 - 10 1 10

Porfirítica
Rapakivi

arf monzogranito 
porfirítico UP-97 24 31 36 6 3 - - - tr tr tr - - -

hb-arf-bt sienogra-
nito porfirítico UP-103 27 38 25 6 2  - tr - - tr  - 2 -

arf-bt monzograni-
to porfirítico UP-98 34 33 23 4 4 tr tr 2

bt sienogranito 
pertítico rapakivi 

protoclástico
UP29 30 40 20 - 4 3 3 tr tr

bt sienogranito 
rrapakivi UP31A 30 35 20 - 12 3 tr tr

Leucomonzograni-
to rapakivi FS-28A 25 40 32 - 2 - -  - - - - 1 - -

bt monzogranito 
rapakivi FS-28B1 24 44 26 - 5 - -  - - - - 1 - -

bt monzogranito 
rapakivi FS-29B 30 40 16 - 8 - - 3  - - - 3 - -

monzogranito 
rapakivi FS-39 35 35 25 - 3 - - 1 - - 1 - -

bt monzogranito 
rapakivi FS-40 34 37 21 - 5 - - 1  - 1 - 1 - -

biotita monzogranito 
rapakivi MA-R-029 32 35 25 - 8 - - tr Tr tr tr Tr - -

MA-R-23A 32 30 30 3 5 - - tr tr tr tr Tr - -

Qz Monzo-
nito

bt qz monzonito 
grosso UP-88 14 43 31 - 10 - tr - tr tr tr 1 - 1

ep qz monzonito UP-91 15 45 35 - 2 - - - 3 - - Tr - -

bt qz monzonito 
grosso UP-86 17 40 35 - 8 - tr - - tr - Tr - tr

Tabela 4.5. Análise modal de amostras representativas da Suíte Serra da Providência.

Abreviaturas: qz. Quartzo; kf. Álcali-feldspato; pg. Plagioclásio; anf. Anfibólio; bt. Biotita; ms. Muscovita; tt. Titanita; all. Alanita; ep. 
Epidoto; zi. Zircão; ap. Apatita; op. Opacos; cpx. Clinopiroxênio; opx. Ortopoiroxênio; ss. Saussurita-argilominerais; fl. Fluorita; cb. 
carbonato; eps. Epidoto secundário; cl. Clorita; tr – traços (< 1%). Valores em %.
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4.6.1. Granito Vila Maravilha

Um corpo granítico correlacionável à Suíte 
Serra da Providência aflora no setor oeste da 
Folha Sumaúma, se prolongando em direção à 
vila de São Sebastião do Matupi (km 180 da 
BR-230) e para sul bordejando a bacia formada 
pela Formação Manicoré. Sua área-tipo foi 
definida nas imediações da vila Maravilha, as 
margens da BR-230, de onde partem alguns 
ramais. Ocorre como matacões e lajes nas 
meias-encostas de morros, topografia domi-
nante na região. O corpo é aqui informalmente 
denominado de “Vila Maravilha”, com duas fácies 
principais, definidas por apresentarem carac- 
terísticas de campo, petrográficas e geofísicas 
distintas: porfirítico rapakivi e equigranular fina-
média.

A fácies porfíritica rapakivi (e.g. FS-28A, 
39, 40, MA-23, 24 – vide Anexo II) aflora na 
forma de blocos e matacões (Figura 4.39), em 
geral pouco fraturados, possuindo freqüentes 
veios aplíticos e de quartzo cortando aleatoria-
mente a rocha. Esses granitos apresentam cor 
rosada e matrizes a cinzentados, de textura 
granular grossa, porfiritica, apresentando mega-
cristais de álcali-feldspato (Figura 4.40) medindo 
até 4,0 x 2,0 cm. A textura rapakivi (Figuras 
4.41 e 4.42) é evidenciada tanto pelo mantea-
mento local de albita sobre ortoclásio (piterlitos) 
quanto pelos raros megacristais ovóides de 
álcali-feldspato (wiborgitos). A rocha apresenta 
ainda alta concentração de minerais magnéticos.

A análise microscópica mostra que esta 
fácies tem matriz com textura equigranular 
grossa, envolvendo megacristais euédricos de 
álcali-feldspato pertítico e plagioclásio, grãos 
subédricos a euédricos de quartzo e lamelas 
de biotita. Os cristais de feldspato geralmente 
ocorrem saussuritizados e sericitizados. A biotita 
é único mineral máfico presente na rocha e possui 
cor marrom palha a marrom escuro, contornos 
subédricos a euédricos, apresentando contatos 
retos com cristais de quartzo e de feldspatos. Os 

minerais acessórios mais comuns, de granu-
lação fina e euédricos, são titanita, allanita, 
apatita e opacos.

Figura 4.39. Afloramento em blocos e matacões dos 
granitos da Suíte Serra da Providência, na fazenda 
Serrinha (FS-28), próximo da vila Maravilha.

Na fácies porfirítica rapakivi, os enclaves 
dominantes são do tipo microgranular máficos 
com formatos variando de retangular, lenticular, 
ovalado a elíptico, medindo de 20 x 10 cm a até 
100 x 50 cm, ocasionalmente com orientação 
preferencial segundo N20⁰W. Algumas evidências 
de interação entre a hospedeira e o enclave 
são observadas, entre elas, a injeção de fase 
aplíticas e pegmatíticas ao longo das anisotropias 
existentes do próprio enclave (Figura 4.43), 
incluindo a captura de vários fragmentos. Neste 
último caso, feições migmatíticas locais apontam 
para uma fusão parcial do enclave (xenólitos) 
provocada possivelmente por esta injeção do 
líquido granítico. Já os enclaves microgranulares 
máficos isótropos (autólitos?), que são domi- 
nantes, tendem a apresentar formatos circulares 
a elípticos, contendo frequentemente cristais 
pingados de álcali-feldspato provenientes do 
granito hospedeiro, sugerindo a coexistência de 
magmas máficos e félsicos (mingling) (Figura 
4.44).

A fácies equigranular fina-média aflora 
preferencialmente na forma de lajedos e 
videnciando um fraturamento  N60⁰W-N75⁰W   e 
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N45⁰E-N55⁰E (Figura 4.45). Está fácies ocorre 
também como blocos esparsos, em contatos 
encobertos com a fácies porfirítica rapakivi. As 
rochas desta fácies apresentam cor cinza-
rosada e textura granular fina à média, 
representadas por (anfibólio)-biotita sienogra-
nitos, em geral hololeucocráticos (Figura 4.46). 
Tipos alaskiticos são mais raros e apresentam 
cor vermelha carne, textura equigranular a 
localmente porfirítica, matriz média a grossa e 
podem eventualmente mostrar também textura 
rapakivi (MA-25, 26).

Figura 4.40. Textura granular grossa, porfirítica, do 
granito Suíte Serra da Providência. (MA-23).

Figura 4.41. Detalhe da textura rapakivi observada 
no biotita monzogranito porfirítico (MA-23).

Na análise microscópica as rochas desta 
fácies tem textura equigranular fina, formada 
por cristais de quartzo anédrico, plagioclásios 
alterados e álcali-feldspato sericitizados e 

micropertíticos. Os minerais maficos são 
representados por biotita e secundariamente 
anfibólio, ocorrendo de forma intersticial e por 
vezes como aglomerados.

4.6.2. Piroxênio Granitoides e Gabronorito

Os piroxênio-granitos (charnockitos) 
afloram na forma de lajedos e blocos 
por aproximadamente 4 km ao longo de uma 
vicinal da BR-230, proximidade da comuni-
dade Vila Maravilha (FS-30). São granitoides 
de cor cinza claro com manchas pretas, 
granulação média, com minerais máficos 
alinhados definindo foliação (metamórfica). 
Além disso, também são observados em 
alguns blocos, enclaves máficos alongados 
na mesma orientação N-S da foliação, 
deslocados por falhas (Figura 4.47). A 
deformação observada nestas rochas pode 
ser associada ao mesmo evento que 
gerou protomilonitos nos piroxênio granitoides 
similar aos charnockitos e granitos descritos na 
região entre Ouro Preto d´Oeste e Ji-Paraná – 
Sistema Transpressivo Sinistral Ji-Paraná 
(SCANDOLARA et al., 1998).

Figura 4.42. Aspecto porfirítico do biotita 
monzogranito, realçado pela presença de 
megacristais de álcali feldspato ovóides e de cristais 
tabulares com texturarapakivi (manteamento de 
albita).

Em escala microscópica predominam 
composições granodioriticas, localmente com 
tendência tonalítica, apresentando textura 
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Figura 4.43. Granito hospedeiro injetando localmente
material na anisotropia existente em xenólito máfico 
gnáissico, provavelmente relacionado ao embasa-
mento (não mapeado), (FS-28).

equigranular média e contornos anedrais. 
Estes são compostos por quartzo com extinção 
ondulante, em contato mútuo com cristais 
anédricos de plágioclásio (saussuritizados), de 
biotita, e mais raramente, de álcali-feldspato, 
piroxênio e anfibólio  O piroxênio ocorre 
parcialmente substituído por anfibólio (uralita), 
biotita e clorita. Titanita, allanita e opacos são 
os acessórios mais abundantes. Os enclaves 
máficos possuem composições quartzo-dioriticas 
a tonalíticas.

Figura 4.44. Enclave microgranular máfico arredon-
dado (autólito), apresentando cristais pingados de 
álcali-feldspto da hospedeira granítica (rapakivi), 
sugerindo a ação de processos de mingling (MA-23).

Figura 4.45. Afloramento em lajedo da fácies equigra- 
nular fina-média, na vicinal (FS-32) próximo a Vila 
Maravilha.

Figura 4.46. Leucossienogranito rosado da fácies 
equigranular médio (FS-32).

Figura 4.47. Enclave máfico microgranular achatado 
e alongado segundo a foliação (FS-30).

| Geologia e Recursos Minerais da Folha Sumaúma (SB.20-Z-D)  |



74

Também na proximidade da vila Maravilha, 
em vicinal à esquerda da BR-230, sentido Apuí-
Humaitá, foi encontrado afloramento (FS-31) 
em pequeno lajedo (5 x 3 m) de quartzo norito 
de cor cinza-escuro com tons esverdeados e 
grão fino a médio (Figura 4.48). Em análise 
microscópica é composto por cristais de 
plagioclásio, moderamente alterados (carbonato, 
epidoto, clorita), em contato mútuo com 
piroxênio intersticial e escassos grãos de quartzo 
anédricos com leve extinção ondulante. O 
diopsídio(?) predomina sobre o hiperstênio e, 
geralmente, ambos ocorrem parcialmente 
substituídos por anfibólio e biotita.

4.6.3. Quartzo Monzonitos e Monzogranitos 
Subordinados

 Ao longo do médio a alto curso do rio 
Manicoré, foram observados corpos circulares 
de quartzo monzonitos e monzogranitos, com 
tamanho variando de 65 a 71 km2, apresentando 
formato aproximadamente circular e intrusivos nos 
granitoides subvulcânicos da Suíte Igarapé das 
Lontras. Estes quartzo monzonitos são também 
caracterizados por alto valores radiométricos nas 
imagens aerogeofísicas.

Estas rochas apresentam textura variando 
de equigranular média-grossa a porfirítica 
marcada por matriz microcristalina quartzo-
feldspática (UP-88, 86, 91, Figura 4.49). Esta 
matriz pode excepcionalmente possuir finas 
palhetas de sericita mostrando orientação 
acentuada. Os megacristais de álcali-feldspato e 
plagioclásio são pouco alterados, podem superar 
1,5 cm de comprimento, com formas subédricas 
e anédricas e muitas vezes englobando cristais 
de quartzo, biotita, titanita e zircão. Lamelas de 
exsolução de plagioclásio são comuns no álcali-
feldspato (pertitas), sendo observada ainda 
textura anti-rapakivi.

Na matriz o plagioclásio ocorre como cristais

Figura 4.48. Amostra de mão do quartzo norito 
associado aos granitos rapakivi da Suíte Serra da 
Providência (Estação FS-31).

prismáticos de até 5 mm, geralmente subédricos 
e subordinadamente anédricos. O álcali-
feldspato ocorre como cristais quadráticos, 
pouco alterados, subédricos, sendo que em 
alguns interstícios percebem-se cristais finos de 
álcali-feldspato e quartzo intercrescidos (textura 
micrográfica). Cristais mais desenvolvidos 
de quartzo ocorrem de maneira esparsa, 
geralmente anédricos com formas amendoadas, 
apresentando embainhamento e forte extinção 
ondulante. Quartzo anédrico e intersticial é 
mais comum, apresentando também textura 
micrográfica.A biotita encontra-se com freqüência 
alterada para clorita e sericita, na forma de finos 
cristais lamelares associados aos opacos. A 
sericita também está dispersa na matriz como 
palhetas muito finas. A biotita pode também 
apresentar-se como cristais bem desenvolvidos, 
intersticiais, parcialmente alterados para clorita e 
formando agregados máficos junto com opacos, 
titanita e zircão. Este último mostra hábito 
prismático, em cristais com menos de 1 mm. O 
anfibólio (hastingsita) é bastante raro e aparece 
como cristais muito finos dispersos, associado 
a epidoto primário ou biotita. O epidoto ocorre 
como agregados de pequenos cristais, em 
parte relacionado (como alteração e/ou cristais 
individuais) com o feldspato. Os opacos e a titanita 
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ocorrem como pequenas massas associadas à 
biotita. Massas anédricas de minerais opacos 
ocorrem parcialmente corroídas, associadas 
com a clorita. A apatita é muito rara e ocorre de 
maneira esparsa.

Figura 4.49. Característica de campo e aspecto 
macroscópico dos biotita quartzo monzonitos e 
quartzo sienitos grossos provenientes do rio 
Manicoré (UP-88).

Na matriz o plagioclásio ocorre como 
cristais prismáticos de até 5 mm, geralmente 
subédricos e subordinadamente anédricos. O 
álcali-feldspato ocorre como cristais quadrá-
ticos, pouco alterados, subédricos, sendo que 
em alguns interstícios percebem-se cristais finos 
de álcali-feldspato e quartzo intercrescidos (tex 
tura  micrográfica).  Cristais  mais  desenvolvidos 

de quartzo ocorrem de maneira esparsa, 
geralmente anédricos com formas amendoadas, 
apresentando embainhamento e forte extinção 
ondulante. Quartzo anédrico e intersticial é 
mais comum, apresentando também textura 
micrográfica.A biotita encontra-se com freqência 
alterada para clorita e sericita, na forma de finos 
cristais lamelares associados aos opacos. A 
sericita também está dispersa na matriz como 
palhetas muito finas. A biotita pode também 
apresentar-se como cristais bem desenvolvidos, 
intersticiais, parcialmente alterados para clorita e 
formando agregados máficos junto com opacos, 
titanita e zircão. Este ltimo mostra hábito 
prismático, em cristais com menos de 1 mm. O 
anfibólio (hastingsita) é bastante raro e aparece 
como cristais muito finos dispersos, associado 
a epidoto primário ou biotita. O epidoto ocorre 
como agregados de pequenos cristais, em 
parte relacionado (como alteração e/ou cristais 
individuais) com o feldspato. Os opacos e a titanita 
ocorrem como pequenas massas associadas à 
biotita. Massas anédricas de minerais opacos 
ocorrem parcialmente corroídas, associadas 
com a clorita. A apatita é muito rara e ocorre de 
maneira esparsa.

4.7. Grupo Beneficente (MP23b)

O Grupo Beneficente foi proposto por 
Almeida e Nogueira Filho (1959) para reunir 
duas litofácies aflorantes no médio curso do 
rio Aripuanã, no trecho compreendido entre os 
igarapés Natal ou Jatuaraninha e a localidade
de Beneficente. O grupo ainda foi identificado 
nos arredores da vila do Carmo. De acordo com 
os autores, a litofácies inferior é representada
por quartzitos e arenitos com disseminações 
de óxidos de manganês (Mn), aflorando princi-
palmente na localidadede Beneficente. A litofá-
cies superior, com predominancia de siltitos
sobre arenitos foi identificada no igarapé das
Pedras ou Pedreiras, na  margem  direita  do rio 
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Aripuanã, frontal à ilha Comprida. Esses pelitos 
foram descritos como ardósias acinzentadas, 
finamente laminadas e afetadas por processos 
diagenéticos ou de metamorfismo de muito 
baixo grau. Os quartzitos/arenitos ocorrem na 
proximidade de rochas vulcânicas – “quartzo-
pórfiro do Aripuanã” segundo os autores mas não 
foi observado, contudo, o contato entre ambas 
as litologias. Uma idade pré-siluriana foi 
postulada para o Grupo Beneficente.

Coube a Liberatore et al. (1972) manter 
no Grupo Beneficente as rochas sedimentares 
do médio curso do rio Aripuanã, estendendo, 
contudo, sua área de ocorrência para 
trechos dos rios Juma, Branco e Sucunduri. 
Reconheceram no alto curso do rio Camaiú uma 
unidade vulcanossedimentar estratigraficamen-
te sobre posta aos litotipos Beneficente, 
postulando uma idade cambro-ordoviciana. 
O posicionamento estratigráfico do Grupo 
Beneficente no Proterozoico foi estabelecido com 
base nos indícios de dobramentos nos estratos e 
metamorfismo regional de baixo grau.

O interrelacionamento entre a bacia 
Beneficente e um substrato vulcânico e o 
reconhecimento de uma sucessão “vulca-
nossedimentar” que pudesse estar relacionada à 
sua evolução foram tópicos de estudos 
geológicos em grande parte dos anos 70. 
Várias propostas estratigráficas foram então 
concebidas para o grupo, cabendo a Santos et 
al. (1975) admitirem para os vulcanitos Iriri uma 
idade mais jovem (pré-Uatumã) e a Leal et al.
(1978) propor em a inclusão das formações 
Dardanelos, Mutum-Paraná e Palmeiral no 
Grupo Beneficente, restabelecendo para a bacia 
uma evolução pós-Uatumã.

Bizinella et al. (1980), em mapeamento das 
quadrículas SB.20-Z-D-II, III e VI (bloco 
Aripuanã) mantiveram a terminologia de “Grupo 
Beneficente” para reunir arenitos, siltitos e 
calcários ocorrentes entre  os rios Aripuanã e 

Sucunduri. Contudo, estes mesmos autores 
admitiram que parte dos pelitos reunidos no grupo 
poderia pertencer ao Paleozoico, notadamente 
aqueles do médio curso do rio Juma, na altura 
da cachoeira Paredão, não constatando porém a 
ocorrência de rochas vulcanoclásticas naquelas 
citadas quadrículas.

Reis (2006a,b) relacionou a litofácies 
superior pelítica de Almeida e Nogueira Filho 
(1959) à Formação Juma, cujo estabelecimento 
siluro-devoniano deveu-se a inúmeros estudos 
palinológicos em amostras dos rios Juma 
(área-tipo), Jatuarana e Sucunduri. Relevou 
ainda para o pacote arenítico subjacente e com 
melhor exposição na cachoeira Galinha, rio 
Jatuarana, sua integração à bacia paleozoica 
representada pelo Grupo Alto Tapajós. Manteve 
a denominação de “Beneficente” para essa 
formação predominantemente arenítica, a qual 
representaria a litofácies inferior de Almeida e 
Nogueira Filho (1959).

Neste estudo, o levantamento geológico ao 
longo do rio Aripuanã, no trecho compreendido 
entre as localidades de Natal, Salva-Terra, 
Beneficente, Prainha Velha e ilha Cuiarana 
permitiu o reconhecimento de unidades areníticas 
e subordinadas vulcanoclásticas e vulcânicas 
que litoestratigrafica ente puderam ser 
individualizadas em quatro principais formações 
denominadas de Manicoré, Cotovelo, Prainha e 
Tuiuié (base para o topo), sendo integradas no 
Grupo Beneficente, cuja área-tipo permanece 
no antigo seringal de Beneficente e outrora 
uma mina de manganês (Cotovelo), na margem 
esquerda do rio Aripuanã.

No rio Roosevelt foram mapeados conglo- 
merado e arenitos arcoseanos interacama-  
dados e aflorantes a 75 km de sua desem-
bocadura junto ao rio Aripuanã. Constitui uma 
faixa  sedimentar  com  direção  NW-SE  ladeada 
por unidades granitoides diversas (Igarapé das 
Lontras, Serra da Providência e Teodósia). A 
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área possui abrangência através do alto curso 
do rio Manicoré, sendo cortada por um trecho da 
BR-230 em cerca de 30 km, proximidade da vila 
Maravilha, sentido Humaitá. Essas litounidades 
clásticas foram reunidas na Formação Manicoré, 
postulada como sobrejacente à Formação 
Cotovelo e cujas considerações  estratigráfica 
serão descritas adiante.

Duas outras áreas de ocorrência do Grupo 
Beneficente ocorrem nos setores NW e SE da 
Folha Sumaúma. A primeira corresponde ao 
interflúvio entre os rios Manicoré (médio curso) 
e Juqui (bacia do rio Marmelos) e tem restrita 
ocorrência de quartzo arenitos. A segunda está 
situada no alto curso do rio Jatuarana e tem 
franco predomínio de rochas quartzo areníticas. 
Ambas as áreas registram correspondência com 
as unidades siliciclásticas da Formação Cotovelo. 
A seguir são descritas as formações Manicoré, 
Cotovelo, Prainha e Tuiuié, que da base para o 
topo integram neste estudo o Grupo Beneficente.

4.7.1. Formação Manicoré (MP23bma)

A Formação Manicoré é proposta neste 
estudo para reunir as litologias conglomeráticas 
e areníticas feldspáticas interacamadadas que 
afloram em trecho do rio Roosevelt e no alto 
curso do rio Manicoré. Coube a Liberatore et al. 
(1972) relacionarem conglomerados, arenitos, 
siltitos e argilitos dessa região à Formação 
Sucunduri, para a qual sugeriram idade permo-
triássica. Esta formação foi considerada possuir 
extensão para a bacia do rio Aripuanã, no trecho 
correspondente as vilas Prainha Nova e Carmo, 
incluindo a Formação Prainha de Almeida & 
Nogueira Filho (1959). A Formação Sucunduri 
recobre em discordância o Grupo Beneficente, 
bem como o embasamento.

No rio Roosevelt aflora um conglomerado 
polimítico suportado por uma matriz arenosa 
grossa, ferruginosa, por vezes inexistente e 
onde os seixos se tocam (Figura 4.50a). Calhaus 

misturam-se aos seixos. São em sua maioria, 
compostos por quartzo, subarredondados a bem 
arredondados e recobertos por fina camada de 
óxido de ferro. Subordinadamente encontram-se 
seixos de granitoides moderadamente alterados 
e impregnados por material ferruginoso. Para o 
topo da camada, o conglomerado é gradacional 
a um arenito ferruginoso grosso a muito grosso, 
persistindo níveis centimétricos do primeiro 
(RB-11) (Figuras 4.50c,d). A passagem do 
conglomerado para o arenito conglomerático 
e arenito evidencia uma granodecrescência 
ascendente.

Na proximidade (RB-12 e 13) passam a 
predominar camadas areníticas com estreitos 
níveis conglomeráticos. O litarenito feldspático 
grosso possui grãos subangulosos a angulosos e 
apresenta clastos de várias litologias, tais como 
tufos, granitos, xistos e argilitos. Em algumas 
situações (RB-12) há nítida presença de uma 
laminação plano-paralela definida por níveis 
de variada granulometria. Na estação RB-13 o 
arenito possui granulometria média a grossa 
e estratificação cruzada acanalada de médio 
porte (<1,0 m), cuja direção de paleocorrente foi 
medida em 50⁰ (quadrante NE) (Figura 4.50b).

Não se descarta uma correlação 
litoestratigráfica entre a Formação Manicoré 
e a Formação Dardanelos de Almeida e 
Nogueira Filho (1959) no rio Aripuanã (cachoeira 
Dardanelos). Caso venha a se confirma , o termo 
“Dardanelos” passa a ser prioritário como uma 
formação basal do Grupo Beneficente.

4.7.2. Formação Cotovelo (MP23bco

A Formação Cotovelo é proposta 
neste estudo para representar uma unidade 
predominantemente arenosa, cuja principal 
característica está na geometria tabular de suas 
camadas, na presença de estratos cruzados 
acanalados de pequeno porte (<1,0 m) e nas 
marcas onduladas assimétricas bifurcadas 
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Figura 4.50. (a) Aspecto de campo da camada conglomerática polimítica (RB-11); (b) Set de arenitos 
de granulação grossa com estratificação cruzada acanalada de médio porte (<1,0 m); (c) Feição 
do conglomerado e grau de subarredondamento dos seixos e calhaus (RB-11); (d) Arenito 
conglomerático gradacional a um arenito feldspático (RB-13).

4.7.2.1. Aspectos de Campo

O rio Aripuanã registra uma monótona 
sucessão de quartzo arenitos avermelhados a 
róseos, quase sempre silicificados. Os arenitos 
predominam sobre as vulcanoclásticas e/ou 
vulcânicas, ambas, com registros na proximidade 
de Salva-Terra (UP-04) e ilha Cuiarana (UP-18).

A B

C D

comuns ao topo dos sets. Seus afloramentos 
despontam em uma extensão aproximada 
de 25 km no rio Aripuanã, entre a ilha 
Comprida e trecho a jusante de Prainha 
Velha, incluindo a localidade de Beneficente, 
tendo com seção-tipo 

a feição hidrográfica do curso do rio denominado 
de “Cotovelo”, a qual empresta a denominação 
para a unidade sedimentar. Extensões dessa 
unidade aparecem em trechos dos rios Jatuarana 
e Juqui (bacia do rio Marmelos).

Rio Aripuanã

No rio Aripuanã, no trecho que compreende 
a desembocadura do igarapé Natal ou 
Jatuaraninha até a altura de Salva-Terra, no limite 
norte da Folha Sumaúma, a Formação Cotovelo 
está representada por arenitos silicificados 
arroxeados-claro, normalmente maciços e com 
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porosidade (COSTA et  al., 2005). Na proximidade 
afloram arenitos finos com possíveis estrati-
ficações cruzadas swaley centimétricas (baixo-
ângulo), sugestivas de um ambiente litorâneo 
com influência de marés (RB-49, Figura 4.51).

No trecho do rio Aripuanã, a jusante de 
Salva-Terra até a altura da ilha Quadros (UP-02 a 
09) predominam quartzo arenitos maciços, colo-
ração avermelhado-escura a esbranquiçada e de
granulometria média. Por vezes se mostram
intemperizados e recobertos por nível laterítico.
Os dados tomados de acamadamento e
estruturas sedimentares encontram-se na tabela
4.6.

Figura 4.51. (a) Aspecto do afloramento; (b) Arenito com possível estratificação cruzada swaley centimétrica 
da Formação Cotovelo (RB-49).

A B

discretas estratificações cruzadas acanaladas 
de pequeno porte (<1,0 m). Em superfície os 
arenitos desenvolvem um sistema de fratura-
mento ortogonal, sendo recortados por bandas 
de deformação medidas em N70W e N40E 
(RB-47). As bandas de deformação em 
afloramento se apresentam como feições 
aproximadamente planas, acomodando peque-
nos rejeitos ou não (ressaltos). Constituem 
feições de maior resistência nas rochas, tendo 
como provável resultado a erosão diferencial 
controlada pelas características mineralógicas 
e texturais da rocha (cimentação mais efetiva 
e redução da granulometria dos grãos do 
arcabouço,  com   consequente   redução   da 

Estação MO ECT ECA Acamadamento
UP-02 190/130 150/100 N60E/18SE
RB-45 N30E/12SE
UP-05 40(b) 280 N60W/8SW
UP-06 N75W/18SW
UP-07 140(b) N35W/11SW
RB-02* N15W/10-15SW

Tabela 4.6. Medidas de estruturas sedimentares do Grupo Beneficente e Vila do Carmo*.

Obs: marca ondulada (MO; b–bifurcada), estratificação cruzada tabular (ECT), estratificação cruzada acanalada (ECA) e 
acamadamento no trecho do rio Aripuanã entre Salva-Terra e ilha Quadros (inclui igarapé das Pedras). A estação RB-02 refere-se 
ao igarapé Jatuarana.J
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Na estação UP-04 aflora um arenito 
avermelhado sobreposto por uma camada de 
um siltito esbranquiçado, alterado. A camada 
síltica quando maciça é verde-acinzentada e por 
vezes está recoberta por um patamar laterítico 
ferruginoso, amarelado, considerado representar 
o produto da sedimentação neogênica da
Formação Salva-Terra (este estudo), cuja

Figura 4.52. Pacote métrico de rocha tufácea, intemperizada, coloração esbranquiçada, sobrejacente a 
material arenoso. Intenso processo de lateritização e proximidade de contato com a cobertura sedimentar da
Formação Salva-Terra, onde é comum o desenvolvimento de crosta laterítica arenosa conglomerática (UP- 
04).

No igarapé das Pedras ou Pedreiras 
(RB-45), e a 3,0 km de sua desembocadura 
junto ao rio Aripuanã, ocorre um pequeno 
trecho fluvial com duas quedas. A mais alta 
forma um desnível na ordem de 4,5 m 
enquanto que a seguinte possui um desnível 
na ordem de 5,5 m. São duas cachoeiras que se 
formam em estreito trecho do igarapé. Neste 
local, Almeida e Nogueira Filho (1959, p.25) 
definiram a litofácies pelítica superior do Grupo 
Beneficente.

Na cachoeira mais alta aflora uma rocha 
acinzentada fina e laminada, em sets com 
geometria tabular e com espessura aproximada 
de 20 a 40 cm, sendo comuns ondulações 
espaçadas na base (marcas de fundo?). Na 
matriz afanítica e à lupa, assomam pontuações 
de sulfetos (arsenopirita). O acamadamento é 
de N30º-40ºE/10-12ºSE e registra  concordância 

discordância angular se mostra visível. Neste 
local, o pacote atinge uns 4,0 metros de 
espessura (Figura 4.52). Em seção delgada, o 
material síltico foi descrito como uma rocha 
tufácea, sendo frequente shards devitrificados. 
A rocha por sua vez é afanítica e constitui um 
pacote maciço com ligeira diminuição lateral de 
sua espessura. 

com aquele encontrado às margens do rio 
Aripuanã (UP-02; ver Tabela 4.6). Superfícies 
de falha foram medidas em 40⁰, 68⁰, 86⁰, 120⁰ 
e 130⁰. Alguns metros igarapé acima ocorrem 
blocos rolados de um arenito fino, avermelhado 
e alterado.

Na cachoeira subsequente a exposição 
pelítica está representada pela intercalação de 
siltitos e arenitos finos, acinzentados-claro a 
cinza-esverdeados. O arenito fino e siltito ocorrem 
em camadas centimétricas, finamente laminadas 
e com geometria levemente tabular. O pacote 
revela nítida ondulação sugestiva de truncamento 
e de uma possível estratificação cruzada de baixo 
ângulo - h u m m o c k y  (ECH). No topo dos 
sets, marcas onduladas com comprimento de 
onda na faixa de uns 15,0 cm. Há uma conspí-
cua rede de fraturamentos que afeta o pacote 
rochoso   e   que   torna   a   rocha     extremamente 
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silicificada, que ao quebrar, revela feições 
conchoidais (Figura 4.53).

Neste local o acamadamento medido foi 
N20oE/08ºSE e as superfícies de falha foram 
medidas em 38⁰, 90⁰ e 180⁰ sendo similares 
àquelas igarapé acima. O afloramento pode 
manter uma correspondência àquele da estação 

UP-04, onde similares siltitos acinzentados 
foram petrograficamente descritos como 
tufos cineríticos. No geral, essas litologias 
pelíticas acinzentadas, por vezes, alteradas a 
argilitos esbranquiçados, fogem ao contexto da 
coloração avermelhada dos pelitos da 
Formação Cotovelo (ambiente oxidante).

Figura 4.53. (a) “Tombo de baixo” no igarapé das Pedras, representado por siltitos e arenitos finos 
interacamadados; (b) Camada de siltito acinzentado-claro finamente laminado e com geometria tabular. No 
topo de cada set, marcas onduladas assimétricas; (c) Siltitos em camadas centimétricas e onduladas, 
sugestivas de estratos cruzados de baixo-ângulo (ECH); (d) Fraturas conchoidais em pelito extremamente 
silicificado (borracha de escala). Estação RB-45.
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Rio Aripuanã acima, na região da ilha 
Comprida (estação UP-05) afloram arenitos 
friáveis, avermelhados a esbranquiçados e 
de granulometria média. Marcas onduladas 
assimétricas com comprimento de onda em 
torno de 4,0 cm aparecem no topo dos sets, 
via de regra, compostos por arenitos com 
estratos cruzados tabulares de pequeno porte 
(Figura 4.54a). Níveis centimétricos de marcas 
onduladas assimétricas registram direções de 
paleocorrentes quase perpendiculares (marcas 
de interferência?) (Figura 4.54b). Entre as 
estações UP-04 e UP-05 ocorrem barrancas 
da Formação Salva-Terra, mascarando, deste 
modo, a relação entre o pacote de tufo (UP-04) 
e os arenitos.

Na localidade de Beneficente (estação UP-
06), em leito da margem esquerda do rio Aripuanã, 
afloram arenitos finos intercalados a pelitos 
arroxeados, em sets de aproximadamente 3,0 
cm e cujo topo se apresenta ondulado. Os pelitos 

Figura 4.54. (a) Exposição em lajedo de um quartzo arenito avermelhado, silicificado, por vezes 
esbranquiçado quando intemperizado, cujas camadas revelam estratificações cruzadas tabulares de 
pequeno porte (<1,0 m). As camadas são centimétricas. (b) No topo dos sets areníticos ocorrem marcas 
onduladas assimétricas e de comprimento de onda em torno de 4,0 cm, destacando-se diferentes sentidos 
de paleocorrentes (setas em branco). Estação UP-05.
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são finamente laminados e ocupam base e topo 
dos sets areníticos, por sua vez, em conformação 
sigmoidal (Figura 4.55a). Sobrepostos aos 
ritmitos, arenitos de granulação média e ricos em 
estratificações cruzadas acanaladas de pequeno 
porte (<1,0 m), passíveis de representar canais 
fluviais de pequena amplitude (Figura 4.55b).

O conjunto possivelmente revela uma 
superfície de descontinuidade. Recobrindo a 
sucessão  sedimentar, contudo, não imedia-
tamente acima devido a existência de área 
coluvionar, ocorrem crostas lateríticas manga-
nesíferas. De acordo com Silva (2009) e Silva 
et al. (no prelo) as ocorrências manganesíferas 
da área Beneficente encontram-se dissemi-
nadas tanto em litotipos sedimentares como 
sob forma de crosta laterítica, destacando-se 
a última como potencial à concentração do 
manganês. No leito, são comuns níveis de 
crosta manganesífera de aspecto botroidal.
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Figura 4.55. Localidade de Beneficente. (a) Intercalação de arenitos finos e pelitos em sets centimétricos 
estando recobertos por camadas de (b) Arenitos médios ricos em estratificações cruzadas acanaladas. 
Estação UP-06.

No trecho Beneficente-il a Quadros (UP-07 
a 09) afloram arenitos róseos a avermelhados, 
friáveis, tabulares, em sets variáveis de 1,5 a 4,5 
metros. Estratos cruzados acanalados de 
pequeno porte (<1,0 m) passam a ser abun-
dantes. Na base da ilha afloram ritmitos onde 
os sets arenosos guardam maior espessura 
(aprox. 0,5 m) do que aqueles argilosos 
(centimétricos). No topo dos pelitos aparecem 
marcas onduladas bifurcadas. Lateralmente ao 
afloramento sedimentar aflora um patamar de 
crosta laterítica com 1,0 metro de espessura e 
cujo pacote mostra razoável uniformidade.

No curso do rio Aripuanã, em um trecho 
denominado de “Cotovelo”, na sua margem 
direita, expõe-se uma morfologia de barran-
cas cuja extensão adentra ao baixo-curso do rio 
Jatuarana. É comum a exposição de pacotes de 
crosta laterítica manganesífera acinzentada-es-
cura e de espessura métrica, recobertos por 
um nível de solo amarelado (estação UP-01).

Um lineamento com direção E-W contro-
la este trecho do rio Aripuanã, podendo estar 
conjugado ao extenso lineamento N-S que con-
trola o trecho entre a vila Mata-Matá e o Coto-
velo.  Nesta   área,   as   crostas  manganesíferas 

são abundantes e espessas (Figura 4.56) e 
podem refletir um arranjo de falhamentos 
normais na formação de altos estruturais que 
expuseram o material sedimentar Beneficente à 
lateritização paleogênica, em contraposição a 
áreas vizinhas que sofreram subsidência e 
aporte de sedimentação neogênica da Formação 
Salva-Terra. Deste modo, áreas com intensa 
exposição rochosa aos processos de lateri-
tização no Eoceno–Oligoceno e de sedi-
mentação ao Pleistoceno, comuns em toda a 
Amazônia (COSTA; ANGÉLICA, 1996; HORBE 
et al., 2001), estariam relacionadas em tempo e 
espaço no Cenozoico da região em estudo.

A B

Figura 4.56. Espesso nível de crosta manganesífera 
no trecho do rio Aripuanã conhecido como “Coto-
velo”. 
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Em trecho do rio Aripuanã, a partir das ilhas 
Cuiarana, afloram em extensas lajes (visíveis 
no período de máxima estiagem) de lito arenitos 
vulcânicos avermelhados, finos a médios e 
sílticos (UP-18; Figura 4.57a-c), além de arenitos 
médios, avermelhados a róseos, tabulares e com 
discretas estratificações cruzadas acanaladas 
(UP-21; Figura 4.57d). Em alguns sets os arenitos 
contêm na matriz fragmentos subarredondados 
a angulosos de um siltito avermelhado escuro. 
Deste ponto até a ilha Carrapatinho expõe-
se uma cobertura sedimentar recente que por 
vezes recobre uma crosta laterítica ferruginosa 
conglomerática (Formação Salva-Terra?).

4.7.3. Formação Prainha (MP23bpt)

A Formação Prainha foi proposta por 
Almeida e Nogueira Filho (1959) para reunir 
siltitos e arenitos argilosos, avermelhados, 
friáveis, aflorantes em um trecho do rio Aripuanã 
situado a 2,0 km a montante da localidade de 
Beneficente, até a altura da cachoeira Periquito. 
Os autores mencionaram algumas poucas 
exposições ao longo do igarapé Jatuarana, 
além de subordinados arenitos conglomeráticos 
e conglomerados monomíticos (seixos de 
quartzo) na altura da ilha São João, rio Aripuanã. 
Uma idade pré-triássica superior (“rhetinianas” 
segundo os autores, relacionada às primeiras 
transgressões marinhas do Mesozoico) foi 
postulada com ressalvas.

Caputo et al. (1971) correlacionaram as 
Formação Prainha e Prosperança, o que foi 
acompanhado por um grande contingente de 
autores, diferentemente de Liberatore et al. 
(1972) que optaram pelo emprego do termo 
“Sucunduri”, a seguir abandonado. Bizinella et 
al. (1980) retomaram a denominação “Prainha”, 
mencionando a inaplicabilidade do termo 
“Prosperança” para as rochas sedimentares 
aflorantes mais a sul da borda da bacia do 
Amazonas e admitiram uma idade relacionada 
ao Proterozoico Médio, cujo intervalo de 1,9 a 1,2 
Ga foi proposto por Santos (1978).

Os trabalhos que se seguiram, na sua 
totalidade, fora do âmbito da bacia do rio Aripuanã, 
correlacionaram os arenitos avermelhados 
indiscriminadamente à Formação Prosperança 
ou Grupo Beneficente, além do emprego de 
outras denominações.

Reis (2006a,b) ao defini  a siluro-devoniana 
Formação Juma em correspondência a litofácies 
pelítica de Almeida e Nogueira Filho (1959), 
também o fez para a Formação Prainha dos 
autores, incluindo aí arenitos esbranquiçados 
e friáveis do médio curso do rio das Pombas 
(afluente do rio Juma), definindo-os como 
depositados em regime de planície de maré. 
Segundo Reis (2006a, b) rochas areníticas do 
curso do rio Jatuarana (cachoeira Galinha) e 
trecho da BR-230 (Transamazônica) também 
pertencem a essa formação.
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Figura 4.57. (a-c) Exposição de litarenitos vulcânicos sílticos, avermelhados, dispostos no leito do rio 
Aripuanã (UP-18 e 21). Registram uma rede de fraturamento ortogonal característica de rochas 
vulcanoclásticas (UP-18); (d) Arenitos tabulares com discretas cruzadas acanaladas (martelo de escala) 
(UP-21).

4.7.3.1. Aspectos de Campo

     Os arenitos da Formação Prainha em sua 
área-tipo ocorrem sob forma de dunas eólicas, 
formadas por estratificações cruzadas 
acanaladas de porte métrico (> 6,0 m). 
Isoladamente, sua morfologia é de difícil 
reconhecimento, contudo,  o padrão das 
estratificações internas sugere a formação de 
dunas do tipo parabólicas. As dunas 
parabólicas se caracterizam por formas em “U” 
ou “V” (Figura 4.58).

      Todo  o  trecho fluvial no entorno da antiga 
localidade de Prainha Velha (UP-10, 14) e 
aquele   formado   por   ilhas,   a   montante   de 

A B

C D
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Prainha  Nova  (ilhas  Santana,  São  João  e 
Gado) (UP-11, 12) correspondem a arenitos 
com as referidas características eólicas. Estes 
ainda afloram no entorno e na cachoeira 
Periquito, onde são secionados por um dique de 
diabásio com direção N40E. 

      Os sets das camadas mergulham em ângulo 
superior a 20⁰ para norte e sul. Superfícies 
truncantes separam os sets normalmente em 
ângulos próximos a 10⁰ ou inferior, sendo de 
origem erosiva e não-deposicional (water-table). 
Os arenitos são avermelhados, possuem 
granulometria fina a média, e grãos arre-
dondados e bem selecionados, além de rara 
matriz argilosa.
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Figura 4.58. Estratificação interna em dunas parabólicas segundo McKee (1966). Medida em pés (30.48 cm). 

arenitos são avermelhados e formam sets com 
estratos cruzados acanalados de grande porte 
(> 5,0 m), sendo limitados por superfícies de 
trun-camento (Figura 4.59a,b). Mediu-se uma 
direção de paleocorrente em 332⁰.
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 Normalmente são bem compactados em 
função da presença de óxido de ferro como 
cimento. A mineralogia essencial é composta 
por quartzo, feldspato e fragmentos de rochas. 
Na estação UP-10, a jusante da antiga 
localidade  de  Prainha  Velha,  rio  Aripuanã,   os 
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Na localidade de Boa Vista, frontal à Prainha 
Nova (estação UP-11), afloram na base (nível 
atual do rio) camadas de arenito avermelhado 
médio a fino, tabular e que registram cosets 
com aproximadamente 30 cm. No topo, 
marcas onduladas assimétricas bifurcadas com 
comprimento de onda de 1 cm e direção de 
paleocorrente para 230⁰. Todo o set corresponde 
a um pacote com aproximadamente 1 m de 
espessura. Na porção mediana do  afloramento 
intercala-se arenitos avermelhados, médios, e 
ricos em estratificações cruzadas acanaladas 
de médio porte (> 1 m). Este pacote possui 

aproximadamente 4,0 m de espessura e as 
direções de paleocorrentes indicaram azimutes 
dominantes NE (em 18⁰, 24⁰, 52⁰, 72⁰ e 292⁰; 
Figura 4.59c-d). Em direção ao topo e com 
espessura aproximada de 1,5 metros,  aflora  
uma renito avermelhado, silicificado e de 
geometria tabular em descontinuidade àquele 
inferior. Internamente ocorrem raras estrati-
ficações cruzadas acanaladas de pequeno porte 
(<1 m), com o acamadamento de N30⁰E/14⁰SE.

  Frontal a ilha Santana (UP-12) foram 
observadas  algumas  camadas tabulares com 

Figura 4.59. Exposição de arenitos eólicos avermelhados da Formação Prainha, rio Aripuanã, evidenciando 
(a-b) Superfície de truncamento (ST) entre estratos cruzados acanalados (UP-10); Localidade Boa Vista:  (c-
d) Estratificações cruzadas acanaladas (médio porte, <1,0m) com direções de paleocorrente NE, sendo 
recobertas por camadas tabulares de arenitos (UP-11).

A B

C D
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Figura 4.60. (a-b-d) Exposição de arenitos eólicos da Formação Prainha, Rio Aripuanã, evidenciando 
magníficos sets de estratificações cruzadas acanaladas de grande porte (> 6,0m) num possível corte 
transversal ao sentido de migração da duna; (c) Superfícies limitantes de grandes estratificações cruzadas 
acanaladas. Estes afloramentos estão bem expostos a montante da localidade de Prainha Nova, no trecho 
entre as ilhas Santana, São João e Gado.

A jusante da cachoeira Periquito (UP-
16) as medidas de paleocorrentes em estratos
cruzados acanalados apontaram azimutes para
336⁰, 318⁰, 302⁰, 292⁰, 284⁰ e 276⁰, com similar
predomínio de migração para NW. Cerca de 4,0
km a montante da cachoeira Periquito (UP-19, 20)
há um extenso trecho formado por corredeiras

mantidas por arenitos avermelhados, granulação 
média e ricos em estratos cruzados acanalados 
de grande porte (> 7,0 m). As seguintes direções 
de paleocorrente confirmam azimutes para oeste 
(NW/SW): 308⁰, 300⁰ (2), 290⁰, 284⁰, 282⁰, 264⁰, 
262⁰, 260⁰ e 254⁰.
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marcas onduladas de 2,0 cm de comprimento 
de onda, sugestivas de zonas de interdunas. As 
medidas de paleocorrente apontaram azimutes 

para 356⁰, 344⁰, 340⁰, 322⁰, 308⁰, 296⁰, 294⁰, 
284⁰, 268⁰ e 250⁰ (2), predominando o sentido de 
migração da duna para NW e subordinadamente 
SW (Figuras 4.60 e 4.61).
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Figura 4.61. Exposição de arenitos eólicos da Formação Prainha, rio Aripuanã, evidenciando magníficos 
sets de estratificações cruzadas acanaladas de grande porte (> 6,0 m). Frontal à ilha Santana (UP-12).

4.7.4. Formação Tuiuié (MP23bpt)

A Formação Tuiuié representa depósitos 
arenosos que recobrem e se interdigitam àqueles 
eólicos da Formação Prainha. Sua área-tipo está 
bem representada em trecho do rio Aripuanã, 
na altura da ilha Tuiuié, da qual recebe esta 
denominação.

4.7.4.1. Aspectos de Campo

A Formação Tuiuié aflora em um pequeno 
trecho do rio Aripuanã, no entorno da antiga 
localidade de Prainha (UP-14) até a ilha Tuiuié 
(UP-13) em contato com a Formação Prainha. 
São siltitos argilosos de coloração avermelhado-
escura, maciços (0,6 m), recobertos por siltitos 
arenosos avermelhado-claros (2,0 m), cujo pacote 
tem conformação tabular e alcança alguns 3,0 

metros de espessura. Sobrepostos à arenitos  
com discretas estratificações cruzadas tabulares 
de pequeno porte (<1,0 m) (Figura 4.62). 

Num paredão com cerca de 8,0 m de 
altura ocorrem intercalados arenitos 
avermelhados, médios e laminados, com 
similares arenitos maciços de geometria 
tabular (UP-17). Estes contêm estratificações 
cruzadas acanaladas de pequeno porte 
(<1,0 m) e direções de paleocorrentes 
aleatórias (340⁰, 188⁰ e 20⁰). Algumas 
interestratificações de camadas sedimentares 
podem ter sido depositadas sob a ação de 
ventos (dunas) e outras sob a ação fluvial 
(barras arenosas) (Figura 4.63), com 
acamadamento de E-W/10ºS. Os pacotes 
arenosos maciços se tornam mais espessos em 
direção ao topo da seção.

A

B
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Figura 4.62. (a) Exposição de arenitos avermelhados e tabulares da Formação Tuiuié, localidade da ilha 
Tuiuié, rio Aripuanã (UP-13); (b) Detalhe das barras arenosas; (c) Margem direita do rio Aripuanã. Espesso 
pacote arenítico tabular sobreposto a arenitos finamente laminados (escala humana) (UP-14); (d) Frontal à 
ilha Tuiuié. Arenitos tabulares intercalados com arenitos com estratos cruzados acanalados (dunas eólicas 
métricas; UP-17).

4.7.5. Interpretação dos Ambientes Deposi-
cionais

A Formação Manicoré é sugestiva de depó- 
sitos sedimentares formados em condições de 
um leque aluvial continental, cuja porção pro- 
ximal está representada por conglomerados 
formados por seixos e calhaus desorganizados,
de procedência variada, imersos em uma matriz 
arenosa grossa, sendo acompanhados para o 
topo por níveis de arenitos feldspáticos gros-
sos a  muito  grossos  e  com  estratos  cruzados 

acanalados relacionados a canais fluviais. A 
direção de paleocorrente medida em paleocanal 
fluvial conduz postular a existência de um 
alto estrutural situado a sudoeste. A relação 
estratigráfica para com a sobrejacente Formação 
Cotovelo se faz presente exclusivamente através 
das diferenças existentes no ambiente de 
sedimentação, já que as unidades encontram-
se separadas por uma larga faixa de rochas 
granitoides, além da sobreposição da bacia 
sedimentar cenozóica Salva-Terra.

A B
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Figura 4.63. (a) Exposição de arenitos eólicos da Formação Prainha e proximidade de arenitos tabulares da 
Formação Tuiuié (UP-20); (b) Frontal à ilha Tuiuié. Arenitos tabulares da Formação Tuiuié em nítido contato 
com arenitos ricos em estratos cruzados acanalados de porte métrico (dunas eólicas) da Formação Prainha 
(base). Escala humana (seta); (c-d) Detalhe da intercalação de arenitos sob forma de barras e aqueles 
eólicos com estruturas externas craquelé (casco de tartaruga) (UP-17).

A Formação Cotovelo é constituída por 
camadas de arenitos avermelhados interpretados 
como depositadas em condições de linha de 
costa que separa a plataforma continental de 
uma zona pantanosa. Nesta faixa de costa se 
desenvolveram canais fluviais entrelaçados, 
rasos, por vezes, sob a influência de marés. Os 
arenitos, em geral tabulares, tem granulação 
média a fina, predominando os finos que junto a 
termos sílticos caracterizam a unidade sedimentar. 
Integram um sistema de ilha-barreira (Figura 
4.64), a exemplo dos modelos sedimentares 
que têm uma evolução em condições de linhas 
de  costa  suavemente  inclinadas,  em  zona  de 

backshore. A zona pantanosa ou lagunar 
pode não necessariamente estar 
presente (STERLING, 1974). De acordo com 
Hoyt (1967), a essência da formação de um 
sistema ilha – barreira está no lento processo 
de submersão de uma área elevada, 
normalmente mantida por cadeias de praias e 
dunas geradas através da ação de ondas e 
do vento durante um período de 
estabilização do nível do mar. Neste sentido, 
um dos critérios no reconhecimento da barreira 
está na ausência de sedimentação lagunar 
na seção estratigráfica basal em direção 
ao continente.

A
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Figura 4.64. Modelo esquemático de Reinson (1984) para o Sistema Ilha-Barreira que na região em estudo 
(Grupo Beneficente) está representado pelas formações Cotovelo (zona de praia - backshore), Prainha 
(dunas eólicas litorâneas) e Tuiuié (delta de maré/planície/washover). No caso específico do Grupo 
Beneficente, não houve formação de depósitos lagunares.

A relação estratigráfica entre as litologias 
Cotovelo para o conjunto sedimentar sobreposto 
da Formação Prainha registra uma discordância 
angular a partir da instalação de possantes sets 
de arenitos com estratos cruzados acanalados 
de grande porte (>6,0 m), considerados 
representantes de dunas de origem eólica 
litorânea.

A Formação Prainha na sua área-tipo 
é entendida como integrante de um sistema 
ilha–barreira, representando depósitos de 
dunas eólicas litorâneas, que encobrem em 
descontinuidade os depósitos arenosos de 
backshore da Formação Cotovelo. A 
relação estratigráfica  com a Formação Tuiuié 
sobrejacente é, em parte, gradacional.

A Formação Tuiuié representa depósitos de 
uma planície arenosa e formação de espessas 
barras de areia intercaladas a depósitos eólicos, 

que por sua vez, recobrem o campo de dunas 
litorâneas da Formação Prainha. As barras de 
areia devem representar depósitos de washover 
formados em direção à porção de shoreface 
uma vez que se ausentam depósitos lagunares e 
pantanosos, por sua vez, ocupados por extensas 
áreas de planície de maré. A Formação Tuiuié 
integra o sistema de ilha–barreira em conjunto 
com as formações Cotovelo e Prainha (Figura 
4.64).

4.8. Grupo Alto Tapajós (SDat)

O Grupo Alto Tapajós foi proposto por 
Reis (2006a,b) para agrupar quatro formações 
paleozoicas cuja idade no intervalo Siluriano-
Devoniano estabeleceu-se a partir de estudos 
palinológicos efetuados em rochas pelíticas 
da Formação Juma. Substitui o termo “Grupo 
Jatuarana” empregado por Bizinella et al. (1980).
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 Reis (2006a,b) postulou da base para 
o topo, as formações Beneficente, Juma,
Prainha e Terra Preta, cujo empilhamento
estratigráfico definiu-se em levantamento
geológico de parte das bacias dos rios
Sucunduri, Acari, Juma e Jatuarana. A partir de
então, correlações têm sido invariavelmente
propostas à litoestratigráfica definida para os
rios Tapajós, Teles Pires, Bararati, São Tomé e
Juruena por Reis et al. (2002; 2006) no que se
refere às formações Capoeiras, Borrachudo,
São Benedito, Navalha e Providência (base para
o topo).

O mapeamento geológico da Folha  Sumaú-  
ma e notadamente da bacia do rio Aripuanã, em 
trecho onde as unidades Beneficente e Prainha 
tiveram por parte de Almeida e Nogueira Filho 
(1959) especial atenção, foi de suma importân-
cia à revisão litoestratigráfica da bacia 
paleozoica,  até   então   postulada   estender-se 

mais para oeste, nos domínios da 
bacia Aripuanã e Manicoré (CPRM, 2006a).

O reconhecimento de formações sedimen- 
tares paleo e mesoproterozoicas a partir 
do estudo de proveniência de zircões 
detríticos, permitiu o estabelecimento de 
bacias que antecederam em tempo e 
espaço aquela paleozoica e que, em parte, 
serviram de compartimentação para a 
sedimentação siluro-devoniana.

A seguir, são descritas duas 
unidades litoestratigráficas do Grupo Alto 
Tapajós na região do estudo, sendo 
mencionadas as principais características em 
afloramento. Uma tabela de correlação 
estratigráfica e cronológica para a Folha 
SB.21-Tapajós encontra-se na Tabela 4.7.
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Tabela 4.7. Correlação Estratigráfica para a Folha SB.21-Tapajós (Domínios Peixoto de Azevedo, Alta Floresta e Roosevelt-Juruena). Obs: (1) Almeida e 
Nogueira Filho (1959); (2) Liberatore et al. (1972); (3) Santos et al. (1975); (4) Bizinella et al. (1980); (5) Reis (2006a,b); Reis et al. (2007); (6) Este estudo. 
CENOZOICO

C
EN

O
ZO

IC
O

 

Quaternário Aluviões 
Depósitos recentes e sub-

recentes 

Aluviões / Cobertura Laterítica / Formação 
Içá 

Aluviões / Cobertura Detrito-
Laterítica / Formação Salvaterra 

Neogeno 
Série Barreiras Grupo Barreiras 

Paleogeno 

M
ES

O
ZO

IC
O

 

Jurássico -  
 Cretáceo- Diques de Diabásio Vulcanismo Básico Diabásio Penatecaua 

Formação Alter do Chão 

Diabásio Periquito Diabásio Periquito 

Permo-Triássico Formação Sucunduri 

PA
LE

O
ZO

IC
O

 

Permiano Formação Prainha Formação Ipixuna 

Siluro-
Devoniano 

Grupo 
Jatuarana 

Formação São Benedito 
Grupo 
Alto 

Tapajós 

Formação Terra Preta Grupo 
Alto 

Tapajós 

Fm. Rio das Pombas Formação Capoeiras Formação Prainha 
Formação Borrachudo Formação Juma Formação Juma 

Cambro-
Ordoviciano 

Formação Dardanelos 
Grupo Beneficente 

Formação Cubencranquém Formação Beneficente 
Seq. Vulcanos-sedimentar 

PR
O

TE
R

O
ZO

IC
O

 

Neoproterozoico 

Granitos, gnaisses, 
xistos e quartzitos 

Grupo Beneficente Formação Prosperança / 
Formação Gorotire 

Cataclasitos K' Mudku 

Sucessão Vulcanossedimentar 

Vulcanismo Básico Grupo 
Uatumã 

Granito 
Maloquinha 

Efusivas Ácidas Formação Iriri 

Meso-
proterozoico Embasamento Cristalino 

Grupo Beneficente 
Granito Cumaru / Formação Prainha / 

Suíte Crepori / Grupo 
Beneficente/Gorotire / Suíte Intrusiva 

Maloquinha / Grupo Iriri 

Grupo 
Beneficente 

Formação Tuiuié 

Granito Parauari 

Formação Prainha 
Formação Cotovelo 
Formação Manicoré 

sill Mata-Matá e Suíte Serra da 
Providência 

Paleo- 
proterozoico Complexo Xingu Grupo Colíder 

Grupo Vila do Carmo 
Suíte Igarapé das Lontras 

Suíte Teodósia 
Grupo Colíder 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
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4.8.1. Formação Juma

A Formação Juma foi definida por 
Reis (2006a,b) para reunir siltitos e arenitos 
finos acinzentados, cuja principal área de 
ocorrência está na bacia do rio Juma, no trecho 
compreendido entre a cachoeira Paredão e o 
entorno da ponte sobre a vicinal Brasília, região 
de Apuí, perfazendo aproximados 45 km de 
extensão fluvial. Uma idade siluro-devoniana 
foi obtida através de estudos palinológicos de 
amostras provenientes dos rios Jatuarana, Juma 
e Sucundurí, além da BR-230 (Transamazônica), 
tendo fornecido indicações de graptozoários 
(climacograptus) e quitinozoários (conochitina 
sp., angochitina sp. e cyathochitina sp.).

Na seção-tipo do rio Juma, a formação 
apresenta uma espessura ao redor de 50 metros, 
contudo, no alto curso do rio Sucunduri, em 
interpretação dos furos da Cia. Morro Vermelho 
(1-BO-01-AM e TPN-05), a unidade apresenta-se 
mais espessa e em torno de 150 a 250 metros. 
Idades neodevonianas foram obtidas no furo 
TPN-05 por Cruz (2005). Na Folha Sumaúma, 
a Formação Juma aflora na bacia do igarapé 
Jatuarana, a montante da cachoeira Galinha, e 
no rio das Pombas, um afluente do rio Juma pela 
sua margem esquerda.

No rio Jatuarana, Reis (2006a,b) descreveu 
pelitos acinzentados, algumas vezes com 
pontuações de sulfetos e com glauconita na sua 
composição mineralógica. Grãos de turmalina 
verde, sericita, zircão e opacos ocorrem mais 
raramente. Diminutas partículas de material 
fosfático foram identificados nas bandas 
granulometricamente mais finas, cuja fina
laminação é proveniente da mistura de material 
terrígeno e carbonático.

No rio das Pombas ocorrem boas 
exposições de um siltito acinzentado em camadas 
suborizontais e com laminação levemente 
ondulada (estação RB-32; Figura 4.65). Há 

uma série de corredeiras que somam cerca de 
3,0 metros de seção e que inclui a cachoeira 
Diabo de Cócoras (RB-38). Neste trecho do rio 
predominam os siltitos sobre os arenitos finos.

A Formação Juma foi interpretada por 
Reis (2006a,b) como uma extensa planície 
lamosa gerada a partir do gradativo afogamento 
(transgressão marinha) de uma planície flúvio 
deltaica. Neste estudo, a formação é considerada 
a unidade basal do Grupo Alto Tapajós, cujas 
características deposicionais e conteúdo em 
glauconita são sugestivas de um ambiente 
deposicional marinho raso.

Figura 4.65. (a) Siltitos finamente laminados com 
ondulações nos variados sets; (b) Detalhe da foto 
anterior, passível de registrar ondulações truncantes 
(RB-32).

Suas melhores exposições são verificadas
no curso do rio Juma e cachoeiras Paredão, 
Sucurijú,  Morena  e  Apuí.  De  acordo  com  Reis 

A

B

| Geologia e Recursos Minerais da Folha Sumaúma (SB.20-Z-D)  |



96

(2008), a Formação Juma registra correlação com 
a Formação São Benedito do alto curso do rio 
Tapajós, existindo, contudo, muitas similaridades 
para com a Formação Borrachudo proposta por 
Santiago et al. (1980).

4.8.2. Formação Rio das Pombas

O termo “Rio das Pombas” é proposto em 
substituição a “Prainha” (REIS, 2006a,b), por 
sua vez, reconhecido neste estudo como uma 
formação do Grupo Beneficente. Mantém-se, 
contudo, os pacotes de arenitos esbranquiçados 
e friáveis descritos na unidade em posição 
sobrejacente à Formação Juma do Grupo Alto 
Tapajós.

Os arenitos “ortoquartzíticos” encontram-
se bem representados na cachoeira Três 
Tombos (RB-29), rio das Pombas, onde formam 
um pacote com 3,0 metros de espessura. O 
acamamento é suborizontal formando camadas 
tabulares com aproximadamente 1,0 m de 
espessura. Possui granulometria fina, coloração 
creme a esbranquiçada e internamente contêm 
estratificações cruzadas tabulares de pequeno 
porte (< 0,5 m). É comum a presença de marcas 
onduladas assimétricas no topo das camadas.

Na vicinal Kennedy, em trecho que conduz 
à travessia do rio das Pombas, afloram arenitos 

esbranquiçados, friáveis, finos a médios e com 
marcas onduladas assimétricas com medida 
de paleocorrente para 170⁰. O acamadamento 
medido foi de N40⁰E/05⁰SE. No local da 
travessia do rio das Pombas, expõe-se uma 
grande área lajeada representada por arenitos 
esbranquiçados (RB-42; Figura 4.66a). Por 
vezes, intercalam-se arenitos conglomeráticos 
intraformacionais, cujos seixos “ovalados” são 
constituídos pela própria rocha arenítica (Figura 
4.66b,c). Bandas de deformação foram medidas, 
cabendo o predomínio da direção N25⁰-30⁰E. 
As exposições areníticas expostas na calha do 
rio são ricas em marcas onduladas assimétricas 
bifurcadas de variado comprimento de onda 
e com direções de paleocorrente 30⁰ e 140⁰ 
(NE/SE). O acamadamento é N25⁰E/10⁰SE. 
A ocorrência comum de marcas onduladas 
bifurcadas e indicativas de baixa energia de 
corrente, de estratos cruzados tabulares de 
pequeno porte, além da boa seleção dos grãos, 
sugerem depósitos sedimentares litorâneos.

A Formação Rio das Pombas registra 
alguma equivalência com os arenitos arcoseanos 
da Formação Ipixuna, aflorantes no alto curso 
do rio Tapajós (REIS, et al. 2006). Entretanto, 
esta unidade sobrepõem-se a pelo menos três 
outras formações consideradas paleozoicas 
(Capoeiras, Borrachudo e São Benedito).
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Figura 4.66. (a) Extensão lajeada de arenitos esbranquiçados, friáveis da Formação Rio das Pombas 
(RB-42); (b) Arenito conglomerático com seixos ovalados de arenitos e bandas de deformação no topo; (c) 
Detalhe da foto anterior.

4.9. Diabásio Periquito (J3ẟpq)

Na Cachoeira Periquito (estação UP-16), 
localizada a aproximados 6,0 km a montante de 
Prainha Nova, no rio Aripuanã, aflora um dique 
de diabásio com direção N40⁰E. Sua extensão é 
superior a 300 m, visto que suas rochas ocorrem 
em blocos e matacões por uns 150 m a partir da 
margem direita do rio, adentrando na floresta 
(Figura 67a). Sua largura é estimada em 70 
metros.

O diabásio da cachoeira Periquito foi 
inicialmente descrito por Almeida e Nogueira 

Filho (1959) no interior da Formação Prainha, 
foi correlacionado por Bizinella et al. (1980) 
ao Diabásio Penatecaua (ISSLER et al., 
1974), cujas idades K-Ar em 175 ± 7 Ma e 
134 ± 4 Ma conferiram um estabelecimento 
ao período Jurássico-Cretáceo. A unidade 
Penatecaua reúne diques e soleiras que 
secionam rochas sedimentares paleozoicas ao 
norte da Bacia do Amazonas. 

Uma idade K-Ar em 177 ± 8 Ma permitiu a 
Silva et al. (1974) estender esse magmatismo 
mesozoico para a porção sul da bacia, 
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posteriormente sob a designação de “Diabásio 
Cururu” (SILVA et al., 1980). No rio Juma e 
interior da bacia paleozoica Alto Tapajós, 
Bizinella et al. (1980) obtiveram uma idade K-Ar 
de 190 ± 5 Ma para um diabásio considerado ser 
intrusivo no Grupo Beneficente. Outras idades K-
Ar em amostras de diabásio se somam ao 
intervalo Triássico Superior - Cretáceo Inferior, 
tais como 134 ± 4 Ma (BASEI, 1975), 144 ± 6 Ma 
(SANTOS et al., 1975), 183 ± 14 Ma e 135 ± 53 
Ma (ARAJO et al., 1976), 222 ± 3 Ma, 218 ± 8 
e 179 ± 3 Ma (ARAJO et al., 1978) e 230 ± 30 
Ma (Cunha et al., 1981). Recentemente datações 
pelo método Ar/Ar forneceram valores na faixa 
de 210 e 201 Ma, registrando uma idade de 206 
Ma para o magmatismo Penatecaua (CUNHA et 
al., 2007). O diabásio Periquito, estudado na sua 
localidade-tipo, apresentou idades Ar-Ar em 
plagioclásio variando de 192 ± 3 Ma e 189 ± 2 
Ma (vide capítulo 6).

Na Folha Sumaúma é possível visualizar, 
pela análise de mapas aeromagnetométricos, 
vários diques com similar direção NE-SW que 
se estendem por dezenas de quilômetros e 
que atravessam desde rochas graníticas até as 
coberturas vulcanoclásticas e sedimentares Vila 
do Carmo e Beneficente e, sedimentar siluro-
devoniana do Grupo Alto Tapajós.

Este importante evento magmático está 
relacionado à separação dos continentes africano 
e sul-americano e possui amplitude de distribuição 
através de diques com idades estabelecidas 
em torno de 200 Ma, com registros em todo o 
Cráton Amazonas, nos escudos das Guianas ao 
norte e Brasil-Central a sul. A amplitude deste 
magmatismo foi relatada no interior da CAMP – 
Central Atlantic Magmatic Province por Marzoli 
et al. (1999) através de porções da América 
do Norte, Europa, África e América do Sul. O 
variado emprego de denominações locais serve 
de suporte às correlações. No caso específico 
da Folha Sumaúma, a denominação  “Diabásio 

Periquito” (Figura 4.67a) se torna prioritária 
sobre os termos Penatecaua e Cururu a partir 
da menção original de Almeida e Nogueira Filho 
(1959).

Macroscopicamente, trata-se de uma rocha 
cristalina finaa média, maciça, de cor cinza-escura 
a cinza-esverdeada. Os cristais tabulares ou em 
ripas de plagioclásio são perfeitamente visíveis 
à olho nu, assim como agregados de minerais 
máficos, que incluem piroxênio (principalmente 
augita) e olivina. Em seção delgada a textura 
é subofítica, com piroxênio nos interstícios 
dos cristais euédricos de plagioclásio (Figura 
4.67b), que apresenta pouca alteração intem- 
périca (saussuritização). A olivina ocorre como 
cristais anédricos associados ao piroxênio e 
apresenta alteração moderada para clorita.

Figura 4.67. (a) Dique de diabásio com dire-
ção N40oE, Cachoeira Periquito, rio Aripuanã 
(UP-16); (b) Fotomicrografia mostrando ripas de 
plagioclásio  euédrico de granulação média a 
grossa (UP-16b, nicóis cruzados, 40x).
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4.10. Coberturas Detrito-Lateríticas (Edl)

A primeira referência à localidade de Salva-
Terra coube a Almeida e Nogueira Filho (1959) 
quando do levantamento geológico empreendido 
pelos autores ao longo do rio Aripuanã. Foram 
observados matacões isolados de uma rocha 
de aspecto diorítico, contudo, desprovidos de 
qualquer relação com os “quartzitos brancos” 
reunidos no Grupo Beneficente e assinalados em 
um trecho do rio a montante do igarapé Natal até 
2 km acima da localidade de Beneficente.

Nessa área, o relevo se distingue através 
de duas principais feições morfológicas fluviais: 
uma feição de zona de planície de inundação ou 
de terras baixas onde é comum a presença de 
lagos no seu interior; e outra, representada por 
barrancas que margeiam o rio Aripuanã  e expõem 

perfis sedimentares representados por horizon-
tes saprolíticos e/ou mosqueados lateritiza-
dos, recobertos em possível discordância por 
camadas de arenitos ferruginosos, amarelados 
e tabulares, via de regra, desagregados pela 
ação do tempo.

No interflúvio entre os rios Aripuanã e 
Manicoré, Latrubesse (2002) aponta para a 
formação de um extenso leque aluvial cujos 
paleocanais fluviais recobrem uma área em 
torno de 29.000 km². No seu interior ocorrem 
áreas restritas de vegetação de savana junto a 
cordões aluvionares que fornecem uma feição à 
semelhança de zonas de contínuo assoreamento 
(Figura 4.68). Segundo o autor, a porção 
proximal desse mega-leque encontrar-se-ia na 
proximidade da confluência do rio Roosevelt.

Figura 4.68. (a) Modelo de leque e cinturões aluvionares (em negrito) de Latrubesse (2000) para o interflúvio 
Aripuanã-Roosevelt–Madeira e limite aproximado com rochas proterozoicas(cruzes); (b) Detalhe do 
interflúvio Manicorezinho-Aripuanã e área de distribuição (em vermelho) da Formação Salva-Terra (este 
estudo).

Confrontando os recentes informes 
de campo com produtos de sensoriamento 
remoto constata-se no interior do mega-leque a 
ocorrência de unidades ígneas (suítes Igarapé 
das Lontras e Teodósia) e metassedimentares 
(Grupo Beneficente?) contínuas, que por sua 

vez, reduzem a área de ocorrência do leque 
e o delineam para leste do rio Manicorezinho 
(Figura 4.69). Nesta região, as imagens realçam 
um padrão de textura lisa e uma drenagem 
retangular sugestiva de níveis de crosta laterítica 
desenvolvidos no topo de perfis de intemperismo.
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Figura 4.69. (a) Afloramento à montante da localidade de Salva-Terra cuja base (escala humana) se 
encontra representada por rocha piroclástica alterada do Grupo Beneficente. A unidade vulcânica está 
recoberta em discordância angular(?) por arenitos ferruginosos da Formação Salva-Terra; (b) Detalhe das 
camadas de arenito conglomerático que afloram a jusante de Salva-Terra; (c) Internamente às camadas 
areníticas tabulares ocorrem estratos cruzados acanalados de pequeno porte (15 cm) de origem fluvial 
(UP-04).

Afora uma série histórica de unidades 
sedimentares pré-Cenozoicas para a região 
Manicorezinho-Aripuanã (Prainha, Sucunduri 
e Prosperança), foi a partir de Bizinella et al. 
(1980) que esta área sedimentar passou a 
manter correlação com a Formação Içá (MAIA 
et al., 1977), supostamente pleistocênica. No 
intuito de desvincular essa sedimentação 
daquela da Formação Içá, amplamente 
estendida muito além de sua área-tipo, reúnem-
se sob a designação de Formação Salva-Terra 
as camadas areníticas ferruginosas, por vezes 
conglomeráticas, que afloram nas redondezas 
de Salva-Terra. A Formação Salva-Terra registra 
contemporaneidade com outras formações 
neógenas tais como Içá (MAIA et al., 1977), 
Novo Remanso (ROZO et al., 2006) e Praia 
Vermelha (REIS et al., 2002, 2006).

A principal exposição desses arenitos 

ferruginosos está nas barrancas a montante 
e a jusante da localidade de Salva-Terra, em 
acompanhamento da ilha Comprida pela margem 
esquerda do rio Aripuanã. No seu entorno é 
visível um extenso trecho de rochas areníticas 
de coloração amarelada a esbranquiçada, semi-
consolidadas a consolidadas, intemperizadas, 
que repousam discordantemente sobre um 
substrato vulcânico, quase sempre alterado, com 
aspecto caulínico e coloração esbranquiçada. 
O perfil laterítico que o encima inclui níveis 
de crosta laterítica ferruginosa parcialmente 
intemperizadas (Figura 4.69).

Alguns metros a jusante de Salva-
Terra, pela margem esquerda do rio Aripuanã 
(estação UP-04), aflora uma camada arenítica 
de coloração amarelada, granulação média, 
maciça e internamente com estratificação 
cruzada acanalada de pequeno porte (15,0 
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cm). No interior da camada arenítica ocorrem 
níveis conglomeráticos que formam ciclos 
granocrescentes pouco espessos. Encima uma 
camada argilosa e de aspecto mosqueado. 
Feições recentes de bioturbação aparecem na 
superfície da argila. No topo de todo o pacote 
aflora uma crosta laterítica arenosa (Figura 4.69).

Ainda a jusante de Salva-Terra, pela 
margem direita do rio Aripuanã (RB-48), tem-se 
um perfil representado na base por um arenito 
conglomerático rico em seixos de quartzo-leitoso 
e de dimensão que não ultrapassa a 2,0 cm. 
Este nível é gradacional para um set métrico 
de quartzo arenito avermelhado, tabular, com 
estratificações cruzadas acanaladas de porte 

centimétrico (50,0 cm). Para o topo, o arenito 
grada para um material argiloso, compactado e 
mosqueado. A camada pelítica é lenticular. No 
topo das camadas arenosas se desenvolve um 
nível de crosta laterítica de coloração amarelada, 
ferruginosa e por vezes, com feição retorcida. A 
crosta tem espessura variável e possui matriz 
arenosa grossa a conglomerática. Recobre um 
perfil de solo de tonalidade amarelada e com 
uma espessura estimada de alguns 4,0 metros. 
O ambiente deposicional sugerido é fluvial
(Figura 4.70). Alguns metros a jusante afloram
arenitos “ortoquartzíticos”, arroxeados-claro, 
pertencentes ao Grupo Beneficente. Bandas de 
deformação foram medidas em N70⁰W e N40⁰E.

Figura 4.70. Exposição sedimentar da Formação Salva-Terra, margem direita do rio Aripuanã (RB-48). (a) 
Aspecto de arenitos conglomeráticos ferruginosos formando patamares em franco intemperismo; (b) Detalhe 
do arenito conglomerático monomítico com seixos centimétricos (vide escala) de quartzo leitoso em matriz 
arenosa grossa; (c) Pavimento de arenito conglomerático rico em seixos semi-arredondados, centimétricos, 
de quartzo-leitoso; (d) Aspecto da camada arenosa conglomerática desagregada às margens do rio.
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4.11. Formação Salva-Terra (Nst)

Na Folha Sumaúma, as exposições detrito-
lateríticas encontram-se melhor representadas 
em cortes da rodovia Transamazônica 
(BR-230) e em alguns trechos da calha dos 
rios Aripuanã e seu afluente Jatuarana. Tanto 
as coberturas sedimentares proterozoicas 
quanto as fanerozoicas, bem como os corpos 
ígneos e vulcânicos desenvolvem perfis 
lateríticos, via de regra, pouco desenvolvidos ou 
imaturos.

Na localidade de Salva-Terra, há um perfil 
laterítico formado da base para o topo por 
uma argila mosqueada e conspícuas formas 
colunares (Figura 4.71) e um nível laterítico 
desmantelado, ferruginoso e conglomerático 
no topo. Desenvolvem-se sobre arenitos 
ferruginosos da Formação Salva-Terra, que por 
sua vez, recobrem rochas tufáceas acinzentadas 
da Formação Cotovelo. Formam barrancos com 
dezenas metros de espessura e contrastam no 
entorno com áreas de formação de lagos de 
planície aluvial do rio Aripuanã.

Figura 4.71. Lateritos colunares desenvolvidos em 
área de influência de litologias das formações Coto-
velo e Salva-Terra.

A mais notável exposição detrito-laterítica 
encontra-se no curso do rio Aripuanã, no trecho 
denominado de “Cotovelo”. Ali o relevo expõe 
uma morfologia de barrancas cuja extensão 
prolonga-se até o baixo-curso do rio Jatuarana. 
No Cotovelo, expõem-se pacotes de uma crosta 
laterítica manganesífera acinzentada-escura 
e de espessura métrica (Figura 4.72a). Um 
lineamento com direção E-W controla este trecho 
do rio Aripuanã, com abundância de crostas 
manganesíferas que podem refletir arranjos de 
falhas normais na formação de altos estruturais 
onde o conjunto sedimentar arenoso expôs-se à 
lateritização durante o Paleogeno.

Essa crosta tem sido historicamente 
responsável pela mineralização manganesífera 
da localidade de Beneficente, cuja principal área 
de exploração recebeu a designação de “Mina 
do Cotovelo”. O manganês possui uma origem 
sedimentar, relacionado a arenitos quartzosos da 
Formação Cotovelo (neste estudo). O manganês 
encontra registro em outras localidades, como 
no igarapé Natal ou Jatuaraninha, alguns 
quilômetros a jusante de Beneficente (Medeiros et 
al., 1971). Segundo os autores, o minério ocorre 
em estreita faixa com direção NW, constituído 
por uma sequência de lentes (?) descontínuas, 
concordantes ao quartzo arenito de caráter 
“ortoquartzítico”.

Silva et al. (no prelo) mencionam crostas 
lateríticas dispostas em áreas topograficamente 
mais elevadas para as ocorrências manganesí-
feras de Cotovelo e Beneficente. Os óxihi-
dróxidos de manganês identificados foram a 
romanechita, manjiroita, pirolusita e criptomelana. 
Os perfis lateríticos se desenvolvem sobre um 
conjunto sedimentar, sendo compostos da base 
para o topo por crostas manganesíferas, crostas
ferro-manganesíferas, colúvio e latossolo (Figura 
4.72b). Nas encostas dos platôs ocorre material 
coluvionar formado por fragmentos das crostas, 
cujos minerais de manganês identificados foram a 
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romanechita, pirolusita, criptomelana, holandita, 
litioforita e vernadita, além de quartzo, caulinita, 
gibbsita, goethita e hematita.

Na ilha Quadros, alguns quilômetros 
a montante do Cotovelo, há uma contínua 

exposição de uma crosta manganesífera 
botroidal com uma espessura em torno de 2,5 
metros (Figura 4.72c,d). Ainda a montante, entre 
as ilhas Cuiarana e Carrapatinho, expõe-se uma 
crosta laterítica ferruginosa conglomerática.

Figura 4.72. (a) Exposição de crosta manganesífera “coluvionar” no rio Aripuanã, no trecho denominado de 
“Cotovelo”; (b) Localidade de Beneficente (nível das águas do rio Aripuanã) e crosta manganesífera 
botroidal na proximidade de quartzo arenitos avermelhados da Formação Cotovelo, Grupo Beneficente; (c/d) 
Ilha Quadros e espesso nível in situ de uma crosta ferruginosa a manganesífera e de aspecto ondulado.

O rio Jatuarana em um trecho aproximado 
de 20 km a partir de sua desembocadura torna-
se sinuoso e percorre uma área formada por 
barrancas com várias dezenas de metros de altura. 
As barrancas acham-se representadas por um 
material de aspecto saprolítico esbranquiçado e 
argiloso (vulcânico?), recoberto por um horizonte 
mosqueado métrico e solo.

Na BR-230, no trecho entre a vila Mata-Matá 
e a sede de Apuí, alguns cortes de estrada expõem 
perfis lateríticos cuja base está representada por 
uma zona saprolítica recoberta por uma zona de 
argila mosqueada. As litounidades sedimentares 
responsáveis pelos perfis e cujos saprólitos ainda 
são visíveis encontram-se representados por 
ritmitos do Grupo Vila do Carmo (Figura 4.73).

A B

C D
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Ao longo da BR-230, de oeste para leste, há 
uma gradual mudança no padrão geomorfológico, 
onde alinhamentos de cristas de serras dão 
lugar a morrarias, que por sua vez, passam a 
colinas. O principal trecho de colinas ocorre entre 
a travessia do rio das Pombas e Apuí, onde é 
comum a ocorrência de piçarra, material formado 
a partir da desagregação de níveis de “linhas de 
pedra” (Figura 4.74).

Figura 4.73. Corte da BR-230 em área de rochas 
sedimentares do Grupo Vila do Carmo. Na base, 
horizonte saprolítico e um fino nível de um arenito 
quartzoso (martelo como escala à esquerda), 
seguido por horizonte representado por uma argila 
mosqueada (altura da vegetação). Para o topo, solo 
argiloso avermelhado (nível das raízes).

Figura 4.74. Estação FS-27. Perfil detrito-laterítico 
(piçarreira) ao longo da BR-230, no trecho rio das 
Pombas–Apuí.

Depósitos mais recentes encontram-se 
representados por cascalho, areia, silte e argila 
inconsolidados, com espessura variável (1,0 a 
7,0 metros), restritos às calhas das drenagens 
que desenvolvem ilhas e setores arenosos 
marginais aos cursos d’água. Em termos de 
padrão de imageamento, representam um rele-
vo  plano   e   constituem  áreas  de  acumulação
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Como  regra  geral, as  crostas mangane-
síferas e ferruginosas da região compõem 
material de alteração intempérica superimposta 
a variados tipos litológicos, em especial, às 
rochas sedimentares. Admite-se que o processo 
de intemperismo tenha tido importância no inter-
valo Eoceno e Oligoceno, épocas que têm encon-
trado forte registro na formação de crostas laterí-
ticas na Região Amazônica (TRUCKENBRODT  
W.; KOTSCHOUBEY B.; GÓES A.M., 1982;  
VASCONCELOS P.M.; RENNE P.R; BRIMHALL 
G.H; BECKER T.A, 1996.).

4.12. Terraços Fluviais (Q1t) e Depósitos 
Aluvionares Inconsolidados (Q2a).

Terraços e depósitos aluvionares quater-
nários recobrem parcialmente quase todas as 
unidades litoestratigráficas mais antigas. O 
Holoceno está mais amplamente representado 
por extensos terraços fluviais com importante 
controle estrutural N-S, situados na porção 
central da Folha Sumaúma (Figura 4.2). Cons-
tituem paleoaluviões, outrora cursos de antigas 
drenagens, provavelmente de idade pleisto-
cênica, onde floresce atualmente uma vege-
tação arbustiva de pequeno porte, à seme-
lhança do tipo savana ou campinarana (Figura 
4.75). Outros terraços aluvionares podem ser 
identificados ao longo das drenagens atuais, em 
platôs com cotas mais elevadas, formando 
barrancos de até 5,0 m. São compostos essen-
cialmente por areia de grão médio a grosso, em 
geral bem selecionada, contendo escassa 
matéria-orgânica (gravetos e folhas) pouco matu-
rada. Onde observados, apresentaram uma 
espessura em torno de 2,0 metros.
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com textura lisa e tonalidade acinzentada-
escura. 

As  aluviões distribuem-se descontinua-
mente ao longo da bacia do rio Aripuanã, com 
larguras que raramente ultrapassam 1,0 km. 
Em alguns casos, como no rio Guariba, é 
possível identifica as aluviões recobrindo 
discordantemente arenitos inconsolidados  leve-

mente ferruginosos (terraços fluviais) e 
arenitos parcialmente litificados ferruginosos 
a lateritizados, pertencentes possivelmente 
a Formação Salva-Terra (Figura 4.76). Ao 
longo do rio Roosevelt têm-se estreitos e pouco 
espessos depósitos aluvionares, com distri-
buição bastante descontínua, não se 
registrando depósitos aluvionares significativos

Figura 4.75. Vista aérea de um dos terraços fluviais da Folha Sumaúma, visto de sul para norte.

Figura 4.76. Pacote de areia aluvionar (topo) recobrindo discordantemente arenitos localmente ferruginosos 
de cor ocre (teraços fluviais) e arenitos lateritizados da Formação Salva-Terra (base), próximo a foz do rio 
Guariba.
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5. LITOGEOQUÍMICA E PETROGÊNESE

5.1. Introdução

5.1.1. Considerações Gerais

A litogeoquímica foi utilizada no projeto 
para caracterizar as principais unidades ígneas, 
sobretudo as rochas graníticas e vulcânicas 
félsicas. que compõem a maior parte da área 
mapeada. Nesta abordagem os objetivos 
principais foram definir a natureza química dos 
magmatismos, buscando entender ainda os 
possíveis processos petrogenéticos, fontes 
e ambientes geodinâmicos de geração. Os 
resultados são apresentados de forma sucinta 
e direta, apoiados em diversos diagramas, 
correntemente utilizados na literatura geológica.

A descrição das características químicas 
das unidades seguirá a seguinte ordem 
sequencial: (i) Grupo Colíder (vulcanismo 
ácido a intermediário); (ii) Suíte Teodósia (série 
expandida cálcio-alcalina de alto K); (iii) Suíte 
Igarapé das Lontras (série restrita cálcio-alcalina 
de alto K a a shoshonítica); (iv) Suíte Serra da 
Providência (Granito tipo-A e charnoquitos, 
quartzo gabronoritos) e (v) Sill Máfico Mata-Matá 
e Diabásio Periquito (basaltos continentais).

Das 96 amostras analisadas, 93 foram 
utilizadas na interpretação, evitando-se no 
tratamento dos dados as amostras com problemas 
de balanço químico ou de procedência incerta 
com relação às unidades mapeadas. As análises 
foram realizadas no laboratório ACME e os 
elementos analisados e a metodologia analítica 
estão descritos no capítulo 1.3 (métodos de 
trabalho).

5.2. Grupo Colíder

5.2.1. Considerações Gerais

A tabela 5.1 sumariza os dados obtidos a 

partir de dez análises químicas de rocha total 
para elementos maiores, menores e traço, 
incluindo terras-raras (ETR) em amostras de 
rochas vulcânicas e subvulcânicas ácidas 
pertencentes ao Grupo Colíder. Cinco dessas 
amostras provêm do sudeste da área mapeada, 
região dos rios Aripuanã e Buiuçu, sendo duas 
delas de tufos riolíticos (FS-56C e LB-19A), 
duas de riolitos (FS-35 e LB-61) e uma de dacito 
(MA-04); uma amostra de microgranito (MA-12) 
localizada no rio Guariba, região centro-sul da 
área; duas de riolitos (UP-68A e 69B) obtidas no 
rio Manicoré, parte oeste da área e; no Rio das 
Pombas, nordeste da área, duas amostras de 
riolitos (UP-43B e 52).

Baseado em critérios litogeoquímicos, que 
serão descritos a seguir, foi possível diferenciar 
três conjuntos de rochas distintos: fácies dacítica 
(FS-35, MA-04 e MA-12; Guariba-Roosevelt), 
fácies riolítica (FS-56C, LB-19A, UP-68A e 
UP-69B; Aripuanã-Buiuçu-Manicoré) e fácies 
traquitica-riolítica (LB-61, UP-43B e UP-52; 
Buiuçu-Rio das Pombas).

Os valores de perda ao fogo (LOI; Tabela 
5.1) para todas as amostras são superiores a 
1%, sendo as da fácies dacítica e riolítica com 
maiores valores. Alguns indícios de alteração 
hidrotermal, como vênulos de epidoto e alteração 
em feldspatos, foram observados nas amostras 
analisadas. Neste caso, deve-se adotar cautela, 
sobretudo na interpretação de alguns diagramas 
envolvendo elementos maiores e elementos 
traços de maior mobilidade.

5.2.2. Classificação Química

Do ponto de vista químico, as rochas do 
Grupo Colíder são classificadas, no diagrama 
para rochas vulcânicas de Le Bas et al.; (1986; 
Figura 5.1a), como riolitos e traqui-dacito (MA-04), 
corroborando assim, em parte, a classificação 
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petrográfica. Os desvios observados foram para 
as amostras MA-04 e MA-12, classificada 
petrograficamente como dacito e microto-
nalito respectivamente. Quando comparadas 
com as rochas do Grupo Colíder do norte do 
Mato Grosso (CPRM, 2005), apresentam 
similaridade com os termos ácidos.

No diagrama multicatiônico de De La 
Roche et al (1980) (Figura 5.1b) predominam 
álcali riolitos para as fácies riolítica e traquítica-
riolítica, para as amostras da fácies dacítica 
observa-se termos composicionais variando 
de riolito (MA-04) e riodacito (MA-12 e FS-35). 
As  amostras  da  fácies  dacítica,  neste  diagra- 

Figura 5.1. Comportamento das amostras do Grupo Colíder nos diagramas (a) Na2 O+K2 O vs. SiO2 
(LE BAS et al.,1986) e (b) R1xR2 de De La Roche et al. (1980), adaptado por Batchelor e Bowden 
(1985).

ma, não corroboram a classificação petrográfica, 
por apresentarem o somatório dos teores de 
Ca, Al e Mg, menores que o proposto 
por De La Roche et al. (1980), para dacitos.

A principal diferença entre as amostras do 
Grupo Colíder da Folha Sumaúma com aquelas 
do norte do Mato Grosso, é que estas últimas 
tendem a apresentar uma série composicional-
mente mais expandida, apresentando termos 
intermediários à ácidos, enquanto na Folha 
Sumaúma, o magmatismo Colíder é restrito a 
termos ácidos (Figuras 5.1a,b, Tabela 5.1).
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Tabela 5.1. Dados químicos em rocha total do Grupo Colíder na Folha Sumaúma. 
MA-04 FS-35 MA-12 FS-56C UP-69B UP-68A LB-19A LB-61 UP-43B UP-52

Fácies Dacitica Fácies Riolítica Fácies Traquitica-riolítica

% peso dacito dacito
micro- 

tonalito

ignimbrito 

riolítico
riolito

tufo a 

cristal

tufo a 

cristal
riolito traquito traquito

SiO2 66,33 70,01 70,52 74,18 74,59 86,34 86,78 67,16 68,7 70,13
Al2O3 14,31 14,43 12,85 12,16 13,05 7,37 6,61 14,28 14,43 14,18

Fe2O3 5,77 2,04 3,94 2,44 1,13 1,39 1,76 3,56 3,26 3,03

MgO 0,84 0,74 1,47 0,33 0,24 0,5 0,64 1,12 0,5 0,48

CaO 2,14 2,62 2,27 0,03 0,16 0,01 0,03 0,32 0,21 0,12

Na2O 3,18 2,79 2,84 0,11 2,64 0,03 0,04 3,48 1,57 3,47

K2O 4,76 5,52 3,87 8,4 5,77 2,47 2,52 5,44 7,73 5,97

TiO2 0,83 0,39 0,63 0,43 0,21 0,09 0,11 0,41 0,66 0,47
P O 

2     5
0,37 0,09 0,2 0,06 0,04 0,02 0,02 0,13 0,15 0,1

MnO 0,11 0,05 0,07 0,02 0,01 0,01 0,06 0,11 0,06 0,15

LOI 1,1 1 1,1 1,6 1,8 1,7 1,4 3,8 2,6 1,6

TOTAL 99,76 99,68 99,76 99,76 99,6 99,93 99,97 99,81 99,87 99,87

Mg# 0,14 0,29 0,29 0,13 0,18 0,29 0,29 0,26 0,17 0,15

Ni (ppm) 4,3 4,9 21,6 1,1 0,5 0,4 1,1 2,4 1,3 3,3

Cr 0,86 0,86 3,44 0,86 <0,002 <0,002 0,86 0,86 0,86 <0,002

Co 11,1 4,2 12,7 1,6 0,9 0,5 2,5 3,8 6,5 17,4

Sc 14 6 10 7 5 3 2 6 8 8

V 30 19 74 14 <8 <8 <8 13 <8 17

Cu 6,3 1,5 19,2 2 5,9 5,7 3,9 3,9 4 0,7

Pb 6,9 7,6 2,6 3,2 6,3 1,5 1,3 7,7 6,4 6,8

Zn 92 50 54 7 10 3 7 44 13 34

Bi <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,3 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 <0,1

Cd 0,3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Sn 9 2 2 1 3 2 5 5 5 3

W 1,8 0,5 0,9 1,4 1,5 0,6 1 1,7 1,9 1,7

Mo 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 <0,1 0,1 0,5 0,2 0,3

As 3,9 2,3 1,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 1,2 1,1

Sb 0,3 1,6 0,3 0,3 <0,1 0,4 0,1 0,1 0,2 0,3

Ag 0,1 0,1 0,1 0,1 <0,1 <0,1 0,1 0,1 0,1 <0,1

Au (ppb) 1,3 0,5 0,5 0,5 <0,5 <0,5 0,5 1,1 2,3 <0,5

Se 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Rb 148,8 211,7 127,7 204,9 178,5 127,7 103,4 191,1 191,9 178,8

Cs 2,4 6,7 5,5 1,5 1,7 2,8 2,6 2,4 4,9 1,7

Ba 1287 1015 727 1675 633 86 338 789 637 1131

Sr 242 235,5 214,4 22,5 71,3 2,2 5,4 87,6 9,4 10,7

Tl 0,2 0,2 0,4 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Ga 19,3 15,8 14,3 12,5 14,6 10,5 9,3 18,2 18,9 17,6

Ta 1,1 1,3 0,9 1,1 1,3 0,7 0,6 1,3 1,4 1,4

Nb 17,3 17,2 13,2 17,2 16,8 10,7 11,4 23,7 23,1 19,8

Hf 9,3 8,6 7,4 9,7 8,8 3,7 3,7 15,5 14,3 11,6

Zr 327,8 298,9 244,2 389 240,9 102,7 107,4 577,8 569,7 430,8

Y 52,5 109,9 27 58,2 75,6 27 40,3 48,4 60,6 85,9

Th 14,3 24 12,3 15,4 22,2 14,7 9,5 24 16,3 18

U 3,7 6 3,7 3,4 8,4 2,1 2,9 6,8 3,9 4,2

Be 3 3 2 2 3 1 3 4 3 3

La 57,80 107,80 34,70 42,80 189,30 32,50 13,80 70,70 84,50 100,90

Ce 124,00 162,00 73,80 89,30 319,20 68,20 25,30 147,80 145,30 215,50

Pr 15,40 24,34 8,80 11,48 44,27 7,64 4,40 17,09 20,52 27,71

Nd 58,80 98,60 33,30 44,60 166,50 26,70 17,80 59,30 79,4 109,20

Sm 10,94 17,18 5,72 7,93 26,42 4,30 4,03 10,29 13,24 19,15

Eu 2,37 2,83 1,23 1,71 2,91 0,36 0,62 1,24 2,05 3,19

Gd 10,22 18,59 4,87 8,61 20,81 3,74 4,59 8,46 12,29 17,64

Tb 1,60 2.88 0,78 1,64 2,94 0,63 0,89 1,33 1,78 2,65

Dy 9,24 17,21 4,40 9,72 15,36 4,02 5,63 7,42 9,56 14,82

Ho 1,88 3,70 0,91 1,92 2,83 0,87 1,27 1,62 2,00 2,92

Er 5,37 10,57 2,70 5,57 7,70 2,75 3,93 5,16 5,84 8,44

Tm 0,84 1,57 0,44 0,89 1,16 0,50 0,62 0,85 0,92 1,33

Yb 0,83 9,48 0,45 5,24 7,28 3,13 3,68 5,7 0,88 8,30

Lu 0,83 1,48 0,45 0,78 1,11 0,49 0,57 0,92 0,88 1,27

total ETR 300,12 475,35 172,55 232,19 807,79 155,83 87,13 337,9 379,16 533,00

(Ga/Al)*10000 2,54 2,07 2,10 1,94 2,11 2,69 2,65 2,40 2,47 2,34

Rb/Sr 0,61 0,90 0,60 9,11 2,50 58,05 19,15 2,18 20,41 16,71

Rb/Ba 0,12 0,21 0,18 0,12 0,28 1,48 0,31 0,24 0,30 0,16

IAG 0,48 0,49 0,43 0,42 0,46 0,20 0,18 0,51 0,48 0,52

Eu/Eu* 0,22 0,16 0,23 0,21 0,12 0,09 0,14 0,13 0,16 0,17

(La/Sm)n 5,28 6,27 6,07 5,40 7,17 7,56 3,42 6,87 6,38 5,27

(Gd/Lu)n 12,31 12,56 10,82 11,04 18,75 7,63 8,05 9,20 13,97 13,89

(La/Lu)n 69,64 72,84 77,11 54,87 170,54 66,33 24,21 76,85 96,02 79,45

Eu/Eu*=(Eu)n/[(Sm)n+(Gn)n)/2] ; Mg# (Mg number)=100*(MgO/50,305)/(MgO/50,305+0,9*Fe2O3*/71,85); 
Fe2O3*= Fe2O3 +FeO*1,11135; IAG (índice agpaítico); LOI (perda ao fogo); ETR (terras raras). 
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5.2.3. Caracterização da Série Geoquímica 
(ou Magmática)

O Grupo Colíder possui a finidade sub- 
alcalina, cálcio-alcalina de médio a alto-potássio 
(fácies dacítica e riolítica; Figuras 5.1a, 5.2a), 
com a exceção das amostras da fácies traquí-
tica-riolítica, que são levemente alcalinas e 
possuem afinidade shoshonítica (Figura 5.2c). 
No diagrama de Peacock (Figura 5.2b), em 
função das variações no álcalis e o baixo teor de 
CaO, as amostras não apresentam cruzamento 
entre os trends, ao contrário do Grupo Colí-der 
do norte do Mato Grosso, as quais definem uma 
associação álcali-cálcica.

As amostras apresentam razões de A/CNK 
variadas definindo padrões distintos (Figura 
5.2d), apresentando-se desde metaluminosos 
com valores entre 0,9 e 1,0 (fácies dacítica) a 
peraluminosos com valores >1,3 (fácies riolítica 
e traquítica-riolítica). Possuem características 
químicas semelhantes a rochas vulcânicas 
cálcio-alcalinas, mais evoluídas do Grupo Colíder 
do norte do Mato Grosso (CPRM, 2005), porém 
esta apresenta uma série mais estendida, com 
litotipos intermediários a ácidos.

As amostras se distribuem, predo-
minantemente, sobre as linhas de tendência 
(Figuras 5.2e,f) cálcio-alcalina monzonítica, 
granodiorítica e transicional. O riolito LB-61 e os 
traquitos UP-43B e UP-52 aproximam-se do trend 
alcalino, possuem altos teores de K2O e Na2O 
e baixos teores de CaO (Tabela 5.1, Figuras 
5.2e,f), e podem ser considerados fácies muito 
fracionadas de uma associação cálcio-alcalina 
ou até mesmo vulcânicas félsicas alcalinas.

No diagrama P2O5. Th as rochas anali-     
sadas situam-se no campo composicional dos 
granitos tipo I, somente a amostra MA-04 
apresenta maior teor de P2O5, e se insere no 
campo de superposição dos granitos tipo I 
e S (Figura 5.2g). Os membros mais evoluí-
dos (Fácies Riolítica) apresentam teores mais 
baixos de P2O5, contrastando com os teores 
apresentados  pela  fácies  menos evoluídos, 
cujos teores são mais elevados. De um modo 
geral, as rochas do Grupo Colíder, na área da 
Folha Sumaúma, apresentam menores teores de 
P2O5 para o mesmo intervalo de Th em relação 
às do norte do Mato Grosso. O Grupo Colíder na 
Folha Sumaúma possui também um fracio-
namento moderado a forte (Figura5.2h), com  
razões K/Rb < 400.
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Figura 5.2. Distribuição das amostras da Suíte Colider nos diagramas (a) AFM (IRVINE; BRAGAR, 1971; (b) 
Na2O+K2O e CaO vs. SiO2 (PEACOCK, 1931); (c) K2       O vs. SiO2 (RICKWOOD, 1989, mod. PECCERILO e 
TAYLOR, 1976); (d) Al2O3/(Na2O+K2O) mol vs. Al2O3/(CaO+Na2O+K2O) mol (índice de SHAND, 1927 in 
MANIAR e PICCOLI, 1989); (e) Na2O+K2O vs. SiO2 (LAMEYRE, 1987), (f) K2OxNa2OxCaO (BARKER e 
ARTH, 1976), (g) P2O5 vs. Th e (h) K/Rb vs. SiO2 (El BOUSELY e EL SOKKARY, 1975).
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5.2.4. Geoquímica Multielementar

As amostras do Grupo Colíder possuem 
altos teores de sílica (66,33-86,78%) e de álcalis 
(6,71-8,92%, Tabela 5.1; Figura 5.2a), com 
exceção das amostras LB-19A e UP-68A, que 
apresentam teores anomalamente baixos de 
Na2O e K2O e    ,  a amostra FS-56C com baixo teor 
de Na2O (Tabela 5.1; Figuras 5.1a, 5.2a,b,c,e). 
As concentrações de CaO permitem a separação 
do Grupo Colíder em grupos com baixos (fácies 
riolítica e traquítica-riolítica) e altos teores (fácies 
dacítica). Nos diagramas de Harker, os óxidos 
(TiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO, MnO, P2O5) apresentam 
correlação negativa com a sílica (Tabela 5.1; 
Figura 5.3).

O empobrecimento em TiO2, Fe2O3, MnO, 
MgO, CaO e P2O5 com o aumento do conteúdo em 
sílica pode estar relacionado ao fraciona-mento de 
feldspatos, silicatos máficos, óxidos de Fe-Ti e 
apatita, durante a evolução do magmatismo 
Colíder. Em relação  aos   elementos traços  (Tabela

5.1; Figura 5.3) são observadas algumas 
diferenças, pois as rochas da fácies dacítica   
possuem teores mais baixos de Rb, Zr,  Nb, Ta 
e Yb e, teores mais altos de Sr e V em  relação 
as demais.

No diagrama multielementar normalizado  
ao manto primordial (WOOD et al., 1979; Figura  
5.4a,b) é notável o enriquecimento nos 
elementos litófilos de raio iônico grande (LILE; 
ex. K, Ba, Rb e Th) e o empobrecimento nos 
elementos  de alto potencial iônico (HFSE; ex. 
Ta, Nb, Zr, Hf  e Y, Yb e Sc) apresentados 
pelas amostras do  Grupo Colíder. Os picos 
positivos em K, Rb, Ba  e Th, além da marcante 
depressão em Ta-Nb e empobrecimento em Y, 
Zr e Hf, configuram um padrão típico de 
magmas cálcio-alcalinos gerados em zonas de 
subducção, a partir da fusão de um manto 
litosférico metassomatisado (enriquecido em 
LILE por fluídos oriundos da crosta oceânica 
subductada) e retenção dos HFSE nas fases  
refratárias (apatita, titanita e granada).

Figura 5.3. Diagramas de variação de elementos maiores, menores (em % peso) e traços (em ppm) vs. 
sílica (HARKER, 1909) ilustrando o comportamento químico para os litótipos do Grupo Colíder na Folha 
Sumaúma.
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As amostras da fácies dacítica apresentam 
um padrão próximo à média de arcos continentais 
maduros, enquanto as rochas das fácies riolítica e 
traquítica e riolítica demonstram alguns desvios, 
com teores mais elevados de HFSE, La e Ce e, 
teores mais baixos de Sr. A forte depressão em Sr 
e os baixos teores de Ca indicam que plagioclásio 
foi uma fase fracionante (ou refratária) importante 
durante a geração desses magmas.

Nos diagramas de ETR normalizados ao 
condrito (THOMPSON, 1982; Figura 5.5) as 
vulcânicas Colíder possuem padrões de ETR 
fracionados com altas razões ETRL/ETRP, com 

Figura 5.4. Padrões do Grupo Colíder nos diagramas multielementares normalizados ao manto primitivo 
(WOOD et al., 1979) para as fácies dacítica e riolítica (a) e fácies traquítica-riolítica (b). Envelopes 
composicionais do Grupo Colíder no norte do MT (CPRM, 2005) e de arcos primitivos, normais e maturos 
(BROWN et al.,1984) são apresentados para comparação.

a fácies dacítica não apresentando anomalia 
negativa de Eu, ao contrário das fácies riolítica 
e traquítica-riolítica. Essas feições também 
são coerentes com o envolvimento de um 
manto enriquecido ou participação de crosta 
continental na geração desses magmas. 
Sob baixas condições de FO2 , o Eu torna-se 
divalente assemelhando-se geoquimicamente 
ao Ca2+ e Sr2+, substituindo-os dessa forma 
na estrutura do plagioclásio, corroborando 
assim a ideia que o plagioclásio, em parte, 
ficou retido na fonte durante a evolução do 
magmatismo Colíder.
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Figura 5.5. Padrões do Grupo Colíder no diagrama de elementos terras raras normalizado ao condrito 
(BOYNTON, 1984), incluindo envelope composicional do Grupo Colíder do Mato Grosso (CPRM, 2005).

5.2.5. Petrogênese e Fontes

Os diagramas de Harker (Figura 5.3) 
indicam que a cristalização fracionada foi um 
processo preponderante durante a evolução do 
magmatismo Colíder e outros diagramas, como 
Th/Nb vs. Zr (Figura 5.6a) e Rb/Sr vs. Sr (Figura 
5.6b), corroboram esta afirmação. As elevadas 
razões de LILE em relação HFSE e padrões de 
ETR fracionados com altas razões ETRL/ETRP 
indicam fontes crustais. O enriquecimento de 
Th em relação ao Ta, com razões superiores a 
4,8 (Figura 5.7a) sugerem contribuição da crosta 

continental superior.

O diagrama Al2  O3    /(MgO+FeOt) molar 
vs. Al2  O3   /(MgO+FeOt) molar (Figura 5.7b), 
demonstra que as amostras da fácies dacítica, 
menos evoluída, podem ter sido originadas a 
partir de fontes de composição metatonalítica 
e/ou metabasáltica, e durante a evolução do 
magmatismo Colíder, este pode ter recebido 
alguma contribuição de rochas aluminosas 
paraderivadas, gerando as fácies, riolítica e 
traquítica-riolítica.

| Geologia e Recursos Minerais da Folha Sumaúma (SB.20-Z-D)  |



114

Figura 5.6. Diagramas de variação entre Th/Nb vs Zr (a) e Rb/Sr vs Sr (b) , ilustrando o comportamento 
químico dos litótipos do Grupo Colíder e os possíveis processos de diferenciação magmática atuantes.

Figura 5.7. Os diagramas (a) Th vs. Ta (PLANCK, 2005) e (b) Al2O3 /(MgO+FeOt) molar vs. Al2O3/
(MgO+FeOt), ilustrando o comportamento químico dos litótipos do Grupo Colíder e possíveis fontes.

5.2.6. Ambiente tectônico

A partir da análise dos diagramas discrimi-
nantes, podem-se inferir três ambientes tectô-
nicos, distintos, de geração do magmatismo 
Colider. Os diagramas Hf x Rb/30 x Ta*3 (Figura 
5.8a) e Th/Yb vs. Ta/Yb (Figura 5.8b) indicam 
um ambiente de arco magmático continental. O 
diagrama (Nb/Zr)n vs. Zr (THIÉBLEMONT; 
TEGYEY, 1994; Figura 5.8c) reforçam a existên-
cia de um magmatismo associado a ambiente 
de arco e/ou colisional. No diagrama Rb x Y+ 
Nb (PEARCE et al., 1984; Figura 5.8d) as rochas 
distribuem-se no campo dos granitos pós-coli-
sionais, o  mesmo  padrão  observado nas rochas

da Suite Colider, do norte do Mato Grosso. No 
diagrama R1-R2 (BATCHELOR; BOWDEN, 
1985; Figura 5.1b), as rochas das fácies dacítica 
e riolítica demonstram coincidência com o 
campo composicional dos granitoides fanero-
zoicos gerados em ambiente sin-colisional a 
pós-orogênico, respectivamente, enquanto as 
da fácies traquítica-riolítica plotam no campo 
dos granitos anorogênicos.

Com base nos dados geoquímicos, 
petrográficos e estruturais (vide capítulo 4.3), 
pode-se concluir que as amostras pertencentes 
as fácies dacítica e riolítica podem representar 
um magmatismo associado  a  evolução  de  um 
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arco magmático, correspondendo provavelmente 
a um magmatismo sin a tardi-colisional, afetado 
por eventos mais jovens, conforme discutido no 
capítulo 6. Já as rochas da fácies traquítica-
riolítica, representariam um magmatismo com 
tendência alcalina, podendo estar vinculado a 
estágios mais tardios deste magmatismo.

Os dados geocronológicos confirmam uma 
discreta diferença de idades entre as fácies 
dacítica e riolítica (~1800 Ma) e a fácies traquítica-
riolítica (~1790 Ma), sendo possível que, durante 
a geração destas rochas, diferentes fontes (e 

processos) possam ter sido envolvidos, refletindo 
um progressivo aumento na contribuição crustal 
durante a evolução do magmatismo Colíder. 
Diferenças estruturais observadas nestas 
nestas vulcânicas podem ter sido geradas 
por deformação diferenciada (partição da 
deformação) nos diversos segmentos do 
Orógeno Juruena. Esta afirmação é corro-
borada ao sul da Folha Sumaúma, na área da 
Folha Roosevelt, onde as rochas do Grupo 
Colíder apresentam-se muito deformadas e 
adquirem textura gnáissica e localmente, 
milonítica.

Figura 5.8. Diagrama discriminante tectônico Hf x Rb/30 x Ta*3 (a) de Harris et al. (1986). Campos 
tectônicos: VA. Arco Vulcânico; Syn-colg. Sincolisional; Post-colg. Pós-colisional; WP. Intra-placa. 
Diagramas de variação entre (b) as razões Th/Yb vs Ta/Yb (Pearce, 1983), ilustrando o comportamento 
químico do Grupo Colíder. Os campos composicionais de rochas geradas em arcos de ilhas oceânicos e em 
margens continentais ativas são usados como referência. (c) Classificação geotectônica baseada no uso do 
diagrama (Nb/Zr)n vs. Zr (THIÉBLEMONT; TEGYEY, 1994). Valores normalizados foram tomados de 
Hoffman (1988) (Nb: 0.6175; Zr:9.714). Campos tectônicos: A. rochas magmáticas de ambiente de 
subducção; B. rochas cálcio-alcalinas, alcalinas e tipo A2 colisionais; C. rochas colisionais hiperaluminosas; 
D. rochas alcalinas intraplaca e tipo A1. Diagramas (d) Rb vs. (Y+Nb), os campos foram extraídos de
Pearce et al. (1984), exceto o campo dos granitos pós-colisionais (PEARCE, 1996).
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5.3. Geoquímica das Rochas Plutônicas 
Cálcio Alcalinas: Suíte Teodósia

5.3.1. Considerações Gerais

Foram analisadas 21 amostras de rocha 
(Tabela 5.2) provenientes de três grupos  
distintos que refletem as variações faciológicas 
baseadas em observações de campo e 
petrográfica previamente descritas: (a) fácies 
granítica (dominante), caracterizada por 
(hornblenda)-biotita monzogranitos e sienogra-
nitos; (b) fácies granodiorítica-tonalítica, repre- 
sentada por (biotita)-hornblenda granodioritos 
associados a escassos tonalitos e (c) fácies 
quartzo-diorítica (subordinada) marcada essen- 
cialmente por (biotita)-hornblenda quartzo-
dioritos e quartzo monzodioritos com restritos 
quartzo monzonitos.

Do ponto de vista da “integridade química” 
das amostras analisadas, algumas apresentaram 
indícios de alteração mais acentuados, em 
especial aquelas de caráter máfico (fácies 
quartzo diorítica). Esta alteração está associada 
normalmente a processos hidrotermais, e muitas 
vezes, por se tratarem de enclaves, a ação 
de fluidos provenientes da encaixante graní-
tica podem ter uma ação mais intensa. No 
caso de granitos e granodioritos defor-
mados, a percolação de fluídos nos planos da 
foliação podem ter sido responsável pela 
modificação parcial da mineralogia original.

Os valores de perda ao fogo (LOI; Tabela 
5.2), sinalizam que as amostras FS-48A e 
MA-06E (fácies quartzo diorítica) e RB-26, 16A e 
o FS-46B (fácies granítica e granodiorítica-
tonalítica) foram as mais  afetadas,  apresentando

perda ao fogo superior a 1%. Neste caso, deve-
se adotar cautela sobretudo na interpretação 
de alguns diagramas envolvendo elementos 
maiores e elementos traços de maior mobilidade 
(ex. Rb).

5.3.2. Classificação Química

Do ponto de vista químico, as três fácies 
mapeadas apresentam classificações    nem 
sempre coincidentes com aquelas obtidas pela 
petrografia. No diagrama de Le Maitre (1989; 
Figura 5.9a), por exemplo, a fácies granítica é 
confirmada pelo predomínio de granitos (6), com 
subordinados granodioritos (1). Neste mesmo 
diagrama a fácies granodiorítica-tonalítica não 
apresentou nenhuma amostra classificada como 
granodiorito, apenas ocorrendo quartzo monzo- 
nitos (4) e monzonitos (3), além de tonalitos (1). 
Para a fácies quartzo diorítica observam-se 
desde dioritos (2) até monzonitos (1), tonalitos 
(1) e granodioritos (1).

O mesmo ocorre no diagrama mutlicatiônico 
de De La Roche et al. (1981; Figura 5.9b). 
Na fácies granítica dominam granodioritos 
(4) e monzogranitos (3), acompanhados de
sienogranitos (1) e sienitos (1), enquanto na
fácies granodiorítica-tonalítica monzodioritos
(3) e dioritos (2) superam tonalitos (1) e quartzo
monzonitos (1). Neste mesmo diagrama (Figura
5.9b), a fácies quartzo diorítica possui uma
ampla variedade de termos composicionais
(gabro, diorito, tonalito e granodiorito). De um
modo geral, pode-se observar similaridade entre
campo composicional das rochas do Complexo
Jamari e o da Suíte Teodósia.
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Tabela 5.2. Dados químicos em rocha total da Suíte Teodósia na Folha Sumaúma. 
Fácies GraníticaNormal Fácies Granítica Evoluída

Amostra MA-09A MA-08A FS-41A FS-34 RB-27 RB-24 RB-16A MA-05 LB-031A

rocha hb-bt sgr bt mzgr bt sgr
bt mzgr 

gn à hb

bt-hb 

mzgr P 

c/ fm

mzgr P 

médio F
bt-bmzgr 

milon

bt mzgr à 

hb e tt

hb-bt mzgr

SiO2 66,94 68,23 69,11 69,15 70,31 70,71 67,95 71,42 74,97
TiO2 1,11 0,86 0,66 0,72 0,65 0,63 0,85 0,75 0,17

Al2O3 13,25 13,82 14,22 13,95 13,97 13,94 12,74 12,24 13,21

Fe2O3* 5,60 4,71 3,00 3,60 2,51 2,20 6,02 4,44 1,03

MnO 0,14 0,10 0,12 0,07 0,09 0,05 0,11 0,09 0,05

MgO 0,84 0,22 0,92 0,55 0,63 0,50 0,66 0,50 0,13

CaO 3,17 1,87 2,48 2,33 2,41 2,39 2,37 1,93 0,52

Na2O 3,11 3,10 2,99 3,14 2,80 3,00 2,74 2,83 3,55

K2O 4,17 5,70 5,01 5,36 5,17 5,25 4,63 4,58 5,13

P2O5 0,53 0,28 0,25 0,24 0,24 0,19 0,34 0,21 0,02

LOI 0,7 0,7 0,9 0,6 0,9 0,8 1,2 0,7 1,0

TOTAL 99,56 99,59 99,66 99,71 99,68 99,66 99,61 99,69 99,78

Mg# 19,2 6,9 32,7 19,5 28,5 26,5 14,8 15,2 16,7

(ppm) Ni 4,6 1,3 3,0 2,8 4,1 3,1 2,7 3,3 1,3

Cr 0,86 0,86 0,9 0,9 0,86 0,86 0,9 0,86 0,9

Co 7,5 2,9 6,0 5,6 5,1 4,3 7,4 4,4 2,0

Sc 18 7 7 11 10 8 11 18 3

V 43 11 33 29 56 32 15 25 <8

Cu 21,0 59,0 3,1 16,9 13,6 13,0 10,7 5,3 5,7

Pb 13,1 10,2 16,9 17,4 10,1 9,4 13,3 19,1 42,2

Zn 74 61 48 54 39 28 94 75 23

Sn 5 7 4 5 4 4 5 8 4

W 1,6 0,8 0,5 5,1 2,6 4,5 0,9 1,2 0,8

Mo 2,1 0,4 0,2 1,1 0,3 0,5 1,3 0,5 0,3

As 0,8 1,7 0,8 3,8 2,7 3,9 0,7 0,5 1,0

Au (ppb) <0,5 0,6 <0,5 0,5 <0,5 <0,5 0,8 <0,5 1,1

Rb 117,8 165,0 175 217 169,1 168,0 172 199,2 261

Cs 2,2 4,2 3,1 9,5 4,8 4,4 4,4 5,9 6,4

Ba 1067 1231 881 785 1404 1364 1286 713 126

Sr 166,3 133,6 363 146 281,1 286,6 175 98,5 41

Tl 0,1 0,1 0,3 0,2 0,4 0,2 0,5 0,3 0,1

Ga 16,4 17,8 17,0 17,4 15,6 15,5 19,8 16,7 16,6

Ta 2,3 3,0 2,0 2,4 1,4 1,8 2,7 3,1 1,7

Nb 38,7 37,7 30,3 33,6 22,9 25,8 40,5 42,2 25,7

Hf 37,1 39,2 12,2 13,6 16,4 16,4 23,4 29,1 7,6

Zr 1451,3 1433,1 381,2 470,1 580,0 547,4 862,2 958,1 178,5

Y 117,0 133,8 53,8 99,9 61,4 59,1 106,0 158,5 282,6

Th 24,9 20,8 27,6 38,5 23,3 28,8 24,4 48,7 39,9

U 8,3 9,9 7,6 10,3 6,6 7,6 10,0 15,8 13,3

Be 2 2 3 3 2 1 3 3 3

La 67,10 77,70 68,80 106,50 63,60 66,50 80,10 109,80 253,10

Ce 150,70 176,40 147,60 230,00 137,00 138,20 191,70 241,40 514,70

Pr 20,74 22,52 17,26 27,72 17,12 16,89 24,58 28,69 69,23

Nd 91,10 90,30 62,50 104,10 64,00 63,10 99,80 107,20 286,10

Sm 19,23 20,84 10,62 18,88 11,90 11,53 20,34 21,89 56,61

Eu 3,24 3,91 1,64 2,33 1,97 2,15 3,54 2,15 8,87

Gd 19,07 21,27 8,84 17,26 10,48 10,19 19,67 22,15 58,96

Tb 3,27 3,92 1,42 2,84 1,73 1,68 3,23 3,84 8,75

Dy 19,67 23,69 8,30 16,25 9,26 9,50 18,55 23,08 50,61

Ho 4,06 5,09 1,74 3,33 1,99 1,94 3,82 5,22 9,93

Er 12,23 15,01 5,57 9,97 5,93 5,68 11,16 16,04 27,01

Tm 1,98 2,41 0,92 1,58 0,95 0,95 1,73 2,54 3,94

Yb 12,17 14,60 6,13 9,76 5,78 5,88 11,07 15,52 23,94

Lu 1,98 2,22 0,98 1,52 0,91 0,93 1,66 2,53 3,40

ETR total 426,54 479,88 342,32 552,04 332,62 335,12 490,95 602,05 1375,15

Ga/Al*10000 2,34 2,43 2,26 2,35 2,11 2,10 2,93 2,57 2,37

IAG 1,46 1,89 1,62 1,76 1,69 1,73 1,66 1,71 1,80

Eu/Eu* 0,51 0,56 0,50 0,39 0,53 0,59 0,53 0,30 0,47

(La/Sm)n 2,19 2,35 4,08 3,55 3,36 3,63 2,48 3,16 2,81

(Gd/Lu)n 1,20 1,19 1,12 1,41 1,43 1,36 1,47 1,09 2,16

(La/Lu)n 3,52 3,64 7,29 7,28 7,26 7,43 5,01 4,51 7,73

dr. diorito; mzdr. monzodiorito; mz. monzonito; tnl. tonalito; grd. granodiorito; mzgr. monzogranito; sgr. sienogranito; P. porfirítico; F. foliado; agn. augen 
gnaisse; gn. gnaisse; milon. milonítico; pmilon. protomilonítico; fm. fluxo magmático; f. foliado; qz. quartzo; hb. hornblenda; bt. biotita; tt. titanita; (e) 
enclave. Eu/Eu* = (Eu)n/[(Sm)n+(Gn)n)/2] ; Mg# (Mg number) = 100*(MgO/50,305)/(MgO/50,305+0,9*Fe2O3*/71,85); Fe2O3*= Fe2O3+FeO*1,11135; IAG 
(índice agpaítico); LOI (perda ao fogo). 
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Cont. Tabela 5.2. Dados químicos em rocha total da Suíte Teodósia na Folha Sumaúma. 
Fácies Granodiorítica-tonalítica

Amostra LB-31C FS-44 FS-46B FS-51 RB-26 FS-45 UP-116C

rocha
hb-bt mzgr 

pmilon
bt-hb-tnl bt-grd P gn hb-bt grd gn hb mzgr P bt-hb mzgr

Bt-hb-aug grd 

milon

SiO2 57,91 59,73 60,39 60,95 61,35 62,84 63,00

TiO2 1,15 1,05 0,98 1,14 0,79 0,95 0,95

Al2O3 15,75 15,37 15,22 15,31 15,93 14,40 15,91

Fe2O3* 7,55 7,20 6,66 6,19 5,68 7,50 4,85

MnO 0,20 0,15 0,16 0,12 0,09 0,19 0,09

MgO 2,37 2,44 2,32 1,46 1,61 0,98 1,84

CaO 5,56 5,54 5,39 4,83 3,35 3,14 3,56

Na2O 3,60 3,46 2,65 3,55 5,45 3,57 3,21

K2O 3,78 3,28 3,75 4,39 4,14 4,88 5,31

P2O5 0,66 0,56 0,47 0,64 0,18 0,53 0,38

LOI 0,9 0,9 1,7 0,9 1,1 0,5 0,50

TOTAL 99,43 99,68 99,69 99,48 99,67 99,48 99,60

Mg# 33,3 35,0 35,6 27,2 31,0 17,2

(ppm) Ni 14,3 12,2 13,7 11,6 2,5 3,0 4,73

Cr 2,15 2,6 2,6 1,72 0,86 0,9 25,1

Co 20,4 17,3 15,1 11,7 7,7 7,2 12,5

Sc 22 21 22 19 13 18 12

V 115 108 111 78 32 23 96

Cu 49,2 36,1 25,5 30,7 3,4 21,0 46,8

Pb 6,4 7,2 8,6 9,6 10,5 9,5 4,8

Zn 96 79 101 63 12 114 57

Sn 2 4 3 4 4 3 2

W 1,6 0,7 4,2 2,1 0,6 1,0 2,3

Mo 0,5 0,5 0,4 0,5 0,1 1,6 0,3

As 1,1 1,3 1,0 0,5 2,2 1,0 3,1

Au (ppb) 1,1 0,6 1,1 2,2 <0,5 1,2 1,4

Rb 106,9 98 165 109,7 104,3 129 160,7

Cs 4,2 3,3 6,1 2,4 1,7 2,7 3,6

Ba 2488 1045 1009 1884 858 2083 1623

Sr 541,0 506 538 376,3 209,9 231 440

Tl 0,4 0,2 0,6 0,2 0,1 0,2 0,4

Ga 20,3 19,3 20,0 17,5 19,1 20,1 16,9

Ta 0,9 1,1 1,2 1,1 1,9 1,4 1,1

Nb 23,1 21,2 20,9 24,3 27,5 21,3 18,3

Hf 16,7 14,1 18,1 32,6 16,1 30,2 8,5

Zr 637,8 525,3 724,0 1283,4 545,4 1135,2 316,4

Y 62,6 67,5 60,6 69,6 60,5 93,9 60,1

Th 14,1 17,0 16,0 16,2 23,6 15,9 13,2

U 6,0 4,7 5,3 4,5 6,8 4,5 3,5

Be 1 2 2 2 5 2 5

La 66,40 71,20 65,60 72,80 55,80 78,40 96,8

Ce 140,70 160,60 148,40 149,80 116,70 173,60 144,1

Pr 18,49 20,44 18,46 18,31 14,42 22,06 21,18

Nd 75,70 79,00 71,20 74,60 54,50 86,80 80,3

Sm 14,11 14,35 13,38 13,58 10,30 17,06 13,49

Eu 2,70 2,36 2,16 3,22 2,02 4,00 3,51

Gd 12,53 12,42 11,80 12,53 9,57 16,72 12,3

Tb 1,96 1,94 1,87 2,00 1,65 2,68 1,74

Dy 10,73 11,22 10,42 11,73 9,78 15,67 9,49

Ho 2,16 2,30 2,13 2,46 2,01 3,27 1,96

Er 6,34 6,40 6,25 7,18 5,91 9,33 5,7

Tm 1,00 0,98 0,98 1,17 0,98 1,47 0,81

Yb 5,82 6,15 6,57 7,29 6,21 9,79 5,1

Lu 0,93 1,02 1,02 1,15 0,92 1,54 0,82

ETR total 359,57 390,38 360,24 377,82 290,77 442,39 397,30

Ga/Al*10000 2,43 2,37 2,48 2,16 2,26 2,63 2,00

IAG 1,16 1,04 1,15 1,36 1,30 1,58 1,55

Eu/Eu* 0,61 0,53 0,51 0,74 0,61 0,72 0,82

(La/Sm)n 2,96 3,12 3,08 3,37 3,41 2,89 4,51

(Gd/Lu)n 1,68 1,51 1,44 1,35 1,29 1,35 1,86

(La/Lu)n 7,42 7,25 6,68 6,58 6,30 5,29 12,26



dr. diorito; mzdr. monzodiorito; mz. monzonito; tnl. tonalito; grd. granodiorito; mzgr. monzogranito; sgr. sienogranito; P. porfirítico; F. foliado; agn. augen 
gnaisse; gn. gnaisse; milon. milonítico; pmilon. protomilonítico; fm. fluxo magmático; f. foliado; qz. quartzo; hb. hornblenda; bt. biotita; tt. titanita; (e) 
enclave. Eu/Eu* = (Eu)n/[(Sm)n+(Gn)n)/2] ; Mg# (Mg number) = 100*(MgO/50,305)/(MgO/50,305+0,9*Fe2O3*/71,85); Fe2O3*= Fe2O3+FeO*1,11135; IAG 
(índice agpaítico); LOI (perda ao fogo). 
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Cont. Tabela 5.2. Dados químicos em rocha total da Suíte Teodósia na Folha Sumaúma. 

Fácies Quartzo diorítica

Amostra FS-48A LB-31D MA-06E FS-48B MA-09B LB-32

rocha bt-hb qz-mz
bt grd fino 

milon (e)
bt-hb qz dr bt-hb qz-mzdr (e)

bt qz mzdr 

(e)
bt grd P

SiO2 53,15 53,44 53,98 57,32 62,41 57,04

TiO2 1,52 1,93 0,83 1,4 0,3 1,46

Al2O3 12,8 16,95 16,35 13,51 10,7 14,95

Fe2O3* 13,12 9,84 9,31 10,51 7,69 8,55

MnO 0,18 0,18 0,18 0,15 0,22 0,16

MgO 5,84 2,15 4,92 4,51 4,87 2,68

CaO 5,44 5,41 8,05 6,32 6,18 6,88

Na2O 2,05 3,84 2,63 2,73 2,5 3,57

K2O 2,82 4,35 1,56 1,91 2,53 2,60

P2O5 0,34 0,65 0,27 0,27 0,53 0,93

LOI 2,3 0,6 1,6 1 1,4 0,7

TOTAL 99,56 99,34 99,68 99,63 99,33 99,52

Mg# 41,4 25,7 45,6 40,5 50,1 33,2

(ppm) Ni 82,3 11 18 70,8 7,5 14,5

Cr 15,05 0,86 2,58 10,32 0,86 5,59

Co 51,4 19,9 32,1 39,9 18,4 20,1

Sc 23 21 28 23 8 26

V 225 114 221 184 56 143

Cu 51,7 28 58,6 46 247 63,6

Pb 11 5,5 19,6 3,6 6,9 4,4

Zn 72 131 52 65 43 61

Sn 2 2 1 2 2 3

W 1,6 0,7 0,7 0,7 0,7 2,0

Mo 0,6 0,2 0,3 0,6 0,2 0,4

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

Au (ppb) 0,7 0,6 4,1 1,1 0,8 1,7

Rb 88,5 104,5 60,5 58,5 76 68,1

Cs 1,6 2 2,2 2,5 1,6 2,1

Ba 872 3323 406 726 1262 1373

Sr 270,2 680,6 438,3 325,9 171,9 590,0

Tl 0,1 0,4 0,1 0,1 0,4 0,2

Ga 18,3 21,9 17 16,7 13,4 18,8

Ta 0,8 1,1 0,4 0,6 0,5 1,1

Nb 12,9 26,3 6,4 12,1 8,7 20,5

Hf 13,1 17,6 4,8 9,9 8,3 16,1

Zr 483,9 779,7 179,2 373,6 297,5 639,7

Y 44,9 56,9 28,8 39,1 53,3 76,5

Th 10,6 3,7 2,5 10,2 7,4 14,6

U 2,6 1,4 1,4 2,6 3,4 4,0

Be 1 1 1 1 4 3

La 36,00 61,70 21,40 36,70 38,10 77,70

Ce 80,8 135,60 48,80 80,70 72,60 168,60

Pr 10,15 17,65 6,24 9,97 9,92 22,16

Nd 41,20 73,30 25,90 39,10 39,00 89,30

Sm 8,15 13,28 4,93 7,45 7,69 17,04

Eu 1,73 3,45 1,39 1,88 1,66 3,31

Gd 7,81 12,25 5,08 7,45 8,27 15,37

Tb 1,33 1,83 0,83 1,29 1,51 2,36

Dy 7,30 9,95 4,74 6,73 8,59 13,29

Ho 1,59 1,95 1,02 1,41 1,68 2,64

Er 4,63 5,42 3,05 4,11 4,49 7,57

Tm 0,73 0,85 0,47 0,69 0,74 1,17

Yb 4,54 4,93 3,01 3,96 4,55 7,22

Lu 0,72 0,77 0,48 0,71 0,68 1,14

ETR total 206,68 342,93 127,34 202,15 199,48 428,87

Ga/Al*10000 2,70 2,44 1,96 2,33 2,36 2,37

IAG 1,02 1,23 0,50 0,70 1,10 0,87

Eu/Eu* 0,65 0,81 0,84 0,76 0,63 0,61

(La/Sm)n 2,78 2,92 2,73 3,10 3,12 2,87

(Gd/Lu)n 1,35 1,98 1,32 1,30 1,51 1,68

(La/Lu)n 5,19 8,32 4,63 5,37 5,82 7,08
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Figura 5.9. Diagramas de classificação química das amostras da Suíte Teodósia (a) K2 O+Na2 O vs. SiO2 
(Adaptado de LE MAITRE, 1989, índice de alcalinidade de IRVINE; BARAGAR, 1971) e (b) Multicatiônico 
R1 vs. R2 de De La Roche et al. (1980) contendo campos discriminantes tectônicos de Batchelor e Bowden 
(1985). Campos composicionais do Complexo Jamari, do Granito São Romão e dos granitos tipo A de 
Whalen et al. (1987), são apresentados para comparação.

5.3.3. Caracterização da Série Geoquímica 
(ou Magmática)

O conjunto analisado apresenta ampla 
variação no teor de SiO2 (53,1%-74,9%), razões 
Na2  O/K2  O e FeOt/(FeOt+MgO) entre 0,54-1,69 
e 0,59-0,95, respectivamente, e assinatura 
compatível com as séries cálcio-alcalinas (Figura 
5.10a), ou cálcio-alcálicas (Figura 5.10b), de 
médio a alto-potássio a fracamente shoshonítica 
(Figuras 5.9a, 5.10c) de caráter metaluminoso 
a fracamente peraluminoso (Figura 5.10d). No 
diagrama R1-R2 pode-se confirmar também um 
amplo espectro composicional da associação 
magmática estudada, distribuída entre os 
trends subalcalinos e cálcio-alcalinos (Figura 
5.9b). Em termos comparativos, os tipos 
mais evoluídos da Suíte Teodósia também se 
assemelham aos granitoides cálcio-alcalinos 
do Mato Grosso (CPRM, 2005), embora de 
modo geral a associação estudada apresente 
maior superposição química com as rochas do 
Complexo Jamari (Figura 5.9b).

No diagrama (Na2O+K2O) vs. SiO2 de 
Lameyre (1987; Figura 5.10e), onde estão 
traçadas as linhagens petrogenéticas evolutivas 
das séries graníticas, as amostras dos granitoides 

da Suíte Teodósia se espalham sobre as linhagens 
cálcio-alcalinas, com algumas sobre a linhagem 
cálcio-alcalina normal (granodiorítica) com leve 
tendência a transicional e outras aproximando-se 
do trend monzonítico. O sienogranito LB-31A tem 
sílica elevada (74,97% em peso) e CaO abaixo 
de 1 (0,52% em peso) e pode ser considerado 
um tipo muito fracionado ou até mesmo um 
granito alcalino (altos teores de SiO2 e os baixos 
teores de CaO; WHALEN et al., 1987), conforme 
observado no diagrama de Barker e Arth (1976; 
Figura 5.10f).

No diagrama P2 O5 vs. Th, boa parte do 
conjunto de granitos analisados (fácies granítica) 
também se situa no campo composicional 
dos granitos tipo I (Figura 5.11a). Amostras do 
Granito São Romão (CPRM, 2005) também 
mostram comportamento similar ao dos granitos 
tipo I, entretanto seus teores de P2O5 são mais 
baixos (<0,2%), no mesmo intervalo de Th, se 
compa-rados aos da Suíte Teodósia (>0,2%). 
A fácies granítica da Suíte Teodósia apresenta-
se também com fracionamento moderado a 
forte (Figura 5.11b), com razões K/Rb inferiores 
a 300, mesmo padrão demonstrado pelos 
granitos São  Romão.
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Figura 5.10. Comportamento das amostras da Suíte Teodósia nos diagramas (a) AFM (IRVINE; BARAGAR, 
1971); (b) Na2O+K2O e CaO vs. SiO2 (PEACOCK, 1931); (c) K2O vs. SiO2 (RICKWOOD, 1989, modificada 
de PECCERILO; TAYLOR, 1976); (d) Al2O3 /(Na2O+K2O) mol vs. Al2O3/(CaO+Na2O+K2O) mol (índice de 
SHAND, 1927 in MANIAR; PICCOLI, 1989); (e) Na2O+K2O vs. SiO2 (LAMEYRE, 1987) e (f) K2OxNa2OxCaO 
(BARKER; ARTH, 1976). Campos composicionais de granitos do MT Granitos São Romão, São Pedro e 
Nhandu (CPRM, 2005) são apresentados para comparação.
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Figura 5.11. Comportamento das amostras da Suíte Teodósia nos diagramas (a) P2O5 vs. Th e (b) K/Rb vs. 
SiO2 (EL BOUSELY; EL SOKKARY, 1975). Amostras dos granitos São Romão e Teles Pires são 
apresentadas para comparação.

5.3.4. Geoquímica Multielementar

Nos diagramas de Harker (Figura 5.12) 
a série representada pelas rochas da Suíte 
Teodósia definem trends lineares e sem gaps 
composicionais significativos com TiO2   , Al2  O3, 
P2  O5  , MnO, MgO, CaO em correlação negativa 
com o aumento da sílica, K2   O em correlação 
positiva e Na2  O aproximadamente constante. 
O padrão linear sem gap aparente sugere a 
ação de processos relacionados à cristalização 
fracionada, sem envolver de forma acentuada 
a retirada de assembleia fracionante. Esta 
assembleia fracionante pode corresponder a 
plagioclásio, anfibólio, apatita e óxidos de Fe-Ti, 
enquanto o álcali-feldspato constitui a principal 
fase mineral que cristaliza durante a evolução 
do magma (Figura 5.12).

Nos diagramas multielementares (Figura 
5.13), a Suíte Teodósia apresenta padrão 
similar ao das demais séries cálcio-alcalinas, 
variando desde os tipos de arcos normais 
(fácies menos evoluídas) a de arcos maturos 
(fácies mais evoluídas), demonstrando quase 
sempre anomalias negativas de Ba, Sr, P, Ti e 
Nb-Ta, e positivas de Th, U, La, Ce, Nd, Tb e 
Y (HFSE). Apesar dos valores de HFSE 
serem mais elevados do que os observados 
em séries cálcio-alcalinas normais e maduras, 

comportamento químico em termos de ele-
mentos traços da Suíte Teodósia é compatível 
comum a assinatura de magmas gerados em 
zonas de     subducção de margem  continental ativa.

O enriquecimento em HFSE na fonte de 
magmas parentais relacionados a arcos magmá- 
ticos pode estar relacionado à forte contribuição 
continental ou ainda ao metassomatismo da 
cunha mantélica (peridotítica), este último provo-
cado pela ação de líquidos derivados da litosfera 
oceânica em subducção. Outra possibilidade 
poderia ser a mistura, em quantidades variáveis, 
entre componentes mantélicos enriquecidos e 
empobrecidos, fornecendo uma cunha mantélica 
igualmente  heterogênea (CASTILLO et al., 2007).

É importante ressaltar a semelhança entre 
padrão do envelope de elementos traço das 
associações cálcio-alcalinas do Mato Grosso 
(granitos São Romão, Nhandu e São Pedro) e o 
comportamento das demais fácies da Suíte 
Teodósia no diagrama multielementar norma-
lizado ao manto primordial (Figura 5.13). A única 
exceção fica por conta da depleção em Nb e Ta 
apresentado pela fácies quartzo diorítica, não 
verificada nos granitos cálcio-alcalinas do Mato 
Grosso (CPRM, 2005). Nos diagramas multi- 
elementares, os  dois   granitoides   cálcio-alcalinos 
do Mato Grosso mostram comportamento  similar
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dos granitoides mais evoluídos da Suíte Teodó-
sia da Folha Sumaúma. Diferenças são marca-
das por um maior enriquecimento em P, ETR, Y 
e U na fácies granítica da Suíte Teodósia, se 
comparada aos tipos do Mato Grosso.

Com relação aos ETR, os termos mais 
primitivos da série (fácies quartzo diorítica, 
Figura 5.14a) caracterizam-se pelos conteúdos 
mais baixos de ETR (média de 215 ppm) e 
fracionamento moderado a baixo, conforme 
demonstram  as  razões de ETRL/ETRP [(La/
Lu) n: 2,73-3,12], se comparados aos tipos  
mais  evoluídos  pertencentes  a  fácies granítica 

(Figura 5.14c,d). Este fracionamento pode ter 
relação direta com a cristalização fracionada (ou 
retenção no resíduo) de fases minerais aces-
sórias como alanita e zircão por exemplo. Padrão 
de envelope similar pode ser identificado na 
fácies granodiorítica-tonalítica (Figura 5.14b), 
tendo esta última somatório de ETR superior 
(média de 380 ppm) ao da fácies quartzo 
diorítica.

Além disso, as rochas das fácies quartzo 
diorítica e granodiorítica-tonalítica possuem 
discretas anomalias negativas de Eu (Figura 
5.15a), com razões Eu/Eu* entre 0,51 e 0,84. 

Figura 5.12. Diagramas de variação entre elementos maiores e SiO2 (Harker), ilustrando o comportamento 
químico da Suíte Teodósia na Folha Sumaúma. Amostras do Granito São Romão (CPRM, 2005) também 
são colocadas para comparação. Legendas ver fig. 5.9 e 5.10.
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Este comportamento sinaliza a atuação de 
plagioclásio como importante fase mineral fracio- 
nada durante o processo de diferenciação mag-
mática. Comparativamente, alguns granitoides 
cálcio-alcalinos do norte de Mato Grosso (ex. 
Granito São Pedro), apresentam envelope  com-

posicional similar aos das fácies quartzo
diorítica e granodiorítica-tonalítica, demons-
trando comparativamente maior fracionamento 
nos ETRP e somatório mais baixo de ETR 
(Figura 5.15b).

Figura 5.13. Padrões da Suíte Teodósia nos diagramas multielementares normalizados ao manto primitivo 
(WOOD et al., 1979): fácies (a) quartzo diorítica; (b) granodiorítica-tonalítica; granítica (c) normal a (d) 
fracionada. Envelopes composicionais e médias de arcos primitivos, normais e maturos (BROWN et al., 
1984) são apresentados para comparação.

Os granitos Nhandu e São Romão possuem 
forma do envelope similar ao da fácies granítica, 
entretanto, comparativamente seu somatório 
de ETR é muito mais baixo (Figura 5.15c,d). O 
somatório de ETR no Granito São Romão por 

exemplo varia de 270-540 ppm, enquanto na 
fácies granítica mais evoluída da Suíte Teodósia 
estes valores podem chegar a 1370 ppm 
(variação de 490-600 ppm).
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Figura 5.14. Padrões das amostras da Suíte Teodósia nos diagramas multielementares normalizados ao 
manto primitivo (WOOD et al., 1979) para as fácies (a) quartzo diorítica; (b) granodiorítica-tonalítica e 
granítica (c) normal a (d) fracionada. Envelopes composicionais dos granitoides cálcio-alcalinos do norte do 
MT (CPRM, 2005) são usados como comparação.

Figura 5.15. Padrões da Suíte Teodósia nos diagramas de elementos terras raras normalizados ao condrito 
(BOYNTON, 1984): fácies quartzo diorítica (a), granodiorítica-tonalítica (b), granítica normal (c) e evoluída 
(d). Envelopes composicionais de granitoides cálcio-alcalinos do norte do Mato Grosso (CPRM, 2005) 
também são colocados para comparação.
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5.3.5. Petrogênese e Fontes

Além dos diagramas de Harker, outros 
diagramas, como Ce/Sm vs. Ce (Figura 5.16a) e 
Rb/Sr vs. Sr (Figura 5.16b), sustentam também 
que a cristalização fracionada pode ter sido 
o processo de diferenciação magmática mais
importante na geração da associação de rochas
da Suíte Teodósia na Folha Sumaúma. Nestes
trends de evolução petrogenética, os termos
menos evoluídos da série, representados pelas
fácies quartzo diorítica e granodiorítica-
tonalítica, apresentam em geral Ce inferior a
150 ppm, razões K/Rb < 0,6 e Sr entre 200 e
700 ppm.

Em termos de gênese, as elevadas con-
centrações de LILE e HFSE nas rochas estuda-
das indicam fontes francamente crustais. As 
razões Th/Ta acima de 4,8 sinalizam  para  fonte 

dominantemente de crosta continental superior 
(Figura 5.16c), enquanto o amplo espalhamento 
composicional observado sugere uma mistura 
de material da crosta continental superior, com 
possível contribuição de natureza sedimentar. A 
possibilidade do envolvimento de fontes crustais, 
incluindo a participação de rochas aluminosas 
para     derivadas, é confirmada no diagrama 
Al2O3/(MgO+FeOt) molar vs. CaO(MgO+FeOt) 
molar (Figuras 5.16d), extraído da petrologia 
experimental (e.g. Patino Douce, 1996, 1999). 
Neste diagrama as amostras das fácies quartzo 
diorítica e granodiorítica-tonalítica assumem 
fontes potenciais de composição metatonalítica 
e metabasáltica (anfibolito), enquanto parte da 
fácies granítica da Suíte Teodósia e o Granito 
São Romão ocorrem distribuídos nos campos 
dos pelitos félsicos e das metagrauvacas.

Figura 5.16. Diagramas de variação (a) Ce/Sm vs. Ce e (b) Rb/Sr vs. Sr, ilustrando o comportamento 
químico da Suíte Teodósia e os possíveis processos de diferenciação magmática atuantes. Os trends 
apresentados são compatíveis com evolução magmática a partir de cristalização fracionada. Os diagramas 
(c) Th vs. Ta (PLANCK, 2005) e (d) Al2O3/(MgO+FeOt) molar vs. Al2O3/(MgO+FeOt) ().Legendas como nas
Figuras 5.9 e 5.10.
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5.3.6. Ambiente Tectônico

No diagrama de Th/Yb vs. Ta/Yb (PEARCE, 
1983; Figura 5.17a) o conjunto analisado ocorre 
distribuído no campo das rochas geradas em 
ambiente de margem continental ativa, próximo 
ao limite do campo das rochas de arcos de 
ilhas oceânicos, no domínio das séries cálcio-
alcalinas, com discreta tendência para o grupo 
dos shoshonitos. Neste mesmo diagrama as 
rochas cálcio-alcalinas do norte do Mato Grosso 
apresentam ampla distribuição pelo campo de 
margem continental ativa. Dentro do contexto 
da geração em ambiente de margem continental 
ativa, a associação magmática formada pela 
Suíte Teodósia demonstra comportamento no 
diagrama [CaO+(Na2O+K2O)] vs. SiO2 (BROWN 
et al., 1984; Figura 5.17b) similar ao de suítes 
geradas em arco normal a maturo.

No diagrama discriminante tectônico de 
Thiéblemont e Tegyey (1994) a Suíte Teodósia e 
os granitoides cálcio-alcalinos do Norte do Mato 
Grosso (CPRM, 2005) apresentam comporta-
mento geoquímico variando entre as rochas 
magmáticas geradas em ambiente de subduc-
ção (campo A) e as rochas cálcio-alcalinas, 
alcalinas e tipo-A2 de ambiente colisional (campo 
B). Este padrão corresponde em linhas gerais, 
respectivamente, ao comportamento dos tipos 
menos e mais evoluídos da suíte (Figura 5.17c). 

Este comportamento encontra similaridade com 
os granitos tipo I, apesar das rochas mais evoluí- 
das apresentarem algumas características quí-
micas de granitos tipo A, o que é suportado pela 
elevada concentração de HFSE, discutida ante-
riormente. Entretanto, alguns autores conside-
ram esta tipologia granítica apenas um subtipo 
dos granitos tipo I (ver revisão em BONIN, 2007). 
Contudo, estudo realizado no Complexo Chae-
lundi, Austrália, que contém tanto granitos tipo I 
quanto tipo A, coloca em dúvida a validade desta 
afirmação (LANDERBERGER; COLLINS, 1996).

Uma origem associada a arcos vulcânicos 
para a Suíte Teodósia pode ser ainda especu-
lada com base na análise do diagrama discri-
minante Hf x Rb/30 x Ta*3 de Harris et al. (1986; 
Figura 5.17d). Neste diagrama é possível definir 
um trend a partir das fácies menos evoluídas 
(quartzo diorítica e granodiorítica-tonalítica), 
mais ricas em Hf, em direção aquelas mais evo-
luídas (fácies granítica), enriquecidas em Rb. 
Trend similar também é observado quando se 
analisa o comportamento do Granito São Pedro 
(norte do Mato Grosso). Entretanto este apre-
senta algum enriquecimento em Ta, o que des-
loca parcialmente a associação para o campo 
dos granitos intraplaca e pós-colisionais, indi-
cando pelo menos localmente, alguma contri-
buição mais significativa de material de natureza 
crustal.
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Figura 5.17. Diagramas de variação entre (a) as razões Th/Yb e Ta/Yb (PEARCE, 1983), ilustrando o 
comportamento químico da Suíte Teodósia. Os campos composicionais de rochas geradas em arcos de ilhas 
oceânicos e em margens continentais ativas são usados como referência. (b) Diagrama log [CaO+(Na2O
+K2O)] s. SiO2 de Brown et al. (1984) apresentando campos e trends de associações magmáticas de arco. (c)
Classificação geotectônica baseada no uso do diagrama (Nb/Zr)n vs. Zr (THIÉBLEMONT; TEGYEY, 1994).
Valores normalizados foram tomados de Hoffman (1988) (Nb: 0.6175; Zr: 9.714). Campos tectônicos: A.
rochas magmáticas de ambiente de subducção; B. rochas cálcio-alcalinas, alcalinas e tipo A2 colisionais; C.
rochas colisionais hiperaluminosas; D. rochas alcalinas intraplaca e tipo A1. O campo composicional dos
granitoides cálcio-alcalinos do norte do Mato Grosso é apresentado para comparação. (d) Diagrama
discriminante tectônico Hf x Rb/30 x Ta*3 de Harris et al. (1986). Campos tectônicos: VA. Arco Vulcânico; Syn-
colg. Sincolisional; Post-colg. Pós-colisional; WP. Intraplaca. Legendas como nas figuras 5.9 e 5.10.
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5.4. Rochas Granitoides Tipo-I Alto-K 
a Shoshoníticas: Suíte Igarapé das Lontras

5.4.1. Considerações Gerais

A Suíte Igarapé das Lontras na Folha 
Sumaúma é representada por um conjunto de 
quinze amostras analisadas, subdivididas em 
quatro principais grupos de acordo com a 
classificação petrográfica previamente descrita.

Tais grupos estão relacionados a 
aspectos texturais e composicionais e estão 
classificados como: 1) fácies monzogranítica 
porfirítica (oito amostras), constituída por monzo-
granito fino porfirítico, monzogranito porfirítico, 
biotitaanfibólio monzogranito porfirítico, biotita-
anfibólio monzogranito protomilonítico a milonítico 
e anfibólio-biotita metamonzogranito; 2) fácies 
sienogranítica porfirítica (três amostras), repre-
sentada por anfibólio-biotita sienogranito porfi-
rítico, sienogranito protocataclástico e biotita 
sienogranito protocataclástico; 3) fácies leucos-
sienogranítica (duas amostras), composta por 
leucossienogranitos e alaskito cataclástico e 4) 
fácies vulcânica (duas amostras), composta por 
riodacito pórfiro e epidoto-biotita-muscovita metar-
riolito.

A “integridade química” das amostras 
analisadas apresenta-se elevada, onde apenas os 
valores de perda ao fogo (LOI; Tabela 5.3) das 
amostras UP-71, UP-27B e LB-73 apresentaram-
se mais elevados, com perda ao fogo no intervalo 
de 1,1% a 1,4%. Neste caso, deve-se adotar 
cautela na interpretação de alguns diagramas, 
sobretudo aqueles envolvendo elementos maiores 
e elementos traços de maior mobilidade (p.ex.: K, 
Na e Rb).

5.4.2. Classificação Química

A Suíte Igarapé das Lontras mapeada na 
Folha Sumaúma apresenta classificação quími-
ca compatível com aquela atribuída pela descri-
ção petrográfica. No diagrama de classificação 
química TAS (MIDDLEMOST, 1994), por exem-
plo, os litótipos analisados variam de granito a 
álcali-feldspato granito (Figura 5.18a) e quando
utilizado o diagrama R1-R2 (DE LA ROCHE, 
1980) as amostras apresentam predominan-
temente composição granítica, sugerindo tam-
bém um ambiente tardi- a pós-orogênico (Figura 
5.18b).

As amostras da fácies vulcânica (LB-73, 
FS-47C e FS-55) são quimicamente compatíveis 
com o campo dos riolitos.

Nestes diagramas, as rochas estudadas 
mostram uma diferença significante no compor- 
tamento dos elementos maiores quando compa- 
rados a Suíte Teles Pires de Silva et al. (1980), 
mesmo levando-se em conta os métodos analí-
ticos diferentes empregados. No diagrama de 
TAS (Figura 5.18a), por exemplo, que divide  os 
campos alcalino e subalcalino, as rochas Suíte 
Igarapé das Lontras dominam no campo subal-
calino, enquanto as amostras estudas pioneira-
mente por Silva et al. (1980) demonstram ser 
preferencialmente alcalinas e em afinidade com 
os campos dos granitos tipo A (WHALEN et al., 
1987) no diagrama R1-R2 (Figura 5.18b). A 
Suíte Nova Canaã, considera por Frasca e 
Borges (2005) uma suíte granítica tipo A, apre-
senta neste caso maior similaridade com os litó-
tipos Igarapé das Lontras, embora apresentem 
com maior frequência amostras distribuídas no 
campo dos álcali-feldspato granitos (Figura 
5.18a,b). 
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Tabela 5.3. Dados químicos em rocha total da Suíte Igarapé das Lontras. 
Fácies Quartzo diorítica

Amostra FS-48A LB-31D MA-06E FS-48B MA-09B LB-32

rocha bt-hb qz-mz
bt grd fino 
milon (e)

bt-hb qz dr
bt-hb qz-mz- dr 

(e)
bt qz mzdr 

(e)
bt grd P

SiO2 53,15 53,44 53,98 57,32 62,41 57,04

TiO2 1,52 1,93 0,83 1,4 0,3 1,46

Al2O3 12,8 16,95 16,35 13,51 10,7 14,95

Fe2O3* 13,12 9,84 9,31 10,51 7,69 8,55

MnO 0,18 0,18 0,18 0,15 0,22 0,16

MgO 5,84 2,15 4,92 4,51 4,87 2,68

CaO 5,44 5,41 8,05 6,32 6,18 6,88

Na2O 2,05 3,84 2,63 2,73 2,5 3,57

K2O 2,82 4,35 1,56 1,91 2,53 2,60

P2O5 0,34 0,65 0,27 0,27 0,53 0,93

LOI 2,3 0,6 1,6 1 1,4 0,7

TOTAL 99,56 99,34 99,68 99,63 99,33 99,52

Mg# 41,4 25,7 45,6 40,5 50,1 33,2

(ppm) Ni 82,3 11 18 70,8 7,5 14,5

Cr 15,05 0,86 2,58 10,32 0,86 5,59

Co 51,4 19,9 32,1 39,9 18,4 20,1

Sc 23 21 28 23 8 26

V 225 114 221 184 56 143

Cu 51,7 28 58,6 46 247 63,6

Pb 11 5,5 19,6 3,6 6,9 4,4

Zn 72 131 52 65 43 61

Sn 2 2 1 2 2 3

W 1,6 0,7 0,7 0,7 0,7 2,0

Mo 0,6 0,2 0,3 0,6 0,2 0,4

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

Au (ppb) 0,7 0,6 4,1 1,1 0,8 1,7

Rb 88,5 104,5 60,5 58,5 76 68,1

Cs 1,6 2 2,2 2,5 1,6 2,1

Ba 872 3323 406 726 1262 1373

Sr 270,2 680,6 438,3 325,9 171,9 590,0

Tl 0,1 0,4 0,1 0,1 0,4 0,2

Ga 18,3 21,9 17 16,7 13,4 18,8

Ta 0,8 1,1 0,4 0,6 0,5 1,1

Nb 12,9 26,3 6,4 12,1 8,7 20,5

Hf 13,1 17,6 4,8 9,9 8,3 16,1

Zr 483,9 779,7 179,2 373,6 297,5 639,7

Y 44,9 56,9 28,8 39,1 53,3 76,5

Th 10,6 3,7 2,5 10,2 7,4 14,6

U 2,6 1,4 1,4 2,6 3,4 4,0

Be 1 1 1 1 4 3

La 36,00 61,70 21,40 36,70 38,10 77,70

Ce 80,8 135,60 48,80 80,70 72,60 168,60

Pr 10,15 17,65 6,24 9,97 9,92 22,16

Nd 41,20 73,30 25,90 39,10 39,00 89,30

Sm 8,15 13,28 4,93 7,45 7,69 17,04

Eu 1,73 3,45 1,39 1,88 1,66 3,31

Gd 7,81 12,25 5,08 7,45 8,27 15,37

Tb 1,33 1,83 0,83 1,29 1,51 2,36

Dy 7,30 9,95 4,74 6,73 8,59 13,29

Ho 1,59 1,95 1,02 1,41 1,68 2,64

Er 4,63 5,42 3,05 4,11 4,49 7,57

Tm 0,73 0,85 0,47 0,69 0,74 1,17

Yb 4,54 4,93 3,01 3,96 4,55 7,22

Lu 0,72 0,77 0,48 0,71 0,68 1,14

ETR total 206,68 342,93 127,34 202,15 199,48 428,87

Ga/Al*10000 2,70 2,44 1,96 2,33 2,36 2,37

IAG 1,02 1,23 0,50 0,70 1,10 0,87

Eu/Eu* 0,65 0,81 0,84 0,76 0,63 0,61

(La/Sm)n 2,78 2,92 2,73 3,10 3,12 2,87

(Gd/Lu)n 1,35 1,98 1,32 1,30 1,51 1,68

(La/Lu)n 5,19 8,32 4,63 5,37 5,82 7,08

mzgr. monzogranito; sgr. sienogranito; alk. alaskito; rlto. riolito; lc. leuco; P. porfirítico; milon. milonítico; pmilon. protomilonítico; cat. cataclástico; pcat. 
protocataclástico; anf. anfibólio; bt. biotita; ep. epidoto; ms. Muscovita; Eu/Eu* = (Eu)n/[(Sm)n+(Gn)n)/2]; Mg# (Mg number) = 100*(MgO/50,305)/ 
(MgO/50,305+0,9*Fe2O3*/71,85); Fe2O3* = Fe2O3+FeO*1,11135; IAG (índice agpaítico); LOI (perda ao fogo). 
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Cont. Tabela 5.3. Dados químicos em rocha total da Suíte Igarapé das Lontras. 
Amostra RB-R-14 LB-R-09B FS-R-036 FS-R-047C MA-R-007 FS-R-055 LB-R-073B

Fácies Sienogranito porfirítico Leucossienogranito Vulcânica ácida

Rocha Sgr pcat. Bt sgr pcat Anf-bt sgr P. Lc sgr
Alk lc sgr 

cat.

Riodacito 

porfirítico

Ep-bt-ms 

metarlto.

SiO2 76,74 77,84 68,35 75,61 75,29 75,61 70,05
TiO2 0,19 0,24 0,64 0,14 0,27 0,14 0,35

Al2O3 11,61 10,51 14,24 12,87 12,22 12,87 14,14

1,49 2,46 3,61 0,89 1,70 0,89 2,99

MnO 0,10 0,04 0,07 0,02 0,02 0,02 0,10

MgO 0,23 0,16 0,33 0,08 0,21 0,08 0,69

CaO 0,51 0,85 1,97 0,52 0,26 0,52 0,99

Na2O 2,62 2,50 3,44 2,62 2,60 2,62 3,87

K2O 5,49 4,32 6,00 6,52 6,33 6,52 5,10
P O 

2     5 0,01 0,04 0,18 <0,10 0,05 <0,10 0,13

LOI 0,90 0,90 0,80 0,60 0,90 0,60 1,40

TOTAL 99,89 99,86 99,63 99,97 99,85 99,81 99,83
(ppm) Ni 1,1 1,2 1,6 0,5 1,1 1,7 2

Cr 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86

Co 2,9 1,1 3,6 1,7 1,5 3,3 3,1

Sc 3 6 9 1 2 6 6

V <8 <8 20 <8 9 19 <8

Cu 16,9 18,0 14,7 6,4 1,3 9,7 6,4

Pb 4,6 24,1 28,5 20,3 7,0 34,4 42,9

Zn 28 43 77 10 22 52 59

Bi 0,1 0,2 0,5 0,1 <0,1 0,3 0,4

Cd <0,1 <0,1 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 0,1

Sn 4 5 8 1 <1 3 4

W 1,9 2,3 4,0 <0,5 <0,5 1,5 2

Mo 1,2 0,9 2,0 1 0,1 1,6 1

As 2,3 1,4 2,9 0,8 <0,5 <0,5 0,8

Sb 0,2 0,1 0,5 <0,1 <0,1 0,1 0,1

Ag <0,1 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

(ppb) Au <0,5 <0,5 1,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Se 1,0 0,8 <0,5 <0,5 <0,5 0,9 <0,5

Rb 253,1 187,1 237,8 177,5 163,1 196,1 272,5

Cs 3,1 2,9 5,8 2,7 0,9 2,0 5

Ba 308 604 923 231 426 749 817

Sr 35,7 57,1 90,9 99,3 47,9 139,5 158,5

Tl 0,1 0,2 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 0,5

Ga 13,4 15,0 20,7 13,7 13,2 17,8 18,3

Ta 1,8 1,5 2,7 1,5 0,4 1,6 1,6

Nb 24,2 26,0 38,3 13,7 6,3 23,5 19,7

Hf 7,2 10,5 22,7 3,1 12,3 12,7 10,4

Zr 166,7 320,3 786,0 72,8 353,9 438,1 353,2

Y 67,5 84,5 126,4 27,8 26,3 62,1 61,5

Th 42,2 27,5 44,8 16 22,6 28,5 25,5

U 28,2 8,6 12,8 4,8 3,5 7,3 7,5

La 82,30 96,40 112,10 31,70 90,00 77,70 59,10

Ce 164,10 170,00 252,10 76,80 201,60 163,00 125,80

Pr 19,54 23,03 28,42 7,42 21,01 18,67 14,96

Nd 69,80 84,90 111,10 26,10 73,80 66,60 53,40

Sm 12,82 15,47 21,15 4,47 9,76 11,19 9,96

Eu 0,59 1,28 3,00 0,60 1,04 1,14 1,13

Gd 11,47 13,77 21,36 3,87 7,49 9,32 9,54

Tb 1,83 2,33 3,50 0,71 0,96 1,63 1,56

Dy 10,25 13,82 20,66 4,46 4,99 9,44 9,15

Ho 2,14 2,81 4,49 0,97 0,89 2,00 2,00

Er 6,21 8,53 13,12 2,99 2,27 6,24 6,14

Tm 1,00 1,37 1,98 0,52 0,37 1,07 0,97

Yb 6,48 8,80 12,90 3,53 2,12 6,59 6,19

Lu 0,98 1,36 2,00 0,52 0,36 1,05 0,95

ETR total 389,51 443,87 607,88 164,66 416,66 375,64 300,85

Ga/ Al*10000 2,18 2,69 2,74 2,01 2,04 2,38 2,54

Rb/Sr 7,09 3,28 2,62 1,79 3,41 1,41 1,72

Rb/Ba 0,82 0,31 0,26 0,77 0,38 0,26 0,33

IAG 2,13 1,86 1,93 2,28 2,33 2,38 2,54

Eu(n)/Eu* 0,15 0,26 0,43 0,43 0,36 0,33 0,35

(La/Sm)n 4,04 3,92 3,33 4,46 5,80 4,37 3,73

(Gd/Lu)n 1,46 1,26 1,33 0,93 2,59 1,10 1,25

(La/Lu)n 8,72 7,36 5,82 6,33 25,97 7,69 6,46

mzgr. monzogranito; sgr. sienogranito; alk. alaskito; rlto. riolito; lc. leuco; P. porfirítico; milon. milonítico; pmilon. protomilonítico; cat. cataclástico; pcat. 
protocataclástico; anf. anfibólio; bt. biotita; ep. epidoto; ms. Muscovita; Eu/Eu* = (Eu)n/[(Sm)n+(Gn)n)/2]; Mg# (Mg number) = 100*(MgO/50,305)/ 
(MgO/50,305+0,9*Fe2O3*/71,85); Fe2O3* = Fe2O3+FeO*1,11135; IAG (índice agpaítico); LOI (perda ao fogo). 

Fe2O3*
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5.4.3. Caracterização da Série Geoquímica 
(ou Magmática)

A Suíte Igarapé das Lontras (Tabela 
5.3) apresenta variação no teor de SiO2 
entre 66,92% e 77,84%, além de razões Na2  
O/K2O e FeOt/(FeOt+MgO) variando entre 
0,40-0,76 e 0,81-0,94, respectivamente. A sua 
assinatura geoquímica é compatível com as 
séries shoshoníticas (Figura 5.19a), e mais 
raramente no campo das séries cálcio-
alcalinas de alto-K no caso de amostras com 
teores acima com 75% de SiO2.O granitos Teles 
Pires de Silva et al. (1980) também mostram-se 
igualmente com caráter shoshonítico, enquanto 
a Suíte Nova Canaã transita entre as séries 
shoshoníticas e cálcio-alcalinas de alto-K. 

Quando utilizado o diagrama de Frost et al. 
(2001), as amostras da Suíte Igarapé das Lontras 
se distribuem predominantemente no campo 
álcali-cálcico, com poucas amostras incidindo 
no campo cálcico-alcalino (Figura 5.19b), 
demonstrando semelhanças com os padrões 

observados nos granitoides Caledonianos. Apesar 
de menos expandida composicionalmente, a 
Suíte Nova Canaã também dominam no campo 
álcali-cálcico, com locais tipos alcalino e cálcico-
alcalino.

Os quatro grupos estudados incidem pre-
ferencialmente no campo cálcio-alcalino segundo
o diagrama de Wright (1969), com apenas uma
amostra da fácies vulcânica tendendo ao campo
alcalino (Figura 5.20a). Em contraste, os granitos
Teles Pires de Silva et al. (1980) e aqueles defi-
nidos por Frasca e Borges (2005), além da Suíte
Nova Canaã, estão distribuídos predominan-
temente no campo alcalino (Figura 5.20a), con-
firmando o comportamento verificado no diagra-
ma TAS. No diagrama de Barker e Arth (1976;
Figura 5.20b) a maioria das amostras da Suíte
Igarapé das Lontras define um trend cálcio-
alcalino, enquanto que as amostras das suítes
Teles Pires (SILVA et al., 1980; FRASCA;
BORGES, 2005) e Nova Canaã (Frasca; Borges,
2005) incidem preferencialmente no campo dos
granitos tipo A (Figura 5.20b).
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Figura 5.18. Diagrama de classificação química: (a) TAS (MIDDLEMOST, 1994); (b) multicatiônico R1-R2 de 
De La Roche et al. (1980; in BATCHELOR; BOWDEN, 1985). Os campos composicionais das suítes tipo-A 
Teles Pires e Nova Canaã são colocados para comparação.
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Figura 5.19. Comportamento químico das amostras da Suíte Igarapé das Lontras nos diagramas: (a) K2O 
vs. SiO2 (RICKWOOD, 1989, mod. de PECCERILO; TAYLOR, 1976); (b) Diagramas Na2O+K2O-CaO vs. 
SiO2 (FROST et al., 2001). Os campos composicionais das suítes tipo A Teles Pires e Nova Canaã, além 
dos granitos Caledonianos e Cordilheiranos tipo I, são mostrados para comparação.

Figura 5.20. Diagramas de série magmáticas para a Suíte Igarapé das Lontras comparados com dados das 
suítes Teles Pires e Nova Canaã (SILVA et al., 1980; FRASCA; BORGES, 2005): (a) Diagrama de 
alcalinidade (WRIGHT, 1969); (b) diagrama triangular K2O-Na2O-CaO de Barker e Arth (1976).

Nos diagramas de Índice de Saturação de 
Alumina (ISA) (Figura 5.21a,b), a Suíte Igarapé 
das Lontras possui caráter metaluminoso a 
moderadamente peraluminoso nos termos mais 
evoluídos. Os leucossienogranitos Igarapé das 
Lontras e a Suíte Nova Canã estão restritos ao 
campo peraluminoso fracionado (Figura 5.21a). 
A Suíte Teles Pires varia de metaluminosa a 
peraluminosa, localmente peralcalina (Figura 
5.21a,b), com caráter menos expandido do 
que a Suíte Igarapé das Lontras, indicando 
tipos mais empobrecidos em minerais máficos

(Fe+Mg+Ti<50). Frost et al. (2001) sugerem que 
nas rochas fracamente peraluminosas o excesso 
em alumínio pode estar alocado na biotita, que 
é a principal fase máfica.

No diagrama P2O5 vs. Th a Suíte Igarapé 
das Lontras confirma sua afinidade composi-
cional com os granitos tipo I (Figura 5.22a), mos-
trando mesmo padrão dos granitoides e vulcâ-
nicas Teles Pires estudados por Barros et al. 
(2009). Já as suítes Nova Canaã e Teles Pires 
de Frasca e Borges (2005) transicionam entre os
campos  dos granitos tipo I e A.  A  Suíte Igarapé 
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das Lontras também apresenta fracionamento 
moderado a forte (Figura 5.22b), com razões K/
Rb < 350, mesmo padrão demonstrado pelas 
suítes Teles Pires e Nova Canaã.

Nos diagramas de Índice de Saturação de 
Alumina (ISA) (Figura 5.21a,b), a Suíte Igarapé 
das Lontras possui caráter metaluminoso a 
moderadamente peraluminoso nos termos mais 
evoluídos. Os leucossienogranitos Igarapé das 
Lontras e a Suíte Nova Canã estão restritos ao 
campo peraluminoso fracionado (Figura 5.21a). 
A Suíte Teles Pires varia de metaluminosa a 
peraluminosa, localmente peralcalina (Figura 
5.21a,b), com caráter menos expandido do 
que a Suíte Igarapé das Lontras, indicando 
tipos mais empobrecidos em minerais máficos

(Fe+Mg+Ti<50). Frost et al. (2001) sugerem que 
nas rochas fracamente peraluminosas o excesso 
em alumínio pode estar alocado na biotita, que 
é a principal fase máfica.

No diagrama P2O5 vs. Th a Suíte Igarapé 
das Lontras confirma sua afinidade composicional 
com os granitos tipo I (Figura 5.22a), mostrando 
mesmo padrão dos granitoides e vulcânicas 
Teles Pires estudados por Barros et al. (2009). 
Já as suítes Nova Canaã e Teles Pires de 
Frasca e Borges (2005) transicionam entre os 
campos dos granitos tipo I e A. A Suíte Igarapé 
das Lontras também apresenta fracionamento 
moderado a forte (Figura 5.22b), com razões K/
Rb < 350, mesmo padrão demonstrado pelas 
suítes Teles Pires e Nova Canaã.

Figura 5.21. (a) Diagrama de classificação (a) multicatiônica (VILLASECA C.; BARBERO L.; HERRE-
ROS V., 1998) e (b) molar (Índice de SHAND, 1927) dos granitoides estudados. 
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Figura 5.22. Comportamento das amostras da Suíte Igarapé das Lontras nos diagramas (a) P2 O5 vs. Th e 
(b) K/Rb vs. SiO2 (El Bousely & El Sokkary, 1975). Campos composicionais de suítes tipo A Teles Pires e
Nova Canaã são colocadas para comparação. Legenda como na figura 5.18.

5.4.4. Geoquímica Multielementar

No conjunto de rochas observam-se varia-
ções químicas sistemáticas com o aumento no 
teor de SiO2, como demonstrado nos diagramas 
de Harker. Os diagramas de Harker (1909) 
definem, em geral, trends lineares sem gaps 
composicionais significativos (Figura 5.23) para 
os elementos maiores, sugerindo ação da 
cristalização fracionada como um dos processos 
responsáveis pela evolução magmática, com 
assembleia fracionante representada por plagio-
clásio, anfibólio, apatita e óxidos de Fe-Ti, 
enquanto que o álcali-feldspato constitui a 
principal fase mineral que se cristaliza. Os teores 
de CaO, Fe2O3, MgO, MnO, TiO2, P2O5 
apresentam correlação negativa, enquanto que 
ocorre uma dispersão do K2O provavelmente 
devido as alterações pós a tardi-magmáticas.

A fácies sienogranítica porfirítica é sub-
dividida  em dois grupos. O grupo mais evoluído 
apresenta indícios de deformação, conforme 
descrição petrográfica prévia. Diferentemente da   

fácies    sienogranítica   porfirítica deformada, a 
fácies porfirítica indeformada a pouco  deformada 
se mostra menos evoluída e mais enriquecida em 
Ti2O, CaO, P2O5 e F2O3(t) .     N o primeiro  grupo, as 
amostras RB-14 e LB-09B apresentam  valores 
de SiO2 > 76%, enquanto que no segundo grupo 
a sílica apresenta 68,35% (FS-36).

Quando analisados os teores de  CaO  pre-
sentes nas fácies sienogranítica porfirítica defor-
mada, leucossienogranítica e vulcânica ácida um 
demonstram um comportamento inverso do 
restante do conjunto estudado, evidenciando um 
au-mento do teor de CaO com o processo de 
diferenciação magmática. Este comportamento 
pode ter sido afetado pelas alterações tardi- 
ou  pós-magmáticas ao qual as rochas foram sub-
metidas. Entre eles pode-se citar a saussuri-
tização do plagioclásio e ainda a sericitação do 
álcali-feldspato presente, com perda local de K2O.   

Outra  possibilidade  é  que se tratem real-mente de 
representantes graníticos de pulsos magmáticos 
distintos dentro do evento Igarapé das Lontras. 
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Figura 5.23. Diagramas de variação entre elementos maiores e SiO2 (Harker), ilustrando o comportamento 
químico da Suíte Igarapé das Lontras na Folha Sumaúma.

Nos diagramas multielementares (Figura 
5.24) normalizados ao manto primitivo (WOOD et
al., 1979), a Suíte Igarapé das Lontras é 
caracterizada por anomalias  negativas de Ba, 
Ta, Nb, Sr, P e Ti e positivas de Rb, Th, U, K, La, 
Ce,Nd, Zr, Hf, Sm, Y e Yb (HFSE). Os 
sienogranitos   protocataclásticos  da fácies sieno-
granítica porfirítica e a fácies leucossienogranítica 
apresentam as anomalias mais acentuadas em 
Ba, Sr, Pe Ti, se comparados as demais fácies 
(Figuras 5.24a,d). Em relação especificamente ao
Ta e  Nb, todas as fácies apresentam o mesmo 
padrão, exceto o alaskito cataclástico (MA-07) 
que mostra-se mais fracionado nesses elementos. 
Um sienogranito protocataclástico (RB-14)  apre-
senta  uma  anomalia   positiva   de   U,   apesar   de   
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mostrar compatibilidade com o restante do
envelope composicional da sua fácies.

Quando comparados aos magmatismos de 
arco, apresenta padrão similar ao demais tipos 
das séries cálcio-alcalinas, conforme  demonstra o 
comportamento do Ta, Nb, La e Ce de todas  as 
fácies (Figura 5.25). A fácies monzogranítica 
porfirítica, bem   como os anfibólio-biotita sieno-
granitos, rochas vulcânicas ácidas e leuco-
sienogranito (FS-47C), apresentam um padrão 
semelhante, todos exibindo baixa a moderada 
anomalia negativa de Ba, Ta, Nb e Ti. Este 
padrão  observado  assemelha-se  àqueles pre-
sentes nos arcos continentais maduros, mos-
trando entretanto anomalias positivas mais acen-
tuadas para La, Ce, Nd, Hf, Zr e Sm (Figura 5.25).

para La, Ce, Nd, Hf, Zr e Sm (Figura 
5.25). 

| CPRM Levantamentos Geológicos Básicos |



137

No geral os granitoides da Suíte Igarapé 
das Lontras apresentam uma moderada a 
acentuada anomalia negativa de Eu, exibindo 
fracionamento baixo a moderado, com padrão de
ETRP horizontalizado, indicando que houve 
remoção de feldspato de um líquido por 
cristalização fracionada ou a fusão parcial de 
uma rocha na qual feldspato é retido na fonte.

Figura 5.24. Padrões da Suíte Igarapé das Lontras nos diagramas multielementares normalizados ao manto 
primitivo (WOOD et al., 1979): fácies (a) sienogranítica porfirítica; (b) monzogranítica porfirítica, (c) 
vulcânicas ácida e (d) leucossienogranítica. Envelopes composicionais e médias de arcos primitivos, normais 
e maduros (BROWN et al., 1984) são apresentados para comparação.
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    Apesar dos valores de HFSE (i.e. La, Ce, 
Nd, Hf, Zr e Sm) serem mais elevados do que os 
observados em séries cálcio-alcalinas normais e 
maduras, o padrão químico em termos de 
elementos traços da Suíte Igarapé das Lontras 
pode ser compatível com uma assinatura de 
magmas gerados em zonas de subducção de 
margem continental ativa, possivelmente em 
seus estágios mais tardios e com maior 
contribuição de material da crosta continental.
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Figura 5.25. Padrões da Suíte Igarapé das Lontras nos diagramas de elementos terras raras normalizados 
ao condrito (BOYNTON, 1984): fácies sienogranítica porfirítica (a), monzogranítica porfirítica (b), vulcânica 
ácida (c) e leucossienogranítica (d). Envelopes composicionais das suítes tipo A Teles Pires e Nova Canaã, 
norte do Mato Grosso, (FRASCA; BORGES, 2005; TEIXEIRA, 2007) são colocados para comparação.

5.4.5. Petrogênese e Fontes 

Diagramas de variação, como os do tipo 
Harker (Figura 5.23), além dos diagramas Ce/
Sm vs. Ce (Figura 5.26a) e Rb/Sr vs. Sr 
(Figura 5.26b), indicam a cristalização  fracio-
nada  como o principal processo petrogenético 
na gênese da Suíte Igarapé das Lontras. Nos 
trends de evolução petrogenética, as rochas 
menos evoluídas, representadas pelas amostras 
FS-34, UP-27B, UP-110, UP-84 da fácies monzo-
granítica porfirítica, apresentam em geral maiores 
teores de Zr(470,1-1073,9 ppm), Ce(160,40-331, 
80 ppm), Ta(1,6-2,9 ppm)eSr (82,2-148,2 ppm). 

Quanto a gênese dessas rochas, as 
elevadas concentrações de LILE e HFSE 
indicam a príncipio fontes francamente  crustais.   

As razões Th/Ta acima de 4,8 sugerem fontes 
provenientes dominantemente da crosta 
continental superior (Figura 5.26c). Entretanto, 
o espalhamento composicional observado
pode sugerir uma mistura variada de material
da crosta continental superior, não descartando
inclusive aquelas de natureza sedimentar.

A possibilidade do envolvimento de fontes 
crustais, incluindo a possibilidade de participação 
de rochas aluminosas para derivadas, é especu-
lada no diagrama Al2O3/(MgO+FeOt) molar vs. 
CaO(MgO+FeOt) molar (Figura 5.26d), extraído 
da petrologia experimental (e.g. PATIÑO 
DOUCE, 1996, 1999). Neste diagrama as amos-
tras da Suíte Igarapé das Lontras assumem 
fontes potenciais similares aquelas com compo-
sição das metagrauvacas e pelitos félsicos.

| CPRM Levantamentos Geológicos Básicos |



139

Figura 5.26. Diagramas de variação ilustrando o comportamento químico da Suíte Igarapé das Lontras e os 
possíveis processos de diferenciação magmática atuantes: (a) Ce/Sm vs. Ce; (b) Rb/Sr vs. Sr (MARKLE 
HOHNDORF, 2003); (c) Th vs. Ta (PLANCK, 2005); (d)) Al2O3/(MgO+FeOt) molar vs. Al2O3/(MgO+FeOt) 
(PATIÑO DOUCE, 1996, 1999). Campo composicional da Suíte Nova Canaã e colocada para comparação.

5.4.6. Ambiente Tectônico

Quando utilizados os diagramas discrimi- 
nantes de tipologia de granitoides proposto 
por Whalen et al. (1987, Figura5.27), as rochas 
estudadas plotam predominante no campo 
dos granitos tipo A nos dois diagramas utilizados
(Zr vs 10000*Ga/Al, e Fe2O3t/MgO vs. Zr+Nb+Ce
+Y). Nos demais diagramas, a Suíte Igarapé
das Lontras apresenta características transicio-
nais  entre os granitos tipo A e tipo I.

Já  nos diagramas Th/Yb vs. Ta/Yb (PEAR-
CE, 1983), as amostras ocorrem distribuídas no 
campo de rochas geradas em ambiente de 
margem continental ativa (Figura 5.28a), próximo 
ao limite do campo das  rochas de arcos de ilhas
oceânicos,   no  domínio  das  séries  cálcio-alcali-

nas, com tendências hoshonítica. Neste mesmo 
diagrama as rochas cálcio-alcalinas do norte do 
Mato Grosso (Granito São Romão, São Pedro e
Nhandu) apresentam ampla distribuição pelo 
campo de margem continental ativa.

Nos diagramas discriminantes de ambiente 
tectônico Rb vs. Ta+Yb (PEARCE J.A.; HARRIS 
N.B.; TINDLE A.G., 1984.), a Suíte Igarapé das
Lontras incide no campo pós-colisional, com
tendência ao campo dos granitos intraplaca
(Figura 5.28b). Este padrão aponta um contínuo
enriquecimento em HFSE (Ta, Nb, Y e Yb) dos
tipos  menos  evoluídos para  os mais fracionados
da série, mas não obriga-toriamente implica na
geração de magmas graníticos em ambiente
intraplaca.
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Figura 5.27. Diagramas discriminantes de tipologia de granitoides (Whalen et al., 1987).

Nos diagrama discriminante tectônico de 
Thiéblemont e Tegyey (1994) a Suíte Igarapé 
das Lontras apresenta características de 
granitoides cálcio-alcalino com tendência ao 
campo alcalino (Figura 5.28c), em um ambiente 
de colisão continental. Este comportamento 
químico encontra similaridade com os granitos 
“transicionais” entre tipo I e A.

Com base no diagrama discriminante Hf  vs. 
Rb/30 x Ta*3 de Harris et al. (1986; Figura 
5.28c) é possível especular uma origem 
associada a arcos vulcânicos com tendência a 
pós-colisional para a Suíte Igarapé das 
Lontras. Um leve enriquecimento em Ta 
desloca parcialmente a associação para o 
campo pós-colisionais, indicandos pelo 
menos localmente, alguma contribuição mais 
significativa de material de natureza crustal, 
conforme já identificado em outros diagramas.

5.5. Geoquímica dos Granitoides Tipo-A 
Aluminosas: Suíte Serra da Providência 

5.5.1. Considerações Gerais

A Suíte Serra da Providência na Folha 
Sumaúma é representada dominantemente pelo 
Granito Nova Maravilha, com 10 amostras 
analisadas (sendo duas de enclaves comagmá-
ticos). Amostras de outros dois corpos perten-
centes a esta suite também foram selecionadas 
(Tabela 5.4), sendo três representantes da 
região do alto curso do rio Manicoré (granitos e 
quartzo monzonitos) e duas da foz do rio 
Roosevelt (granitos rapakivi grossos). Associa-
dos ao corpo granitico Nova Maravilha ocorrem 
piroxênio granodioritos gnáissicos, gabronorito e 
micromonzogranito, com quatro amostras de 
rocha analisadas (Tabela 5.4).

Em função de seu comportamento  quimico, 
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Figura 5.28. Comportamento da Suíte Igarapé das Lontras nos diagramas de variação de (A) razões Th/Yb 
e Ta/Yb (PEARCE, 1983); (B) Rb vs. Ta+Yb (PEARCE J.A.; HARRIS N.B.; TINDLE A.G., 1984.); (C) 
Classificação geotectônica baseada no diagrama (Nb/Zr)n vs. Zr (THIÉBLEMONT; TEGYEY, 1994). Valores 
normalizados foram tomados de Hoffman (1988) (Nb: 0.6175; Zr: 9.714); e (D) Diagrama discriminante 
tectônico Hf x Rb/30 x Ta*3 de Harris et al. (1986). Campo composicional das suítes cálcio-alcalinas São 
Pedro, São Romão e Nhandu são colocadas para comparação (CPRM, 2005). Legenda como na figura 
5.18.

e em acordo com a cartografia geológica, este 
conjunto foi organizado em três grupos principas:

1) granitos rapakivi grossos e microgranitos
associados (subgrupos normais e fracionados);

2) granitos e quartzo monzonitos grossos;
e 3) piroxênio granodioritos, gabronorito e
microgranitos.

| Geologia e Recursos Minerais da Folha Sumaúma (SB.20-Z-D)  |



142

Na maioira dos casos observados, a 
“integridade química” das amostras analisadas 
apresenta-se elevada. Apenas em graus mais 
leves notam-se alguns indícios de alteração, 
em especial relacionados a cloritização e 
saussuritização, possivelmente durante o estágio 
subsolidus de cristalização do magma. Os valores 
de perda ao fogo (LOI; Tabela 5.4) sinalizam que 
as amostras MA-29, 25, FS-29B, 39 e UP-31B 
(granitos rapakivi) e FS-31, 30A e 28C (piroxênio 
granodiorito, gabronorito e monzogranito) foram 
as mais afetadas, apresentando perda ao fogo 
no intervalo de 1,1% a 1,3%. Neste caso, deve-
se adotar alguma cautela na interpretação de 
alguns diagramas envolvendo elementos maiores 
e elementos traços de maior mobilidade (p.ex., 
Rb).

5.5.2. Classificação Química

Do ponto de vista químico, os três grupos 
individualizados no tratamento químico, quase 
sempre apresentam classificações coincidentes 
com aquelas obtidas pela petrografia. No diagra-
ma de Le Maitre (1989; Figura 5.29a), por 
exemplo, os granitos rapakivi confirmam exclusi-
vamente apresença granitos (12). Neste mesmo 
diagrama, os quartzo monzonitos e granito do 
corpo localizado no rio Manicoré também
confirmaram suas composições. Apenas os anfi-
bólio granitos porfiríticos dessa mesma região 
apresentaram um granodiorito, com alto álcalis, 
no limite com os campos dos granitos e 
quartzo monzonitos.

Ainda   no   diagrama   de   Le Maitre  (1989;

Figura 5.29a), os piroxênio granodioritos 
gnáissicos e gabronorito apresentaram res-
pectivamente composições sieníticas-quartzo 
monzoníticas (no limite do campo dos grano-
dioritos) e dioríticas (próximo do limite do campo 
do gabros). O micromonzogranito associado aos 
tipos com piroxênio ocorre no limite entre os 
campos granítico e grano-diorítico, denotando 
baixo teor de álcalis.

Comportamento     similar  pode  ser  identi-
ficado no diagrama mutlicatiônico de De La 
Roche et al. (1981; Figura 5.29b). No grupo 
dos granitos rapakivi, todas as amostras estão 
dispostas nos campo dos sieno e monzogranitos. 
No subgrupo dos tipos mais fracionados 
observa-se um predomínio de sienogranitos (4) 
em relação aos monzogranitos (2), localmente 
com amostras no limite do campodos álcali- 
feldspato granitos, ocorrendo o inverso nos 
tipos menos fracionados (ou normais). Os 
piroxênios granodioritos ocupam campo dos tona-
litos e o gabronorito confirm sua composição 
gabróica. O micromonzogranito a ssociado a 
estas rochas com piroxênio apresenta compo-  
sição análoga a de um granodiorito rico em 
quartzo. Apenas os quartzo monzonitos não 
se confirmaram, tendo as amostras plotado 
no campo dos sienogranitos e monzogranitos, 
ou no limite entre estes campos.

No contexto geral, a Suíte Serra da Provi-
dência e rochas associadas, apresentam-se 
composicionalmente representadas por sieno-  
granitos (6), monzogranitos (6) e álcali-feldspato 
granito (1), quartzo monzonitos (2), piroxênio 
granodioritos gnáissicos (2) e gabronorito (1). 
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Figura 5.29. Diagramas de classificação química das amostras da Suíte Serra da Providência (a) K2O+ 
Na2O vs. SiO2 (Adaptado de LE MAITRE, 1989; índice de alcalinidade de IRVINE e BARAGAR, 1971). A 
linha adotoda que limita os campos subalcalino e alcalino foi extraída de Irvine e Baragar (1971). (b) 
Multicatiônico R1 vs. R2 de De La Roche et al. (1980) contendo campos discriminantes tectônicos de 
Batchelor e Bowden (1985). Campos composicionais das Suite Serra da Providência (SCANDOLARA, 2006) 
e Teodósia (este trabalho), e dos granitos tipo A de Whalen et al. (1987), são apresentados para 
comparação.

5.5.3. Caracterização da Série Geoquímica O grupo dos granitos e quartzo monzonitos 
(ou Magmática) grossos possui teores de SiO2 mais baixos 

(67,1%-72,4%) e teores de CaO  mais  elevados 
(1,38%-2,25%) se comparados aos dos granitos 
rapakivi, apresentando ainda características de 
associações álcalico-cálcicas metaluminosas. Já 
grupo dos piroxênio grano-dioritos gnáissicos, 
gabronorito e microgranito, apesar de enriquecidos 
em HFSE (ver discussão adiante), contrastam 
como padrão observado nos grupos descritos 
anteriormente. Estes são marcados por SiO2 
bastante variável (51,9%-71,6%), exibindo gap 
composicional significativo e razões Na2O/K2O e 
FeOt/(FeOt+MgO) variando de 0,76%-1,28% e 
0,65-0,84, respectivamente. Estas características 
químicas assemelham-se as dos granitos tipo I 
(Figura 5.30 a,b,e), que são corroboradas pelo 
comportamento calcico-álcalico a cálcico (Figura 
5.30c) e amplamente metaluminoso, exceção 
feita ao microgranito, que mostra-se peraluminoso 
com razão A/NK elevada (Figura 5.30d).
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O conjunto dos granitos rapakivi analisado 
apresenta elevado teor de SiO2 (70,4%-76,0%), 
razões Na2 O/K2 O e FeOt/(FeOt+MgO) entre 
0,45-0,78 e 0,79-0,95, respectivamente, coin-
cidindo em grande parte com os campos 
composicionais dos granitos  subalcalinos (Figura 
5.29b), “ferroan” (Figura 5.30a), álcalico-cálcicos 
(Figura 5.30b) a alcálicos (Figura 5.30c) e com 
caráter metaluminoso a fracamente peraluminoso 
(Figura 5.30d). Segundo esses critérios, o sub-
grupo mais fracionado apresenta, compara-
tivamente ao subgrupo dos granitos rapakivi 
normais, valores de SiO2 e razões Na2        O/K2O 
e FeOt/(FeOt+MgO) discretamente mais baixas 
e elevadas, respectivamente. Nestes diagramas 
ambos os subgrupos possuem comportamento 
compatível com os dos granitos tipo A descri-          
tos na literatura, incluindo os granitos e 
charnockitos da Suíte Serra da Providência em 
Rondônia.
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Figura 5.30. Comportamento das amostras da Suíte Serra da Providência e rochas associadas nos 
diagramas (a) FeOt/(FeOt+MgO) e (b) Na2O+K2O-CaO (MALI) vs. SiO2(FROST et al., 2001); (c) Na2O+K2O e 
CaO vs. SiO2 (PEACOCK, 1931); (d) Al2O3/(Na2O+K2O) mol vs. Al2O3/(CaO+Na2O+K2O) mol (índice de 
SHAND, 1927 in MANIAR; PICCOLI, 1989); (e) P2O5 vs. Th e (f) K/Rb vs. SiO2(EL BOUSELY; EL SOKKARY, 
1975). Campos composicionais das suítes Teodósia, Igarapé das Lontras (CPRM, 2005; Este trabalho) e 
Serra da Providência (SCANDOLARA, 2006) são apresentados para comparação. Simbologia como na figura 
5.29. 
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De um modo geral as amostras dos granitos 
rapakivi da Suite Serra da Providência coincidem 
total ou parcialmente com o campo composicional 
dos granitos tipo-A, apresentando por exemplo 
baixos teores de CaO (0,62%-1,51%) e razões 
P2O5/Th(1-28) (Figura 5.30b,e). Possuem ainda 
comportamente similar ao dos granitos tipo-A, 
gerados em ambiente redutor (Figura 5.31), 
também no que diz respeito aos teores de 
Al2O3 (<14%), razões CaO/(FeOt+MgO+TiO2) 
(entre 0,33 e 0,77) e CaO+Al2O3 (< 19%).

O grupo dos granitos e quartzo monzonitos 
grossos, exceto pelo CaO e razões P2O5/Th 
mais elevadas (24-89), acompanha o padrão 

dos granitos tipo A em vários diagramas 
(Figuras 5.30a,b, 5.31). O grupo dos piroxênio 
granodioritos gnáissicos e rochas associadas 
são ainda mais enriquecidos em CaO 
(1,95%-8,13%) e com razões mais elevadas 
de P2O5/Th (39-395), reforçando sua semelhança 
com os granitos tipo I (Figura 5.30e) e cálcio-
alcalinos (Figura 5.31). Em termos petroge-
néticos, nota-se que os granitos rapakivi são os 
mais fortemente evoluídos, enquanto os quartzo 
monzonitos estão distribuidos no limite dos 
campos dos fortemente e moderamente evo-  
luídos e os piroxênios granodioritos apresen-
tam-se moderadamente evoluidos (Figura 5.30f).

Figura 5.31. Comportamento das amostras da Suíte Serra da Providência e rochas associadas nos 
diagramas (a) FeOt/(FeOt+MgO) vs. Al2O3 (b) FeOt/(FeOt+MgO) vs. Al2O3/(K2O/Na2O). Estes diagramas 
apresentam campos composicionais representativos de associações cálcio-alcalinas (FROST et al., 2001) e 
dos granitos tipo A oxidados e reduzidos (ANDERSON; BENDER, 1989; RAMO; HAAPALA, 1995; KING et 
al., 1997, 2001; KOSUNEN, 1999; RAJESH, 2000; DALL´AGNOL et al., 2005; apud DALL´AGNOL; 
CARVALHO, 2007). Para detalhes dos diagramas e campos composicionais citados consultar Dall´Agnol e 
Carvalho (2007). Simbologia como na figura 5.29.
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5.5.4. Geoquímica Multielementar

Nos diagramas de Harker (Figura 5.32) 
as amostras da série representada pelos  
granitoides da Suíte Serra da Providência,  
representadas pelos corpos Vila Maravilha 
e Alto Manicoré, definem trends quase sempre 
lineares e sem gaps composicionais envolvendo 
TiO2, Al2O3, MgO, Fe2O3t, CaO, Na2O (correlação
negativa) e K2               O (correlação positiva). Apesar de 
demonstrar alguma evidência de trends, óxidos 
como Al2O3, Na2O e K2O são marcados por 
elevada dispersão estatística. Este padrão linear, 
sem gap aparente, sugere a ação de processos 

relacionados à cristalização fracionada, não 
envolvemdo, de forma acentuada, a retirada de 
assembleia fracionante, que pode corresponder 
a plagioclásio, anfibólio (e biotita) e óxidos de 
Fe-Ti, enquanto o álcali-feldspato constitui a 
principal fase mineral que cristaliza durante a 
evolução do magma. Já os diagramas de Harker 
para P2O5 e MnO apresentam trends curvili-
neares (Figura 5.32), com correlação negativa, 
indicando cristalização fracionada com remoção 
de   assembleia fracionante, possivelmente apatita, 
sobretudo nos tipos mais enriquecidos em SiO2 
(>72%).

Figura 5.32. Diagramas de variação entre elementos maiores e SiO2 (Harker), ilustrando o comportamento 
químico da Suíte Serra da Providência e de rochas associadas na Folha Sumaúma.
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Nos diagramas de Harker a associação 
formada por gabronorito, piroxênio granodioritos 
gnáissicos e microgranito os trends observados 
são dominantemente curvilíneos, alguns com 
correlações negativas contínuas (TiO2, MgO e 
Fe2O3t) e ou com “quebras” em torno de 64%
SiO2 (Al2O3, Na2O, K2O e P2O5).  No primeiro 
caso, fases minerais como biotita, anfibólio 
piroxênio e óxidos de Fe-Ti atuaram como 
controladoras do processo de cristalização fracio-
nada, envolvendo  sua  retirada durante a evolução 
do magma (Figura 5.32). No segundo caso, 
feldspato (sobretudo  plagioclásio) e   apatita, consti-  
tuíram as fases minerais que controlaram o 
processo de cristalização até aproximadamente 
64% de SiO2, sendo apartir daí retiradas do 
magma (Figura 5.32). Diagramas de Harker de 
CaO e MnO são os únicos a apresentarem 
trends lineares, ambos com correlação negativa, 
indicando fracionamentos em retirada de assem-
bleia fracionante.

Além de pertencerem a diferentes trends 
evolutivos, os granitoides da Suíte Serra da 
Providência e o microgranito da associação de 
gabronoritos e piroxênio granodioritos, apresen-
tam, comparativamente, para o mesmo valor 
de SiO2  (Figura 5.32), diferenças em relação 
ao teores de Al2O3, MgO, Fe2O3t, CaO, 
K2O e P2O5. O microgranito se mostra enrique-
cido em Al, Mg, Fe e Ca e empobrecido em K e 
P  em  relação  aos  granitoides  da  Suíte  Serra  da
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Providência, confirmando sua possível filiação a 
uma associação cálcio-alcalina (vide Figuras 5.30 
e 5.31).   

    Associações charnockito-norito com feições 
químicas similares a de séries cálcio-alcalinas  
de alto-K, como a de Ansignan, localizada no 
Maciço Agly, Pireneus (BONIN, 2007), não se 
enquadram na tipologia dos magmas tipo-C 
(KILPATRICK; ELIS, 1992), sendo mais pobres 
em Ti e HFSE do que estes últimos. Os magmas 
tipo-C, produtos de fontes férteis (não residuais), 
tendem a ocorrer em condições cujos parâmetros 
termodinâmicos se assemelham ao dos granitos 
tipo A (ELLIOT et al., 1998), como o caso da Suíte 
Serra da Providência, enquanto charnockitos com 
quimismo cálcio-alcalino tendem a estar relacio-
nados a granitoides hidratados, como as rochas 
da Suíte Teodósia.

    Os piroxênio granitoides e rochas associa- 
das apresentam nos diagramas multielementares 
normalizados padrão similar  ao de granitoides 
tipo I, onde os valores de Nb, Y, Zr e ETRL são 
mais baixos e Ba, Sr, P,  Th e  U mais elevados 
se comparados aos granitoides tipo A (Figura  
5.33). Ainda nos diagramas multielementares, a 
Suíte Serra da Providência volta a apresentar 
padrão similar aos dos demais granitos tipo A da 
literatura (e.g., BONIN, 2007), demonstrando acen-
tuadas anomalias negativas de Ba, Sr, P, Ti, e 
positivas de Th, U, La, Ce, Nd, Tb e Y (HFSE).
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Tabela 5.4. Dados químicos em rocha total da Suíte Serra da Providência na Folha Sumaúma. 

Granitoides Rapakivi - tipo 1 Granitoides Rapakivi - tipo 2

Amostra MA-R-23B(e) FS-28B(e) FS-28A MA-R-29 FS-32 MA-R-25 FS-29B FS-39 FS-40 FS-29A UP-31B UP-31A

Rocha bt-hs mzgr bt sgr P lcmzgr P à bt bt sgr rp lcsgr lcafgr bt sgr à all mzgr Pà bt bt mzgr lcmcmzgr bt sgr bt sgr

SiO2 70,37 70,99 71,78 72,11 73,87 74,89 70,95 71,71 72,17 74,57 75,63 76,02
TiO2 0,34 0,67 0,52 0,19 0,31 0,21 0,59 0,44 0,22 0,13 0,18 0,18
Al2O3 14,19 13,17 13,11 13,48 13,28 11,98 13,35 13,47 13,25 13,79 12,29 12,36

Fe2O3* 3,28 3,64 2,80 2,19 1,11 1,84 3,07 2,78 2,30 0,53 1,55 1,41
MnO 0,05 0,07 0,05 0,05 0,03 0,04 0,07 0,04 0,06 0,02 0,02 0,03
MgO 0,31 0,38 0,41 0,11 0,26 0,11 0,36 0,37 0,14 0,04 0,09 0,08
CaO 1,51 1,41 1,43 1,50 0,95 0,85 1,38 1,08 1,86 0,92 0,64 0,62
Na2O 3,86 2,71 2,76 3,31 2,99 2,78 2,73 2,64 3,49 3,63 3,20 3,22
K2O 4,92 5,49 5,84 5,70 6,13 5,71 5,80 5,91 5,19 5,54 4,99 5,00
P2O5 0,09 0,21 0,17 0,04 0,06 0,05 0,20 0,11 0,04 0,01 0,01 0,02
LOI 0,90 0,90 0,80 1,10 0,80 1,30 1,10 1,20 0,80 0,70 1,30 0,80

TOTAL 99,82 99,64 99,67 99,78 99,79 99,76 99,60 99,75 99,52 99,88 99,90 99,74
Mg# 13,0 14,2 18,9 7,4 27,1 8,7 15,7 17,4 8,8 10,7 8,4 8,3

(ppm) Ni 1,70 3,6 3,3 0,60 1,3 0,20 3,7 2,3 1,1 0,5 0,6 0,5
Cr 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86
Co 2,5 5,3 4,2 0,7 1,8 0,5 4,7 3,2 1,1 0,4 1,5 1,0
Sc 6 10 8 3 5 3 8 7 4 6 3 3
V 22 51 46 9 8 8 42 20 8 10 8 8

Cu 2,0 9,4 15,7 10,1 4,2 2,4 15,6 3,5 3,3 3,4 3,7 2,7
Pb 20,2 22,1 25,7 25,8 42,6 59,0 35,2 36,4 21,3 42,1 18,2 22,6
Zn 126 22 32 82 23 98 52 23 79 11 24 24
Sn 2 6 9 11 3 10 9 9 10 4 7 6
W 1,2 10,9 18,6 6,1 3,5 4,1 9,3 14,5 12,6 9,3 5,2 4,4
Mo 1,7 3,8 3,1 1,4 0,6 0,7 2,7 1,6 3,2 1,3 0,8 0,7
As 1,0 3,6 2,0 1,0 2,2 1,2 2,5 10,3 1,6 8,6 0,5 0,5
Sb 0,1 0,4 0,5 0,2 0,5 0,3 0,8 1,6 0,2 3,5 0,2 0,1

Au (ppb) 0,9 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Rb 276,6 267,3 345,6 356,6 503,4 298,3 340,2 425,1 302,3 496,3 333,8 331,8
Cs 3,0 8,2 13,4 13,5 17,2 7,2 14,3 15,7 8,6 24,1 4,1 4,0
Ba 271 507 473 351 234 333 454 319 395 44 202 213
Sr 53,9 102,3 87,7 52,1 58,7 35,3 88,0 63,7 53,5 22,0 19,9 18,0
Ga 20,3 17,4 17,6 25,5 18,7 21,8 17,2 19,2 26,5 18,8 17,8 17,7
Ta 1,8 2,7 3,0 3,7 4,8 4,0 3,5 3,4 6,4 7,8 3,3 3,3
Nb 31,7 34,3 31,9 48,5 42,4 47,0 30,7 33,0 72,2 61,5 43,5 39,4
Hf 11,6 24,5 22,3 17,0 15,0 11,4 24,4 20,4 40,5 11,9 9,2 10,7
Zr 383,9 774,1 648,1 483,9 405,7 303,3 817,9 583,0 1136,0 203,1 217,8 242,4
Y 125,7 106,9 123,0 170,9 103,7 145,6 166,8 146,6 233,7 145,7 172,3 173,8
Th 32,2 132,1 167,5 54,8 148,5 59,2 140,5 167,3 85,9 74,3 51,0 50,7
U 8,0 24,8 40,0 17,4 61,8 12,5 37,6 42,1 26,2 79,8 14,9 17,0
Be 7 3 5 11 7 9 4 6 15 7 4 4
La 110,50 107,80 133,50 134,30 113,00 129,00 133,20 118,00 196,90 63,30 68,20 77,10
Ce 237,50 266,50 299,80 298,90 237,00 298,60 320,00 252,60 430,90 131,90 141,30 161,50
Pr 27,38 30,56 34,39 33,30 26,41 32,36 34,22 28,81 50,86 15,79 16,96 19,54
Nd 108,30 115,30 117,40 122,50 88,20 121,70 121,10 99,20 188,80 52,90 58,30 70,20
Sm 20,05 21,78 21,23 23,76 16,34 21,84 22,54 19,24 35,38 11,03 12,46 14,71
Eu 1,34 1,40 1,27 1,35 0,80 1,03 1,32 1,10 1,56 0,41 0,30 0,35
Gd 21,00 19,94 19,37 23,51 14,50 21,70 23,17 19,30 34,18 11,43 15,00 17,36
Tb 3,52 3,36 3,39 4,28 2,56 3,80 4,13 3,54 5,96 2,46 3,03 3,38
Dy 20,98 18,67 19,26 27,39 15,56 23,31 25,85 21,77 36,68 16,58 20,48 22,70
Ho 4,35 3,74 4,18 5,78 3,31 4,81 5,62 4,63 7,81 3,91 4,96 5,46
Er 12,76 10,71 12,28 17,21 10,00 14,72 17,09 14,34 23,95 13,46 16,52 18,23
Tm 1,95 1,66 2,00 2,69 1,67 2,25 2,71 2,40 3,97 2,46 2,88 3,27
Yb 11,77 10,28 12,30 17,64 11,07 14,35 16,86 15,30 26,14 17,63 19,26 22,19
Lu 1,77 1,59 1,95 2,60 1,66 2,12 2,56 2,37 3,99 2,80 2,98 3,43

ETR total 583,17 613,29 682,32 715,21 542,08 691,59 730,37 602,60 1047,08 346,06 382,63 439,42

Ga/Al*10000 2,70 2,49 2,53 3,57 2,66 3,43 2,43 2,69 3,77 2,57 2,73 2,70
IAG 1,63 1,89 2,02 1,94 2,09 2,15 1,97 1,98 1,81 1,86 1,86 1,85

Eu/Eu* 0,20 0,20 0,19 0,17 0,16 0,14 0,18 0,17 0,14 0,11 0,07 0,07
(La/Sm)n 3,47 3,11 3,96 3,56 4,35 3,72 3,72 3,86 3,50 3,61 3,44 3,30
(Gd/Lu)n 1,48 1,56 1,23 1,12 1,09 1,27 1,13 1,01 1,07 0,51 0,63 0,63
(La/Lu)n 6,48 7,04 7,11 5,37 7,07 6,32 5,40 5,17 5,13 2,35 2,38 2,33

gbnt. gabronorito; mzt. monzonito; grd. granodiorito; mzgr. monzogranito; sgr. sienogranito; afgr. álcalifedspato granito; rp. rapakivi; P. porfirítico; gn. gnaisse; mc. micro; qz. quartzo; px. piroxênio; hs. hastingsita; hb. 
hornblenda; bt. biotita; all. allanita; (e) enclave. Eu/Eu* = (Eu)n/[(Sm)n+(Gn)n)/2] ; Mg# (Mg number) = 100*(MgO/50,305)/(MgO/50,305+0,9*Fe2O3*/71,85); Fe2O3* = Fe2O3+FeO*1,11135; IAG (índice agpaítico); LOI (perda ao 
fogo). 
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Cont. Tabela 5.4. Dados químicos em rocha total da Suíte Serra da Providência na Folha Sumaúma. 

Piroxênio granitoides e quartzo gabronorito
Quartzo Monzonitos e 

monzogranitos
Granitos subvulcânicos 

porfiríticos

Amostra FS-31 FS-30B FS-30A FS-28C(e) UP-R-88 UP-R-86 UP-R-91 UP-97 UP-103 UP-98

Rocha qz gbnt
bt grd gn à 

px e hb

hb-px-bt 

grd gn
bt microsgr bt qz mzt bt qz mzt

ep mzgr à 

px

Anf mzgr 

P.

Anf-bt sgr Bt-anf mzgr

P. P.

SiO2 52,87 63,31 63,94 71,62 67,10 68,08 72,44 69,08 70,82 74,59
TiO2 1,83 0,80 0,77 0,43 0,73 0,51 0,42 0,65 0,47 0,32
Al2O3 14,06 15,24 15,24 13,79 13,41 14,17 12,31 12,79 12,92 12,23

Fe2O3* 11,01 5,36 5,23 4,25 5,82 4,25 3,73 5,61 4,04 2,36
MnO 0,15 0,09 0,09 0,05 0,16 0,10 0,06 0,11 0,08 0,05
MgO 5,36 1,62 1,52 0,71 0,45 0,32 0,27 0,81 0,56 0,27
CaO 8,13 4,21 4,21 1,95 2,25 2,03 1,38 2,24 1,80 1,00
Na2O 2,63 3,21 3,29 2,77 3,28 3,86 2,78 2,91 3,10 2,73
K2O 
P2O5 

LOI

2,05 
0,49 
1,10

4,25 
0,44 
1,10

4,03 
0,46 
0,90

2,83 
0,05 
1,30

5,19 
0,44 
0,80

5,27 
0,34 
0,70

5,40 
0,10 
0,80

4,82 
0,21 
0,5

5,16 
0,15 
0,6

5,47 
0,08 
0,7

TOTAL 99,68 99,63 99,68 99,75 99,63 99,63 99,69 99,73 99,70 99,80

Mg# 43,6 32,4 31,6 21,0 10,7 10,9 10,3 18,6 18,0 15,4

(ppm) Ni 32,1 5,3 4,8 8,5 1,2 0,7 1,3 2,8 2,2 1,1
Cr 5,16 1,29 1,29 1,72 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86
Co 43,4 9,6 9,4 6,0 27,1 3,1 2,9 6,5 4,8 2,3
Sc 27 13 13 19 13 9 8 14 11 7
V 214 92 90 59 10 8 8 29 21 14

Cu 
Pb

38,3 
5,8

5,0 
7,7

6,3 
8,3

1,7 
6,0

11,9 
21,8

6,5 
17,1

8,6 
31,3

14,4 
8,4

10,7 
10,4

7,8 
18,8

Zn 
Sn 
W 
Mo 
As 
Sb 

Au (ppb) 
Rb 
Cs 
Ba 
Sr 
Ga 
Ta 
Nb 
Hf 
Zr 
Y 
Th 
U 
Be

35 
2 

1,9 
0,8 
0,9 
0,1 
0,5 

101,2 
11,3 
575 

359,2 
20,7 
1,3 

22,7 
7,7 

291,8 
39,4 
12,4 
3,4 
1

30 
4 

0,9 
0,4 
1,0 
0,1 
0,5 

150,8 
6,1 

1012 
534,1 
18,1 
1,7 

23,1 
16,2 

559,7 
60,7 
25,6 
6,3 
2

27 
4 

0,7 
0,3 
2,1 
0,1 
0,5 

129,9 
5,6 

1023 
522,7 
17,7 
1,3 

19,3 
18,1 
621,3 
56,4 
21,7 
5,2 
2

28 
3 

1,1 
0,2 
1,0 
0,1 
0,6 

138,0 
9,5 
903 

138,7 
17,4 
0,7 

13,4 
7,9 

290,9 
40,9 
12,8 
2,3 
1

122 
9 

88,4 
4,6 
1,5 
0,2 
1,4 

190,3 
4,0 
908 

110,7 
23,0 
4,2 

62,7 
26,7 
949,2 
210,5 
49,5 
16,0 

5

99 
11 
2,4 
2,5 
1,3 
0,2 
0,5 

221,5 
6,0 
818 

120,9 
26,8 
5,6 

58,3 
24,9 
832,3 
241,4 
38,7 
14,0 

8

93 
6 

3,7 
1,2 
0,5 
0,1 
0,5 

231,2 
4,0 
775 
74,4 
19,5 
3,7 

44,2 
22,1 
730,3 
112,0 
42,0 
13,9 

5

88 
4 

2,3 
1,4 
2,7 
0,4 
0,8 

167,2 
5,1 

1069 
131,8 
18,3 
1,6 

21,4 
14,5 

523,9 
88,7 
17,4 
5,1 
-

66 
3 

2,5 
2,3 
3,0 
0,6 

<0,5 
173,8 

5,3 
1002 
116,4 
17,4 
1,1 

18,4 
12,2 

408,0 
76,6 
24,1 
6,3 
-

50 
3 

3,3 
1,4 
2,4 
0,6 
1,4 

195,4 
4,5 
727 
76,9 
13,9 
1,4 

19,4 
9,9 

302,6 
96,4 
25,8 
7,1 
-

La 47,00 57,50 65,80 76,20 111,10 138,10 103,10 73,20 105,80 87,90
Ce 100,50 130,90 148,40 159,60 271,40 313,20 220,30 160,40 212,50 189,00
Pr 12,40 16,92 18,31 18,67 32,75 36,79 24,94 18,93 23,55 21,29
Nd 47,30 66,30 69,00 69,10 134,20 149,30 91,40 71,10 87,20 79,50
Sm 
Eu 
Gd 
Tb 
Dy 
Ho 
Er 
Tm 
Yb 
Lu

9,15 
2,07 
8,63 
1,34 
7,42 
1,44 
3,81 
0,54 
3,28 
0,50

13,03 
2,00 
11,40 
1,80 
10,05 
2,03 
5,91 
0,93 
6,05 
0,94

12,96 
2,05 
11,01 
1,74 
9,35 
1,91 
5,56 
0,86 
5,31 
0,86

11,67 
2,45 
9,60 
1,50 
8,00 
1,57 
4,11 
0,64 
3,76 
0,59

28,42 
4,68 
30,73 
5,07 
30,36 
6,63 
19,79 
2,94 
18,24 
2,83

32,61 
5,55 
37,34 
6,35 
39,29 
8,36 
24,63 
3,84 
25,60 
3,83

17,06 
1,55 
16,75 
2,91 
18,26 
3,78 
11,78 
1,85 
12,37 
1,90

14,18 
2,31 

14,20 
2,33 

13,77 
2,90 
8,62 
1,31 
8,20 
1,30

15,54 
1,91 
15,66 
2,53 
15,11 
3,16 
9,18 
1,44 
8,91 
1,37

14,80 
2,14 
14,47 
2,26 
13,07 
2,65 
7,99 
1,17 
7,47 
1,15

ETR total 245,38 325,76 353,12 367,46 699,14 824,79 527,95 392,75 503,86 444,86

Ga/Al*10000 2,78 2,24 2,19 2,38 3,24 3,57 2,99 2,70 2,14 2,54
IAG 0,72 1,31 1,25 0,98 1,78 1,73 1,99 1,73 2,02 1,83

Eu/Eu* 0,70 0,49 0,51 0,69 0,48 0,48 0,28 0,49 0,37 0,44
(La/Sm)n 3,23 2,78 3,19 4,11 2,46 2,66 3,80 3,25 4,28 3,74
(Gd/Lu)n 2,15 1,51 1,59 2,02 1,35 1,21 1,10 1,36 1,42 1,56
(La/Lu)n 9,76 6,35 7,95 13,42 4,08 3,75 5,64 5,85 8,02 7,94

gbnt. gabronorito; mzt. monzonito; grd. granodiorito; mzgr. monzogranito; sgr. sienogranito; afgr. álcalifedspato granito; rp. rapakivi; P. porfirítico; gn. gnaisse; mc. micro; qz. quartzo; px. piroxênio; hs. hastingsita; hb. 
hornblenda; bt. biotita; all. allanita; (e) enclave. Eu/Eu* = (Eu)n/[(Sm)n+(Gn)n)/2] ; Mg# (Mg number) = 100*(MgO/50,305)/(MgO/50,305+0,9*Fe2O3*/71,85); Fe2O3* = Fe2O3+FeO*1,11135; IAG (índice agpaítico); LOI (perda ao 
fogo). 
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Figura 5.33. Padrões das amostras da Suíte Serra da Providência (e rochas associadas) nos diagramas 
multielementares normalizados ao manto primitivo (WOOD et al., 1979). Médias composicionais de 
granitoides tipos A e I do SW do craton Amazônico (SCANDOLARA, 2006), de Carajás (DALL´ AGNOL; 
OLIVEIRA, 2007), Austrália (COLLINS et al., 1992) e Estados Unidos (EBY, 1990, 1992; WHALEN et al., 
1987) são usados para comparação.
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O grupo dos granitos e quartzo monzonitos 
apresenta, em relação aos grupos dos granitos 
rapakivi (tipos 1 e 2), anomalias negativas menos 
intensas de Ba, Sr, P e Ti, além de Th e U mais 
baixo. Entre os grupos dos granitos rapakivi, 
comparativamente, os tipos mais evoluidos (tipo 
2) são os que possuem as anomalias negativas
mais acentuadas para Ba, Sr, P e Ti, além de Hf
e Zr, refletindo o  maior fracionamento de felds-
pato, biotita, apatita e zircão, e os valores mais
elevados em La, Ce, Ta, Nb, Th e U (Figura
5.33). Entretanto, este enriquecimento em ETRL
(La, Ce) nos tipos mais fracionados contraria a
forte correlação negativa normalmente existente
entre estes elementos e a SiO2 observada nos
granitos tipo A da literatura (e.g. KING et al.,
1997). Já o forte decréscimo de Ba (824-44 ppm)
com o aumento de SiO2 (67-76%), verificado dos
quartzo monzonitos para os granitos mais fracio-
nados, pode indicar tanto variações composi-
cionais da rocha fonte, quanto fracionamento
controlado por piroxênio (KING et al., 1997).

Em relação a média dos granitos tipo A 
descritos regionalmente, nota-se um forte enri-
quecimento dos granitos estudados (tipos 1 e 2) 
em Th e U (na média, 1000x o condrito), Pb, Nb, 
La, Ce e Y, se comparados aos granitos tipo A da 
Folha Porto dos Gaúchos (MT) e dos granitos 
Serra da Providência e Rio Crespo em Rondônia 
(SCANDOLARA, 2006), que também apresen-
tam-se em contrapartida mais enriquecidos em 
Ba, Sr, P e Ti (Figura 5.33). O mesmo pode ser 
verificado com relação aos demais granitos da 
literatura, entre eles os granitos tipo A de Carajás 
(DALL´AGNOL; CARVALHO, 2007), do Lachlan 
Folded Belt (Austrália; COLLINS et al., 1982) e 
dos Estados Unidos (EBY, 1990, 1992; WHALEN 
et al., 1987). O grupo de quartzo monzonitos e 
granitos da Suíte Serra da Providência, que se 
mostra igualmente enriquecido em Th, U, Pb, Nb, 
La, Ce e Y, apresentou semelhança apenas com a 
média dos granitos tipo A de Carajás (Figura 5.33), 
embora  pontualmente  possam   ser   identificada 

variações no Rb, Sr (empobrecidos), Zr, P e Y 
(enriquecidos).

Com relação aos ETR, os piroxênio grano-
dioritos, gabronorito e microgranito (Figura 
5.34a) caracterizam-se pelos conteúdos mais 
baixos de ETR (245-367 ppm), anomalia 
negativa discreta de Eu (Eu/Eu*=0,49-0,70) e 
fracionamento moderado a alto (sobretudo em 
ETRL), conforme demonstram as razões (La/
Lu)n (6,3-13,4). Estas características contrastam 
com o padrão exibido pelos granitos tipo-A da 
suíte Serra da Providência (Figura 5.34b,c,d), 
assemelhando-se ao de outras associações 
cálcio-alcalinas. Entretanto, a média composi-
cional dos quartzo monzonitos da Suíte Serra da 
Providência apresenta curva de ETR bastante 
próxima dos piroxênio granodioritos e gabronorito 
da Folha Sumaúma.

Os quartzo monzonitos e granitos do alto 
curso do rio Manicoré também possuem curva 
de ETR similar a média dos quartzo monzonitos 
da Suíte Serra da Providência de Rondônia 
(SCANDOLARA, 2006). As diferenças ficam por 
conta de um somatório maior de ETR (527-824 
ppm) e de um leve enriquecimento em ERTP 
[(Gd/Lu) n=1,1-1,3] verificado nos quartzo 
monzonitos estudados (Figura 5.34b). Com 
relação aos granitos rapakivi, os tipo 1 (Figura 
5.34c) apresentam curvas de ETR menos 
fracionadas [(La/Lu)n=5,3-7,1], somatório de 
ETR mais baixo (542-691 ppm), anomalia 
negativa de Eu menos acentuada [(Eu/
Eu*)=0,14-0,20] e maior fracionamento nos 
ETRP [(Gd/Lu)n=1,1-1,5] se comparados aos 
tipo 2 (Figura 5.34d). Estes últimos podem estar 
associados ao fracionamento (ou retenção no 
resíduo) de fases minerais como feldspatos e 
zircão, e cristalização de allanita. Padrões de 
ETR similares a esse, denominados de seagull 
(gaivota), são observados nos granitos tipo A 
fortemente fracionados de New England 
(LANDENBERGER; COLLINS, 1996).
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Figura 5.34. Padrões das amostras da Suíte Serra da Providência e rochas associadas nos diagramas de 
elementos terras raras normalizados ao condrito (BOYNTON, 1984). Envelopes composicionais de 
granitoides Igarapé das Lontras do norte do Mato Grosso (CPRM, 2005) e da Folha Sumaúma (Este 
trabalho) também são colocados para comparação.

Em termos comparativos, os granitos Serra 
da Providência descritos na Folha Sumaúma 
demonstram em geral curvas de ETR similares
aos de Rondônia (SCANDOLARA, 2006), 
apresentando, no entanto, somatório de ETR 
mais elevado (346-1047 pmm) e anomalias 
negativas de Eu mais acentuadas (0,07-0,20). 
Essas varições podem refletir a existência de 
fontes mais enriquecidas para os magmas 
geradores dos granitos Serra da Providência no 
Amazonas.

5.5.5. Petrogênese e Fontes
Os diagramas de Harker, em conjunto com 

outros diagramas, como o Rb/Sr vs. Sr (Figura 
5.35a), e a análise dos diagramas de ETR 
(Figura 5.34) e multielementares (Figura 5.33), 
sustentam que a cristalização fracionada, 
apesar de restrita para várias fases minerais, 
pode ter sido o processo de diferenciação 
magmática mais importante na geração dos 
granitos da Suíte Serra da Providência na Folha 
Sumaúma.
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Figura 5.35. Diagramas de variação (a) Rb/Sr vs. Sr e (b) Th vs. Ta, ilustrando o comportamento 
químico da Suíte Serra da Providência e rochas associadas e os possíveis processos de diferenciação 
magmática atuantes. Os trends apresentados são compatíveis com evolução magmática a partir de 
cristalização fracionada. Para legendas ver figuras 5.31 e 5.32.

Nos trends de evolução petrogenética do 
diagrama Rb/Sr vs. Sr (Figura 5.35a), série 
representada por piroxênio granitoides e rochas 
associadas, apresentam razões Rb/Sr inferiores 
a 1 e Sr entre 130 e 530 ppm, enquanto e 
os granitos rapakivi, em seus termos mais 
fracionados chegam a apresentar razão Rb/
Sr entre 16 e 18 e Sr inferior a 100 ppm. Os 
quartzo monzonitos e granitos possuem valores 
intermediários entre os piroxênio granitoides e os 
granitos rapakivi.

Em termos genéticos, granitos tipo A podem 
apresentar múltiplas possibilidades relacionadas 
a existência de rochas fonte e processos 
petrogenéticos:
a) Fusão parcial de fontes residuais locali-zadas 

na infracrosta (et. al., COLLINS et al.,1992);
b) Fusão parcial de rochas metaígneas

(e.g., CREASER R.A.; PRICE R.C.;
WORMALD R.J., 1991.);

c) Fusão parcial de rochas  metassomatiza-
das ricas em K (MARTIN, 2006);

d) Mistura de fontes crustais e  basalto de
ilhas oceânicas (EBY 1990; 1992);

e) Cristalização fracionada a partir de mag-  
mas máficos e intermediários de derivação
mantélica (e.g., BONIN; GIRET, 1990;
TURNER S.P.; FOSEN J.D.; MORRISON
R.S., 1992).

Atualmente, os modelos genéticos para 
granitos tipo-A aluminosos, como os estudados 
na Suíte Serra da Providência, mais aceitos e 
discutidos na literatura (e.g., DALL’AGNOL et al., 
2005), envolvem a fusão parcial de fontes   crustais 
quartzo-feldspáticas, de composição quartzo-
diorítica a tonalítica ou granodiorítica (e.g., 
ANDERSON; BENDER, 1989; CREASER et al.,
2001; DALL’AGNOL et al., 1999 a,b) ou de 
underplated tholeiitic basalts e seus diferenciados 
(FROST et al., 1999).

As concentrações de LILE e HFSE obser-
vadas nos granitoides e quartzo monzonitos  estu-
dados confirmam a possibilidade de fontes fran-
camente  crustais como  as mais adequadas para 
este magmatismo. Nesse sentido, Scandolara 
(2006), tendo por base dados químicos e isotó-
picos, reforça uma origem com contribuição crus-
tal variada para as rochas da Suíte  Serra  da Provi-
dência em Rondônia. Para a Suíte Serra da Provi-
dência  na Folha  Sumaúma, as  razões Th/Ta 
acima  de  4,8  sinalizam  para   fonte  dominan-
temente de crosta continental superior (Figura 
5.35b), com amplo o espalhamento das razões 
Th/Ta indicando heterogeneidade das fontes 
desse magmatismo. 

| Geologia e Recursos Minerais da Folha Sumaúma (SB.20-Z-D)  |



154

Já os tipos possivelmente derivados de um 
magmatismo mantélico, materializados pelos 
gabronoritos e piroxênio granodioritos, evidenciam 
também alguma contribuição crustal (conforme 
atestam as razões Th/Ta). Estes apresentam 
assinatura cálcio-alcalina e idades aproximadas 
ao redor de 1,57 Ga, ou seja, são cerca de 30 
Ma mais antigas que as apresentadas para os 
granitos tipo A correlacionados ao magmatismo 
Serra da Providência. Esta diferença, temporal 
e composicional, inviabiliza o aspecto bimodal 
desta associação (charnockitos-granitos tipo A). 
Além disso, os contatos entre ambos não foram 
reconhecidos, incluindo aí a identificação de 
possíveis processos de hibridização. 

5.5.6. Ambiente Tectônico
Nos diagramas de Pearce et al. (1984; 

Figura 5.36a,b) o conjunto analisado apresenta 
dois comportamentos distintos: 1) as amostras 
dos piroxênio granodioritos, gabronorito e micro-
granito ocorrem distribuídas no limite dos cam-
pos dos granitos de arco vulcânico (VAG) e intra-
placa (WPG), na área de influência do campo 
dos granitos pós-colisionais (PEARCE, 1996); 2) 
as amostras dos quartzo monzonitos e granitos 
rapakivi distribuem-se no campo exclusivamente 
dos granitos intraplaca (WPG), do tipo A2 de 
acordo com a proposta de Eby (1990, 1992), coin-
cidindo com as caracrerísticas químicas da Suíte 
Serra da Providência de Rondônia (SCANDOLA-
RA, 2006).
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Figura 5.36. Diagramas de discriminantes (a) Nb vs. Y e (b) Rb vs. Nb+Y apresentando campos extraídos 
de Pearce et al. (1984), exceto o dos granitos pós-colisionais (PEARCE, 1996); (c) Y+Nb+Ce+Zr vs. Ga/Al, 
(d) FeOt/MgO vs. Y+Nb+Ce+Zr (WHALEN et al., 1987); (e) Rb/Nb vs. Y/Nb (EBY, 1992), onde A1 e A2
correspondem respectivamente a granitos intraplaca assocados a ritfs e granitos pós-colisionais e (f)
classificação geotectônica baseada no diagrama (Nb/Zr)n vs. Zr (THIÉBLEMONT e TEGYEY, 1994).
Valores normalizados são de Hoffman (1988) (Nb: 0.6175; Zr: 9.714). Campos tectônicos: A. rochas de
ambiente de subducção; B. rochas cálcioalcalinas, alcalinas e tipo A2 colisionais; C. rochas colisionais
hiperaluminosas; D. rochas alcalinas intraplaca e tipo A1. Para legendas ver figuras 5.31 e 5.32.
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Os diagramas discriminantes envolvendo 
HFSE (Y, Nb, Zr e Ce) vs. as razões Ga/Al e 
FeOt/MgO (Figura 5.36c,d), confirmam o quimis-
mo tipo A da Suíte Serra da Providência na 
Folha Sumaúma. O conjunto das amostras dos 
piroxênio granodioritos, gabronorito e micro-
granito possui somatório em Y, Nb, Zr e Ce 
variando de 450 a 900 ppm e razões mais 
baixas Ga/Al (<2) e FeOt/MgO (<7). Os quartzo 
monzonitos e granitos rapakivi possuem razões 
Ga/Al (<3) e FeOt/MgO (<11) mais baixas se 
comparados a Suite Serra da Providência de 
Rondônia (Figura 5.36c,d). Já no diagrama Rb/
Nb vs. Y/Nb (Figura 5.36e) as rochas da Suíte 
Serra da Providência de Rondônia e da Folha 
Sumaúma apresentam comportamentos simila-
res, coincidindo mais uma vez com o campo dos 
granitos tipo A2 (aluminosos, pós-colisionais) de 
Eby (1992).

No diagrama discriminante tectônico de 
Thiéblemont e Tegyey (1994) a Suíte Serra da 
Providência na Folha Sumaúma apresentam 
comportamento geoquímico similar ao das 
rochas cálcio-alcalinas, alcalinas e tipo-A2 gera-
das em ambiente colisional (campo B) (Figura 
5.36f). Localmente  os tipos representados pelos 
piroxênio granitoides ocorrem no limite com o 
campo das rochas geradas em ambiente de 
subducção (campo A), enquanto os granitos 
rapakivi, mais fracionados, encontram-se dispos-
tos no limite com o campo das rochas alcalinas 
intraplaca e tipo A1 (campo D).

A avaliação dos dados químicos (tipo A2, 
aluminoso) e geocronológicos (1,54 Ga) indica 
que os granitos rapakivi e os quartzo monzo-
nitos da suíte Serra da Providência na Folha 
Sumaúma têm natureza pós-colisional, confor-
me sugerido por Scandolara (2006) para a área-
tipo localizada em Rondônia. Este caráter pós-
colisional é identificado em relação ao evento 
Rondônia-Juruena (1,75-1,60 Ga; BETTEN-
COURT et al., 1999)  ou Ouro Preto (CPRM,
2003). Em  relação  a  este  mesmo  evento,  os

piroxênio granodioritos, gabronorito e microgra-
nitos relacionados, em função de sua idade
(1,57 Ga) e quimismo cálcio-alcalino, podem ser 
considerados tardi- a pós-colisionais.

5.6. Geoquímica das Rochas Máficas: Gabros 
e Diabásios Mata-Matá e Periquito

5.6.1. Considerações Gerais

Pelos menos dois eventos magmáticos 
máficos de relevância podem ser reconhecidos 
na Folha Sumaúma. O mais antigo, denominado 
de Mata-Matá, tem relação direta com o fecha-
mento da bacia Vila do Carmo, ocorrendo sobre-
tudo na forma de sills com cerca de 1,54 Ga 
intercalados na sucessão vulcanossedimentar. 
Seis amostras de diferentes localidades, inlcuin-
do a área-tipo, foram selecionadas para análise, 
onde os valores de perda ao fogo (PF) variam 
de 0,5% a 2,5% peso (apenas uma com 3,0%), 
indicando por aproximação, o grau de alteração 
das rochas estudadas. Normalmente, diabásios
com PF < 2% peso, pouco alterados e sem 
matriz vítrea, como aqueles citados por 
Regelous (1993) para Enxame de Diques de 
Ponta Grossa, não teriam sido afetados ampla-
mente por alteração subsolidus e intemperismo. 
Muito embora determinações de PF são suscep-
tíveis a erros significativos de medidas em 
conseqüência, por exemplo, do ganho do peso 
devido à oxidação do ferro ferroso (LECHLER; 
DESILETS, 1987). Ainda assim, como no caso 
dos diabásios, os valores de PF podem ser 
usados como critério de seleção de amostras 
alteradas, pois contêm volumes relativamente 
pequenos de fases hidratadas.

O evento mais jovem, denominado de 
Periquito, possui idade de 180 Ma e ocorre na 
forma de diques de direção NNE. Apenas duas 
amostras foram obtidas para análise, apresen-
tando PF entre 0,9 e 2,1% peso (Tabela 5.5). 
Foi selecionada ainda uma amostras referente a 
um terceiro magmatismo máfico,  menos  expres-
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sivo e sem representação cartográfica nesta 
escala, associado aos granitoides Serra da 
Providência. Estas máficas da Suite Serra da 
Providência poderiam apresentar correlação 
geoquímica com o evento Mata-Matá em função 
da similaridade cronológica. 

5.6.2. Classificação Química e Caracterização 
da Série Geoquímica (ou Magmática)

As amostras correspondentes ao Diabásio 
Mata-Matá, dominadas por olivina diabásios, 
definem um conjunto unicamente constituído 
por basaltos no diagrama de classificação de Le 
Maitre (1989; Figura 5.37a), com  apenas  duas 
amostras no limite com os campos dos picroba-
saltos    e   tefritos-basanitos.   O   mesmo   vale  

quando utilizados os diagrama de Winchester e 
Floyd (1977; Figura 5.37b,c), onde o Diabásio 
Mata-Matá apresenta-se distribuído dominante-
mente no campo dos basaltos subalcalinos. 
Apenas uma amostra ocorreu nos campos do 
basalto alcalino e do andesito/basalto (LB-18B).

O Diabásio Periquito constitui um grupo 
de diabásios sem olivina e nos diagramas de 
Le Maitre (1989; Figura 5.37a) as amostras 
encontram-se distribuídas no campo dos 
basaltos próximo ao limite do campo dos 
andesito basálticos. Nos diagramas de 
classificação de Winchester e Floyd (1977) as 
amostras também mantém a composição 
basáltica subalcalina a andesítica-basáltica 
(Figura 5.37b,c).

Figura 5.37. Amostras dos diabásios Mata-Matá e Periquito nos diagramas de classificação química (a) K2O
+Na2O vs. SiO2 (LE MAITRE, 1989), (b) Zi/TiO2 vs Nb/Y e (c) SiO2 vs Zi/TiO2 (WINCHESTER; FLOYD, 1977),
(d) diagrama AFM de Irvine e Baragar (1971), com dados recalculados para 100% em base anídrica. A linha
adotada que limita os campos subalcalino e alcalino foi extraída de Irvine e Baragar (1971).
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Tabela 5.5. Dados químicos em rocha total dos diabásios Periquito e Mata-Matá. 

Amostra UP-16B UP-40B FS-R-31 RB-36D LB-02C2 LB-R-09C LB34B LB-18B LB-72

Unidade Periquito Periquito
Serra da 

Providência
Mata-Matá Mata-Matá Mata-Matá Mata-Matá Mata-Matá Mata-Matá

Rcoha diabásio gabronorito
quartzo 

gabronorito
olivina gabro

augita-olivina 

gabro

tremolita-acti- 

nolita gabro
quartzo gabro

aug-hb diabá- 

sio
olivina gabro

SiO2 49,55 51,37 52,87 44,24 45,96 44,52 47,89 48,15 46,33

TiO2 1,41 2,47 1,83 1,55 1,46 2,70 1,86 1,42 2,43

Al2O3 15,67 14,80 14,06 17,72 17,37 15,53 15,24 15,54 16,14

Fe2O3* 13,17 14,48 11,01 14,24 13,11 16,80 12,84 13,97 14,09

MnO 0,17 0,23 0,15 0,16 0,18 0,20 0,19 0,23 0,17

MgO 4,83 2,99 5,36 9,07 8,04 6,26 5,58 5,39 5,22

CaO 9,05 8,24 8,13 8,35 8,00 8,31 9,19 8,36 8,10

Na2O 2,80 2,53 2,63 2,74 2,58 2,54 2,79 2,90 2,84

K2O 0,81 1,30 2,05 0,73 1,05 0,67 1,08 1,36 1,01

P2O5 0,24 0,34 0,49 0,27 0,16 0,29 0,52 0,54 0,34

LOI 2,1 0,9 1,1 0,5 1,8 1,8 2,5 1,8 3,0

TOTAL 99,80 99,65 99,68 99,57 99,71 99,62 97,18 99,66 99,67

Mg# 36,8 24,7 13,9 50,3 49,3 18,2 5,62 38,0 37,0

(ppm) Ni 27,2 10,7 32,1 141,2 118,4 64,1 60,0 30,4 45,2

Cr 3,01 0,86 5,16 9,03 3,44 3,01 8,17 2,58 3,01

Co 40,70 37,30 43,4 74,70 63,60 69,8 51,30 44,30 60,60

Sc 31 31 27 14 24 29 31 35 27

V 280 384 214 223 211 437 279 270 311

Cu 26,8 412,1 38,3 33,8 63,5 80,2 77,7 69,1 38,1

Pb 5,3 14,4 5,8 1,0 2,1 2,6 2,6 5,2 2,8

Zn 82 104 35 86 60 71 42 92 37

Bi 0,4 0,1 0,2 0,1 0,1 <0,1 0,1 0,1 0,1

Cd 0,1 0,1 <0,1 0,1 0,1 <0,1 0,1 0,1 0,1

Sn 2 2 2 1 1 1 3 1 1

W 0,6 0,9 1,9 0,5 0,5 1,4 0,5 0,5 0,5

Mo 0,5 0,5 0,8 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4

As 0,6 1,6 0,9 0,5 0,5 1,2 0,5 0,5 0,5

Sb 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Ag 0,1 0,1 <0,1 0,1 0,1 <0,1 0,1 0,1 0,1

(ppb) Au 4,1 6,7 0,5 0,5 1,0 0,8 0,5 0,5 0,7

Se 1,0 1,2 <0,5 0,5 0,9 <0,5 0,7 1,2 0,5

Hg 0,01 0,01 <0,01 0,01 0,01 <0,01 0,01 0,01 0,01

Rb 32,6 57,7 101,2 9,5 30,2 17,8 26,8 51,6 29,2

Cs 6,8 4,0 11,3 0,8 2,6 2,1 1,7 2,1 2,2

Ba 182 280 575 525 340 300 493 864 437

Sr 189,4 189,5 359,2 658,7 364,9 387,2 441,3 521,0 430,2

Tl 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 <0,1 0,1 0,1 0,1

Ga 21,4 21,7 20,7 18,4 17,5 23,2 18,7 18,9 21,7

Ta 0,6 1,1 1,3 0,4 0,2 0,4 0,3 0,3 0,4

Nb 8,7 17,6 22,7 4,5 4,9 4,7 5,9 6,3 7,2

Hf 5,0 7,0 7,7 2,3 2,5 3,3 3,3 4,5 4,3

Zr 156,0 238,4 291,8 80,3 85,5 104,3 127,8 171,4 144,3

Y 44,5 51,3 39,4 13,2 19,4 22,8 28,7 38,2 31,6

Th 3,3 5,7 12,4 0,5 0,7 1,1 3,3 2,0 1,7

U 0,9 1,3 3,4 0,1 0,2 0,3 0,8 0,6 0,4

La 16,90 28,10 47,00 10,30 7,50 13,30 23,10 37,50 18,10

Ce 37,70 63,30 100,50 23,00 18,50 29,40 51,40 87,60 39,70

Pr 5,04 8,19 12,40 3,24 2,72 4,21 6,75 10,81 5,73

Nd 22,20 34,80 47,30 14,80 13,00 18,50 28,30 45,80 23,70

Sm 5,71 8,04 9,15 3,10 3,25 3,94 5,82 9,17 5,57

Eu 1,54 1,93 2,07 1,27 1,20 1,42 1,81 2,59 1,88

Gd 6,84 8,84 8,63 3,07 3,57 4,32 5,52 8,23 5,83

Tb 1,15 1,53 1,34 0,46 0,61 0,72 0,89 1,26 0,97

Dy 6,67 8,61 7,42 2,46 3,40 3,88 5,05 7,05 5,57

Ho 1,38 1,84 1,44 0,49 0,68 0,82 1,03 1,37 1,12

Er 3,84 5,04 3,81 1,25 1,88 2,24 2,97 3,84 3,15

Tm 0,60 0,77 0,54 0,20 0,29 0,34 0,45 0,60 0,47

Yb 3,51 4,70 3,28 1,20 1,79 2,12 2,54 3,43 2,74

Lu 0,52 0,71 0,50 0,17 0,27 0,32 0,41 0,53 0,43

ETR total 113,60 176,40 245,38 65,01 58,66 85,53 136,04 219,78 114,96
Eu(n)/Eu* 0,75 0,70 0,70 1,25 1,07 1,05 0,96 0,89 1,00

(La/Yb)n 3,25 4,03 9,66 5,79 2,82 4,23 6,13 7,37 4,45

(La/Nb)n 2,07 1,70 2,20 2,43 1,63 3,01 4,17 6,33 2,67

(La/Y)n 2,31 3,33 7,25 4,74 2,35 3,55 4,89 5,97 3,48

Eu(n)/Eu* = (Eu)n/[(Sm)n+(Gn)n/2]; Mg#(Mgnumber) = 100*(MgO/50,305)/(MgO/50,305+0,9*Fe2O3*/71,85); Fe2O3* = Fe2O3 + FeO*1,11135; 
LOI (perda ao fogo). 
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A amostra de gabronorito associada aos 
granitos Serra da Providência apresenta-se 
distribuída no campo dos andesitos basálticos 
(Figura 5.37a), além de ocorrer nos campos 
dos basaltos subalcalinos próximo ao limite dos 
campos dos basaltos alcalinos e traquiandesitos 
(Figura 5.37b,c). Nestes diagramas de 
classificação, este gabronorito possui SiO2 mais 
elevada, além de razões Nb/Y e Zr/TiO2 mais 
altas, se comparado aos diabásios Mata-Matá 
e Periquito. Ou seja, os diabásios e gabros 
estudados apresentam classificação semelhante 
em todos os diagramas utilizados, indicando que, 
se houve mobilização dos óxidos, o processo não 
afetou substancialmente a classificação química 
no TAS.

As amostras do Diabásio Mata-Matá 
constituem uma série toleítica (Figura 5.37d) 
variando de subalcalina a localmente alcalina, 
correspondendo respectivamente aos termos 
mais e menos evoluídos, cujo trend está 
posicionado no limite entre os campos alcalino e 
subalcalino no diagrama TAS (Figuras 5.37a). O 
diabásio Periquito e o gabronorito da Suite Serra 
da Providência estão restritos ao campo dos 
basaltos toleíticos subalcalinos (Figuras 5.37a,d).

A presença de Hy normativo e a ausência 
de Ne normativa também confirmam o caráter 
toleítico das rochas estudadas. No caso do 
Diabásio Periquito o Hy normativo varia de 8,0% 
a 5,4%, enquanto o Diabásio Mata-Matá possui 
valores mais elevados (9,2% a 17,9%), além de 
apresentar Ol normativa (9,1% e 1,1%) em duas 
amostras (RB-36D e LB-02C).

5.6.3. Geoquímica Multielementar, Petrogênese 
e Fontes

No abordagem geoquímica multielementar 
foram utilizados diagramas de variação com 
elementos maiores (Figura 5.38), elementos 
traços incompatíveis móveis (Ba, Rb e Sr; Figura 
5.39a)  e  incompatíveis  imóveis  (Zr,   Y   e  Nb,

Figura 5.39b), tendo o MgO como índice de 
diferenciação, com a finalidade de auxiliar na 
discriminação dos processos evolutivos. Além 
disso, diagramas multielementares (THOMPSON, 
1982; Figura 5.40) e de ETR (BOYNTON, 1984; 
Figura 5.41) normalizados ao condrito foram utili-
zados na discriminação de prováveis fontes 
mantélicas.

Em geral todas as amostras de diabásio 
estudadas foram inseridas no contexto de séries 
de baixo-TiO2, levando em conta critérios apre-
sentados na literatura (TiO2 <2,00%,Ti/Y<310; 
BELLIENI et al., 1984; HERGT J.M.; PEATE 
D.W.; HAWKESWORTH C.J., 1991.; SANTOS,
2006). Para que estas sejam classificada como
baixo-TiO2 é preciso obedecer pelo menos um
desses parâmetros. Entretanto, nem todas as
amostras apresentam valores de TiO2 <2% (e.g.,
UP-40/Periquito; LB-09C, LB-72/Mata- Matá), e
praticamente todas as amostras do Diabásio
Mata-Matá possuem razões Ti/Y>310.

Em função da escassez de amostras anali-
sadas, apenas o comportamento do Diabásio 
Mata-Matá pode ser melhor entendido através 
dos diagramas de Harker. Na série magmática 
formada pelo Diabásio Mata-Matá, o aumento 
das concentrações de alguns óxidos e elementos 
traço com o progresso da diferenciação (isto é, 
com o decréscimo de MgO) demonstra o cárater 
incompatível de TiO2, K2O, SiO2, e P2O5 (Figura 
5.38), além de Y, Zr, Rb, Nb e ETR (Figura 5.39),
indicando  o  aumento da sua con-centração em 
líquidos cada vez mais evoluídos. Isto denota que 
os mesmos não estiveram por exemplo envolvi-
dos em cristalização de fases tais como óxidos
(p.ex.: ilmenita  e titanomagnetita), álcali-feldspa-
tos, apatita e zircão.

Em contraste, ocorre a diminuição nas con-
centrações de Al2O5 (Figura 5.38) e Sr (Figura 
5.39) ao longo do processo de diferenciação, o 
que indica um comportamento compatível  com 
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a cristalização de minerais durante o processo 
evolutivo como plagioclásio, apesar do CaO 
manter-se estável. O comportamento de Ba e 
Rb denotam dispersão nos diagrama utilizados 
contra MgO (Figura 5.39).

A diminuição dos teores de Cr é frequen-
temente associada à cristalização de piroxênio 
(augita) em líquidos basálticos (e.g., COX K.G.; 
Bell J.D.; Pankhurst R.J, 1979), enquanto a 
diminuição em MgO e Ni sugere também a 
cristalização de forsterita (Figura 5.39). Estes 
dados indicam uma assembleia fracionante 
possivelmente constituída de olivina, clinopiro-
xênio e/ou plagioclásio, corroborando a 
presença de fenocristais observada durante 
análise petrográfica para a unidade Mata-Matá.

Comparativamente, o gabronorito possui 
Al2O3 e Fe2O3t baixos e K2O (Figura 5.38) e 
ETR (Figura 5.39) elevados para o mesmo valor 
de MgO. O mesmo pode ser verificado para o 
Diabásio Mata-Matá, onde este possui teores 
mais baixos de P2O5, K2O e Ni.

O predomínio de trends lineares sem gaps 
composicionais para a série Mata-Matá admite a
possibilidade de processos evolutivos por cris-
talização fracionada (sem retirada de assembleia 
fracionante) e AFC. A discriminação entre ambos 
pode ser feita com base na variação da razão 
de elementos traço incompatíveis na suíte (e.g.,
COX et al., 1979). De um modo geral, estas 
razões não variam acima de 50% durante o 
processo evolutivo de crista-lização fracionada, 
ao contrário do que ocorre quando a suíte evolui 
por AFC. No caso do Diabásio Mata-Matá foram
utilizados elementos traços incompatíveis com
razoável grau de signi-ficância (>95%) para 
discriminar os processos mencionados. 

A análise foi feita com base na variação 
das razões destes elementos traço incompatíveis 
(Zr/Y, Zr/Nb, Y/Nb e Cr/Yb, conforme procedi-
mento  adotado  por  SANTOS,  2006), consideran-

do-se suas concentrações na  amostra  conside-
rada parental (RB-36D) e na amostra mais evo-
luída (LB-72) da série formada pelo Diabásio 
Mata-Matá. Os resultados mostram que estas 
razões variaram entre 11% e 50% (Tabela 5.6), 
indicando que o processo evolutivo dominante foi 
o de cristalização fracionada sem retirada de
assembleia fracionante, embora variações no
limite de 50% possam indicar atuação, mesmo
que local, de AFC na evolução desta série.

Nos diagramas de ETR normalizados ao 
condrito (BOYNTON, 1984), o Diabásio Periquito 
demonstra padrão marcado por fracionamento 
moderado de ETR (Lan/Ybn: 4,0-3,3) e anomalia 
negativa significativa de Eu, indicando fraciona-
mento de plagioclásio. Igualmente, o gabronorito 
relacionado a Suíte Serra da Providência possui 
anomalia negativa de Eu, embora apresente um 
grau maior de fracionamento (Lan/Ybn: 9,7) e 
somatório mais elevado (245 ppm) de ETR 
(Figura 5.40a). Os padrões de ambos sugerem 
também semelhanças com padrões de ETR dos 
E-MORB e basaltos toleíticos continentais de
platô do tipo Colúmbia River e Karoo.

O Diabásio Mata-Matá apresenta um enve-
lope composicional mais amplo (Figura 5.40b), 
se comparado ao Diabásio Periquito. Os tipos 
menos evoluídos da série são caracterizados por 
somatório  mais baixo (58-65ppm) e fracionamente 
menos acentuado (La/Ybn: 5,8-2,8) de ETR, além 
de possuir suave anomalia positiva de Eu se 
comparados ao tipos mais evoluídos. Nos tipo 
mais evoluídos da série nota-se uma anomalia 
negativa de Eu discreta a inexistente, além de 
somatório mais elevado de ETR (85-220ppm), 
sugerindo padrão similar ao observado nos E-
MORB e basaltos toleíticos continentais de platô
do tipo Colúmbia River e Karoo (Figura 5.40b).

O envelope de ETR do Diabásio Mata-Matá
coincide  sobretudo  com aquele apresentado pe-
los gabros  continentais  da  Chapada Diamantina 
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(TEIXEIRA, 2005), apesar de uma das amostras 
e do gabronorito associado a Suite Serra da 
Providência demonstrem maior enriquecimento 
em ETRL, se aproximando parcialmente das 
características dos gabros de Juína-MT (TEIXEI-
RA, 2007)  (Figura 5.40d).   O  Diabásio  Periquito 

possui espectro de ETR intermediário entre 
os apresentados pelos gabros de Juína e da 
Chapada Diamantina, embora apresente maior 
anomalia negativa de Eu se comparado a estes 
últimos (Figura 5.40c).

Figura 5.38. Comportamento das rochas máficas estudadas nos diagramas de Harker utilizando alguns
elementos maiores contra MgO.

RB-36D (parental)

Zr/Y Zr/Nb Y/Nb La/Yb

6,08 20,04 2,93 8,58

LB-72 (evoluída) 4,57 17,84 4,39 6,61

Variação (%) 25 11 50 30

TTabela 5.6. Variação da razão entre elementos traços incompatíveis imóveis no Diabásio Mata-Matá.
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Figura 5.39. Comportamento das rochas máficas estudadas nos diagramas de Harker utilizando alguns
elementos traços com maior (Rb, Sr, Ba, Cr, Ni) ou menor (Zr, Nb, Y e ETR) mobilidade contra MgO.
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Figura 5.40. Padrões das amostras dos (a,c) diabásios Periquito e (b,d) Mata-Matá e do gabronorito da Suíte 
Serra da Providência nos diagramas de elementos terras raras normalizados ao condrito (BOYNTON, 1984). 
Envelopes composicionais de basaltos oceânicos tipo MORB (South West Indian Ridge) e toleítos 
continentais de plalô (Columbia River e Karoo) extraídos da literatura (LE ROEX et a., 1983), além dos 
gabros continentais de Juína-Mato Grosso (TEIXEIRA, 2007) e da Chapada Diamantina-Bahia (TEIXEIRA, 
2005), são usados para comparação.

Nos diagramas multielementares norma-
lizados ao condrito de Thompson (1982), 
Diabásio Mata-Matá possui concentrações de 
HFSE (e.g., ETR, Y, Zr) elevadas, superando 
inclusive a média dos E-MORB, se aproximando 
do padrão médio dos magmas basálticos 
gerados no manto litosférico subcontinental 
(MLSC) referentes ao enxame de diques da 
Serra do Mar (Figura 5.41). O mesmo se verifica 
nos LILEs (e.g., Ba, Rb, K), onde a forma das 
curvas se assemelha ao do MLSC, embora com 
valores abaixos deste último (Figura 5.41). 
Depleção acentuada é verificada também em 
Nb e Ta, fato comum  em  magmas  gerados em 

zonas de subducção.

Os espectros apresentados pelo Diabásio 
Periquito e pelo gabronorito da Suíte Serra da 
Providência nos diagramas multielementares, 
mostram enriquecimento em relação aos E-
MORB, verificando-se um empobrecimento em 
Ba, Sr e Ti, sugerindo fracionamento de 
flogopita, plagioclásio e óxidos de Fe-Ti (Figura 
5.41). O comportamento geral das amostras 
estudadas nestes diagramas afasta a 
possibilidade da geração destes magmas a 
partir do manto depletado, confirmando a 
natureza continental dos diabásios Mata-Matá e 
Periquito.
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Figura 5.41. Padrões das amostras dos diabásios (a) Periquito e (b) Mata-Matá e do gabronorito da Suíte 
Serra da Providência nos diagramas multielementares normalizados ao condrito (Thompson, 1982; exceto 
K, P e Rb de Sun, 1980, e Ba de Hawkesworth et al., 1984). Médias composicionais do manto litosférico 
subcontinetal da região do enxame de diques da Serra do Mar (Valente, 1997) e de basaltos MORB são 
usados para comparação.

5.6.4. Ambiente Tectônico

O comportamento do Diabásio Mata-Matá 
(e do gabronorito vinculado a Suite Serra da 
Providência), no diagrama discriminante de 
Cabanis e Lecolle (1989), indica que os basaltos 
toleíticos continentais foram enriquecidos em 
La, deslocando a maioria das amostras para 
o campo dos basaltos de arco (Figura 5.42a).
Já as duas amostras do Diabásio Periquito
ocorrem distribuídas no campo dos basaltos
continentais próximo ao limite dos basaltos de
arco. Em todos os casos, o diagrama utilizado
exclui a possibilidades do conjunto analisado ter
origem a partir de magmas gerados em
ambiente oceânico (ex., MORB). No diagrama V
vs. Ti/1000 (SHERVAIS, 1982; Figura 5.42b) o
Diabásio Mata-Matá define um trend linear cuja
razão V/Ti é igual a 50, no limite entre os campo

dos basaltos alcalinos (e OIB) e de back-arc (e 
MORB), enquanto no diagrama Nb/Y x Nb/Zr 
(CONDIE, 2005, Figura 5.42c) as mesmas 
amostras estão distribuídas no campo dos 
basaltos toleíticos de platô oceânico. O conjunto 
estudado apresenta também características de 
basaltos toleíticos intraplaca e mais raramente 
álcali-basaltos intraplaca no diagrama ternário 
Zr/4x2*NbxY de Meschede (1986; Figura 5.42d).

Em síntese, admite-se para os diques 
Periquito um caráter quartzo toleítico continental, 
enquanto para os derrames Mata-Matá admite-
se a existência de uma série toleítica continental, 
variando de olivina toleítos e quartzo toleítos, 
indicando localmente tipos diferenciados e com 
tendência alcalina, cuja fonte deve ter sido 
proveniente do manto litosférico subcontinental.
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Figura 5.42. Distribuição dos diabásios estudados nos diagramas de discriminação de ambientes tectônicos 
e fontes (a) La/10-Y/15-Nb/8 de Cabanis e Lecolle (1989); (b) VxTi/1000 de Shervais (1982); (c) Nb/YxZr/Y 
de Condie (2005); e (d) Zr/4-2Nb-Y de Meschede (1986). Obs: Cabanis e Lecolle (1989): 1. basaltos de arco 
vulcânico: 1A. basaltos cálcio-alcalinos; 1C. toleítos de arco vulcânico; 1B. área de superposição de A e C; 
2. basaltos continentais: 2A. basaltos continentais; 2B. basaltos de back-arc; 3. basaltos oceânicos: 3A.
álcali-basaltos de rift; 3B. E-MORB; 3C. MORB fracamente enriquecido; 3D. N-MORB. Condie (2005): UC.
Crosta Continental Superior; PM. Manto Primitivo; DM. Manto Empobrecido Raso; HIMU. Manto com alto μU
(fonte U/Pb); EM1 e EM2. Fontes Mantélicas enriquecidas; DEP. Fonte Mantélica empobrecida profunda;
EN.Componentes Enriquecidos; REC. Componentes Reciclados. Maschede (1986): AI-AII. Álcali-basaltos
intraplaca; AII-C. Toleítos intraplaca; B. P-MORB; D. N-MORB; C-D. Basaltos de arco vulcânico.
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6. GEOCRONOLOGIA E GEOQUÍMICA
ISOTÓPICA

6.1. Introdução

A região sudeste do Amazonas é uma 
das regiões com geologia menos conhecidas 
do Cráton Amazônico, com escassos dados 
geocronológicos e isotópicos, a maioria obtida 
a partir dos métodos Rb/Sr e K/Ar (idades 
isocrônicas) durante a década de setenta. A 
Folha Sumaúma compõe uma dentre várias 
folhas na escala de 1:250.000 que assinala 
uma complexidade geológica marcada por 
diferentes eventos magmáticos e distintas bacias 
sedimentares, estas, do Paleo e Mesoproterozoico 
ao Fanerozoico (Paleozoico e Cenozoico). 

Na obtenção de dados geocronológicos e 
isotópicos de rochas da Folha Sumaúma foram 
empregados vários métodos e cuja metodologia 
está descrita no capítulo “Introdução”: a) U-Pb 
SHRIMP (zircão e badeleiíta) e U-Pb LA-ICP-MS 
(zircão); b) Pb-Pb evaporação (zircão); c) Ar-Ar 
step heating (muscovita e hornblenda) e d) Sm-
Nd (em rocha total).

Pelo método U-Pb SHRIMP foram datadas 
rochas das unidades Teodósia (LB-31A), Colíder 
(LB-61), Igarapé das Lontras (LB-73B), Mata-
Matá (LB-02C, LB-19), Vila do Carmo (LB-14A) 
e Beneficente (UP-13, UP-18B), a maioria 
envolvendo análises isotópicas a partir do 
zircão. Este mineral também foi analisado pelo 
método LA-ICP-MS em rochas das unidades 
Teodósia (RB-16A), Colíder (LB-68, UP-43B) e 
Beneficente (LB-06, UP-04B, RB-11B). Alterna-
tivamente algumas rochas foram selecionadas 
para o método Pb/Pb por evaporação em zircão, 
buscando-se também identificar a idade (míni-
ma) de cristalização. Neste caso, a unidade foi a

suíte Serra da Providência (FS-28A, 30A, 
MA-04), com resultados nem sempre muito 
conclusivos (vide discussão adiante).

O método Ar/Ar stepwise-heating em 
muscovita (FS-66, UP-25C, 27A) e hornblenda 
(RB-16A) foi utilizado, sobretudo, com a 
finalidade de identificar o(s) evento(s) termal(is) 
responsável(is) pela milonitização dos granitoides 
e rochas subvulcânicas (Teodósia, Igarapé das 
Lontras e Colíder). Uma amostra de diabásio do 
dique Periquito (UP-16) também foi submetida 
a esta metodologia (plagioclásio) no intuito de 
obter a idade de cristalização.

Um grupo de 25 amostras de rochas foi 
submetido à análise geocronológica pelo método 
Sm/Nd em RT (vide Tabela 6.1) para identificação 
da assinatura isotópica da crosta, bem como 
na obtenção das idades e características das 
fontes. Dos granitoides e subvulcânicas foram 
encaminhadas quinze amostras representadas 
pelas suítes Teodósia (7), Igarapé das Lontras 
(4) e Serra da Providência (4) e, dez amostras
das unidades Diabásio Mata-Matá (2), Diabásio
Periquito (2), vulcanoclásticas do Grupo Vila do
Carmo (2) e vulcânicas Colíder (4).

6.2. Rochas (Sub) vulcânicas Ácidas-
Intermediárias: Grupo Colíder e Suíte Igarapé 
das Lontras

Diversas amostras de rochas (sub) 
vulcânicas, piroclásticas e vulcanoclásticas foram 
selecionadas, representando diferentes eventos, 
unidades (Grupos Vila do Carmo e Colíder, Suíte 
Igarapé das Lontras), faciologias (subvulcânicas, 
piroclásticas e vulcanoclásticas) e regiões da 
Folha Sumaúma.
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CÓDIGO Classificação Petrográfica Unidade Litoestratigráfica
UP-R-16B Olivina microgabro Diabásio Periquito
UP-R-40B Gabronorito Diabásio Periquito
LB-R-02C2 Augita-olivina gabro Diabásio Mata-Matá
RB-R-36D Olivina gabro Diabásio Mata-Matá
MA-R-25 Alaskito Suíte Serra da Providência
FS-R-30A Hornblenda-piroxênio-biotita granodiorito gnáissico Suíte Serra da Providência
FS-R-28A Leucomonzogranito porfirítico Suíte Serra da Providência
UP-R-95 Quartzo monzonito protomilonítico Suíte Serra da Providência
MA-R-04 Dacito pórfiro Suíte Serra da Providência
MA-R-07 Alaskito cataclástico Suíte Igarapé das Lontras
RB-R-14 Sienogranito protocataclástico Suíte Igarapé das Lontras
UP-R-97 Arfverdsonita micromonzogranito porfirítico Suíte Igarapé das Lontras
LB-R-73B Epidoto-biotita-muscovita metariolito ignimbrítico Suíte Igarapé das Lontras
MA-R-09B Biotita quartzo monzodiorito Suíte Teodósia
LB-R-031A Hornblenda-biotita monzogranito Suíte Teodósia
MA-R-06E Biotita-hornblenda quartzo diorito Suíte Teodósia
FS-R-44 Biotita-hornblenda tonalito Suíte Teodósia
FS-R-51 Hornblenda-biotita granodiorito gnáissico Suíte Teodósia 
RB-R-16A Augen gnaisse monzogranítico Suíte Teodósia 
UP-R-109 Hornblenda-biotita ortognaisse Suíte Teodósia 
UP-R-18 Litarenito vulcânico vermelho fin Formação Cotovelo 
FS-R-35 Riolito Grupo Colíder
UP-R-69B Riolito Grupo Colíder
UP-R-43B Quartzo traquito brechóide Grupo Colíder
FS-R-56C Ignimbrito riolítico Grupo Colíder

TTabela 6.1. Relação de amostras analisadas pelo método Sm/Nd RT na Folha Sumaúma.

6.2.1. Grupo Colíder

6.2.1.1. Resultados U-Pb SHRIMP e LA-

MC-ICP-MS em Zircão

Do Grupo Colíder foram selecionadas três 
amostras provenientes das regiões do rio Buiuçu 
(LB-61, LB-68) e do igarapé das Pombas (UP-
43B). As amostras provenientes do rio Buiuçu 
estão localizadas na zona de borda da bacia 
do Alto Tapajós, possuindo composição riolítica 
a traquítica, enquanto a terceira amostra, 
de composição quartzo traquítica, ocorre na 
parte interna desta mesma bacia, constituindo 
possivelmente um alto estrutural do embasamento 

vulcânico.

O representante mais precoce do Grupo 
Colíder apresentou idade U-Pb SHRIMP II 
concordante de 1805,6 ± 8,4 Ma (LB-61), obtida 
a partir de dez cristais de zircão (Figura 6.1). 
Trata-se de um riodacito da região do rio Buiuçu, 
afluente da margem direita do rio Aripuanã, 
constituindo o embasamento da bacia do Alto 
Tapajós.

A amostra LB-68, também localizada 
no rio Buiuçu, aproximadamente 22,5 km a 
montante (em linha reta) da amostra LB-61, é 
um leucomicrossienogranito protocataclástico 
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que apresentou idade concordante de 1790 
± 18 Ma pelo método LA-MC-ICP-MS a partir 
de seis cristais de zircão (Figura 6.2). Seus 

zircões incolores a levemente amarelados são 
caracterizados por prismas curtos bipiramidais, 
muito pequenos e com algumas inclusões e 
fraturas.

Figura 6.1. Diagrama de Concórdia contendo 
resultado  de  análise  geocronológica pelo método 
U-Pb SHRIMP II em zircão para riodacito (LB-61) do
Grupo Colíder.

Já o quartzo traquito brechóide (UP-43B) 
está situado no igarapé Branco, em uma região 
marcada por inliers do substrato vulcânico em 
área dominada pela bacia do Alto Tapajós. A 
idade obtida para esta rocha pelo método LA-
MC-ICP-MS a partir de 21 cristais de zircão 
concordantes (Figura 6.3) é de 1791 ± 9.6 Ma. 
A população de zircão estudada é marcada por 
prismas longos bipiramidais, com cerca de 100 
microns, alguns bem límpidos, incolores, sem 
fraturas ou inclusões. Em outra população é 
possível observar a coloração amarronzada e 
presença frequente de inclusões e fraturas.

Estes resultados indicam idades entre  
1790 a 1800 Ma para o evento Colíder na Folha 
Sumaúma, representando as fases mais preco-
ces deste magmatismo. Na área-tipo no norte do 
Mato Grosso este magmatismo podem alcançar 
1785-1770 Ma em seus estágios mais tardios 
(Tabela 6.2).

6.2.1.2. Resultados Sm-Nd em Rocha Total

Figura 6.2. Diagrama de Concórdia com resultado 
geocronológico de microssieno granito proto-
cataclástico (LB-68) do Grupo Colíder obtido em 
zircão pelo método U-Pb LA-ICP-MC-MS.

Segundo Pimentel (2001) as rochas vulcâ-
nicas Colíder do norte do Mato Grosso apresen-
tam idades Tdm variando de 2,34 Ga a 1,94 Ga, 
com ɛNd(t) entre -3,75 e +0,55. Na Folha 
Sumaúma foi obtido em ignimbrito riolítico do 
Grupo Colíder (FS-56C) ɛNd(t) -1,07 e idade 
Tdm de 2,22 Ga (Tabela 6.3, Figura 6.5), 
demostrando similaridade com os dados obti-
dos por Pimentel (2001). Esta assinatura isotó-
pica assemelha-se também àquela das suítes 
Igarapé das Lontras e São Romão do estado do 
Mato Grosso (Tabela 6.4), cujas idades Tdm 
variam do Sideriano ao Orosiriano (2,34-1,94 
Ga), enquanto o ɛNd(t) varia de negativo a 
positivo (-3,75 a + 3,0), refletindo processos de 
hibridização de fontes mantélicas (ou fontes 
crustais empobrecidas) e crustais na geração 
desses magmas.

Em um quartzo traquito brechóide (UP-43B, 
Figura 6.5), do Grupo Colíder na Folha Sumaú-
ma, foi obtido valor de ɛNd(t) negativo mais acen-
tuado (-4,92) e idade Tdm arquena (2,79 Ga),   esta
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 última calculada a partir do modelo de evolução 
do Nd em estágio duplo em função do maior 
grau de fracionamento isotópico da amostra 
(Tabela 6.3).  Esses dados  indicam  uma   maior  

participação de fontes crustais na geração 
desse magmatismo, envolvendo material de 
idade neoarqueana.

Figura 6.3. Diagrama de Concórdia para quartzo 
traquito brechóide (UP-43B) do Grupo Colíder obtido
em zircão pelo método U-Pb LA-ICP-MC-MS.CP-
MC-MS.

Figura 6.4. Diagrama de Concórdia obtida pelo 
método U-Pb SHRIMP em zircão de um metariolito 
da Suíte Igarapé das Lontras (LB-R-73B). A idade de
cristalização é de 1754,1 ± 6,4 Ma com heranças de
1797,5 ± 7,6 Ma.
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Tabela 6.2. Dados geocronológicos U-Pb em zircão de rochas (sub)vulcânicas e piroclásticas orosirianas do norte do Mato Grosso e do sul do Amazonas. 

Características Ident. Codigo Rocha Unidade Idade (Ma) Método Ref Obs 

Rochas (sub)vulcânicas e piroclásticas 
ácidas a intermediárias, cálcio-alcalinas, de 

alto-K, metaluminosas a peraluminosas. 

I LB-61 Riodacito Grupo Colíder 1806 ± 8 zi D 0 Rio Buiuçu, afluente do Rio Aripuanã, AM 

II UP-43B 
Quartzo Traquito 

Brechóide Grupo Colíder 1791 ± 9.6 C 0 Igarapé Branco, afluente do Rio Aripuanã, AM 

III LB-68 

Leuco microssie- 
nogranito protoca- 

taclástico Grupo Colíder 1790 ± 18 zi C 0 Rio Buiuçu, afluente do Rio Aripuanã, AM 

Tipo-A, magmatismo bimodal relacionado a 
rifts continentais (pós-colisional) 

- 

10 

11 
FI-05 

Basalto 
amigdaloidal/ 
tufo máfico

Grupo Colíder ou 
Teles Pires? 

1848 ± 9 zi 

1818 ± 9 zi 

1797 ± 5 zi 

A 

A recalc B 

3 

6 

4 

Furo de sonda, rio Moriru, norte da cidade 
de Aripuanã – MT 

- 

14 B-03 Ignimbrito riodacítico 
Grupo Colíder ou 

Teles Pires? 

1801 ± 11 zi 

1778 ± 6 zi 

A 

B 

3 

4 
Furo de sonda, rio Moriru, norte da cidade 

de Aripuanã – MT 

Rochas (sub)vulcânicas, piroclásticas e 
epiclásticas, ácidas a intermediárias, cál- 
cio-alcalinas, de alto-K, metaluminosas a 

peraluminosas. 

12 nd Riolito pórfir Grupo Colíder 1786 ± 17 zi B 1 NW de Paranaíta – MT 

13 nd Riolito pórfir Grupo Colíder 1781 ± 8 zi B 2 SE de Nova Santa Helena – MT 

15 nd nd Grupo Colíder 1773 ± 5 zi B 2 nd 

Tipo-A, magmatismo bimodal relacionado a 
rifts continentais (pós-colisional) 

16 WB-08 Ignimbrito riodacítico 
Grupo Colíder ou 

Teles Pires? 1774 ± 2 zi B 4 
Furo de sonda, rio Moriru, norte da cidade 

de Aripuanã – MT 

18 B-01 Riolito 
Grupo Colíder ou 

Teles Pires? 1770 ± 8 zi B 4 
Furo de sonda, rio Moriru, norte da cidade 

de Aripuanã – MT 

- 

- 19 B-04 Vulcânica máfica 
Grupo Colíder ou 

Teles Pires? 

1780 ± 3 zi 
1776 ± 3 zi 
1764 ± 3 zi B 4 

Furo de sonda, rio Moriru, norte da cidade 
de Aripuanã – MT 

20 A-1 Riolito foliado 
Grupo Colíder ou 

Teles Pires? 1767 ± 2 zi B 4 Alto curso do rio Aripuanã – MT 

Tipo-A, magmatismo intraplaca 
17 nd Riolitos-riodacitos 

Grupo Colíder ou 
Teles Pires? 

1770 ± 18 zi 

MSWD:0.114 C 7 
Garimpo do rio Juma - AM 

Tipo-A, magmatismo bimodal relacionado a 
rifts continentais (pós-colisional) 

21 nd Dacito Grupo Roosevelt 1762 ± 6 zi D 5 Mina do Expedito, NE de Aripuanã - MT 

22 A-2 Riodacito milonítico 
Grupo Colíder ou 

Teles Pires? 1761 ± 4 zi B 4 Alto curso do rio Aripuanã – MT 

Tipo-A, aluminoso, tardi- a pós-colisional
VI LB-73B 

Epidoto-Biotita-Mus- 
covita Metariolito 

Suíte Igarapé das 
Lontras 

1754 ± 6 zi 

1798 ± 8 zi 
(herança) 

D 0 
Alto curso do rio Buiuçu, afluente do rio Aripuanã, AM 

A – U-Pb (multicristais); B – U-Pb (monocristal); C – LA-ICP-MC-MS; D – U-Pb SHRIMP; 0. Este estudo; 1. JICA/MMAJ (2000); 2. Pimentel (2001); 3. Pinho et al. (2001); 4. Pinho et al. (2003); 
5. Neder et al. (2000); 6. CPRM (2003); 7. Brito et al. (2008).
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Tabela 6.3. Dados geocronológicos Sm-Nd em rocha total de amostras provenientes da Folha Sumaúma. 

Unidade rocha Amostra Sm Nd 

147Sm/ 

144Nd 
1s 

143Nd/ 

144Nd 
1s 

f (Sm/ 

Nd) 
ɛNd(0) ɛNd(t) T(dm)

Diabásio Periquito Olivina microgabro UP-R-16B 5,23 20,64 0,153061 9 0,512505 4 -0,22 -2,59 -1,59 1,35 

Diabásio Periquito Gabronorito UP-R-40B 7,58 31,29 0,146440 47 0,512335 22 -0,26 -5,91 -4,76 1,60 

Diabásio Mata-Matá Augita-olivina 
diabásio LB-R-02C2 2,25 8,61 0,158042 156 0,512406 19 -0,20 -4,53 +3,30 1,74 

Diabásio Mata-Matá Olivina gabro RB-R-36D 2,41 10,91 0,13349 16 0,511989 49 -0,32 -12,7 +0,12 2,00 

Suíte Serra da 
Providência 

Leucomonzograni- 
to porfirítico FS-R-28A 16,11 87,46 0,11135 39 0,511734 17 -0,43 -17,63 -0,85 1,95 

Suíte Serra da 
Providência Dacito pórfir MA-R-04 7,69 39,3 0,118273 32 0,511719 13 -0,40 -17,93 -2,51 2,12 

Suíte Serra da 
Providência 

Hastingsita-biotita 
monzogranito 

porfirítico
UP-R-97 13,82 68,84 0,121343 212 0,511738 5 -0,38 -17,56 -2,75 2,16 

Suíte Serra da 
Providência 

Hornblenda-piro- 
xênio-biotita gra- 
nodiorito gnaisse 

FS-R-30A 9,83 51,05 0,11642 61 0,511645 25 -0,41 -19,37 -3,16 2,20 

Suíte Serra da 
Providência Alaskito MA-R-25 13,97 49,59 0,17031 4 0,511647 12 -0,13 -19,33 -6,30 2,57 

Suíte Igarapé das 
Lontras 

Quartzo monzoni- 
to protomilonítico UP-R-95 31,84 185,13 0,10397 117 0,511824 3 -0,47 -15,88 +4,36 1,69 

Suíte Igarapé das 
Lontras 

Sienogranito pro- 
tocataclástico RB-R-14 14,84 85,48 0,10492 35 0,511726 8 -0,47 -17,79 +2,89 1,85 

Suíte Igarapé das 
Lontras Alaskito MA-R-07 11,04 96,68 0,09903 615 0,511455 8 -0,50 -23,08 -1,10 2,11 

Suíte Igarapé das 
Lontras 

Metariolito ignim- 
brítico LB-R-73B 7,52 40,37 0,11526 11 0,511635 14 -0,41 -19,57 -1,24 2,19 

Suíte Teodósia Biotita-hornblen- 
da-tonalito FS-R-44 8,77 46,48 0,114064 108 0,511723 6 -0,42 -17,85 +0,77 2,02 

Suíte Teodósia Biotita monzogra- 
nito porfirítico LB-R-031A 9,71 52,66 0,111459 226 0,511676 12 -0,43 -18,77 +0,44 2,04 

Suíte Teodósia 
Hornblenda-bio- 
tita granodiorito 

gnássico 
FS-R-51 7,69 39,81 0,116706 299 0,511745 8 -0,41 -17,42 +0,61 2,04 

Suíte Teodósia 
Hornblenda-biotita 
ortognaisse gra- 

nítico 
UP-109 10,29 47,25 0,131681 46 0,511929 3 -0,33 -13,83 +0,82 2,07 

Suíte Teodósia Biotita-hornblenda 
quartzo diorito MA-R-06E 5,09 24,84 0,123921 112 0,511808 13 -0,37 -16,19 +0,21 2,10 

Suíte Teodósia Biotita quartzo 
monzodiorito MA-R-09B 7,96 49,32 0,11751 24 0,511694 46 -0,40 -18,41 +1,73 2,14 

Suíte Teodósia Augen gnaisse 
monzogranítico RB-R-16A 14,91 68,86 0,13091 92 0,511801 27 -0,33 -16,33 -1,51 2,29 

Formação Cotovelo  Litarenito vulcâni- 
co vermelho fin UP-R-18 11,55 60,9 0,11464 27 0,511799 28 -0,42 -16,37 +1,96 1,91 

Grupo Colíder Riolito UP-R-69B 30,8 179,43 0,103773 38 0,511645 11 -0,47 -19,37 +2,00 1,94 

Grupo Colíder Riolito FS-R-35 10,39 55,84 0,112449 396 0,511677 13 -0,43 -18,75 +0,62 2,06 

Grupo Colíder Ignimbrito riolítico FS-R-56C 7,7 39,28 0,11856 32 0,511663 19 -0,40 -19,02 -1,07 2,22 

Grupo Colíder Quartzo traquito 
brechóide UP-R-43B 13,08 32,71 0,14163 94 0,511738 18 -0,28 -17,56 -4,92 2,79 
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 Esses valores contrastam entretanto 
com as demais amostras analisadas (riolitos 
e ignimbrito), que indicam valores ɛNd(t) entre 
+2,00 a -1,07 e idade Tdm de 1,94 a 2,22 Ga,
sugerindo a participação de fontes mantélicas
com contribuição local de material crustal
Orosiriano (Tabela 6.3).

6.2.2. Suíte Igarapé das Lontras

6.2.2.1. Resultados U-Pb SHRIMP e LA-MC-
ICP-MS em Zircão

Eventos vulcânicos mais jovens estão 

representados pela Suíte Igarapé das Lontras e 
pelo Grupo Vila do Carmo. Apesar de dominarem 
termos plutônicos, a Suíte Igarapé das Lontras 
possui também representantes vulcânicos, neste 
caso, um metariolito ignimbrítico (LB-73B). A 
rocha está localizada na borda de um stock 
circular intrusivo no Grupo Colíder, na região 
do rio Buiuçu. A amostra apresentou a idade de 
1754,1 ± 6,4 Ma obtida a partir de sete cristais 
concordantes, além de uma idade de 1797,5 ± 
7,6 Ma (com apenas dois zircões), esta última 
considerada herdada do magmatismo Colíder 
(Figura 6.4).

Figura 6.5. Diagrama de ɛNd vs. tempo apresentando o trend de evolução do Nd em representantes de
diversas unidades lito-estratigráficas mapeadas.
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No norte de Mato Grosso, de acordo com 
Pinho et al. (2003), as rochas vulcânicas e 
seus correspondentes plutônicos (Teles Pires), 
podem ter idades tão antigas quanto 1800 Ma, 
constituindo um magmatismo bimodal pós-
colisional (Tabela 6.4). Entretanto, estasidades na 
Folha Sumaúma estão restritas ao magmatismo 
Colíder, que são intrudidos pelas rochas da Suíte 
Igarapé das Lontras.

O magmatismo Teles Pires definido por 
estes autores possui um intervalo de cristalização 
de 1800 a 1760 Ma e engloba tanto a Grupo 
Colíder (1800-1790 Ma), quanto a Suíte Igarapé 
das Lontras (1754 Ma) segundo os critérios 
estabelecidos neste trabalho. Idades similares 
ao magmatismo Igarapé das Lontras na Folha 
Sumaúma podem ser identificados no Mato 
Grosso através dos trabalhos de Néder et al. 
(2000), que datou um granito em 1755 ± 5 Ma 
pelo método U-Pb SHRIMP em zircão (Granito 
Zé do Torno, segundo COSTA, 1999) e de 
Pinho et al. (2003), que analisou um riodacito 
milonítico, obtendo uma idade de 1761 ± 4 Ma 
(Tabela 6.5).

Idades neste intervalo são observadas 
também no Grupo Roosevelt, cuja datação 
de um metadacito produziu idade de 1762 ± 6 
Ma (NÉDER et al., 2000; U-Pb SHRIMP, zircão), 
enquanto outra metavulcânica proveniente do 
rio Roosevelt, idade de 1740 ± 8 Ma (SANTOS 
et al., 2000; U-Pb SHRIMP, zircão). O Grupo 
Roosevelt é de natureza vulcanossedimentar 
(RIZZOTTO et al., 1995; SANTOS et al., 2000), 
formado em ambiente de bacias intermontanas 
e  é  composto   por   riolitos   e   riodacitos  com 

intercalações de rochas metassedimentares 
clásticas e químicas.

As rochas do Grupo Roosevelt foram 
deformadas e metamorfizadas    na  fácies xisto 
verde a anfibolito, com evidências de  retrome-
tamorfismo. idade do evento meta- mórfico é 
atribuída a idade de 1652 ± 42 Ma (PIMENTEL, 
2001) determinada pelo método U-Pb SHRIMP 
em zircão com sobrecrescimentos metamór-
ficos.

Da mesma forma, Pinho (2002a,b) atribui a 
idade de 1662 ± 13 Ma obtida por Pinho et al. 
(2001) em associação vulcânica bimodal 
deformada, como sendo a idade do evento de 
deformação e metamorfismo. O terreno formado 
por essa unidade recebeu a denominação de 
Arco Magmático III (CPRM, 2003), ou arco 
vulcânico-plutônico Japuira-Roosevelt (LEITE et 
al., 2005), desenvolvido entre 1770 e 1740 Ma e 
com idades Sm-Nd Tdm entre 2,65 e 2,32 Ma 
(ɛNd -2,76 a +0,56).

6.2.2.2. Resultados Sm-Nd em Rocha Total

A Suíte Teles Pires apresenta segundo 
Pinho et al. (2003) ɛNd variando de -1,4 a +1,5 
(excepcionalmente +10,7 obtida para um gabro) 
e idades Tdm de 2,20 a 2,02 Ga. Entretanto, as 
idades de cristalização das vulcânicas estuda-
das por Pinho et al. (2003), e consideradas 
pelos autores como Teles Pires (1800-1760 Ma), 
são similares aquelas das vulcânicas Colíder 
(1790-1770 Ma), conforme discutido anterior-
mente.
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Amostra Rocha Unidade Tcrist 
(Ma) ref Sm

(ppm)
Nd 

(ppm)
147Sm/ 
144Nd

143Nd/ 
144Nd εNd (0) εNd(t) T(DM) ref

- Gabro-dioritos (Ingarana?) Suíte Flor da 
Serra 1888, ea 3 - - - - - -2,08 2,34 2

- Série cálcio-alcalina, alto-K Suíte Juruena 1810, ea 4 - - - - - - - -
- Biotita granitos cálcio-alcalinos Suíte Matupá 1872, ea 1 - - - - - -4.3 a -2,7 2,47-2,34 1

Biotita granitos cálcio-alcalinos Suíte Matupá 1872, ea 1 - - - - - -3.09 2,35 2
Granitoides cálcio-alcalinos, alto-K Suíte Paranaíta 1793, ea 5 - - - - - -1,25 2,22 6

LM-76D
Granito porfirítico

P–29 - Monzogranito alterado Série cálcio-alcalina, alto-K? Suíte Paranaíta? 1803 8 0.64 6.61 0.09489 0.511441 −23.4 −0.2 2.04 8
Dioritos e tonalitos cálcio-alcalinos, médio-K Suíte Vitória 1785, ea 2 - - - - - -2,56 2,18 10
Dioritos e tonalitos cálcio-alcalinos, médio-K Suíte Vitória 1785, ea 2 - - - - - ? 2,26 6

-
-

Biotita granito porfirítico Série cálcio-alcalina, médio-alto-K Granito São Pedro 1784, ea 2 -1,11 a +0,65 2,15-2,06 6
A-3 Monzogranito migmatítico Série cálcio-alcalina, alto-K? Suíte São Romão? 1775 8 1.80 14.94 0,11843 0,511614 −20,0 +3.0 2,28 8

A-4 - Hornblenda monzogranito Série cálcio-alcalina, alto-K? Suíte São Romão? 1774 8 1.18 10.01 0.11499 0.511776 −16.8 +1.6 1.95 8
A-7 - Hornblenda monzogranito Série cálcio-alcalina, alto-K? Suíte São Romão? 1774, ea 8 0.93 8.20 0.11152 0.511589 −20.5 −1.1 2,16 8

FBP-150 Granite Série cálcio-alcalina, alto-K? Suíte São Romão? 1774, ea 8 0.82 7.93 0.10245 0.511465 −22.9 −1.4 2.15 8
FBP-90.5 - Granite Série cálcio-alcalina, alto-K? Suíte São Romão? 1774, ea 8 0.90 8.50 0.10618 0.511593 −20.4 +0.2 2.04 8

- Ortognaisses, anfibolitos, migmatito Complexo Nova 
Monte Verde 1774, ea 2 - - - - - ? 2,06-2,00 6

biotita granito Série cálcio-alcalina, alto-K Suíte São Romão 1770, ea 2 - - - - - -1,43 2,17 2
biotita-granada granito gnáissico Série cálcio-alcalina, alto-K Suíte São Romão 1770, ea 2 - - - - - +0,14 2,10 2
A-8 - Hornblenda monzogranite Série cálcio-alcalina, alto-K? Suíte São Romão? 1766 8 1.03 8.39 0.12125 0.511766 −17.0 +0,2 2,09 8

P-18 - Granodiorito foliado Série cálcio-alcalina, alto-K? Suíte São Romão? 1669, ea 8 0.72 5.58 0.12680 0.511805 −16.2 −0.3 2.16 8
P-19 - Tonalite Série cálcio-alcalina, alto-K? Suíte São Romão? 1765, ea 8 1.43 11.26 0.12451 0.511898 −14.4 +2.0 1.94 8

P-20 - Gnaisse Sienogranítico Série cálcio-alcalina, alto-K? Suíte São Romão? 1765, ea 8 2.47 20.84 0.11626 0.511563 −20.9 −3.4 2.30 8
Biotia granito Granito cálcio-alcalino, alto-K Suíte Teles Pires 1757, ea 10 - - - - - ? 2,10 5

riolito Vulcânicas cálcio-alcalinas, alto-K Grupo Colíder 1781 6 - - - - - -3,75 2,34 6
- Vulcânicas cálcio-alcalinas, alto-K Grupo Colíder 1781 6 - - - - - -1,31 a +0,55 2,28-1,94 6

Fi-02.027 Riolito Tipo-A, magmatismo bimodal? Suíte Teles Pires? 1778, ea 8 0.64 5.40 0.11740 0.511701 −18.3 -0,2 2,11 8
B-03.150 - Riolito Tipo-A, magmatismo bimodal? Suíte Teles Pires? 1778 8 1.07 8.82 0.11976 0.511706 −18.2 -0,7 2,16 8

WB-08 - Ignimbrite Tipo-A, magmatismo bimodal? Suíte Teles Pires? 1774 8 0.76 6.82 0.10966 0.511574 −20.8 −0.9 2.14 8
A-1 - Metariolito Tipo-A, magmatismo bimodal? Suíte Teles Pires? 1767 8 0,84 6,84 0,11969 0,511669 −18,9 −1,4 2,20 8

B-04.060 - Basalto Tipo-A, magmatismo bimodal? Suíte Teles Pires? 1764 8 0.63 4.74 0.12993 0.511924 −13.9 +1,3 2,02 8
Fi-02.115 - Gabro Tipo-A, magmatismo bimodal? Suíte Teles Pires? 1764, ea 8 5.71 33.17 0.16883 0.512860 +4.3 +10.7 n.d. 8

Fi-05.080 - Basalto Tipo-A, magmatismo bimodal? Suíte Teles Pires? 1764, ea 8 0,10 0,84 0.12293 0.511783 −16.7 +0,1 2,10 8
FG-2.162 - Basalto Tipo-A, magmatismo bimodal? Suíte Teles Pires? 1764, ea 8 0.50 3.62 0.13617 0.512007 −12.3 +1.5 2.02 8

TTabela 6.4. Compilação de dados Sm-Nd do norte do MT. do MT.

Idades modelo (TDM) calculadas usando o modelo de DePaolo (1981) para evolução neodímio no manto empobrecido. Observações: ea: idade estimada; ref: referências - 1. Moura (1998); 2. CPRM (2005); 3. Santos et 
al. (2000); 4. JICA / MMAJ (2000); 5. Santos (2000); 6. Pimentel (2001); 7. Pinho et al. (2001); 8. Pinho et al. (2003); 9. Neder et al. (2000); 10. CPRM (2003).
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Características Ident. Código Rocha Unidade Idade (Ma) Met. Ref Obs

Biotita monzo- e sienogranitos, rosa a cinza, equigranulares 
de grão médio a grosso e porfiríticos, cálcio-alcalinos, meta-
luminosos a peraluminosos (similar a granitos tipo I).

1 nd nd Suíte Matupá 1872 ± 12 zrn A 1 nd

Biotita sienogranito (dominante), monzogranitos, granodiori-
tos e monzonitos subordinados. Série cálcio-alcalina, alto-K, 
meta a peraluminosa (arcos vulcânicos de argens continen-
tais ativas?).

2 nd nd Suíte Juruena 1848 ± 17 zrn C
3 nd nd Suíte Juruena 1823 ± 35 zrn C

4 Norte da Folha Vila Guarita-MT 
4 Norte da Folha Vila Guarita-MT

4 nd nd Suíte Juruena 1817 ± 57 zrn C 4 Norte da Folha Vila Guarita-MT

Granitoides cálcio-alcalinos de médio a alto-K e composição 
monzonítica, monzogranítica e sienogranítica.

9 nd nd Suíte Paranaíta 1793 ± 6 zrn C 4 nd
6 nd nd Suíte Paranaíta 1803 ± 16 zrn C 4 nd
8 nd nd Suíte Paranaíta 1801 ± 8 zrn C 4 nd
5 nd nd Suíte Paranaíta 1816 ± 57 zrn C 4 nd

7 P29 Monzogranito alterado Suíte Paranaíta? 1803 ± 2 zrn C 7 Estrada Coniza-Mina Bzi 
Aripuanã - MT

nd 6 nd nd Sienito Cristalino 1806 ± 3 zrn E 8 nd

Dioritos e tonalitos cálcio-alcalinos, médio-K, metaluminosos, 
localmente peraluminosos, range homogêneo de SiO2 (média 
de 62%).

23 nd Tonalito Suíte Vitória 1785 ± 8 zrn E 2 nd

Granitos sin-cinemáticos, anisótropos, de aspecto sigmoidal, 
composição  granítica  e  granodiorítica,  orientados segundo 
direção NW/SE. Ocorrem  deformados  e metamorfizados na 
fácies  xisto-verde  a  anfibolito  médio.  Suíte cálcio-alcalina, 
médio-alto-K, metaluminosa  a  peraluminosa (arco vulcânico 
a pós-colisional).

24 nd Biotita granito porfirítico Granito São Pedro 1784 ± 17 zrn C 2 nd

Rochas de composição predominantemente granítica, natu-
reza cálcio-alcalina a subalcalina, alto potássio e  formadas 
em ambiente tectônico pós-colisional. (porém deformadas e 
raramente isótropas).

nd nd Granito São Romão 1770 ± 9 zrn E 2 nd
25 A-3 Monzogranito Suíte São Romão? 1775 ± 13 zrn C 7 Alto curso do rio Aripuanã – MT
26 A-4 Monzogranito Suíte São Romão? 1774 ± 4 zrn C 7 Alto curso do rio Aripuanã – MT

27 - Biotita metagranito fino
protomilonítico Suíte São Romão 1770 ± 9 zrn C 2 Área-tipo - MT

28 A-8 Monzogranito Suíte São Romão? 1766 ± 5 zrn C 7 Alto curso do rio Aripuanã – MT

29 P-21 Granodiorito foliado Suíte São Romão? 1765 ± 3 zrn C 7 Estrada Colniza-Mina  
Aripuanã - MT

Rochas  de  composição variando de qz gabroicas, passando 
por  termos  quartzo  monzodioríticas a quartzo monzoniticas, 
a graníticas (termos dominantes), com assinatura  cálcio-alcali-
na de alto K metaluminosa

IV RB-16A
biotita-hornblenda   
monzogranito milo-

nítico  (augen gnaisse)
Granito Teodósia 1756 ± 10 E 0 Rio Roosevelt, AM

V LB-31A Hornblenda-Biotita
Monzogranito Granito Teodósia 1758 ± 5 zrn D 0 Cach. Teodósia, Rio Aripuanã AM

Corpos graníticos, pós-orogênicos, não deformados, cálcio -
alcalinos de alto-K, plutônicos e subvulcânicos, compostos 
dominantemente por biotita granitos avermelhados com 
rochas subvulcânicas subordinadas. Stocks e batólitos sub-
circulares a elipsoidais, controlados por estruturação regional 
WNW-ESE.

32 A-6 Gnaisse monzogranítico Suíte Teles Pires? 1759 ± 3 zrn B 7 Alto curso do rio Aripuanã – MT

31 GM-10 Biotita granito Suíte Teles Pires 1757 ± 16 zrn B 6 SE de Terra Nova do Norte - MT

nd 30 Nd Granito Granito  Zé  do Torno? 1755 ± 5 zrn E 5 Mina do Expedito, NE de 
Aripuanã - MT

Tabela 6.5. Dados geocronológicos U-Pb e Pb-Pb evaporação em zircão de séries plutônicas ácidas orosirianas do norte do MT e do sul do AM.

A – Pb-evap; B – U-Pb (multicristais); C – U-Pb (monocristais); D – LA-ICP-MC-MS; E – U-Pb SHRIMP; zrn = zircão. Este estudo; 1. Moura (1998); 2. CPRM (2005); 3. Santos et al. (2000); 4. JICA/MMAJ (2000);             
5. Neder et al (2000); 6. Pimentel (2001); 7. Pinho et al. (2003); 8. CPRM (2003).; 8. CPRM (2003).
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Os dados Sm-Nd da “Suite Teles Pires” de 
Pinho et al. (2003) reforçam essa similaridade, 
uma vez que as vulcânicas Colíder estudadas por 
CPRM (2005) possuem ɛNd(t) variando de -3,75 
e +0,55, com idades Tdm de 2,34 a 1,94 Ga 
(PIMENTEL, 2001). Estas características indicam 
possivelmente presença de fontes mantélicas 
(orosirianas?) contaminadas em diferentes quan-
tidades por material crustal siálico (transama-
zônico e/ou arqueano?).

Na Folha Sumaúma, boa parte das amostras 
da Suíte Igarapé das Lontras (LB-73B, MA-07) 
apresentou valor de ɛNd(t) variando de -1,24 a 
-0,60 e idades Tdm de 2,19 a 2,11 Ga, dentro do
intervalo obtido por Pimentel (2001). Já as
amostras RB-14 e UP-95 apresentam ɛNd(t)
positivo (+2,89 e +4,36) e Tdm próximo da idade
de cristalização (1,85 Ga e 1,69 Ga), sugerindo
uma origem eminentemente juvenil, sem parti-
cipação significativa de material crustal (Tabela
6.3, Figura 6.5).

6.2.2.3. Resultados Ar-Ar Step Heating em 
Minerais

   Três filonitos associados a zonas de 
cisalhamento regionais, e cujos protólitos são 
(micro)granitos da Suíte Igarapé das Lontras, 
foram  selecionados para datação pelo método  Ar/
Ar  step heating   em   muscovita   e   sericita. Dois

deles são provenientes do corredor de defor-
mação NW-SE do rio Roosevelt, representados 
por muscovita-quartzo-biotita xistos, produtos 
finais do cisalhamento associado a metamor-
fismo de baixa a moderada temperatura ao qual 
foram submetidos os microgranitos (ultrami-
lonitos). A muscovita e a sericita das amostras 
UP-25C e UP- 27A forneceram idades plateau 
respectivamente de 1466,5 ± 1,4 Ma (1ẟ e 
1467,6 ± 0,8 Ma (1ẟ) (Figura 6.6a,b), definindo 
uma idade máxima do resfriamento para um 
evento tectono-termal de 420⁰ a 510⁰C na 
região, de acordo com o intervalo de tempe-
ratura de bloqueio estimada  para o sistema Ar-
Ar para muscovitas (Kirschner  et al., 1996a,b).

Estas idades são aproximadamente 15 Ma 
mais jovens do que a obtida pelo mesmo  
método para o anfibólio (~580⁰C; KAMBER et 
al., 1995) dos milonitos da Suíte Teodósia 
(RB-16A, vide Figura 6.6c). Analisando as 
idades da muscovita e do anfibólio das rochas 
analisadas, e a temperatura de bloqueio no 
sistema Ar-Ar pode-se estimar uma taxa de 
resfriamento variando de 5⁰C/Ma a 11⁰C/Ma para 
o corredor de deformação NE-SW  existente no
rio Roosevelt. Correlações regionais  deste even-
to de 1,46 a 1,48 Ga são discutidos  brevemente
durante a exposição dos dados geocronológicos
da Suíte Teodósia.
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Figura 6.6. Diagramas com espectros de idades Ar-Ar step heating obtidas em (a) muscovita de um filonito 
(UP-27A), cujo protólito provável é um microssienogranito ultramilonítico (hidrotermalizado) da Suíte Igarapé 
das Lontras; (b) em sericita de metamicrogranito milonítico (UP-25C). Suíte Igarapé das Lontras; (c) anfibólio 
de biotita-hornblenda monzogranito milonítico (augen gnaisse) da Suíte Teodósia (RB-16A); (d) muscovita de
filonito (FS-66A), cujo protólito provável é um microssienogranito ultramilonítico (hidrotermalizado) da Suíte 
Igarapé das Lontras.

A terceira amostra de filonito (muscovita-
quartzo xisto), coletada no rio Buiuçu (FS-66A), foi 
selecionada visando determinar a idade do evento 
tectono-termal de baixa a média temperatura, 
responsável pela implantação (ou reativação) da 
zona de falha do Buiuçu, de direção ENE-WSW 
a NE-SW. A muscovita dessa amostra forneceu 
idade plateau de 1300,1 ± 1,4 Ma (1ẟ (Figura 
6.6d), refletindo a idade máxima do resfriamento, 

sugerindo a atuação de um evento 160 Ma mais 
jovem, com temperaturas da ordem de 420⁰C a 
510⁰C (KIRSCHNER et al., 1996a,b) na região. 
Essa idade pode ser interpretada como reflexo 
do orógeno Sunsás no domínios Roosevelt-
Aripuanã e Juruena. No domínio Jamari as 
rochas com idade de cristalização em 1,31 Ga 
são atribuídas à Suíte São Lourenço-Caripunas 
(CPRM, 2007).
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Já as rochas geradas durante o intervalo 
de 1,49 Ga a 1,42 Ga são atribuídas a 
orogênese Rondoniana-San Ignácio, enquanto as 
produzidas entre 1,30 e 1,00 Ga seriam produto 
da orogênese Sunsás (SCANDOLARA, 2006). 
No caso da Folha Sumaúma, poder-se-ia 
interpretar o corredor de deformação NW-SE 
do rio Roosevelt como relacionado  orogenia 
Rondoniana-San Inácio e a zona de falha NE-
SW do Buiuçu (reativação?) como produto da 
orogenia Sunsás. Ou seja, essas evidências 
mostram que eventos dessa idade e magnitude 
tiveram açes reflexas no interior da Província 
Juruena, mais especificamente nos domínios 
Roosevelt-Aripuanã e Juruena.

Entretanto, CPRM (2003) acredita que 
há evidências de uma longa e única evolução 
orogênica, iniciada desde 1,45-1,42 Ga e 
concluída em 1,0 Ga. O autor sustenta que nessa 
evolução única, as rochas geradas mantêm a 
mesma direção geral de convergência (sentido 
geral para N50⁰E e N70⁰E), originando uma série 
de arcos sucessivos, sem que tenham ocorrido 
hiatos temporais importantes. Dados U-Pb 
SHRIMP em zircão e titanita, supostamente 
indicam que o orógeno Sunsás desenvolveu-se 
em um amplo intervalo de tempo (1450-1100 
Ma), correspondendo a um ciclo orogênico 
completo. Nesse caso, isto levaria as rochas 
originadas nesse período a serem interpretadas 
como produto de um longo ciclo orogênico.

6.3. Suítes Graníticas: Teodósia e Serra da 
Providência

 Além da Suíte Igarapé das Lontras com 
termos plutônicos e (sub)vulcânicos, a Folha 
Sumaúma caracteriza-se pela presença de 
variedades plutônicas félsicas de ampla distri-
buição territorial, cujos resultados refletem 
idades e ambientes tectônicos distintos. Ocorrem 
ainda  mais  dois  evento  plutônicos  félsicos,  re-      

presentados  pela  associação cálcio-alcalina da 
Suíte Teodósia, de idade orosiriana e pelo 
magmatismo calimiano, tipo A, com rochas 
charnockíticas associadas, da Suíte Serra da 
Providência. 

6.3.1. Suíte Teodósia

6.3.1.1. Resultados U-Pb SHRIMP e LA-MC-
ICP-MS em Zircão e Ar-Ar Step Heating

Um exemplar da fácies monzogranítica foi 
coletado na cachoeira da Teodósia, rio Aripuanã, 
para determinação da idade de cristalização 
(LB-31A) pelo método U/Pb SHRIMP II em 
zircão. A amostra é um biotita monzogranito 
cinza, discretamente mosqueado, cuja análise de 
nove zircões produziu uma idade concordante de
1757,9 ± 4,7 Ma (Figura 6.7). A outra amostra 
selecionada desta suíte é um hornblenda mon-
zogranito milonítico (augen gnaisse), localizado 
no rio Roosevelt (RB-16A). Pelo método U/Pb LA-
MC-ICP-MS em zircão foi possível determinar 
uma idade de cristalização de 1756 ± 10 Ma 
(Figura 6.8), utilizando-se 23 cristais incolores, 
com prismas longos e bipiramidais. A maioria é 
bem límpida, e poucos apresentam inclusões e/ou 
fraturas. Ambas as idades são similares se 
superpondo dentro da margem de erro, não 
havendo diferença, portanto, entre o tipo isótropo 
e o deformado.

A amostra RB-16A, por se tratar de um 
milonito de alta temperatura, teve o anfibólio 
datado pelo método Ar/Ar stepwise heating a fim 
de investigar a idade deste evento tectono- 
termal. Os resultados do espectro do anfibólio 
nessa amostra resultaram numa idade plateau de  
1482 ± 1,3 Ma (Figura 6.6c), sugerindo na área  a 
atuação de um evento Calimiano de ~580oC, que 
é o intervalo de temperatura de bloqueio 
estimada para o sistema Ar-Ar em anfibólio 
(KIRSCHNER et al., 1996a,b).
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Figura 6.7. Diagrama de Concórdia contendo 
resultado de análise geocronológica pelo método U-
Pb SHRIMP II em zircão para um biotita 
monzogranito (LB-31A) da Suíte Teodósia.

Na região estudada, eventos termais da 
ordem de 600oC com 1,48 Ga não são 
conhecidos na literatura, mas vêm confirmar 
tanto os resultados obtidos em muscovita 
(420-510⁰C; Figuras 6.6a,b), quanto nos 
resultados das populações de zircões detríticos 
identificados pelo método U/Pb, sobretudo no 
Grupo Beneficente (~1460 Ma), similares em 
idade às rochas do embasamento do oeste de 
Mato Grosso (GERALDES et al., 2001), cujas 
idades variam de 1,48-1,42 Ga (batólito Santa 
Helena).

Comparativamente com as demais suítes 
cálcio-alcalinas do norte do Mato Grosso (Tabela 
6.5), entre elas as suítes Juruena (1850-1820 
Ma), Paranaíta (1815-1790 Ma), Vitória e São 
Pedro (1785 Ma), a Suíte Teodósia 
apresenta-se cerca de 90 a 25 Ma mais 
jovem. A Suíte Teodósia coincide em termos 
cronológicos com a Suíte São Romão 
(1775-1765 Ma), cuja área-tipo apresenta idade 
de 1770 ± 9 Ma (Pimentel, 2001), e embora 
esta última apresente-se 10 Ma mais antiga, 
ambas se superpõem dentro da margem de erro 
analítico.

6.3.1.2. Resultados Sm-Nd em Rocha Total

Figura 6.8. Diagrama de Concórdia contendo 
resultado de análise geocronológica pelo método U-
Pb LAMC-ICP-MS em zircão para um augen gnaisse 
(RB-16A) da Suíte Teodósia.

    As suítes cálcio-alcalinas de 1,78-1,76 Ga 
mais expressivas do norte do Mato Grosso, como 
os granitos São Romão (ɛNd -3,4 a +3,0 e Tdm 
2,30 Ga e 1,95 Ga; PINHO et al., 2003; CPRM, 
2005) e Vitória (ɛNd -2,56 e Tdm 2,18 Ga e 2,26 
Ga; PIMENTEL, 2001; CPRM, 2003) além do 
Granito São Pedro (ɛNd -1,11 a +0,65 e Tdm 2,15 
Ga e 2,06 Ga, PIMENTEL, 2001), apresentam 
assinatura isotópica do Nd muito similar. 

Na Folha Sumaúma a Suíte Teodósia tam-
bém apresentou valores de ɛNd variando entre 
negativo e positivo (-1,51 até +1,73), obtidos, 
respectivamente, em augen gnaisse monzogra-
nítico e em quartzo monzodiorito, embora boa 
parte do conjunto analisado tenha apresentado 
ɛNd ligeiramente positivo (+0,82 a +0,21), com as 
idades Tdm variando de 2,29 Ga a 2,02 Ga 
(Tabela 6.3, Figura 6.5). Ou seja, as séries cálcio-
alcalinas desta província possuem em geral ɛNd 
variando de positivo a raramente negativo e 
idades Tdm riacianas (Tabela 6.4), indicando a 
participação de fontes mantélicas com contri-
buição local de fontes crustais na geração deste 
magmatismo.

Da mesma forma, a Suíte Paranaíta, 
apesar  de  mais antiga (1,81-1,79 Ga),  apresenta 

| Geologia e Recursos Minerais da Folha Sumaúma (SB.20-Z-D)  |



180

conteúdo isotópico (ɛNd -0,20 a +1,25 e Tdm 
2,22-2,04 Ga; PIMENTEL, 2001; PINHO et al., 
2003) compatível com as suítes cálcio-alcalinas 
mais jovens. Apenas a Suíte Matupá (1,87 Ga) 
possui assinatura de Nd destoante (ɛNd -4,3 a 
-2,7 e Tdm 2,47-2,34 Ga; MOURA, 1998; CPRM,
2005), refletindo uma participação mais intensa
de crosta continental arqueana na sua gênese
(Tabela 6.4).

6.3.2. Suíte Serra da Providência 
6.3.2.1. Resultados Pb-Pb Evaporação em 
Zircão

 A amostra FS-28A foi selecionada para a
datação geocronológica pela técnica Pb/Pb eva-
poração em zircão. Esta representa a fácies 
principal da Suíte Serra da Providência na Folha 
Sumaúma e está localizada próximo a vila 
Maravilha (BR-230). A rocha é um biotita monzo-
granito ovóide (wiborgito) isótropo e contou ape-
nas com dois cristais com resultados confiáveis, 
fornecendo uma idade média de 1533,6 ± 4,2 Ma, 
apesar de quase 30 cristais terem sido utilizados 
durante a análise (Figura 6.9).

Apesar dos poucos zircões utilizados para 
definir a idade mínima de cristalização, a mesma 
está em consonância com as idades obtidas na 
área-tipo da Suíte Serra da Providência em 
Rondônia (TOSDAL et al., 1996; BETTEN-
COURT et al.,1999) e em outros granitos 
correlacionados, localizados em Mato Grosso, 
como por exemplo o Granito Aripuanã 
(RIZZOTTO et al., 2002), provavelmente vincula-
da  aos  estágios  finais  deste  magmatismo.   Os 

referidos  granitoides  foram datados tanto pela 
técnica Pb/Pb evaporação quanto por outros 
métodos e apresentam um intervalo de idades 
variando de 1530 a 1600 Ma (Tabela 6.6).

Um riodacito pórfiro (MA-04), associado a 
tufos ácidos e situado no baixo curso do rio 
Guariba, foi datado também pelo método Pb-Pb 
evaporação em zircão. A idade obtida foi 
considerada como idade mínima de cristali-
zação, apresentando um patamar estabilizado 
em 1535,8 ± 2,3 Ma a partir de quatro zircões 
analisados (Figura 6.10). Essa idade coincide 
com as idades da soleira máfica do Mata-Matá 
(veja discussão abaixo) e do granito rapakivi da 
Suíte Serra da Providência (Tabela 6.6), 
podendo representar o componente extrusivo 
deste magmatismo. As heranças obtidas nesse 
riodacito  refletem um intervalo de aproximada-
mente 1750 a 1775 Ma (três zircões), prove-
nientes das rochas encaixantes graníticas regio-
nais (suítes Igarapé das Lontras e Teodósia).  

Piroxênio granodioritos gnáissicos, asso-
ciados com os granitos da Suíte Serra da Provi-
dência, também foram submetidas à técnica Pb-
evaporação em zircão. Da mesma forma que o 
biotita monzogranito (FS-28A), a amostra sele-
cionada (FS-30A) apresentou poucos grãos 
aproveitáveis para utilização no cálculo da idade. 
Dois cristais foram aproveitados para definir uma 
idade média de 1575,6 ± 12,7 Ma interpretada
como idade mínima de cristalização (Figura 
6.11a), embora 26 cristais tenham sido testados 
durante a análise. Além destes, outros dois 
zircões forneceram uma idade média de 1715,4 
± 8 Ma (Figura 6.11b), interpretada como   sendo 
de origem herdada.
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A – Pb-evap; B – U-Pb (monocristais); C U-Pb SHRIMP; 0. Este estudo; 1. Tosdal et al (1996); 2. Bettencourt et al. (1999); 3. Rizzotto et al. (2002).

Figura 6.9. Diagrama contendo resultado de análise
geocronológica pelo método Pb-Pb evaporação em
zircão para um biotita monzogranito porfirítico (FS-
28A) da Suíte Serra da Providência.

Figura 6.10. Diagrama contendo resultado de análise
geocronológica pelo método Pb-Pb evaporação em
zircão para um riodacito pórfiro (MA-04) correla-
cionado ao evento magmático Serra da Providência.

Figura 6.11. Diagrama contendo resultado de análise geocronológica pelo método Pb-Pb evaporação em 
zircão de um hornblenda-piroxênio-biotita granodiorito gnáissico (FS-30A) da Suíte Serra da Providência: (a) 
Idade mínima de cristalização e (b) Idades herdadas.

Características Ident código Rocha unidade Idade (Ma) Mét. ref Obs

Suíte subalcalina, metalumi-
nosa a fracamente peralumi-
nosa, e assinatura compatí-
vel com a dos granitos tipo 
A (AMCG)

37 Biotita sienogranito porfirítico Suíte Serra da Providência 1606 ± 24 zi B 1 -

Hornblenda-biotita monzogranito Suíte Serra da Providência 1573 ± 15 zi B 2 -

38 Piterlito Suíte Serra da Providência 1566 ± 5 zi B 2 -
39 Wiborgito Suíte Serra da Providência 1566 ± 3 zi B 2 -

40 Biotita sienogranito pórfir Suíte Serra da Providência 1554 ± 47 zi B 1 -

IX FS-30A Wiborgito Suíte Serra da Providência 1533,6 ± 4,2 A 0 Granito Vila 
Maravilha

41 Quartzo-sienito Suíte Serra da Providência 1532 ± 5 zi B 2 Maciço União

Sienogranitos porfiríticos
grossos a microfaneríticos

42

43
Biotita sienogranito porfíritico Granito Aripuanã

1546 ± 5 zi

1537 ± 7 zi

A

C
3 -

(Sub)vulcânicas ácidas VIII MA-04 Riodacito pórfir Suíte Serra da Providência 1535,8 ± 2,3 zi A 0 Rio Guariba

Piroxênio granitoides VII FS-30A Piroxênio granodiorito gnáissico Suíte Serra da Providência 1575,6 ± 12,7 zi A 0

Tabela 6.6. Dados geocronológicos U-Pb e Pb-Pb evaporação em zircão de séries plutônicas (e vulcâncias)
ácidas calimianas do norte do Mato Grosso e do sul do Amazonas.
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6.3.2.2. Resultados Sm-Nd em Rocha Total

Segundo Scandolara (2006), características 
isotópicas de Nd da Suíte Serra da Providência 
em Rondônia sugerem fontes heterogêneas para 
este magmatismo, com significativa se diferen-
ciadas contribuições de crosta antiga. Os valores 
obtidos por Scandolara (2006) admitem distri-
buição das fontes em quatro grupos principais: (i) 
Tdm = 1,75-1,86 Ga; ɛNd(t) = -0,7 a +2,2; (ii) Tdm 
= 1,91-1,99 Ga; ɛNd(t) = -0,2 a -1,5;(iii) Tdm = 
2,00-2,26 Ga; ɛNd(t) = -0,5 a -3,6 e (iv) Tdm = 
2,50-2,55 Ga; ɛNd(t) = -5,8 a -9,6.

Na Folha Sumaúma foram obtidos valores 
de ɛNd(t) e idades Tdm bastante variáveis (Tabela 
6.3, Figura 6.5), coincidindo com pelo menos três 
grupos descritos por Scandolara (2006): (i) ɛNd(t) 
-0,85 e Tdm = 1,95 Ga (FS-28A, leucomonzo-
granito porfirítico);  (ii) ɛNd(t) -3,16 e -2,15 e Tdm
= 2,20-2,12 Ga (UP-30A, hornblenda-piroxênio-
biotita grano-diorito gnaisse; MA-04, dacito pórfiro;
e UP-97, hastingsita-biotita monzogranito porfi-
rítico); e (iii) ɛNd(t) -6,30 e Tdm = 2,57 Ga (MA-25,
alaskito). Esses dados indicam para o
magmatismo Serra da Providência, tanto em
Rondônia quanto no sul do Amazonas, uma
origem baseada em fontes crustais juvenis do
Orosiriano com contribuição progressiva de fontes
crustais siálicas do Orosiriano ao Arqueano.

6.4. Rochas Vulcânicas, Vulcanoclásticas  
e Sedimentares: Grupos Vila do Carmo e 
Beneficente

6.4.1. Grupo Vila do Carmo

6.4.1.1. Resultados U-Pb SHRIMP

A amostra LB-14A, pertencente ao Grupo 
Vila do Carmo, é representada por um (meta) 
quartzo arenito e foi submetida para a análise 
geocronológica através do método U-Pb 
SHRIMP, apresentando 28 idades distribuídas 
nas seguintes populações de  zircões  detríticos 

(Figura 6.12): 1744 Ma (13), 1808 Ma (5), 1842 
Ma (4) e 1981 Ma (6).

Figura 6.12. Histograma e curva gaussiana de 
probabilidade para as idades de zircões detríticos de 
um quartzo arenito (amostra LB-14A) do Grupo Vila 
do Carmo. Idades obtidas pelo método U/Pb 
SHRIMP II.

Sob o aspecto da análise de proveniência 
de zircões da referida amostra (LB-14a), algumas 
considerações podem ser feitas:

1 – Os zircões mais velhos cujas idades 
herdadas estão próximas a 1,98 Ga sugerem 
fontes oriundas de regiões mais a leste no 
preenchimento sedimentar da bacia Vila do 
Carmo, relacionando-se ao Domínio Tapajós 
(2,03–1,88 Ga) proposto por Santos (2003) 
(Figura 6.13);

2 – Uma população de zircões detríticos 
situados no intervalo 1,84-1,74 Ga sugere 
proveniência do Domínio Roosevelt-Juruena, 
cuja idade máxima em 1,82 Ga foi estabelecida 
por Santos (2003) e em cujo domínio a bacia 
Vila do Carmo se instalou. Nesse domínio há 
um nítido intervalo de tempo balizado por zircões 
com idades em 1,76–1,74 Ga, passível de 
estabelecer o principal período de aporte 
sedimentar do Grupo Vila do Carmo. O 
vulcanismo Colíder, cujas idades foram obtidas 
neste estudo no intervalo 1,80-1,78 Ga participa 
discretamente como área-fonte para a 
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cobertura, diferentemente de outras bacias 
sedimentares proterozoicas do Cráton Ama-
zonas onde o vulcanismo se faz presente como 
fonte de detritos (p.ex., Surumu, Iricoumé). De 
modo similar, as idades herdadas no intervalo 
1,84–1,80 Ga reforçam idades compatíveis com 
a evolução dos domínios Roosevelt–Aripuanã e 
Juruena.

O Grupo Roosevelt com uma idade U-Pb  

SHRIMP em 1740 ± 8 Ma (SANTOS et al., 2002) 
registra contemporaneidade com a bacia Vila do 
Carmo. Santos et al. (2000) obtiveram uma 
idade imprecisa de 1691 ± 73 Ma para um tufo 
da região de Presidente Médici, Rondônia, asso-
ciada ao Grupo Beneficente. Uma vez estabele-
cida a idade mínima U-Pb de 1,57 Ga para a 
sucessão Vila do Carmo (BETIOLLO et al., 
2009a), o referido valor em 1,69 Ga se mostra 
passível de correspondência com esta unidade.

Figura 6.13. Províncias geocronológicas e domínios estabelecidos por Santos (2003): Nova Brasilândia 
(1.45-1.10 Ga); Roosevelt Juruena (1,82-1,54 Ga); Tapajós (2.03-1.88 Ga) e Iriri-Xingu (3.00-2.50 Ga). Área 
do estudo em vermelho e setas indicando a possível proveniência dos zircões detríticos na sedimentação do
Grupo Vila do Carmo.

Na porção noroeste de Mato Grosso, Leite 
e Saes (2003) estabeleceram uma idade 
máxima Pb-Pb em 1,74 Ga para zircões 
detríticos de uma fácies conglomerática fluvial 
incluída no o Grupo Beneficente. Neste estudo, 
a bacia Beneficente é considerada mais antiga, 
teve evolução no Paleoproterozoico e mantém 
uma discordância regional com a sobrejacente 
Sequência Dardanelos que inclui o Grupo Caiabis. 
A  idade  de  1,74 Ga  encontrado  pelos autores 

registra forte correspondência com as idades 
obtidas para os grupos Roosevelt e Vila do Carmo
(Tabela 6.7). Neste caso, as duas sequências
deposicionais proterozoicas definidas por Leite e 
Saes (2003), Beneficente (1,7-1,3 Ga) e Dardane-
los (1,3-1,0 Ga), ambas representando fases dis-
tintas de estiramento crustal e rifteamento no 
SW do Cráton Amazônico, merecem revisão à luz 
dos novos dados geocronológicos obtidos neste 
estudo. Emprega-se o termo “Vila do Carmo” em
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Tabela 6.7. Tabela de distribuição de zircões detríticos (herdados), de idade de sedimentação e de 
magmatismo máfico (sill) dos grupos Vila do Carmo e Beneficente. A linha pontilhada representa uma 
discordância regional.

Na região do rio Juma, notadamente no 
garimpo “Eldorado do Juma”, a sequência vulca-
noclástica, clástica e vulcânica confirma valores 
U-Pb (idades LA-ICP-MS em zircão; BRITO et
al., 2010) correlacionáveis às populações obti-
das para o Grupo Vila do Carmo, sendo obser-
vadas, contudo, áreas-fontes mais distais ou
retrabalhadas com faixa de idades 2,15–2,74
Ga (domínios Iriri-Xingu e Tapajós, Figura 6.13).

3 - A bacia Vila do Carmo, com idades 
no intervalo 1,76–1,74 Ga se apresenta em 
discordância regional (Calimiano) com a bacia 
Beneficente (fase pós-rifte), esta, com idade 
máxima estabelecida neste estudo em 1,43 Ga 
(vide discussão adiante). A evolução da bacia Vila 
do Carmo pode ser entendida através de uma 
fase de subsidência tectônica (MACKENZIE, 
1978; WHITE; MACKENZIE, 1989), onde o 
magmatismo Mata-Matá em 1,57 Ga balizaria 
sua idade mínima.

4 - De acordo com a classificação de 
Klemme (1980), a bacia vila do Carmo se 

enquadra no tipo III - rifte, intracontinental 
cratônica e de margem continental passiva. A 
fase rifte se caracteriza por falhamentos normais 
(sintéticos e antitéticos), lístricos, falhas sin- 
sedimentares com crescimento de seção e altos 
estruturais internos à bacia, gerando sistemas 
de hemigráben (ou meio-gráben). É uma bacia 
em forma de cunha cuja sedimentação da fase 
rifte se apresenta em onlap junto às rochas do 
embasamento e em uma posição distal àquela 
de seu sistema de falhamentos.

6.4.1.2. Resultados Sm-Nd em Rocha Total

Estudos isotópicos de Nd efetuados por 
Brito et al. (2008) na região do Eldorado do 
Juma, localizada na Folha Mutum e a norte da 
área mapeada, mostram ɛNd (t=1,77Ga) 
variando de -1,2 a -12 nas rochas sedimentares 
e ɛNd (t=1,77Ga) de -2 a -6 nas rochas 
vulcânicas, cujas idades modelo Tdm variam de 
2,19 a 2,29 Ga, sendo duas delas em torno de 
2,9 Ga. Estes dados  indicam  uma  participação 

substituição a “Beneficente” para representar 
a sedimentação estateriana com idades entre 
1,76 e 1,74 Ga (ao invés de 1,7-1,3 Ga), sendo 
necessários estudos de proveniência de zircões 
que possibilitem definir a idade da sedimentação 
Dardanelos na sua área-tipo, no rio Aripuanã 

(ALMEIDA; NOGUEIRA FILHO, 1959). A 
manutenção da denominação “Beneficente” se 
faz a partir do registro de um intervalo de 
sedimentação mais jovem e Calimiano 
(1,43-1,08 Ga) obtido na localidade-tipo e que 
será abordado adiante.

| CPRM Levantamentos Geológicos Básicos |



185

importante de fontes crustais riacianas a arquea-
nas na geração deste magmatismo. Apesar de 
ainda incerto, é possível correlacionar esta 
sequência ao Grupo Vila do Carmo, embora os 
autores tenham apontado um asimilaridade 
composicional e cronológica com a Suíte Teles 
Pires no sentido de Pinho et al.(2003).

Apenas uma amostra correspondente ao 
Grupo Beneficente na Folha Sumaúma foi 
analisada pelo método Sm-Nd rocha total 
(Tabela 6.3, Figura 6.5). Trata-se de um litarenito 
vulcânico (UP-18B) cuja assinatura isotópica 
[ɛNd(t=1,74)+1,96 e TDM=1,91 Ga] indica fontes 
juvenis para seu substrato, contrastando com os 
dados isotópicos apresentados por Brito et al. 
(2008, 2010). Por outro lado essa assinatura 
isotópica guarda semelhança com parte do 
Grupo Colíder deste estudo, especialmente os 
riolitos representados pelas amostras FS-35 e 
UP-69B (Tabela 6.3).

6.4.2. Grupo Beneficente

6.4.2.1. Resultados U-Pb SHRIMP e LA-
MC-ICP-MS em Zircão

Um total de quatro amostras do Grupo 
Beneficente foi submetido à análise geocrono-
lógica para U/Pb SHRIMP e laser ablation em 
zircão, estabelecendo-se um range de idades 
oriundas de populações de zircões detríticos 
obtidos em amostras das formações Cotovelo 
(LB-06 e UP-18B), Manicoré (RB-11B) e Tuiuié 
(UP-13) (Figura 6.14). Concórdias em 1111 ± 21 
Ma (3 cristais), 1368 ± 17 Ma (5 cristais) e 1544 
± 12 Ma (11 cristais, população principal)  
(Figura 6.15) foram obtidas para zircões de um 
tufo  acinzentado  da   Formação  Cotovelo  (UP-

04B). Esta amostra está situada na proximidade 
de Beneficente e foi datada  pelo  método LA-ICP-
MS, cujos zircões são caracterizados por cristais 
pequenos, límpidos sem inclusões ou fraturas. 
A maioria apresenta-se como prismas longos 
a médios bipiramidados, com alguns achatados.

Sob o aspecto da análise de proveniência 
de zircões das amostras acima relacionadas, 
algumas considerações podem ser feitas para o 
Grupo Beneficente.

1. Zircões de tríticos   com  idades  herdadas
no intervalo 2,98–,98 Ga sugerem retrabalha- 
mento da bacia Vila do Carmo, contudo, com 
proveniência de áreas mais distais e à leste 
desse estudo, tal qual aquela da região do rio 
Juma (Garimpo do “Eldorado”) onde alguns 
zircões detríticos têm sido encontrados neste 
intervalo (BRITO et al., 2010);

2. Uma população de zircões detríticos situa-  
dos no intervalo 1,84-1,54 Ga sugere prove- 
niência dos domínios Roosevelt-Aripuanã e Juru-
ena (Figura 6.13), em que  grande parte do 
“embasamento” se formou. Nesses domínios exis-
tem dois nítidos intervalos de tempo em 1,76–
1,74Ga e 1,57–1,54 Ga que estabelecem os 
principais intervalos de zircões herdados. O pri-
meiro intervalo refere-se às rochas sedimentares 
da bacia Vila do Carmo, enquanto um segundo 
intervalo assinala populações  correlacionadas 
à Suíte Serra da Providência,  além de zircões 
um pouco mais jovens do que o magmatismo 
Mata-Matá (1,57 Ga) que estabelece a idade 
mínima da bacia paleoproterozoica Vila do 
Carmo (Tabela 6.7);
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Figura 6.14. Histogramas e curvas gaussianas de probabilidade para as idades de zircões detríticos de 
arenitos do Grupo Beneficente. As amostras RB-11B e LB-06 foram datadas pelo método LA-ICP-MS, 
enquanto a as idades das amostras UP-18B e UP-13 foram obtidas pelo método U-Pb SHRIMP II.
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Figura 6.15. Diagrama de Concórdia contendo 
resultado de análise geocronológica pelo método U-
Pb LA-MC-ICP-MS em zircão detrítico para litarenito 
(UP-04B) da Formação Cotovelo (Grupo Beneficente).

3 – Em adição, populações de zircões 
mais jovens, no intervalo de 1,43-1,08 Ga vêm 
estabelecer uma idade mesoproterozoica para a 
sedimentação Beneficente, com aporte de fontes 
provenientes de outro domínio situado mais a 
oeste e denominado por Santos (2003) de Nova 
Brasilândia (1,45–1,10 Ga; Figura 6.16). O valor 
em 1,08 Ga estabelece a idade mínima para o 
Grupo Beneficente.

Zircões detríticos, nessa faixa de idade, 
foram descritos em rochas sedimentares mais 
a sul do Domínio Roosevelt-Juruena, cuja 
idade máxima de sedimentação em 1,30 Ga tem 
sido atribuída por Leite e Saes (2003) ao Grupo 
Caiabis da Sequência Dardanelos. A manuten-
ção da denominação “Beneficente em detrimento 
de “Caiabis” ou “Dardanelos” baseia-se no regis-
tro de um intervalo de sedimentação mais jovem 
e Calimiano (1,43-1,08 Ga), reconhecido na 
localidade-tipo de Beneficente, rio Aripuanã. Uma 
avaliação sobre a sedimentação Dardanelos na 
sua  área-tipo,  na   cachoeira   Dardanelos,     rio 

Aripuanã, permitirá o estabelecimento cronoes-
tratigráfico dessa unidade vulcanoclástica cuja 
aplicação do termo “Dardanelos” (ALMEIDA e 
NOGUEIRA FILHO, 1959) mantém prioridade so-
bre demais denominações que representam simi-
lares sucessões dessa porção do Cráton Ama-
zônico;

4 - Os processos de erosão e sedimentação 
a partir da estabilização da fase rifte Vila do 
Carmo (tectônica, subsidência, aporte sedimentar 
e magmatismo) para a fase pós-rifte Beneficente 
teve duração de pelo menos 14 Ma (1,57 a 1,43 
Ga). A bacia Beneficente está relacionada a uma 
fase de subsidência termal (MACKENZIE, 1978; 
WHITE; MACKENZIE, 1989), cuja área de sedi-
mentação extrapola aquela inicial e da bacia Vila 
do Carmo e que se traduz em uma ampla discor-
dância regional. Neste caso, o Grupo Caiabis com 
litologias conglomeráticas descritas a sul do 
Gráben Alto Tapajós (ou Cachimbo) manteria 
correlação com o Grupo Beneficente, relacionar-
se-iam àquelas rochas da Formação Manicoré, 
base do Grupo Beneficente neste estudo;

5 – Na Província Nova Brasilândia, 
Scandolara (1999) referiu-se a atuação de 
um período extensional associado à Orogenia 
Rondoniana–San Ignácio que controlou a insta-
lação das bacias Nova Brasilândia e Mutum-
Paraná sob condições marinhas, dentre outras 
unidades granitoides e produtos ígneos máficos.
De acordo com Rizzotto et al. (1999), esta 
tectônica extensional efetivou um rifteamento 
intracontinental que evoluiu para uma margem 
continental passiva, cuja sedimentação é deriva-
da do retrabalhamento do embasamento repre-
sentado por rochas granitoides Serra da Provi-
dência, vulcânicas Roosevelt e Complexo 
Jamari.
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Figura 6.16. Províncias geocronológicas e domínios estabelecidos por Santos (2003): domínios Nova 
Brasilândia (1.45-1.10 Ga) e Roosevelt Juruena (1,82-1,54 Ga). Área do estudo em vermelho e setas 
indicando a possível proveniência dos zircões detríticos.

6.5. Rochas Máficas: Diabásios Mata-Matá e 
Periquito

6.5.1. Diabásio Mata-Matá

6.5.1.1. Resultados U-Pb SHRIMP em Badeleíta

Duas amostras provenientes do rio Aripuanã 
foram analisadas pelo método U-Pb SHRIMP 
II em badeleíta. Uma delas é proveniente da 
cachoeira Mata-Matá e constitui uma soleira 
composta de olivina gabro (LB-02C2), intrusiva 
nos metaquartzo arenitos do Grupo Vila do 
Carmo. Uma idade concordante de 1576 ± 4 Ma foi 
obtida a partir de sete cristais de badeleíta (Figura 
6.17), coincidindo com o espectro de idades 
apresentado pela Suíte Serra da Providência 
(Tabela 6.6), com ambos podendo caracterizar a 
presença de um magmatismo bimodal calimiano 
(1570-1530 Ma) no sul do Amazonas. A segunda 
amostra selecioanada para análise é um olivina 
diabásio (LB-19D), sulfetado, intercalado na 

sequência de tufos do Grupo Vila do Carno, cuja 
resultado obtido em badeleíta aponta uma idade 
concordante ao redor de 1540 Ma, cerca de 
35 Ma mais jovem do que a amostra LB-02C2, 
definindo um intervalo de 1575-1540 Ma para 
este magmatismo máfico.

As duas amostras analisadas pelo método 
Sm-Nd rocha total (Tabela 6.3, Figura 6.5) 
apresentaram ɛNd(t) positivo (+0,12 a +3,30) e 
idades Tdm de 2,00 a 1,74 Ga, sugerindo que o 
magma mantélico precursor deste magmatismo 
foi localmente contaminado por material crustal 
de idade riaciana.

6.5.2. Diabásio Periquito

6.5.2.2. Resultados Ar-Ar Step Heating

Idade obtida em diques de diabásio na 
região a sul da bacia  Alto Tapajós (ou Cachim-
bo), tendo por base o método K-Ar, resultou em 
177 ± 8 Ma  (Diabásio Cururu, SILVA et al., 1980).
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(1980) obtiveram uma idade K-Ar de 190 ± 5 Ma 
para um diabásio intrusivo no Grupo Bene-
ficente. Um dique de diabásio intrusivo na For-
mação Prainha, localizado na cachoeira Peri-
quito (área-tipo Diabásio Periquito), rio Aripuanã 
foi datado pelo método Ar-Ar step heating, utili-
zando plagioclásio. Dois plagioclásios da mesma 
amostra foram utilizados para a obtenção das 
idades, interpretadas como sendo de cristaliza-
ção da rocha. Ambas apresentaram valores 
similares (192 ± 3 Ma e 189 ± 2 Ma, Figura 
6.18), coincidindo perfeitamente com aqueles 
obtidos por Bizinella et al. (1980) no rio Juma. 
Estas idades limitam, portanto, o magmatismo 
máfico Periquito ao Jurássico inferior (Sinemu-
riano).

Os dados isotópicos Sm-Nd rocha total 
(Tabela 6.3, Figura 6.5) de duas amostras 
apresentaram ɛNd(t) negativo (-1,59 e -4,76) 
e idades Tdm de 1,35 e 1,60 Ga, sugerindo 
que o magma mantélico precursor foi bastante 
contaminado por material crustal de idade ria-
ciana a estateriana, reforçando a natureza do 
seu magmatismo (toleítico intracontinental).

Figura 6.17. Diagrama de Concórdia contendo 
resultado de análise geocronológica pelo método U-
Pb SHRIMP II em badeleíta para um olivina gabro 
(LB-02C2) do Sill Mata-Matá.

Idades similares foram encontradas por Issler et 
al. (1974) para o diabásio Penatecaua (175 ± 7 
Ma) e também por outros autores (e.g., 183 ± 
14 Ma, ARAÚJO et al., 1976; 179 ± 3 Ma, 
ARAÚJO et al., 1978), em diversas outras 
ocorrências de diabásio no cráton Amazonas.

         Mais  especificamente no rio Juma, no interior 
da bacia paleozoica Alto Tapajós, Bizinella et al. 

Figura 6.18. Diagramas contendo dois espectros de idade Ar-Ar step heating em plagioclásio para o 
Diabásio Periquito (UP-16B).
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7. GEOLOGIA ESTRUTURAL E EVOLUÇÃO
TECTÔNICA

7.1. Geologia Estrutural

7.1.1. Descrição e Análise Estrutural

Na área da Folha Sumaúma foram observa-
das feições tectônicas rúpteis, dentre as quais 
podem ser citadas fraturas, veios e diques; e 
dúcteis, essas representadas por foliações e 
lineações minerais, além de zonas de cisalha-
mento e dobras, secundariamente. As foliações 
observadas foram classificadas  como (i) contí-
nuas ou xistosidade, que são definida em metario- 
litos (Grupo Colíder) e metamáfica (Diabásio  
Mata-Matá), com atitudes N43°E 78º/ SE, N80°E 
55º/ SE e N34ºW 39º/ NE; e (ii) espaçadas 
bandadas ou bandamento milonítico, que por sua 
vez, apresentam bandas claras e escuras 
descontínuas com aspecto tipo augen e ocorrem 
em zonas de cisalhamento destrais com atitude 
N55ºW subvertical, que afetam metagranitóides 
por iríticos  das  suítes Teodósia, Igarapé das 
Lontras e Serra da Providência (Figura 7.1). Há
ainda, as foliações  espaçadas  cataclásticas ou  
clivagem de fratura, que apresentam  uma  dispo-

sição em pares conjugados, e comumente estão 
associadas a fluxoscataclásticos, chegando a 
constituírem microbrechas ou pseudotaquilitos. 
Outras estruturas observadas nos litotipos 
mapeados na Folha Sumaúma, são: fraturas – 
que ocorrem preferencialmente como famílias de 
juntas, com direção E-W e NE-SW, essas 
estruturas têm aspecto penetrativo com 
espaçamentos centimetrico a métrico; veios,
aplitos e vênulas - são estruturas mono- ou
policristalinas preenchidas por quartzo, feldspato, 
epidoto e fluorita, com direções N45°E e N20°E 
(Figura 7.2); e diques - que são representados
por rochas máficas e se encontram orientados 
preferencialmente na direção N25°E.

 A análise geométrica dos dados estruturais 
caracteriza na folha padrões tectônicos distintos; 
como por exemplo, as foliações de xistosidade 
com direção nordeste, cuja formação tem um 
controle geológico, dado pelos litotipos do Grupo 
Colíder e Diabásio Mata-Matá, assim permitindo 
com essas associação estabelecer critério para 
o sequenciamento dos eventos deformacionais
na área (Figura 7.3).

FFigura 7.1. Projeções estereográficas de foliação milonítica em zonas de cisalhamento destrógiras
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Figura 7.2. Projeções estereográficas de feições planares dúcteis, destacando a disposição espa-
cial diferenciada dessas estruturas na Folha Sumaúma.
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7.1.2. Setores Estruturais

    A   integração entre análises estrutural geomé-
trica e aerogeofísica-morfoestrutural, associada à 
cartografia geológica e dados geocronológicos, 
permitiu  a  individualizar  na  Folha  Sumaúma 
os  setores estruturais SE1 e SE2; os quais repre-
sentam fácies deformacionais locais, ou seja, um 
conjunto de estruturas que é interpretado como 
diagnostico de um evento, ou fase, deformacio-
nal especifico (HANSEN, 1971; apud. CAVAL-
CANTE, 2009). Os limites dos setores estruturais 
foram definidos através da integração entre aná-
lise de lineamentos aerogeofisico morfoestru-
turais – lineamentos regio-nais, a qual demonstra 
que na área ocorrem dois grupos de lineamentos: 
(i) GLA - constituído por lineamentos com
direção NW - SE e E-W; e (ii) GLB – os quais
têm direção NE-SW; cartografia geológica e
litoestratigrafia da Folha Sumaúma (Figura 7.5).
As relações de intercecção entre os lineamentos
sugerem que  os lineamentos do GLA é truncado
pelos lineamentos do GLB (Figura 7.4).

7.1.2.1. Setor Estrutural – 1 (SE1)

Figura 7.3. Diagramas de roseta das feições planares rúpteis: (1) à esquerda, diagrama agrupando todas as 
estruturas rúpteis mapeadas; e (2) à direita, diagrama apresentando o comportamento dessas estruturas nos 
litótipos das unidades Teodósia (magenta) e Colíder (laranja).

O SE1 apresenta-se secionado em 
duaspartes, localizadas nas porções N-NE e SW 
da folha; em ambas partes observa-se uma dúctil   
a    dúctil-rúptil com direção NE-SW, desenvolvida  
sobre rochas vulcânicos e vulcanoclásticos-  sedi-
mentares dos grupos Colíder e Vila do Carmo, 
respectivamente (Figura 7.6). A estruturação  
nesse setor apresenta feições tectônicas que na  
escala regional constituem as megaestruturas: (i)  
Zona de Cisalhamento Buiuçu; e as sinclinais do  
(i) Machadinho e (iii) Jatuarana.

A Zona de Cisalhamento Buiuçu (ZCB) 
está localizada na porção leste da folha e apre-
senta-se parcialmente recoberta pela sequência  
sedimentar da bacia Paleozoica Alto Tapajós.  
Essa estrutura representa o contato entre os  
grupos Colíder e Vila do Carmo, tendo um  com-
primento de 65 km e espessura de 10 km com  
direção ENE-WSW. Internamente, é constituída  
por protomilonitos e milonitos, com foliações de  
direção N65°E e mergulhos altos para sudeste; 
os milonitos apresentam metamorfismo no fácies 
xisto verde, cuja associação mineralógica é com-
posta por  quartzo – hornblenda – muscovita ±  bio-  
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tita, havendo ainda intensa epidotização supe-
rimposta (BETIOLLO et al., 2009b; Figura 7.7);
dados geocronológicos definem esse meta- 
morfismo como mesoproterozoicos (1.300 ± 01 
Ma, método Ar-Ar step heating em cristais de 
muscovita - ver subcapitulo 6.2.2).

A Sinclinal do Machadinho (SM) apre-
senta eixo com orientação geral NNW-SSE e 
seus flancos são bordejados pelo batólito Vila 
Maravilha, Suíte Serrada Providência e cober-
turas sedimentares do Grupo Beneficente e 
depósitos recentes, nota-se ainda um controle 
tectônico com direção noroeste; enquanto a Sin-
clinal  Jatuarana  (SJ)  tem  eixo  com orientação 

geral NE-SW, e apresenta-se parcialmente re-
coberto pelas sequencias sedimentares do 
Grupo Alto Tapajós e da Formação Salva-Terra, 
nos flancos leste e oeste, respectivamente. 
Ambas representam estruturas morfológicas 
que em campo materializam-se através dos lito-
tipos do  Grupo Vila do Carmo, arenitos com iso-
clinais redobradas e cherts vulcânicos com do-
bras desarmônicas, além de arenitos e ritmitos 
dobrados e basculhados; também é possível 
observar reflexos dessas estruturas nas sequen-
cias sedimentares do Grupo Beneficente, que 
recobrem-as parcialmente (Figura 7.6 e 7.8).

Figura 7.4. Lineamentos estruturais extraídos de imagens de sensoriamento remoto (aerogeofisicas e 
óticas).
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Figura 7.5. Mapa de setores estruturais para a Folha Sumaúma.
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Figura 7.6. Seção geológica esquemática representando os setores estruturais da figura 7.5.

FFigura 7.7. Litotipos deformados ao longo da Zona de Cisalhamento Buiuçu.

A B

FFigura 7.8. Litótipos inseridos na Sinclinal Jatuarana, apresentando diversos tipos de dobras. 
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7.1.2.2. Setor Estrutural – 2 (SE2)

O SE2 é caracterizado por um conjunto 
de zonas de cisalhamento desenvolvido sobre 
rochas das suítes Teodósia, Igarapé das Lontras e 
Serra da Providência, que configura  um corredor 
deformacional, com aproximadamente 130 km 
de comprimento e 40 km de largura, que cruza a 
Folha Sumaúma ao longo de sua diagonal NW-
SE (Figura 7.5). As zonas de cisalhamento que 
constituem o SE2 são espaçadas e apresentam 
espessuas que variam de métricas a kilometricas, 
com predomínio de uma estruturação reversa-
destral de regime dúctil, foliação e bandamento 
milonítico com direção principal NW-SE e 

Figura 7.9. Litótipos da Suite Teodósia inseridos em zonas de cisalhamento localizadas no setor estrutural – 2.

A B

E-W (NNW-SSE) secundaria, capaz de gerar
protomilonitos, milonitos e ultramilonitos, a partir
dos granitoides porfiríticos com lentes  máfica
das suítes inseridas nesse setor (Figura 7.9).

No SE2, ocorrem foliações e bandamento 
milonitico têm direção geral N15°W e mergulhos 
subverticais para nordeste, e lineações minerais, 
associadas as foliações, com direção S80ºE com 
caimento subvertical (Figura 7.10); os litotipos 
deformados apresentam também metamorfismo 
de fácies xisto verde, datado em  1.482 ± 1,0 Ma 
(cristais de anfibólio) e 1.467 ± 0,8 Ma (cristais de 
muscovita); ambas datações obtidas pelo método 
Ar-Ar step heating (ver subcapitulo 6.2.2).

7.1.3. Estruturação Neotectônica

Além dos eventos deformacionais descritos 
nos setores estruturais SE1 e SE2, é obser-
vada uma estruturação de natureza rúptil que 
regionalmente molda a paisagem atual da 
região com suas estruturas ocorrendo em todos 
litotipos mapeados na Folha Sumaúma, inclusive 
na sequencia sedimentar paleozoica da bacia 
Alto Tapajós. A análise dessas estruturas,  
falhas normais, fraturas e a camamentos bascu- 
lhados, caracteriza uma tectônica recente 
de host-graben, desenvolvida preferencialmente 

nas direções  NE-SW  e  NNE-SSW, provavel-
mente aproveitando escontinuidades do emba-
samento proterozoico,   representado   pelo   SE1 
(Figura 7.11).

7.1.4. Relação entre os Setores Estruturais e 
Domínios Tectônicos

O sequenciamento deformacional represen-
tado pelo SE1 e SE2 é descrito segundo 
observações de campo feitas em um quartzo-
biotita xisto crenulado (estação UP-027) qe aflora 
no SE2, no qual são identificadas duas foliações,
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sendo uma milonitica (Sm) com atitude N30°W 
85°/NE, associada ao SE2, e outra clivagem de 
crenulação (Sm+1) com atitude N80°W 90°/NE, 
associada ao SE1. Tal relação de campo campo 
concorda com a interpretação dos lineamentos 
aerogeofisicos-morfoestruturais regionais e as 
datações dos minerais metamórficos, cujo 
evento termal é associado a deformação, e por 
consequência ao estruturação dos setores.

No contexto geotectônico, esses setores 
estruturais estão inseridos na Província Rondônia-
Juruena, a qual materializa-se na Folha Sumaúma 
através do domínios tectonoestratigraficos Juruena 

na e Roosevelt-Aripuanã; no entanto, o contexto 
estrutural e metamórfico locais descritos pelos 
setores SE1 e SE2 caracterizam um evento 
tectono-termal mesoproterozoico. Dessa forma 
conclui-se,  que os setores SE1 e SE2 represen-  
tam os domínios Juruena e Roosevelt retraba-
lhados, respectivamente. 

Quanto a estruturação neotectônica atribui- 
se sua origem a reflexos intraplaca da fragmen- 
tação do supercontinente Gondwana, acerca  de 
130-110 Ma, aproveitando descontinuidades do
embasamento proterozoico na região.

Figura 7.10. Proposta de evolução neotectônica da Folha Sumaúma. 
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FFigura 7.11. Projeções estereográficas das foliações (Sm) e lineações minerais (Lm) do setor estrutural - 2.

7.2. Evolução Geológica 
7.2.1. Introdução

O Cráton Amazônico está dividido em 
duas partes distintas geograficamentes e pa- 
rada pela sinéclise do Amazonas. A porção 
norte é representada pelo escudo das 
Guianas e compreende em seu lado ocidental 
a Província Rio Negro, que abrange o extremo 
noroeste do estado do Amazonas, na zona 
limítrofe com a Colômbia e Venezuela, esten-
dendo-se para leste até o estado de Roraima 
onde mantém limite com a Província Tapajós-
Parima. A parte sul do cráton é representada 
pelo escudo Brasil-Central e abrange as provín-
cias Sunsás e Rondônia-Juruena, as quais se 
estendem desde Rondônia, ao este, até a região 
oriental de Mato Grosso, a leste, além da porção 
sudoeste do Pará e sul do Amazonas. 

Dois singulares modelos têm sido propos-
tos para o cráton baseados no conceito de 
“Províncias Geocronológicas” (e.g., TASSINARI; 
MACAMBIRA, 2004; SANTOS et al., 2006), que 
apesar de suas variações, preconizam a evolu-
ção de faixas móveis formadas pela acresção 
de arcos magmáticos sucessivamente mais jo-
vens de leste para oeste, refletindo episódios 
orogenéticos de colagem que operaram do 
Orosiriano ao Toniano. Apesar desse aparente 
consenso, os limites entre as províncias perma-
necem especulativos. 

Além disso, a geometria das faixas móveis, 
a cinemática e o retrabalhamento imposto pelos 
eventos tectono-deformacionais subsequentes, 
por vezes, mostram complexidades que ainda 
não podem ser explicadas pelos modelos  atuais.

A Folha Sumaúma se insene no escudo 
Brasil-Central, no contexto da Província Ron-
dônia-Juruena (Figura 7.12), cuja evolução está 
atrelada à existência de um orógeno associado 
a uma margem continental ativa de 1,80 Ga, 
submetido a eventos policíclicos responsáveis 
por magmatismos diversos, de formação, meta-
morfismo e sedimentação.

Essa província estende-se do extremo oeste 
de Rondônia até o alto curso do rio Teles Pires 
no Mato Grosso mais a leste, passando pelo 
sul do Amazonas. Comporta-se como uma faixa 
continua aproximadamente E-W, com inflexões a 
NW-SE, com cerca de 1.150 km de comprimento 
e 300 km de largura.

Embora os estudos sobre a Província Ron- 
dônia-Juruena envolvam estágios iniciais do 
conhecimento geológico, em particular no esta- 
do do Amazonas, os levantamentos geológicos 
desenvolvidos pela CPRM (e.g., CPRM, 2006a) 
e teses de doutorado (e.g., SCANDOLARA, 
2006) em Rondônia e Mato Grosso resultaram 
em avanços nos últimos anos (CPRM, 2005). O 
aporte de novos dados geológicos permitiu um 
melhor entendimento sobre o contexto geodi- 
nâmico regional, tendo possibilitado a identi- 
ficação e sub divisão da província em quatro 
domínios tectono-estratigráficos específicos 
(CPRM, 2006b): Juruena (1,85–1,75 Ga), Roose-
velt-Aripuanã (1,76–1,74 Ga), Rondônia-Jamari 
(1,76-1,54 Ga) e Jauru (1,79-1,72 Ga). De acordo 
com a subdivisão proposta por CPRM (2006b), 
a Folha Sumaúma engloba parte dos domínios 
Juruena, Roosevelt-Aripuanã e mais  localmente 
o domínio Rondônia-Jamari (Figura 7.12, 2.3).
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Figura 7.12. Modelo de províncias geotectônicas de Santos et al. (2000, 2006) e domínios no interior da 
Província Rondônia-Juruena (adaptado por CRPM, 2006b). Em detalhe a localização da Folha Sumaúma 
em relação aos domínios tectono-estruturais.

Em termos gerais, o domínio Juruena 
corresponde à fase precoce de um orógeno 
acrescionário responsável pelo estágio inicial da 
evolução do arco magmático Juruena (CPRM, 
2006b), com restos preservados de um sistema 
pré-arco, formado por plutono-vulcanismo cálcio-
alcalino e orientado segundo uma estruturação 
E-W a NW-SE.

O domínio Roosevelt-Aripuanã tem sido 
interpretado como uma fase final de evolução 
do orógeno acrescionário Juruena (RIZZOTTO; 
QUADROS., 2005), em um contexto de maior 
espessamento crustal, ou como um segundo 
arco magmático continental (Arco Jamari), este
com importante componente mantélico (Scando-
lara, 2006).  Uma  terceira  hipótese  é  que este   

terreno represente o produto do colapso do 
orógeno Juruena, em estágio pós-colisional e 
em ambiente extensional (CPRM, 2005; PINHO 
et al., 2001). As características desses domínios
e seus respectivos contextos evolutivos serão 
discutidos a seguir.

7.2.2. Domínio Juruena (1,85-1,75 Ga)

O domínio Juruena ocupa uma área de 
embasamento a SW da bacia siluro-devoniana 
do Grupo Alto Tapajós, sendo caracterizado por 
suítes graníticas cálcio-alcalinas previamente 
definidas na região norte do estado do Mato 
Grosso (Juruena, Paranaíta e Vitória), cujas ida-
des variam de 1,85 a 1,79 Ga. Este magma-
tismo  cálcio-alcalino  de  arco  foi  gerado possi-
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velmente a partir da subducção de uma crosta 
oceânica sob uma crosta continental represen-
tada pela Província Tapajós-Parima (2,04-1,87 
Ga). Um vulcanismo ácido com idade corres-
pondente foi encontrado na Folha Sumaúma, 
tendo apresentado valores entre 1,80 e 1,79 Ga, 
sendo correlacionável ao vulcanismo Colíder 
descrito no Mato Grosso (FRASCA; BORGES, 
2005), o qual apresenta idades entre 1,80 e 
1,77 Ga.

Os resultados isotópicos do sistema Sm-
Nd (PIMENTEL, 2001; CPRM, 2003) apontam 
para este magmatismo de arco (e.g., suítes 
Paranaíta, Vitória e Grupo Colíder) um padrão 
de ɛNd (t=1,78 Ga) discretamente negativo 
(-2,56 a -0,20) e idades Tdm 2,28 a 1,94 Ga, 
sugerindo a possibilidade de hibridização entre 
fontes mantélicas e crustais continentais, domi-
nantemente riacianas (Tabelas 6.3 e 6.4).

De acordo com CPRM (2005), o estágio 
pré-arco Juruena (1,90-1,85 Ga) corresponde a 
uma fase de convergência de blocos continentais 
separados por uma incipiente crosta oceânica. No 
norte do Mato Grosso foram encontrados restos 
dessa sequência oceânica materializada pelos 
anfibolitos (tipo MORB) do Complexo Bacaeri-
Mogno, com idade isocrônica Sm-Nd de 2,24 
Ga e Ed(t) de + 2,5 (PIMENTEL, 2001; LACER-
DA FILHO, et al., 2001), cujo valor é o mais an-
tigo identificado na região. Esses anfibolito de 
derivação  mantélica estão associados a uma sedi-
mentação   psamo-pelítica  e  química (pelitos,
quartzitos finos, chert, BIF e rochas carboná-
ticas).

Ainda segundo CPRM (2005), este estágio 
é controlado pela primeira fase compressiva, com 
vergência de NW para SE, gerando estruturas 
NE-SW, em regime dúctil de progressivo encur-
tamento e acresção crustal. Esta fase de fecha-
mento força a movimentação desta placa oceâni-
ca em direção a um segmento de crosta conti-
nental pré-colisional, representado na área pelos 

remanescentes do Arco Cuiú-Cuiú e granitos 
pós-colisionais existentes na Província Tapajós
(e.g., ALMEIDA et al., 2001; KLEIN et al., 2001; 
VASQUEZ et al., 2002) e preservados parcial-
mente na área do Projeto Alta Floresta, no domí-
nio Peixoto de Azevedo.

Os dados Sm-Nd desse magmatismo pré-
colisional (e.g., Suíte Matupá) mostram ɛNd 
(t=1,87) negativo (-4,3 a -2,7) e idades Tdm 
variando de 2,47 Ga a 2,34 Ga (Moura, 1998; 
CPRM, 2005), indicando predomínio de fontes 
crustais continentais mais antigas (neoarqueanas 
a siderianas?) na geração dessas rochas.

7.2.3. Domínio Roosevelt-Aripuanã (1,76–1,74 
Ga)

O domínio Roosevelt-Aripuanã engloba as 
regiões nordeste de Rondônia, sul do Amazonas 
e noroeste do Mato Grosso, tendo seus limites 
a oeste e a leste, com os domínios Rondônia-
Jamari e Juruena, respectivamente. Predominam 
suítes graníticas cálcio-alcalinas (1,77-1,76 Ga), 
algumas com afinidade alcalina (1,75 Ga), além 
de sequências geradas em ambiente subaquoso 
(CPRM, 2005) compostas em sua seção basal 
por dacitos e riolitos (1,76-1,74 Ga) e intrusões 
subvulcânicas (1,75 Ga), ignimbritos, metacon-
glomerados vulcanoclásticos (seção interme-
diária) e metargilitos interacamadados com meta-
cherts, formações ferríferas e metatufos (seção 
superior).

A maior parte da Folha Sumaúma está 
inserida neste domínio tectono-estratigráfico, cujo 
arcabouço estrutural é caracterizado por zonas 
de cisalhamento de alto ângulo e direção NW-
SE dominante com inflexões para E-W e regiões 
com predomínio de direções NE-SW (vide itens 
7,1 e 7,2). De acordo com os dados U-Pb obtidos 
de zircões de ortognaisses, um evento tectono-
metamórfico da fácies anfibolito é admitido entre 
1,67-1,63 Ga (Pimentel, 2001; Scandolara, 2006), 
provenientes, respectivamente, da porção central 
e sul-ocidental  do  domínio. A fase final deste 
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evento estaria representada pela colocação dos 
granitos da Suíte Serra da Providência (1,54 
Ga), em ambiente pós-colisional.

Atualmente três hipóteses são admitidas 
para a evolução deste domínio. A primeira delas 
reforça a geração de um arco magmático por 
subducção de crosta oceânica sob a crosta 
Tapajós-Parima, culminando com a produção de 
material juvenil e contaminação crustal, confor-
me discutido no domínio Juruena. O magmatismo 
com predomínio de rochas graníticas de alto po-
tássio (e.g., suítes São Pedro, São Romão, 
NHANDU, TEODÓSIA), amplamente dominantes 
no Domínio Roosevelt-Aripuanã, poderia repre- 
sentar um ambiente retro-arco (RIZZOTTO; 
QUADROS, 2005).

Este magmatismo cálcio-alcalino de alto-K 
indica possivelmente um estágio mais evoluído 
do arco Juruena, em ambiente tardi-orogênico 
(ou pós-colisional), cuja participação de fontes 
crustais ou mantélicas enriquecidas teriam opera-
do de modo mais acentuado. Uma segunda alter-
nativa poderia representar a geração de um novo 
arco magmático denominado por alguns autores 
de Roosevelt (CPRM, 2005) ou Jamari (SCAN-
DOLARA, 2006).

O referido evento tectono-termal de alta 
temperatura é o mais antigo conhecido na região 
(1,67-1,62 Ga) e pode materializar o processo 
de colisão (oblíqua?) continental responsável 
pelo espessamento e encurtamento crustais e 
consequente colagem do(s) orógeno(s) acrescio-
nário(s) Juruena (e Roosevelt) ao continente 
Tapajós-Parima. Neste contexto, a possibilidade 
da bacia Vila do Carmo (estágio de rifte), defini-
da na Folha Sumaúma, constituir uma bacia do 
tipo retro-arco também não deve ser descartada.

Uma terceira hipótese admite um riftea-   
mento intracontinental com o resultado do colap-   
so do Arco Juruena, efetivando uma fusão em 
larga escala provocada  pelo  estacionamento  na 

base da crosta de pluma mantélica, gerando 
tanto suítes cálcio-alcalinas quanto magmatismo 
bimodal, além da deposição de sedimentos 
(PINHO et al., 2001), possivelmente envolvendo 
a instalação da bacia Beneficente, num estágio 
pós-rifte.

7.2.4. Domínio Rondônia-Jamari (1,76-1,53 
Ga).

O domínio Rondônia-Jamari tem sido de-
finido na porção centro-oeste de Rondônia e 
ocidental da Província Rondônia-Juruena, limi-
tando-se a leste com o domínio Roosevelt-
Aripuanã e a oeste com o domínio Nova Brasi-
lândia (Província Sunsás) (Figura 7.12). Apenas 
uma pequena área da Folha Sumaúma contem-
pla o referido domínio (ver considerações mais 
adiante).

O domínio Rondônia-Juruena representa 
um fragmento cratônico constituído essencial-
mente por um conjunto de ortognaisses (tonalí-
ticos e quartzo dioríticos) e anfibolitos de afini-
dade cálcio-alcalina (1,76-1,73 Ga; CPRM, 
2007), cujos protólitos foram gerados em ambi-
ente de arco magmático continental. A exemplo 
das suítes cálcio-alcalinas do setor oriental da 
Província Rondônia-Juruena, os protólitos tona-
líticos apresentam valores de ɛNd(t) entre -1,50 
e +0,20, com idades Tdm Sm-Nd de 2,10 Ga a 
2,20 Ga (CPRM, 2007), sugerindo magmatismo 
de origem mantélica com contribuição de crosta 
continental mais antiga, possivelmente relacio-
nada com a evolução da Província Tapajós-Pari-
ma.

Rochas supracrustais depositadas em am-
biente relacionado a arco magmático também 
são observadas e compõem duas unidades com 
dades distintas, representadas pelo Grupo 
Roosevelt (1,74 Ga) e pela unidade metassedi- 
mentar do Complexo Jamari (1,67Ga),   interpre-
tadas a partir de zircões detríticos   (SCANDO-
LARA, 2006; CPRM, 2007).
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Tanto os ortognaisses quanto as rochas 
supracrustais ocorrem metamorfizados em alto 
grau, encontrando-se apenas parcialmente pre-
servados do intenso retrabalhamento crustal 
imposto por sucessivos eventos (ou orogê-
neses) colisionais, discutidos mais adiante. 
Muitos desses eventos tectono-termais subse-
quentes produziram também magmatismo graní- 
tico tipo A com charnockitos associados, cujas 
idades médias são de 1,55 Ga, 1,49 Ga, 1,34 
Ga e 1,08 Ga. Bacias neoproterozoicas intra-
continentais marcam o período de estabilidade 
tectônica desse domínio. 

Um evento tectono-magmático mais antigo 
(1,65-1,63 Ga) tem sido identificado na porção 
centro-oriental de Rondônia (BETTENCOURT et 
al., 2001; 2002), além de registrado também no 
âmbito do Domínio Roosevelt-Juruena (PIMEN-
TEL, 2001). Este evento coincide com àquele 
definido por Santos et al. (2003b) como uma 
orogênese do tipo continente/continente, a qual 
denominaram de Orogênese Ouro Preto (1,68- 
1,63 Ga).

De acordo com CPRM (2007), o embasa-
mento orto e para derivado metamorfizada em 
alto grau e com assinatura de subducção, foi 
intrudido por uma série de corpos relacionados à 
Suíte Serra da Providência (1606-1530 Ma), 
incluindo granitos rapakivi e charnockitos. Em 
geral possuem evidências de mistura de mag- 
mas e características geoquímicas similares aos 
granitos tipo A. Os resultados de ɛNd(t) variam 
de +2,22 a -9,65 e as idades modelo Tdm estão 
no intervalo de 2,55 a 1,75 Ga, sugerindo fontes 
com caráter heterogêneo, incluindo fonte crustal 
mais antiga em sua gênese (SCANDOLARA, 
2006). A participação de crosta com idade 
variada e consequentemente com características 
particulares é corroborada pela existência de 
cristais de zircão  com  sobrecrescimentos magmá-
ticos (1550-1530 Ma) envolvendo núcleos herda-
dos e (2170 Ma a 1650 Ma).

Alguns autores (et al., BETTENCOURT  et 
al., 1999, CPRM, 2007) interpretam as caracterís-
ticas (e.g. textura rapakivi) da Suíte Serra da 
Providencia como tendo seu alojamento em 
ambiente pós-orogênico relacionado, possivel-
mente, as fases finais de um evento colisional 
(Orogenia Ouro Preto, SANTOS et al., 2002), 
indicando condições de tectônica extensional 
durante a cratonização no final do período de 
construção do arco magmático Rio Negro-Jurue-
na ou Jamari (SCANDOLARA, 2006).

Sequências metavulcanossedimentares de-
positadas em ambiente marinho raso, associa-
das a este ambiente de arco estão confinadas às 
partes leste e noroeste de Rondônia (SCAN-
DOLARA, 2006), representadas possivelmente 
pelo Grupo Roosevelt e pela Formação Mutum-
Paraná. Essas unidades possuem rochas vulcâ-
nicas com idades U-Pb SHRIMP entre 1746 ± 4 
Ma (Formação Mutum-Paraná, terreno Jamari;
SANTOS et al., 2001) e 1740 ± 8 Ma (Grupo 
Roosevelt, terreno Roosevelt, SANTOS et al., 
2000). Este quadro assemelha-se ao observado 
ao Grupo Vila do Carmo na Folha Sumaúma, aflo-
rante sobre tudo no domínio Roosevelt-Aripuanã,
também provavelmente desenvolvida em ambien-
te do tipo rifte retro-arco ou intracontinental.

A Província Rondônia-Juruena foi afetada 
por eventos tectono-termais regionais, em espe-
cial na sua porção ocidental, posteriores a Oroge-
nia Ouro Preto (1,68-1,63Ga; SANTOS et al., 
2002) e sobre tudo atingindo alto grau meta- 
mórfico com idade entre 1,35 a 1,32 Ga. Este 
evento foi denominado inicialmente de Madei-
rense (AMARAL, 1974) e depois de orogenias 
San Inácio (leste da Bolívia; LITHERLAND et 
al.,1986), Rondoniana (TEIXEIRA; TASSINARI, 
1984) e Alto Candeias (SANTOS et al., 2002).

       Essa  orogenia  colisional de 1,35 a 1,32 Ga 
apresenta reflexos na região de abrangência da 
Folha Sumaúma, conforme registro  da  idade  Ar-
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Ar step heating em muscovita (~1300 Ma). Além 
dessa orogenia, foi identificado um evento 
tectono-termal com idades variando de 1,48 Ga 
a 1,46 Ga, definido pelos dados Ar-Ar step 
heatingi em hornblenda e muscovita e 
atribuídas à  orogênese Rondoniana-San Inácio 
(SCANDOLARA, 2006).

7.3. Evolução Tectônica da Folha Sumaúma

Diante do quadro evolutivo regional apre-
sentado, que se descreve em áreas contíguas a 
da Folha Sumaúma, admite-se para área estu-
dada uma compartimentação tectônica baseada 
em dois orógenos acrescionários (Juruena e 
Jamari-Roosevelt) mais antigos, de pelo menos 
dois eventos colisionais (um deles de natureza 
intracratônica) e episódios de acresção crustal 
pós-colisionais (Figura 7.13).

7.3.1. Orogenia Acrescionária I: Arco Juruena 
(Domínio Juruena 1,81-1,78 Ga)

Esta fase evolutiva marca o primeiro está-
gio acrescionário experimentado pela Provín-   
cia Rondônia-Juruena. Esta fase estaria repre-
sentada no setor oriental da Folha Sumaúma, 
marcando a borda da Bacia Alto Tapajós. 
Este evento é constituído por um embasa-
mento (sub)vulcânico dominantemente cálcio-
alcalino, representando parte do Grupo Colíder 
(1,80-1,79 Ga). O componente plutônico (suítes 
Juruena e Paranaíta) não foi encontrado na 
região (Figura 7.13). Algumas intrusões pré-
arco, representando unidades pertencentes a 
província Tapajós-Parima, como a Suíte Matupá, 
são descritas por Moura (1998) no Mato Grosso.

  Esta área corresponde basicamente ao 
Setor Estrutural-1 (partes sudeste e nordeste da 
folha Sumaúma),  que  é  afetado  por um evento 

D1 rúptil a dúctil-rúptil progressivo, contendo 
mega-dobras localmente rompidas por zonas 
de cisalhamento transcorrentes com direção 
NE.

7.3.2. Orogenia Acrescionária II - Arco Jamari 
ou Roosevelt (Domínio Roosevelt-Aripuanã 
1,77-1,74 Ga)

Esta fase é considerada como represen-
tante de um segundo evento acrescionário, 
materializado pelo Arco Jamari (SCANDOLARA, 
2006) ou Roosevelt (CPRM, 2005). Alternativa-
mente, esta fase pode corresponder às fases 
finais da evolução do Arco Juruena, represen- 
tando seus termos mais evoluídos e com maior 
participação de crosta continental e/ou manto 
enriquecido. Registros de evidências de crosta 
continental pré-arco foram detectados apenas 
na forma de zircões detríticos herdados identi- 
ficado no Grupo Beneficente.

Na Folha Sumaúma, as rochas que repre-
sentam este estágio são compostas largamente 
por granitoides cálcio-alcalinos (Suíte Teodósia 
1,76 Ga) e subalcalinos (Suíte Igarapé das 
Lontras,1,75Ga). Esta associação petrotec-
tônica está associada ao Setor Estrutural-2, 
onde um evento D2 com estruturas com 
trends NW trunca as mega estruturas gerada 
sem D1.

Com base em evidências geocronológicas 
do norte do Mato Grosso (PIMENTEL, 2001) e 
do nordeste de Rondônia (SCANDOLARA, 
2006), supõe-se ainda a presença de um evento 
tectonotermal (D2?) de 1,68-1,65 Ga (Orogenia 
Colisional Ouro Preto), não detectado  na   Folha 
Sumaúma, mas que pode representar a 
primeira colagem desses arcos acrescionários 
ao continente Tapajós-Parima (Figura 7.13).
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Figura 7.13. Diagrama tempo versus unidades geológicas, com interpretações a respeito do ambiente 
geodinâmico e das orogeneses envolvidas na Província Rondônia-Juruena. As barras sólidas e hachuradas 
representam respectivamente intervalos de idades de cristalização (ou metamorfismo) e de heranças (U-Pb 
e Pb-Pb evaporação em zircão), enquanto as barras com marcação pontilhada se referem a idades de 
eventos tectonotermais (Ar-Ar step heating). Para informação da amostra analisada e a fonte dos dados, 
consultar tabelas existentes no capítulo de geocronologia. As linhas tracejadas correspondem a intervalos 
de tempo de 200 Ma.
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7.3.3. Fases Pós-Orogênica (1,57-1,54 Ga), 
Colisional e de Rifteamento Intracontinental 
(1,48-1,42 Ga e 1,30-1,00 Ga).

Na Folha Sumaúma a intrusão de batólitos 
graníticos do tipo A com 1,54 Ga (Serra 
da Providência), com charnockitos associados, 
além de sills e diques máficos (Diabásio Matá-
Matá) de 1,57-1,54 Ga, podem representar um 
magmatismo bimodal, típicos de ambiente de 
rifte intracontinental, relacionado possivelmente 
ao colapso do orógeno Juruena. Posterior a 
este evento magmático, foi formada uma bacia 
intracontinent alpós-rifte (Beneficente) com 
intervalo limitado entre 1,46 Ga e 1,08 Ga, 
refletindo uma importante fase tafrogenética 
na província.

Após a colocação dos granitoides e 
charnockitos da Suite Serra da Providência, a 
região experimentou pelo menos dois eventos 
tectono-metamórficos com temperaturas infe-
riores a 600⁰C, conforme demonstramos dados 
Ar-Ar sstep heating. Eventos de mais alta 
temperatura, como aquele descrito entre 
1,67-1,63 Ga em outras porções da província 
não foram detectados na Folha Sumaúma em 
função das limitações do método Ar-Ar step 
heating e da temperatura de bloqueio dos 
minerais analisados.

O mais antigo destes eventos apresenta 
intervalo de 1,48 a 1,46 Ga e o mais jovem 
possui valor de 1,30 Ga, ambos possivelmente 
associados a reflexos intracontinentais das 
orogenias colisionais Rondoniana-San Inácio
(1,48-1,42 Ga) e Sunsás (1,30-0,90), cujo front 
deformacional e metamórfico está situado mais 
à oeste, mais precisamente em Rondônia e na
Bolívia. Outros autores, entre-tanto, admitem o 
intervalo 1,56-1,30 Ga como pertencente à 
Orogenia Rondoniana-San Inácio (BETTEN-
COURT et al., 2010), correspondendo a um 
ciclo  orogenético   mais   longo.   Algumas    das 
rochas  geradas  nesse  ambiente  serviram    de  

área-fonte para a sedimentação Beneficente.
Na bacia Beneficente, apesar da sedimen- 

tação apresentar um predomínio de populações 
da ordem de 1,57-1,54 Ga e 1,76-1,74 Ga, 
além de fontes com 3,0-2,0 Ga (Tapajós-Parima 
e Carajás), são observadas populações de 
zircões detríticos tão jovens quanto 1,43 Ga e 
1,08 Ga.

 As populações mais jovens encontradas 
no Grupo Beneficente indicam que as provín-
cias Rondônia-Juruena (1,85-1,53 Ga) e Sunsás 
(1,45-0,90 Ga) já estavam amalgamadas 
na época da instalação da bacia, a qual 
recebeu material detrítico tanto de leste, quanto 
de oeste, correspondendo respectivamente a 
terrenos mais antigos e mais jovens. A bacia 
Beneficente representa um estágio de estabili-
dade tectônica e assinala possivelmente a 
passagem Meso/Neoproterozoico e cuja exten-
são tem sido reconhecida ao norte da bacia 
do Amazonas através da Formação Prospe-
rança.

7.3.4. Bacias Fanerozoicas

O paleozoico está representado através de 
unidades sedimentares que integram a bacia 
siluro-devoniana do Grupo Alto Tapajós. A 
Formação Juma, que corresponde à unidade 
basal do grupo, mantém uma sincronicidade com 
as formações Nhamundá da bacia do Amazonas 
e Jutaí da sub-bacia Jandiatuba, bacia Solimões. 
De acordo com Teixeira (2001), a bacia registra 
uma evolução em um sistema de rifte/sinéclise 
sucedido por outro sistema análogo, com 
desenvolvimento de um novo rifte no Paleozoico 
Inferior e nova sinéclise a partir do Paleozoico 
Médio. Neste aspecto, o sistema de rifte/
sinéclise postulado pelo autor com o de idade 
neoprote-rozóica está representado pela sedi-
mentação Vila do Carmo/Beneficente cuja evolu-
ção se processou  no  Paleo  a Mesoproterozoico
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(este estudo). Segundo Reis et al. (2007), o 
sistema de rifte receptor da sedimentação siluro-
devoniana do Grupo Alto Tapajós registra 
arranjo com o Arco Purus mais ao norte em um 
sistema de altos e baixos estruturais e cujo 
prolongamento é sentido ao longo de um 
lineamento NNW-SSW que controla grande 
trecho do curso do rio Branco.

Ao Pleistoceno, a bacia Salva-Terra (este 
estudo) tem sua instalação condicionada a 
arranjos de altos e baixos estruturais represen-
tados por atividades de falhas normais, cujo 
período neogênico remete a movimentações 
neotectônicas. A Formação Salva-Terra registra 
contemporaneidade a outras formações neogê-
nicas tais como Içá (MAIA et al., 1977), Novo 
Remanso (ROZO et al., 2006) e Praia Vermelha 
(REIS et al., 2002, 2006). Não foi constatada 
sua sobreposição às rochas paleozoicas do 
Grupo Alto Tapajós.

O magmatismo Periquito cujo registro se 
faz presente através de diques constitui um 
importante evento relacionado à separação dos 
continentes africano e sul-americano, possuindo 
amplitude de distribuição através de rochas 
máficas com idades estabelecidas em torno de 
200 Ma, aparecendo em todo o Cráton Amazonas, 
nos escudos das Guianas ao norte e 
Brasil-Central a sul. A  amplitude deste  magma-

tismo tem sido relatada no interior da CAMP – 
Central Atlantic Magmatic Province por Marzoli 
et al. (1999) através de porções da América do 
Norte, Europa, África e América do Sul.

Atreladas a processos mais jovens e ao 
Paleogeno comparecem as coberturas lateríticas. 
Estas respondem em maior parte através de 
áreas de coberturas sedimentares do Protero-
zoico, Paleozoico e Cenozoico, as quais dominam 
a Folha Sumaúma. O processo de lateritização 
normalmente registra perfis imaturos truncados 
constituídos por horizontes saprolítico, mosquea-
do e solo. Crostas lateríticas manganesíferas 
restringem-se à cobertura Beneficente, cujos 
perfis, embora incompletos, revelam espessuras 
superior a 4,0 metros. Podem ser entendidas 
como reflexo de um arranjo de falhas normais na 
formação de altos estruturais que expuseram o 
material sedimentar Beneficente à lateritização, 
em contraposição a áreas vizinhas que sofreram 
subsidência e aporte de sedimentação neogênica 
da Formação Salva-Terra. Deste modo, áreas 
com intensa exposição rochosa aos processos 
de lateritização no período Eoceno–Oligoceno e 
de sedimentação ao Pleistoceno, comuns em 
toda a Amazônia (COSTA; ANGÉLICA 1996, 
HORBE et al., 2001), estariam relacionadas em 
tempo e espaço no Cenozoico da região em 
estudo.

| CPRM Levantamentos Geológicos Básicos |



207

8.  PROSPECÇÃO GEOQUÍMICA E GEOFÍSICA

8.1. Introdução

Os trabalhos pioneiros na região sudeste 
do Amazonas datam da década de 70, dentre 
os quais destacam-se os Projetos Tapajós-
Sucunduri (BIZINELLA et al., 1980) e Aripuianã-
Sucunduri (LIBERATORE et al., 1972), cujas 
áreas de abrangência recobrem a Folha Sumaú-
ma. As alíquotas de sedimento ativo de corrente 
desses projetos foram reanalisadas e os resulta-
dos de mineralogia de concentrado de minerais 
pesados, quando consistentes, também foram 
tratados e acrescentados aos dados coletados 
no âmbito do mapeamento da Folha Sumaúma 
(Figura 8.1).

As interpretações apresentadas são  integra-
das aos indícios geofísicos, os quais são repre-
sentados essencialmente por  produtos gamaes-
pectometricos normalizados,  denominados Parâ-
metro F e Potássio Anômalo. A base de dados 
geofísicos foi extraída do Projeto de Aerolevan-
tamento Aripuanã (CPRM-LASA, 2011), execu-
tado e pré-processado pela empresa Lasa Enge-
nharia e Prospecções S/A.

 Dentre os dados de projetos históricos 
foram reanalisadas 94 amostras de sedimento 
de corrente do Projeto Aripuanã-Sucunduri 
(LIBERATORE et al., 1972), utilizando-se de ali-
quotas do acervo da litoteca da CPRM–Manaus. 
Do Projeto Tapajós-Sucunduri (BIZINELLA et al., 
1980) foram também consideradas 95 análises 
qualitativas de concentrados de minerais pesa-
dos. Parte dos dados históricos não foi integrada 
à base desse projeto devido à impossibilidade 
momentânea de consistência dos dados, no en-
tanto aliquotas dessas amostras encontram-se 
disponíveis para consulta no banco de dados da 
CPRM-GeoSGB e na litoteca da CPRM–Manaus 
(Tabela 8.1).

A interpretação dos dados geoquímicos 
obedeceu principalmente aos seguintes critérios: 
1) Ordenamento dos dados analíticos através de
tratamento estatístico simples (e.g., cálculo dos
estimadores da população, estatística univariada
e multivariada básica) e, 2) Interpretação dos
dados integrada à geologia e ao arcabouço
estrutural, juntamente com as ocorrências mine-
rais pertinentes.

Os dados analíticos utilizados são de domí-
nio publico, sendo distribuídos através da CPRM, 
através de sua plataforma de banco de dados 
GeoSGB (http://geosgb.sa.cprm.gov.br/), permi-
tindo serem a qualquer momento retomados e 
reinterpretados.

O adensamento adotado neste trabalho não 
foi, por motivos operacionais, aquele preconizado 
nos manuais da CPRM no momento da execução 
dos trabalhos de campo, motivado sobretudo 
por falta de equipe de prospecção especializada 
em levantamentos geoquímicos. Ou seja, a dis-
tribuição das estações de amostragem não obe-
deceu aos critérios determinados pela metodo-
logia de mapeamento geoquímico dos levanta-
mentos geológicos regionais do Serviço 
Geológico do Brasil - CPRM para as folhas do 
corte internacional 250.000 (aproximadamente 
18.000 km²) devido às características da região 
amazônica. 

Nesta paisagem onde o acesso é bastante 
dificultado a prospecção geoquímica em drena-
gem segue as atividades de cartografia geo-
lógica naquelas áreas onde o acesso é possível. 
A amostragem foi realizada em três etapas de 
campo concomitante com o mapeamento geoló-
gico, não sendo possível disponibilizar equipes 
somente para coleta de geoquímica explorativa.
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       Foram coletadas 50 amostras de sedimento 
de corrente e 41 amostras de concentrado de 
bateia,  que  somados  aos  dados  dos  projetos 

históricos perfazem  um  total  de 140  
amostras de sedimento de corrente e 136 
de concentrados de bateia.

AMOSTRAS ARIPUANÃ-SUCUNDURI TAPAJÓS-SUCUNDURI FOLHA SUMAÚMA

Sed. Corrente 94 (reanalisadas para 53 ele-
mentos – ICP/MS-AES) - 50

Conc. de bateia - 95 (análise mineralógica 
qualitativa) 41

Tabela 8.1: Dados físicos de produção (prospecção geoquímica).

Figura 8.1: Mapa de situação dos Projetos Sumaúma, Aripuanã-Sucunduri e Tapajós-Sucunduri.
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8.2. Indícios geoquímicos: tratamento 
dos dados e resultados obtidos

8.2.1. Sedimentos Ativos de Corrente

Os dados analíticos de sedimento de 
corrente da Folha Sumaúma obedeceram a um 
processo de interpretação sequencial, descritos 
pelas seguintes etapas: 1) cálculo dos estima-
dores estatísticos; 2) estudo do tipo de distribui-
ção (Box-whiskers, correlações e análise de 
agrupamentos); 3) análise da distribuição espa-
cial dos elementos e, 4) cálculo e consistência 
das anomalias.

➢ Sumário dos estimadores

Os estimadores dos elementos analisados 
bem como as anomalias calculadas ou estimadas 
graficamente estão disponibilizados na Tabela 
8.2. A estimativa gráfica dos limiares foi 
realizada através da interpretação dos Box-
whiskers, com mediana e percentis (Figura 8.2).

➢ Análise da distribuição

A análise da distribuição foi realizada 
através dos Box-Whiskers com mediana e 
percentis (Figura 8.2).

➢ Correlações e agrupamentos

Para o cálculo das correlações diretas 
entre elementos foi selecionado o Au, além dos 
32 elementos dos Box-Whiskers. Assim sendo 
elementos selecionados foram: Ag, Al, As, Au, 
Ba, Be, Bi, Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, 
Hg, La, Li, Mn, Mo, Nb, Ni, P, Pb, Sb, Sc, Se, 
Sn, Th, U, V, Y e Zn.

Na análise do gráfico de correlação 
destacam-se algumas associações com 

correlações significativas (Figura 8.3). 
As principais associações são, sendo valores 
de índice de Pearson acima de 0,7-
correlação forte, e acima de 0,5-correlação 
regular (entre parênteses):

1. Al-Ga-Hg-Pb-(Sc-P-Fe-U);

2. Ce-La-U-Y (Th), associação de
terras raras, ambiente alcalino;

3. Sn-Mo, associação granitófil
específica.

A primeira associação sugere uma ligação 
com lateritos bauxíticos. A associação 2 é típica 
de rochas alcalinas que se torna interessante 
nesta área pela presença de gorceixita entre os 
concentrados de bateia, um fosfato associado a 
rochas alcalinas e diamantíferas.

Para aqueles elementos com melhores 
correlações entre si (23) elaborou-se um 
dendrograma (Figura 8.4), que apresentou as 
mesmas associações já destacadas pelo gráfico 
de correlações.

➢ Distribuição dos elementos e
estabelecimento das anomalias. 

No estabelecimento dos valores limiares 
nos sedimentos de corrente foram utilizadas 
duas formas, uma delas baseada numa 
análise estatística simples, a média geométrica 
multiplicado pelo desvio geométrico ao quadrado 
(MGxDG2) e outra utilizando os valores iniciais 
de outliers dos Box-whiskers (Figura 8.2).

Dependendo do elemento, utilizou-se o valor 
mais adequado à expectativa metalogenética 
da área. O valor selecionado encontra-se na 
tabela 8.2. Esta metodologia pode não ser a 
mais adequada em um trabalho mais minucioso 
para determinados elementos, porém devido ao 
elevado número de elementos e a exiguidade de 

| Geologia e Recursos Minerais da Folha Sumaúma (SB.20-Z-D)  |



210

Figura 8.2. Box-Whiskers dos elementos selecionados (Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Ce, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, 
Ga, Hg, La, Li, Mn, Mo, Ni, Nb, P, Pb, Sb, Sc, Se, Sn, Th, U, V, Y, Zn).

tempo de disponibilizar as informações torna-o 
uma maneira mais adequada às circunstâncias. 
Assim o retrabalhamento dos dados, para alguns 
elementos, não deve ser descartado.

Para elaboração do mapa geoquímico 
(Figura 8.7) foram considerados aqueles 
elementos mineralizantes (aqueles que 
possam gerar depósitos minerais) e seus 
elementos associados baseados na expectativa 
metalogenética para a área. Assim foram 
selecionados os elementos:

1. Au-Pt-Hg; 2. Ce-La-Y-U-Th-P ; 3. Cr-Ni-Cu-Pb;
4. Mn; 5. Sn-Mo ; 6. Nb.

O  Hg  foi  considerado entre os elementos 
mineralizantes para monitoramento da atividade 
garimpeira já que não existe perspectiva de 
mineralizações de mercúrio nesta área.

Os valores anômalos foram representados 
apenas por estações pontuais anômalas devido 
à dispersão ampla dos pontos de coleta.
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Tabela 8.2 - Sumário dos estimadores.
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1 Ag - ppb 2 144 0 2 - 120 20,6 14,97 18,297 2,242 75,22 56,9 4*
2 Al - % 0,01 144 0 0,03 - 2 0,5 0,345 0,4244 2,501 2,15 1,66 2
3 As - ppm 0,1 81 63 0,1 - 1,8 0,39 0,328 0,274 1,822 1,09 0,79 3*
4 Au - ppb 0,2 76 68 0,2 - 11,3 0,95 0,514 1,9801 2,326 2,78 1,39 4*
5 B - ppm 20 0 144 0 - 0 - 0
6 Ba - ppm 0,5 144 0 1,4 - 159,6 37,1 24,71 34,049 2,552 161 111,1 9
7 Be - ppm 0,1 118 26 0,1 - 1,8 0,46 0,365 0,3306 1,977 1,43 1,29 3*
8 Bi - ppm 0,02 111 33 0,02 - 0,63 0,11 0,087 0,0916 1,952 0,33 0,27 3*
9 Ca - % 0,01 70 74 0,01 - 0,09 0,02 0,019 0,0161 1,801 0,06 - 3*

10 Cd - ppm 0,01 106 38 0,01 - 0,13 0,03 0,026 0,0254 2,063 0,11 0,12 1
11 Ce - ppm 0,1 144 0 1,5 - 91,9 23,5 16,02 19,406 2,552 104,3 91,8 1
12 Co - ppm 0,1 135 9 0,1 - 7,4 1,95 1,154 1,7551 3,189 11,74 6,7 5
13 Cr - ppm 0,5 138 7 0,7 - 64 7,82 5,263 8,1866 2,474 32,22 23,6 5
14 Cs - ppm 0,02 143 1 0,06 - 2,72 0,63 0,384 0,5759 2,984 3,42 2,43 2
15 Cu - ppm 0,01 144 0 0,46 - 19,96 3,81 3,182 2,6082 1,817 10,5 8,9 8
16 Fe - % 0,01 144 0 0,01 - 2,23 0,47 0,315 0,3998 2,722 2,33 1,54 5
17 Ga - ppm 0,1 144 0 0,2 - 14,9 3,06 1,965 2,8251 2,731 14,66 12,7 3
18 Ge - ppm 0,1 2 142 0,1 - 0,2 0,15 0,141 0,0707 1,633 0,38 - 0
19 Hf - ppm 0,02 112 32 0,02 - 0,56 0,12 0,089 0,1082 2,21 0,43 - 5*
20 Hg - ppb 5 139 5 5 - 252 62,2 43,91 44,945 2,598 296,4 204 2
21 In - ppm 0,02 49 95 0,02 - 0,11 0,03 0,029 0,0157 1,458 0,06 - 2*
22 K - % 0,01 96 48 0,01 - 0,07 0,02 0,021 0,0146 1,777 0,07 - -
23 La - ppm 0,5 144 0 0,9 - 72,7 11,8 8,172 10,164 2,495 50,88 72,6 1*
24 Li - ppm 0,1 138 6 0,1 - 6,5 1,45 0,904 1,4727 2,712 6,65 4,49 11
25 Mg - % 0,01 70 74 0,01 - 0,09 0,03 0,022 0,0161 1,822 0,07 - 1*
26 Mn - ppm 1 144 0 2 - 324 63,9 35,65 67,257 3,255 377,7 202 9
27 Mo - ppm 0,01 144 0 0,03 - 0,78 0,12 0,101 0,1006 1,829 0,34 0,26 5*
28 Na - % 0,001 99 45 0,001 - 0,006 0 0,002 0,001 1,582 0,01 - 0
29 Nb - ppm 0,02 143 1 0,04 - 2,69 0,31 0,23 0,3138 2,144 1,06 0,86 6
30 Ni - ppm 0,1 142 2 0,1 - 6,8 1,64 1,177 1,2012 2,484 7,26 5,3 2
31 P - % 0,001 144 0 0,001 - 0,066 0,01 0,011 0,0108 2,127 0,05 0,031 11
32 Pb - ppm 0,01 144 0 1 - 29,83 8,4 6,656 5,4867 2,054 28,08 25,21 2
33 Pd - ppb 10 0 144 0 - 0 - -
34 Pt - ppb 2 21 123 2 - 4 2,38 2,321 0,5896 1,251 3,63 2 7
35 Rb - ppm 0,1 144 0 0,1 - 16,6 3,7 2,135 3,8336 3,028 19,58 - -
36 Re - ppb 1 14 130 1 - 2 1,07 1,051 0,2673 1,204 1,52 - -
37 S - % 0,02 24 120 0,02 - 0,12 0,04 0,031 0,0255 1,684 0,09 - -
38 Sb - ppm 0,02 100 44 0,02 - 0,31 0,06 0,044 0,0489 1,814 0,15 0,11 5*
39 Sc - ppm 0,1 144 0 0,1 - 5,9 1,46 0,996 1,2568 2,5 6,22 4,7 2
40 Se - ppm 0,1 109 35 0,1 - 1,5 0,3 0,261 0,171 1,662 0,72 1,5 1*
41 Sn - ppm 0,1 144 0 0,1 - 4,9 0,84 0,642 0,693 2,109 2,85 1,8 9
42 Sr - ppm 0,5 133 11 0,5 - 10,2 2,25 1,725 1,7039 1,982 6,77 - -
43 Ta - ppm 0,05 0 144 0 - 0 - -
44 Te - ppm 0,02 11 133 0,02 - 0,04 0,03 0,025 0,0069 1,291 0,04 - -
45 Th - ppm 0,1 144 0 0,3 - 50,3 5,47 3,65 6,2909 2,501 22,83 16,4 7
46 Ti - % 0,001 143 1 0,001 - 0,078 0,01 0,006 0,0113 2,299 0,03 - -
47 Tl - ppm 0,02 81 63 0,02 - 0,19 0,08 0,062 0,048 1,929 0,23 - -
48 U - ppm 0,1 144 0 0,1 - 4,5 0,98 0,703 0,814 2,331 3,82 3,2 5
49 V - ppm 2 132 12 2 - 83 11,9 8,248 12,097 2,312 44,1 37,9 5
50 W - ppm 0,1 0 144 0 - 0 - -
51 Y - ppm 0,01 144 0 0,38 - 50,77 6,55 4,476 6,0338 2,521 28,44 50,77 1*
52 Zn - ppm 0,1 144 0 0,8 - 35,5 12,7 9,119 9,0865 2,471 55,66 - 0
53 Zr - ppm 0,1 144 0 0,3 - 20,8 3,72 2,469 3,676 2,589 16,55 - -
(*) - utilizado limiar calculado, demais limiar gráfico
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1. Dez (10) ocorrências minerais, sendo três

8.2.2. Concentrados de Bateia
Os dados analíticos de concentrados de 

bateia tiveram um tratamento específico diferente 
dos sedimentos de corrente. As 41 amostras de 
concentrados de bateia com análise mineralógica 
semi-quantitativa e as 95 com análise qualitativa 
foram consideradas separadamente devido à 
diferença dos métodos de contagem, porém 
foram inseridas no mapa geoquímico de forma 
similar. O ouro foi analisado por contagem de 
pintas diferentemente dos demais minerais. 
Foram considerados neste trabalho apenas os 
minerais-minério e associados mais importantes, 
no caso ouro (Au), cassiterita (cs), columbita-
tantalita (col-tan), topázio (tpz) e gorceixita 
(gcx). Este último mineral é um fosfato de 
bário, presente como mineral secundário em 
carbonatitos, em zonas de alteração hidrotermal 
argílica em greisen com topázio e como favas 
em sedimentos diamantíferos  (ANTHONY et al., 
2000). 

8.2.3. Mapa Geoquímico

O mapa geoquímico foi elaborado em con-
sequência da compatibilização dos dados geo-
químicos e mineralógicos com a base geológica e
a perspectiva metalogenética da área. Na sua
elaboração foram considerados sobre uma base
geológica simplificada, as anomalias geoquímica
dos sedimentos de corrente e os destaques mi-
neralógicos da fração pesada dos concentrados 
de bateia, bem como outras ocorrências mine-
rais conhecidas. Sobre uma base geológica sim-
plificada estão plotadas: 

de ouro, uma de manganês, seis de P (com 
teores variando de 3,13% a 6,78% de P2O5), 
além de oito (8) ocorrências de materiais e 
agregados para construção civil como areia e 
rocha ornamental. 

2. Quarenta e quatro (44) estações anômalas
(sedimento de corrente) pontuais de Au; Pt, Hg, 
Ce; La, Th, Y, P, U, Cr; Ni, Cu; Mo; Mn, Nb; Pb e 
Sn;

3. Trinta e três (33) destaques mineralógicos
de ouro, columbita-tantalita, cassiterita, topázio e 
gorceixita.

8.2.4. Indícios Geofísicos
O potássio anômalo foi calculado para área 

que compreende a Folha Sumaúma e está re-
presentado na Figura 8.5. As áreas anômalas de 
K foram destacadas e estas apresentam algumas 
coincidências com os indícios minerais identi-
ficados pela geoquímica, chamam à atenção as 
ocorrências de ouro na porção NE que muito 
provavelmente pode ter relação com processos 
hidrotermais.

A ocorrência de manganês na parte central, 
localizado na porção norte da folha, não apresenta 
nenhuma associação identificada à anomalia de 
potássio. Além disso, as ocorrências de fosfato, 
existentes na porção leste, estão posicionadas 
em um baixo topográfico com anomalias  de po-
tássio de ambos os lados. O parâmetro F revelou 
anomalias coincidentes e outras não observadas 
na imagem de potássio anômalo, porém o setor 
que possui a ocorrências de ouro mostra-se com 
anomalias mais individualizadas (Figura 8.6).
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Figura 8.3. Gráfico de Correlações
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Figura 8.4. Dendograma dos 23 elementos selcionados para a folha.

Figura 8.5. Imagem gamaespectométrica representada pela integração do Potássio Anômalo e MDE da 
Folha Sumaúma na qual são destacadas as áreas delimitadas e pontos de ocorrências minerais (Au – ouro; 
P – fosfato; Mn – manganês).
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Figura 8.6. Imagem gamaespectométrica representada pela integração do Parâmetro F e MDE da Folha 
Sumaúma na qual são destacadas as áreas delimitadas e pontos de ocorrências minerais.
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A cerca de 300 m da cava principal afloram 
blocos métricos (Figura 8.10) de rocha máfica 
(olivina   gabro)  de cor cinza médio-azulado, ca-
racterizada por cristais euédricos de  plagioclásio
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de 2007), onde a recuperação do ouro é muito 
variável, segundo os garimpeiros. O ouro recupe-
rado está disseminado em um perfil saprolítico 
desenvolvido em metar- gilito, em até pelo menos 
20 m de profundidade.       

   Na área afloram rochas pelíticas metamor-
fizadas em grau muito baixo (metargilitos), fina-
mente laminadas e bastante fraturadas (Figura 
9.3b). Finas ripas brilhantes de minerais de cris-
talinidade moderada são observadas. A alteração 
superficial confere à rocha uma coloração variada, 
com predomínio de branco-bege avermelhado. 
Desta zona superficial de intensa alteração intem-
périca é extraído o ouro.

    A cerca de 300 m da cava principal afloram 
blocos métricos (Figura 9.4) de rocha máfica (olivina 
gabro) de cor cinza médio-azulado, caracterizada 
por cristais euédricos de plagioclásio e cristais ané-
dricos alongados de olivina, parcialmente subs-
tituída por clinopiroxênio, serpentina, biotita e clorita. 
A rocha apresenta textura de fluxo ígneo. Estações 
anômalas para ouro, uma amontante do garimpo, 
no rio das Pombas (RB-35) e outra em igarapé 
afluente do rio Branco (UP-48), 25 km a jusante do 
garimpo, mostram que outras zonas mineralizadas 
podem evidenciar um contexto geológico similar.

    Em outra frente de exploração (Figura 9.2b), 
também no garimpo das Pombas, a mineralização 
de ouro está hospedada em argilitos, arenitos e 
sobre tudo, litarenitos, tufos cineríticos e riolitos de 
coloração variando de avermelhada a arroxeada, 
localmente amarronzada, cortado por vênulas mili-
métricas de caulinita preenchendo uma rede de fra-
turamentos normais subverticais com rejeito de até 
20,0 cm. Níveis centimétricos de caulinita podem 
também ser observados intercalados na sucessão 
vulcanossedimentar, possui no topo do perfil um 
horizonte mosqueado com cerca de 3,0 m.    
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9. Recursos Minerais

Foram cadastradas duas ocorrências e 
inúmeros indícios, divididos nas seguintes cate-
gorias (Figura 9.1): 1) metais nobres (ouro); 2) 
metais base (manganês); 3) materiais e agrega-
dos para construção civil (areia, laterito e brita); 
4) insumos para agricultura (fosfato) e, 5) rochas
e minerais  industriais (granitoides e rochas me-
tamórficas para uso como revestimento). A tabe-
la 9.1 sumariza as ocorrências minerais e indícios
para a Folha Sumaúma.

Os resultados analíticos provenientes de 
sedimentos de corrente e concentrados de ba-
teia mostraram indícios para ouro, fosfato, cassi-
terita, columbita-tantalita e concentrações anô-
malas pontuais em sedimento de corrente, tais 
como Cu, Mo, Th, Pb e Cr (capítulo 8.1). 

9.1. Ouro

A principal ocorrência aurífera da Folha 
Sumaúma se reveste de importância através de 
atividade garimpeira desenvolvida às margens  
do  rio das   Pombas, um  afluente esquerdo do 
rio juma. O local de garimpagem está localizado a 
500 m de sua margem direita, distando aproxima-
damente 10 m a montante de sua foz. Por via ter-
restre utiliza-se o ramal kennedy  até a ponte so-
bre o rio das Pombas, daí percorrendo-se uma 
trilha com cerca de 2,5 m de extensão. 

A ocorrência já era do conhecimento de 
garimpeiros há mais de dez anos, porém, só  re-
centemente o garimpo foi reativado. A zona de ex-
tração principal (Figura 9.2a) possui uma área de 
200 x 300 m sendo utilizados métodos de 
desmonte como o jateamento de água e galerias 
subterrâneas (Figura 9.3a). A galeria mais 
profunda possui 9,0 m apartir da superfície e 
mais  11,0 m  de  extensão lateral  (em novembro 



Local/ Toponímia Coordenadas Substância Classe Status Tipologia Rocha encaixante
Rio das Pombas -7,09676 -60,06813 Ouro Metais nobres Garimpo Disseminado Pelíticas/ 

vulcanoclásticas
Mina Cotovelo -7,14457 -60,77738 Manganês Metais base Garimpo 

desativado
Estratiforme /
supergênico

Arenitos/lateritos

Rio Jatuarana -7.539565 -60.338965 Fosfato Insumos para 
agricultura

Ocorrência Estratiforme /
sedimentar

Arenitos/siltitos

Rio Jatuarana -7.543895 -60.339449 Fosfato Insumos para 
agricultura

Ocorrência Estratiforme /
sedimentar

Arenitos/siltitos

Rio Jatuarana -7.509409 -60.372956 Fosfato Insumos para 
agricultura

Ocorrência Estratiforme /
sedimentar

Arenitos/siltitos

RB-55 -7,91407 -61,15358 Areia Materiais para 
construção civil

Ocorrência Estratiforme /
sedimentar

Depósitos 
inconsolidados

RB-58 -7,79397 -61,21603 Areia Materiais para 
construção civil

Ocorrência Estratiforme /
sedimentar

Arenitos alterados

UP-118 -7,382642 -60,00823 Areia Materiais para 
construção civil

Ocorrência Estratiforme /
sedimentar

Arenitos alterados

FS-03 -7,50109 -61,57518 Areia Materiais para 
construção civil

Ocorrência Estratiforme /
sedimentar

Arenitos alterados

FS-40 -7,830216 -61,45492 Rocha 
Ornamental

Materiais para 
construção civil

Ocorrência Plutônica Granito

FS-30 -7,86157 -61,47806 Rocha 
Ornamental

Materiais para 
construção civil

Ocorrência Plutônica Granito

FS-31 -7,91222 -61,45492 Rocha 
Ornamental

Materiais para 
construção civil

Ocorrência Plutônica Granito

MA-25 -7,744398 -61,431149 Rocha 
Ornamental

Materiais para 
construção civil

Ocorrência Plutônica Granito

Tabela 9.1. Dados Sumário das ocorrências e indícios minerais da Folha Sumaúma.
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Figura 9.1. Mapa de recursos minerais simplificado da Folha Sumaúma
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Figura 9.2. Área de exploração de ouro no garimpo 
do rio das Pombas em (a) Zona de alteração 
intempérica associada a siltitos e tufos. (b) A 
sequência vulcanossedimentar alterada é cortada 
por vênulas milimétricas de caulinita que são 
hospedeiras da mineralização em ouro, asseme-
lhando-se àquela existente no Eldorado do Juma, 
Folha Mutum (BRITO R.S.; SILVA M.S.; SILVEIRA 
F.V.; LARIZZATI J.H.; CHEMALE JÚNIOR F., 2008.;
ALMEIDA M.E; FERREIRA A.L.; SILVA M.B, 2010.

A B

Figura 9.3. (a) Galeria subterrânea, com 9,0 metros de profundidade utilizada pelos garimpeiros; (b) 
Detalhe da fina laminação da rocha (meta) pelítica.

A

B
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Figura 9.4. Blocos de olivina gabro, que aflora 
acerca de 300 metros da zona de explotação do 
garimpo do rio das Pombas.

Na proximidade são encontrados registros 
de olivina gabro na forma de matacões e 
blocos, entretanto, a relação de contato não foi 
observada.

Uma sucessão vulcanossedimentar similar 
hospedando mineralização de ouro tem sido 
observada no Eldorado do Juma (REIS et al., 
2007, 2009; BRITO et al., 2010; ALMEIDA et al., 
2010). Os controles da mineralização são muito 
semelhantes, entretanto, a tectônica frágil e a 
quantidade de fluídos são comparativamente 
muito mais intensos na região do Eldorado do 
Juma. Estudos recentes litoestratigráficos (este 
trabalho) permitiram reunir a referida sucessão 
no Grupo Vila do Carmo, cuja unidade passa a 
constituir o metalotecto à prospecção do ouro e 
cuja amplitude de ocorrência na região sudeste 
do Amazonas ganha novo enfoque geológico 
para outras similares áreas de ocorrência de 
rochas vulcânicas e sedimentares associadas, 
como aquelas dos rios Camaiú, Couros, Juma, 
Sucunduri e Branco (REIS et al., 2009).

Nove outros indícios de ouro foram 
verificados através da prospecção geoquímica e 
se distribuem em drenagens mais distantes do 
garimpo  do rio das Pombas, com destaque 
para os baixo-cursos dos rios Guariba (MA-07  e 

MA-20), Paxiúba (FS-43 e FS-54) e Roosevelt 
(UP-28) e médio-curso do rio Aripuanã (extremo 
SE da folha). A distribuição das anomalias para 
ouro sugere que as acumulações primárias se 
localizam preferencialmente em rochas mais 
antigas do que 1,5 Ga, uma vez que amostras 
em drenagens que cortam preferencialmente 
rochas mais jovens não têm apresentado teores 
anômalos.

9.2. Manganês

As ocorrências de manganês em área de 
afloramentos do G rupo Beneficente são 
conhecidas há várias décadas. Citam-se princi-
palmente aquelas do rio Aripuanã, na localidade 
de Beneficente (LIBERATORE et al., 1972), iga-
rapé Jatuaraninha ou Natal e Seringal do Japão 
(MEDEIROS J.B.; MALUF R.F.; LIBERATORE 
G. 1971). Atualmente são conhecidas mais de 50
ocorrências em área compreendida entre os rios
Manicoré, a oeste, e Sucunduri, a leste, sendo
descritas em forma de lentes descontínuas de
crosta ferro-manganesífera e depósitos retraba-
lhados dessas crostas depositados nas margens
de igarapés, quase sempre em área de expo-
sição de rochas do Grupo Beneficente. Recen-
temente as jazidas desse minério têm sido alvo
de pesquisa por parte de empresas de
mineração.

 A mina de manganês de Beneficente, 
também conhecida como mina do Cotovelo, 
está localizada na margem esquerda do rio 
Aripuanã, entre a curva do Cotovelo e ilha 
Comprida. A partir de Beneficente toma-se um 
varadouro com aproximados 7 km até a antiga 
área de atividade exploratória (Cotovelo). 
Durante o período de 1953 a 1964 a  Mineração 
Bonfim S.A. extraiu o minério com teor na faixa 
de 41 a 46% de MnO, tendo sido cubado um 
volume de 100.000 toneladas (LIBERATORE et 
al., 1972).
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Em barranco no antigo porto da mineração 
afloram arenitos finamente estratificados, interca-
lados a pelitos arroxeados em finas lentes 
sigmoidais com até 20,0 cm de espessura de 
material manganesífero-ferruginoso. Na mina do 
Cotovelo predomina uma crosta manganesífera 
desenvolvida em um perfil laterítico, por sua vez, 
recoberto por um solo amarelado que pode 
atingir até 1,50 metros de espessura (Figura 
9.5a). A espessura das lentes manganesíferas 
não foi determinada, porém, passível de superar 
a 1,70 metros. Abaixo ocorre um nível saprolítico 
com fragmentos centimétricos de laterito na 
base, gradando a crosta propriamente dita.

As formas predominantes de ocorrência de 
óxidos de manganês são maciças e botroidais/
vermiformes (Figuras 9.5b,c) de cor cinza-escuro 
a preto, a primeira, por vezes, guardando 
resquícios de acamadamento. Os agregados 
botroidais podem formar desde pequenos 
grânulos até grandes massas de vários metros 
de diâmetro. Em alguns blocos soltos ocorre um 
terceiro tipo de aspecto psolítico e composto por 
concreções manganesíferas, recobertos por uma 
fina película aparentemente mais rica em ferro, 
cimentadas por óxido de manganês reprecipitado. 
Segundo Silva (2009) os principais constituintes 
da porção maciça são a romanechita e holandita, 
enquanto que nas porções vermiformes, além 
desses dois minerais, há a presença de litioforita, 
goethita e grãos de  quartzo subarredondados, 

com alguma matriz argilo-arenosa caulinítica. 
A porção superior apresenta pisólitos e oólitos 
com núcleos de romanechita, além de quartzo, 
hematita e goethita, cimentados por uma matriz 
com caulinita e gibbsita. O autor cita ainda algumas 
ocorrências no interior de propriedades rurais ao 
longo da BR-230, a leste do rio Aripuanã. Nesses 
locais não são observadas a concentração de 
manganês em perfis de rocha inalterada, somente 
como colúvio em porções topográficas mais 
baixas, assentados diretamente sobre siltitos e 
argilitos friáveis. A porção basal desse colúvio 
é constituída por fragmentos manganesíferos e 
pisólitos com núcleos de romanechita, cimentados 
caoticamente por material areno-argiloso.

Concentrações anômalas de manganês em 
amostras de sedimentos de corrente, tomadas 
em análise de concentrados de prévios estudos 
foram identificadas na bacia do rio Jatuarana 
(a jusante do cruzamento com a BR-230), em 
igarapé afluente do rio Aripuanã, no trecho 
entre a BR-230 e a localidade de Prainha, no rio 
Roosevelt, acerca de 15 km do limite sul da folha 
e algumas estações situadas no rio Guariba, rio 
Buiuçu e igarapé das Pedras, na bacia do rio 
Aripuanã. As anomalias no rio Jatuarana podem 
estar relacionadas às crostas manganesíferas 
de rochas do Grupo Beneficente, em contexto 
semelhante àquele da mina do Cotovelo, ainda 
sem detalhe. 
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9.3. Fosfato
Arenitos fosfáticos grossos com conteúdo 

em partículas subesféricas de colofano na 
matriz foram reconhecidos primeiramente por 
Araújo et al. (1978) em afloramento da BR-230 
(fazenda Souza Metal) e no rio Juma. Segundo 
os autores, duas amostras na proximidade 
da Transamazônica indicaram teores de 3,30% 
e 7,44% de P2O5 e aquelas do rio Juma em 
torno de 1,50%. No alto curso do rio Jatuarana, 
afluente do rio Aripuanã, afloram arenitos finos 
cinza-esverdeados e glauconíticos que subme-
tidos à análise química mostraram teores de 2,4 
a 3,9% de P2O5 (LIBERATORE et al.,1972). 

  Reis (2006 a,b) obteve na mesma área 
do rio Jatuarana, valores médios em P (fósforo) 
em torno de 0,30%. O autor utilizou-se de um 
fator   de  conversão  utilizado  pela   EMBRAPA 

Figura 9.5. (a) Fotografia da transição solo/saprólito 
na mina do Cotovelo, (b) Além da crosta manga-
nesífera maciça e de (c) Agregado botroidal de 
óxidos de manganês.

para o cálculo do teor de P e não de P2O5 
em rocha, como divulgado pelos prévios resul-
tados analíticos. Recentemente a bacia do rio 
Jatuarana tem sido alvo de pesquisas com 
furos de sondagem por parte de empresas de 
mineração. Segundo fontes verbais dessas 
pesquisas, as rochas sedimentares fosfáticas 
em profundidade podem atingir até 12%  de 
de P2O5. 

Amostras de concentrado de bateia na 
bacia do rio Buiuçu revelaram concentrações 
anômalas de fosfato, porém o destaque mine- 
ralógico mais significativo identificada na amos-     
tragem foi a presença de gorceixita em esta-          
ções nos rios Roosevelt (UP-28), Buiuçu 
(FS-57), Paxiúba FS-43), Branco (UP-48) e 
Manicoré (UP-68). A gorceixita  é  um  fosfato de   
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bário comum em complexos alcalinos-carbonatí-
ticos e em kimberlitos. Sua presença em 
bacias de drenagem distintas e ambientes 
geológicos contrastantes é reflexo da baixa 
densidade de amostragem e dificuldade de 
mapeamento dos interflúvios das drenagens 
maiores, mas podem indicar que as fontes 
desse mineral extrapolamos limites da Folha 
Sumaúma, a sul e sudeste. Porém, a ocorrência 
no rio Branco, cujas nascentes estão contidas 
no setor nordeste da folha, fornece uma 
perspectiva interessante para a pesquisa de 
rochas alcalinas.

9.4. Materiais e Agregados para Construção 

Civil

9.4.1. Areia

Não há cadastros de áreas de exploração 
de areia regulares na área do projeto, embora, 
devido a grande área de exposição de rochas 
psamíticas, o potencial para esse bem mineral 
seja grande. Extensas acumulações aluvionares 
são identificadas  às  margens  do  rio  Aripuanã 
(principalmente a jusante da foz do rio Roosevelt) 
e em menor proporção nos rios Roosevelte 
Manicoré. Formam bancos com até 3,0 m 
de espessura acima do nível d’água, a considerar 
uma parte do período de estiagem na região, 
entre agosto e novembro, onde se acumulam 
uma areia quartzosa moderadamente selecio-
nada, média a grossa. Nas porções encacho-
eiradas desses rios, onde a profundidade é 
menor, acumulam-se seixos e calhaus bem 
arredondados  de quartzo depositados em depres- 

sões e de forma descontínua no leito dorio. Afora 
essas concentrações, destacam-se alguns canais
abandonados que formam extensos e estreitos 
terraços, destacando-se aquele formado a leste 
do rio Manicoré, na atualidade cortado pelo rio 
Manicorezinho. Trata-se de um areal com aproxi-
madamente 120 km de extensão que se estende 
de sul para norte da folha, sendo cortado pela
BR-230 (trecho Apuí-Humaitá) em um trecho de 
aproximadamente 4,0 km. O acesso aos areais é 
facilitado por estradas de propriedades rurais e
de pequenas comunidades ao longo da BR-230.
No leito do rio Manicorezinho, além de suas mar-
gens,  predominam   sedimentos  arenosos inconso-
lidados, predominantemente  finos, recobertos
por      uma  delgada  camada  de     solo orgânico. 

Alguns areais isolados, relacionados à 
alteração de rochas areníticas da Formação 
Manicoré (RB-58) e do Grupo Vila do Carmo 
(UP-118) revelam favorabilidade à exploração 
de areia e têm sido utilizados de maneira inter-
mitente e desordenada, como no caso da área 
da estação RB-58. Duas ocorrências de areia 
fina à fração grânulo/cascalho ao longo da 
BR-230 estão no domínio das rochas do Grupo 
Vila do Carmo. Na estação FS-03 (Figura 9.6a,b) 
o perfil mostra uma camada de 1,50 m de areia
fração grânulo/cascalho seguida por uma cama-
da de areia fina, bem selecionada e de 0,5 m de
espessura. Uma segunda ocorrência se localiza
a aproximadamente 5,0 km a leste, mostrando
um perfil cuja camada superior de areia fina
atinge 2,0 m de espessura. Ambas as ocorrên-
cias têm sido utilizadas de maneira intermitente
para reparos na BR-230.
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Figura 9.6. (a) Visão geral da extração de areia à margem da BR-230 (FS-03); (b) Detalhe do pacote 
arenoso, composto por areia cascalhosa (parte inferior) e recoberta por areia fina

9.4.2. Lateritos
À nordeste da Folha e cortado pela BR- 

230 há uma extensa faixa dominada por perfis 
lateríticos desenvolvidos sobre rochas pelíticas/
psamíticas do Grupo Alto Tapajós. Os perfis 
lateríticos sustentam uma morfologia de platôs 
de topo aplainado que configuram as  maiores 
cotas altimétricas da rodovia. No topo do perfil 
dispõem-se matacões e boulders lateríticos 
isolados, porosos e endurecidos (Figura 9.7), 
sustentados por um espesso nível com até 10 
metros de espessura de ritmitos lateritizados em 
zona saprolítica. O aproveitamento do laterito 
como material de piçarra para a construção civil 
e/ou pavimentação de estradas restringe-se ape-
nas a porção mais superficial onde ocorrem os 
maiores blocos.

Figura 9.7. Aspecto geral da superfície aplainada 
com blocos lateríticos esparsos.

9.4.3. Rocha Ornamental (Pedra de Reves-     
timento) e Brita

A Folha SB.20-Z-D revela um potencial 
considerável para a exploração de rochas para uso 
na construção civil, quer como como brita, quer 
como rocha ornamental. Cerca de 30% da área 
é atendida por afloramentos de rochas cris-
talinas, reunindo granitoides grossos isotrópicos a 
foliados e rochas hipabissais porfiríticas na pro-
ximidade de rochas sedimentares da Formação 
Manicoré. Os afloramentos de granitos da Suíte 
Teodósia ao longo da BR-230 são mais escas-
sos, limitando-se a matacões e boulders de 
tamanho métrico. Possuem granulação média a 
grossa, cor cinza-claro a levemente rosado e 
principalmente pouco fraturados. 

 As exposições da Suíte Serra da Pro-
vidência, no setor extremo sudoeste da folha, 
são mais extensas e oferecem uma maior 
variedade de texturas ígneas. Os afloramentos 
em morros íngremes, aparecem em boulders 
métricos e lajedos em vicinais que partem da vila 
Mara-vilha a noroeste e sudoeste da BR-230 
(Figura 9.8a). Os morros podem atingir mais de 
300 m de comprimento por 150 m de altura, 
onde a rocha se apresenta pouco fraturada e 
com pouca ou nenhuma  cobertura  de  solo. Os 
tipos  monzo  a  sienograníticos e álcali-feldspato    
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graníticos rosados (Figura 9.8b) exibem uma tex-
tura rapakivi bem desenvolvida, principalmente 
nos termos porfiríticos com ovóides de álcali-felds-
pato manteado por plagioclásio (Figura 9.8c). 
Os termos equigranulares médios, cinza-escuros

escuros, representados por gabronoritos (Figura 
9.8d), também possuem características estéti-
cas satisfatórias para o aproveitamento comer-
cial.

Figura 9.8. (a) Area de exposoção de maciços graníticos na forma de lajes ou matacões; (b) Detalhe de 
amostra de mão de álcalifeldspato granito equigranular médio a grosso (MA-25); (c) Sienogranito rosado 
com aspecto porfirítico localmente com textura rapakivi (MA-23); (d) ) Foto de bloco de gabronorito cinza 
escuro de granulação fina a média (FS-31).

A facilidade no acesso às ocorrências 
rochosas as tornam um bom alvo para o 
desenvolvimento de pesquisas relacionadas 
ao conhecimento das propriedades físicas 
e mecânicas e características químico-
mineralógicas como aplicativo às pedras de 
revestimento, fatores estes, que podem se tornar 
econômicos e que influenciam na formação de 
preço do mercado, além da estética e beleza. 

9.4.4. Outros Indícios

A geoquímica prospectiva em sedimento 
de corrente apontou estações anômalas para 
algumas associações de elementos tais como 

Cr-Cu-Mo-Ni, principalmente nas bacias dos 
rios Buiuçu, Paxiúba e Aripuanã (setor sudeste), 
estando relacionada a série plutônica cálcio-
alcalina, composicionalmente mais expandida, 
pertencente a Suíte Teodósia. 

A associação Cu-Sn-Pb-Mo-Nb, uma 
vez que pode ser observada tanto no domínio 
sudeste, quanto no centro norte da folha (bacias 
dos rios Jatuarana e Aripuanã) e também no rio 
Manicoré, a oeste. Dos elementos citados, o 
Pb e subordinadamente o Cu, tendem a apa-
recer em teores anômalos em áreas de aflo-
ramento de rochas vulcânicas e vulcano- 
clásticas (grupos Colídere Vila do Carmo), evi- 
denciando uma origem vulcano-exalativa.  Sn  e 
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Nb acompanham de maneira relativamente regu-
lar os destaques mineralógicos de cassiterita e 
columbita-tantalita em concentrado de bateia 
para o setor sudeste, eviden-ciando a presença 
de granitoides enriquecidos nesses minerais a 
sul e sudeste da Folha Sumaúma. Anomalias 
desses dois elemen-tos, além de Mo e Cu, 
também são evidentes no baixo curso do rio 
Roosevelt (UP-27 e UP-31) e alto curso do rio 
Manicoré (UP-61 e UP-64). Em relação às esta-
ções anômalas do rio Roosevelt é provável que 
os elementos sejam oriundos de rochas grani-
toides das suítes Teodósia, Igarapé das Lontras, 
Serra da Providência e Rondônia (essas duas 
últimas, interceptadas pelo rio Roosevelt e seus 
afluente a sul da Folha Sumaúma).

A associação Th-U-Y-Ce-La, de maneira 
geral, mostra anomalia de segunda ordem 
associada a anomalias mais importantes de  Sn, 

Mo e Nb. Podem-se destacar estações anôma-
las próximo a foz do rio Roosevelt (UP-27 e 
outras de projetos anteriores), rio Manicoré 
(UP-61 e UP-64) e na bacia de drenagem do rio 
Buiuçu. É possível perceber uma correlação 
consistente dessas anomalias com as rochas da 
Suite Igarapé das Lontras, no caso dos rios 
Roosevelt e Buiuçu, e da Suíte Serra da Provi-
dência, no caso da bacia de drenagem do rio 
Manicoré, tornando essas suítes graníticas um 
prospecto favorável para trabalhos posteriores.

Estações anômalas para Pt e Hg acom-
panham geralmente o Au, aparecendo como 
anomalias secundárias nas estações com alto 
teor de Au, com exceção da estação MA-22, no 
baixo curso do rio Guariba, onde a anomalia de 
Pt não está associada ao Au e a estação 
JM-557D (LIBERATORE et al., 1972), com   
anomalia de Hg. (Anexos III, V).
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10. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Quatorze unidades litoestratigráficas foram

identificadas na Folha Sumaúma, cuja cartografia 
geológica foi municiada através de grande acervo 
de dados oriundos das atividades de campo. 
Contribuíram para a definição do quadro 
geológico, a avaliação dos resultados analíticos 
para geoquímica e geocronologia, além dos 
estudos de interpretação geofísica, estrutural e 
de sensoriamento remoto.

10.1. Geologia

A evolução no entendimento das relações 
de contato, temporais e espaciais entre as 
unidades litoestratigráficas da  Folha  Sumaúma 
proporcionada por este estudo, abrange tanto as 
unidades do embasamento cristalino quanto as 
rochas supracrustais das bacias sedimentares 
proterozoicas, paleozoicas e neogênicas. 

Os vulcanitos ácidos do Grupo Colíder 
puderam ser bem caracterizados petrográfica 
química e geocronologicamente, distinguindo-
os das subvulcânicas e plutônicas rasas da 
Suíte Igarapé das Lontras, cerca de 50 Ma mais 
jovens, limitando as rochas do Grupo Colíder 
ao setor leste-sudeste da folha, além dos 
traquitos do rio Branco, a nordeste e ocorrências 
menores nos rios Manicoré e Roosevelt. A Suíte 
Igarapé das Lontras teve sua área de ocorrência 
bastante ampliada, se comparado ao estado 
anterior de conhecimento geológico da região, 
que considerava apenas os corpos subcirculares 
do rio Buiuçu como representantes dessa 
suíte. O detalhamento petrográfico permiti a 
individualização de quartzo monzonitos e sienitos 
subordinados aos monzo e sienogranitos dessa 
unidade. A litogeoquímica mostrou sutis diferen-
ças entre litotipos Igarapé das Lontras, de caráter 
subalcalino, e Teodósia, cálcio-alcalino, que 
possuem idades de cristalização estaterianas 
com cerca de 4 Ma de intervalo. A Suíte Teodósia, 
foi  subdividida  em três fácies: quartzo  diorítica, 

granodiorítica-tonalítica e granítica, cujos limites 
puderam ser bem estabelecidos através dos dados 
de aerolevantamento geofísico, especialmente a 
magnetometria. A sucessão vulcanoclástica prote-
rozoica Vila do Carmo teve sua deposição 
estabelecida ao fim do Estateriano com base em 
estudos de zircões detríticos (1,74 a 1,76 Ga) e 
através da datação de sill de diabásio (Diabásio 
Mata-Matá), de 1,57 Ga, que forneceu a idade 
mínima, deste modo auxiliando na reinterpretação 
de áreas antes consideradas de sedimentação 
paleozoica. A ocorrência de rochas da Suíte Serra 
da Providência foi corroborada por dados  
litogeoquímicos, que a classifica como peralcalina  
a peraluminosa do tipo A, além dos resultados  
geocronológicos que apontaram idade de  
cristalização de 1,57 Ga, bem próxima à idade da  
suíte em sua área tipo, em Rondônia.  A  facilidade  
de acesso permitiu um detalhamento maior na 
área de afloramento dessa unidade na porção 
oeste da folha, onde foram identificadas duas  
fácies distintas: porfirítica rapakivi e equigranular  
fina a média (alaskítica), além da identificação 
de tipos gabroicos e de piroxênio granitos. 
Dois  corpos subcirculares aflorando ao longo 
do rio  Manicoré também foram relacionados 
à Suíte  Serra da Providência, compostos por 
quartzo  monzonitos, deste modo ampliando a 
variedade  litológica dessa suíte. 

      Através do melhor entendimento das relações 
de contato e de ambientes de sedimentação, foi 
possível separar três formações sedimentares 
mapeáveis na escala de trabalho para o Grupo 
Beneficente, com destaque para a Formação 
Manicoré, anteriormente relacionada à Formação 
Palmeiral   do norte do Mato Grosso e a Formação 
Cotovelo,com importantes acumulações manga- 
nesíferas associadas. O estudo de populações de 
zircões detríticos, cuja idade mais jovem obtida 
em cerca de 1,08 Ga, permitiu definir o intervalo 
de deposição mesoproterozoico para o Grupo 
Beneficente. Os perfis geológicos ao longo da 
BR-230  e  rio das Pombas contribuíram  na  delimi-
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tação  da  amplitude a real de rochas paleo-zoicas 
na Folha Sumaúma, reunidas no Grupo Alto
Tapajós, que além dos siltitos laminados da For-
mação Juma, também incluem rochas psamíticas
da Formação Rio das Pombas, antes consideradas
como parte do Grupo Beneficente. O Paleogeno 
foi marcado pela formação de extensa crosta late-
rítica, cujo remanescente mais expressivos e situa
na porção leste da folha, encimando a sedimen-
tação paleozoica, cujo contraste magnético e ga-
maespectrométrico com as rochas ao redor permi-
tiu a delimitação aproximada de sua extensão na 
área mapeada. As imagens de sensores remotos 
destacaram uma extensa área de topografia  plana
na porção centro-oeste da Folha Sumaúma, que 
corresponde à sedimentação neogênica que reco-
bre discordantemente as rochas do Grupo Benefi-
cente e Suíte Teodósia, denominada neste estudo 
como Formação Salva-Terra, anteriormente rela-
cionada à cobertura da Formação Içá. A interpre-
tação de produtos de imagens de satélite também 
permitiu a delimitação de um extenso terraço fluvial 
pleistocênico N-S na porçãoo este.

10.2.Geologia Estrutural e Evolução Tectônica
O contexto geotectônico da folha é reconhe-

cido através da identificação de três setores 
estruturais articulados em NW-SE, E-W presentes 
no interior dos domínios tectono-estratigráficos 
Juruena, Roosevelt–Aripuanã e Rondônia-Jamari.

O Domínio Juruena (1,85-1,76Ga), repre-
senta o estágio inicial de formação do arco Jurue-
na, encontrando-se representado por suítes graní-
ticas cálcio-alcalina se vulcânicas Colíder, estas, 
aflorantes no setor oriental da Folha Sumaúma. 
No interior do domínio o conjunto NW-SE se 
articula em uma dinâmica rúptil a dúctil-rúptil 
contendo mega dobras localmente rompidas por 
zonas de cisalhamento NE-SW.

O Domínio Roosevelt–Aripuanã (1,76-1,74 
Ga) pode caracterizar a existência de um segundo

arco magmático (Roosevelt ou Jamari), formado 
pelo magmatismo cálcio-alcalino Teodósia e 
Jamari, ou representar os estágios finais de 
evolução do Arco Juruena. No primeiro caso, 
o vulcanismo e sedimentação da bacia Vila do
Carmo teriam sido gerado sem ambiente back-
arc (fase rifte), na fase extensional do orógeno.
No segundo caso, este domínio representaria o
colapso do arco magmático Juruena em estágio
tardia pós-colisional, dominado por uma tectônica
extensional. Sob tais circunstâncias foram gera-
das suítes graníticas cálcio-alcalinas (1,76-
1,75Ga), vulcanismo e sedimentação da bacia
Vila do Carmo em ambiente back-arc (fase rifte).
Estruturas NW-SE trunca mas mega estruturas
NE-SW.

O  Domínio Rondônia–Jamari (1,76-1,54 Ga) 
responde  pela cratonização dos domínios Juruena 
e Roosevelt–Aripuanã. E feitos tectono-termais 
são identificadas através das orogenias Rondo-
niana–SanInácio (1,48-1,46 Ga) e Sunsás (1,30 
Ga). No intervalo 1,43-1,08 Ga a bacia Bene-
ficente depositou-se em um estágio pós-rifte e 
de estabilidade tectônica (fase termal de subsi-
dência). Assinala possivelmente a passagem 
Meso/Neoproterozoico e cuja extensão tem sido 
reconhecida ao norte da bacia do Amazonas atra-
vés da Formação Prosperança. Equivale ao Gru-
po Caiabis a sul da bacia paleozoica Alto Tapajós. 
A relação cronométrica entre as bacias Vila do 
Carmo e Beneficente sugere um intervalo míni-
mo de tempo de 14 Ma (1,57a1,43 Ga) no decor-
rer de processos de erosão e sedimentação a 
partir da estabilização da fase rifte Vila do Carmo
(tectônica, subsidência, aporte sedimentar e mag-
matismo) para aquela fase pós-rifte Beneficente.

A bacia siluro-devoniana do Grupo Alto Ta-
pajós registra uma evolução em um sistema de 
rifte/sinéclise cujo sistema mantém prolonga-
mento  através  de   um   lineamento   NNW-SSE 
com o Arco Purus mais ao norte, em  um  sistema 
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 de altos e baixos estruturais. No Mesozoico o 
Diabásio Periquito relaciona-se a um importante 
evento magmático com idade estabelecida em 
torno de 200 Ma., por sua vez, relacionado à 
separação dos continentes africano e sulame-
ricano.

Atreladas a processos mais jovens e ao 
Paleogeno (Eoceno - Oligoceno) comparecem   as 
coberturas lateríticas que respondem em maior 
parte através de áreas de coberturas sedimen-
tares mais antigas, as quais são dominantes. 
Refletem um arranjo de falhas normais na forma-
ção de altos estruturais que expuseram as rochas 
sedimentares à lateritização. Em contraposição, 
áreas vizinhas sofreram subsidência e aporte de 
sedimentação neogênica da Formação Salva-
Terra (Pleistoceno, refletindo grande período de 
movimentações neotectônicas). 

10.3. Recursos Minerais e Geoquímica 
Prospectiva

O adensamento da amostragem geoquí-
mica na área do projeto não foi adequado devido 
a problemas de acesso e falta de pessoal espe-
cializado para atender a demanda dos projetos 
em andamento.

Um importante resultado obtido foi à pre-
sença da gorceixita, mineral associado à carbona-
titos, rochas alcalinas e areias diamantíferas. 
Sua presença em bacias de drenagem distintas e 
ambientes geológicos contrastantes é reflexo da 
baixa densidade de amostragem e dificuldades  
de mapeamento dos interflúvios rochas alcalinas 
naquele setor.

    Os destaques mineralógicos de cassiterita 
com o Arco e columbita-tantalita a sudeste a 
área evidencia a presença de granitoides enri-
quecidos nesses minerais a sul e sudeste da 
Folha Sumaúma.
      Presença de estações com ouro, columbita-

tantalita e cassiterita indicam a presença  de

objetos geológicos factíveis de estarem mine- 
ralizados. Ou seja, o arcabouço geológico reve-
la favorabilidade às concentrações minerais tais 
como o ouro, manganês e fosfato, além de tipos 
rochosos com qualificação para rochas ornamen-
tais e de revestimento, e de bens minerais como 
insumos à construção civil. 

Ouro - A mineralização aurífera do garimpo 
do rio das Pombas (afluente esquerdo do rio Juma) 
está associada à sucessão vulcanos-sedimentar 
do Grupo Vila do Carmo, em grande parte ocor-
rendo de forma disseminada e oriunda de enri-
quecimento supergênico. Microfilete de caulinita 
que cortamos tufos, litarenitos e metargilitos, por 
vezes em horizontes saprolíticos, podem repre-
sentar os condutos de percolação do fluido mine-
ralizante. O contexto geológico e de mineralização 
observados no garimpo do Eldorado do Juma, 
cerca de 65 km ao norte do rio das Pombas, 
servem de parâmetro às pesquisas em rochas do 
Grupo Vila do Carmo, as quais têm revelado 
maior teor aurífero em zonas venuladas. Outras 
reconhecidas áreas tais como aquelas dos rios 
Camaiú e Branco, bacia do médio curso do rio 
Sucunduri, têm demonstrado a potencialidade para 
a concentração de ouro em similares lito-tipos. 
Ambas as áreas aqui referidas requerem 
trabalhos de detalhe para identificar a sucessão 
encaixante, a natureza da mineralização e a fonte 
do metal, podendo constituírem um futuro não 
muito distante, uma importante província mineral, 
a exemplo daquela do rio Tapajós. Indícios de ouro 
em concentrados de bateia na porção sul e sudeste
da Folha Sumaúma mostram que as mine-
ralizações aurífera sem rochas paleoproterozoicas 
dos domínios Juruena e Roosevelt-Aripuanã não 
são incomuns, como observado no garimpo do 
Gavião, 10 km da margem direita do rio Roose-
velt, a sul do limite da folha, onde a mineralização 
está concentrada em veios que cortam rochas 
vulcânicas do Grupo Colíder.
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fície. Essas rochas foram reunidas na Formação 
Juma, cuja idade siluro-devoniana foi estabele-
cida através de análises palinológicas. A unidade 
foi considerada ter sido depositada em ambiente 
marinho raso. Através da análise de algumas 
amostras foi possível determinar que as rochas 
mais ricas em P2O5 (até cerca de 8%, em análise 
química) são os arenitos finos de tonalidade 
verde, com quantidades elevadas de glauconita 
e siltitos/ritmitos com nódulos amarronzados de 
colofano (fosfato de cálcio maciço e criptocris-
talino). A glauconita é um indicador de ambiente
marinho raso, de águas calmas e com baixa taxa 
de sedimentação, bastante favorável à prolifera-
ção de organismos marinhos que se utilizam do 
fósforo da água do mar para produzir suas cara-
paças. Portanto, é provável que os nódulos sub-
esféricos de colofano nos siltitos tenham origem 
biogênica, podendo representar um importante
guia   prospectivo  para trabalhos futuros. Entre-
tanto, a real espessura do pacote de rocha fos-
fatada é ainda desconhecida, porém, há indícios 
de que em profundidade os teores de P2O5

ultrapassem a 8%. A presença de gorceixita 
(fosfato básico hidratado de bário e alumínio) em 
concentrados de bateia realizados em várias 
áreas da folha, é um indicador de possíveis com-
plexos alcalinos/carbonatíticos ainda não identi-
ficados na região e que poderiam ser prospec-
tados para fosfato magmático.

   Construção Civil - Os agregados para 
construção civil tais como a areia, cascalho, ar-
gila brita, piçarra e rochas ornamentais/de reves-
timento têm na região boas perspectivas à pros-
pecção. A maior parte das ocorrências possui 
acesso a partir da BR-230, o que facilita os estu-
dos que demandam o aproveitamento esses in-
sumos. 
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      Manganês - As acumulações lenticulares 
de minério de manganês hospedadas em quartzo 
arenitos do Grupo Beneficente, na mina do Coto-
velo, resultam da ação de processos supergêni-
cos em rochas sedimentares com elevado conteú-
do de manganês já durante sua deposição. As 
três variedades encontradas - maciça, botroidal e 
psolítica - representam estágios diferenciados dos 
processos de solubilização/redeposição dos óxi-
dos/hidróxidos de manganês. A precipitação de 
manganês na forma de óxidos em ambiente se-
dimentar é reconhecida em ambiente marinho 
raso e de plataforma. O sistema deposicional pro-
posto para a Formação Cotovelo (ver subdivisão 
do grupo), entendido como representado por de-
pósitos de planície de maré com influência de ca-
nais fluviais confere uma posição mais distal em 
relação à plataforma, sendo comum a predomi-
nância de terrígenos sobre os carbonatos. As ro-
chas carbonáticas têm sido descritas na bacia do 
rio Sucunduri, na localidade de Terra Preta, mais
para leste do rio Aripuanã. Estudos adicionais de-
vem ater-se para a origem do manganês, se de
fonte continental, por intemperismo e transporte 
de material previamente enriquecido em manga-
nês, ou de fontes hidrotermais. A hipótese hidro-
termal, nesse caso, parece ser a mais improvável,
pois no Grupo Beneficente não são reconhecidos
litotipos vulcânicos ou ainda formações ferríferas
que geralmente estão associadas às mineraliza-
ções de manganês de vents submarinos, mesmo 
que distais.

   Fosfato - Os indícios de mineralização fos-
fática são reconhecidos na região desde a déca-
da de setenta, associando-se a algumas ocorrên-
cias de siltitos e arenitos finos acinzentados. Estu-
dos sobre a ocorrência de rochas carbonáticas na 
região de Apuí fomentaram o baixo teor e disper-
são da mineralização naqueles  litotipos em  super- 
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10.4. Recomendações

1) Em termos de cartografia geológica, reco-
menda-se a realização de estudos em uma
maior escala (1:100.000) que possibilitem: a)
o detalhamento do limite entre os domínios
Juruena e Roosevelt-Aripuanã; b) o estabe-
lecimento no interflúvio Roosevelt-Aripuanã da
relação de emplacement entre as suítes
Igarapé das Lontras e Teodósia e faciologia
desta última; c) estudos de semi-detalhe ao
longo da Zona de Cisalhamento Buiuçu e
porção nordeste e leste da folha (quadrículas
Z-D-II e III); d) amplitude de distribuição e
geoquímica das rochas do Grupo Vila do
Carmo, tendo em vista sua potencialidade à
concentração aurífera; e) reconhecimento/
detalhamento de áreas de cobertura laterítica
manganesífera desenvolvida em litotipos do
Grupo Beneficente; f) subsídios geocrono-
lógicos na determinação da sequência de
eventos tectono-termais em unidades mais
antigas e que registram várias fases de
metamorfismo;

2) Em termos de prospecção geoquímica é
sugerido um programa de coleta sistemática
na definição de alvos potenciais à concen-
tração da pesquisa mineral visando possíveis
distribuições anômalas de elementos tais
como Sn, Cu, Pb, Ni, Th, U e terras raras,
principalmente no setor sul-sudeste (quadrí-
culas Z-D-V e VI);

3) Um estudo prospectivo de detalhe em sub-
superfície (sondagem) é indicado no médio
curso do rio Jatuarana e afluentes, tendo em
vista o reconhecimento de unidades pelíticas
da Formação Juma com potencialidade à ocor-
rência de fosfato. Outras áreas de ocorrência
dessa unidade tornam-se alvo à pesquisa;

4) Um estudo de detalhe dos maciços graníticos
direcionado a ensaios tecnológicos (físico-
mecânicos) tendo em vista seu aproveita-
mento para material de revestimento e na
construção civil (brita). A produção de rochas
ornamentais é de importância estratégica para
o estado do Amazonas, cujo mercado tem sido
abastecido ao longo dos anos por outros esta-
dos da União, com um custo elevado envol-
vendo transporte;

5) Efetivar estudos tecnológicos em argilas, ten-
do em vista a obtenção de tipos que atendam
às especificações do mercado para tijolos e
telhas. Atualmente a sede municipal de Apuí
é abastecida, em grande parte, por tijolos e
telhas provenientes de Manaus. Uma única
olaria na periferia da cidade se utiliza de um
barreiro, produto de alteração de rochas do
Grupo Vila do Carmo. Torna-se necessário o
reconhecimento de áreas aluvionares e de
terraços fluviais que disponibilizem material
argiloso em volume e com acesso facilitado
por estradas;

6) O reconhecimento e delimitação de áreas
com potencialidade à extração de areia,
seixo, argila, brita e piçarra, esta, associada a
depósitos detrito-lateríticos e a caracterização
de tipos faciológicos em granitoides ao
aproveitamento como rochas ornamentais
e de revestimento, constituem importantes
alvos ao desenvolvimento socioeconômico
da região, através da formação de polos de
extração e de beneficiamento desses bens
minerais (olarias, marmorarias, etc.).
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ANEXOS 



ANEXO I 

SÚMULA DE DADOS DE PRODUÇÃO 

• Área mapeada: 18.000km2
• Caminhamento total: 2.300 km.
• Perfil geológico: 1.100 km.
• Estações: 368.
• Amostras de rocha coletadas: 408.
• Amostras de concentrado de batéia: 41.
• Amostras de sedimento de corrente: 46.
• Jazimentos minerais cadastrados: 2.
• Análises petrográficas: 246.
• Análises geocronológicas: 46. U-Pb (14); Pb-Pb (3); Ar-Ar (4); Sm-Nd (25)
• Análises litogeoquímicas de rocha: 93.



O SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL - CPRM E OS OBJETIVOS PARA O 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS 

Em setembro de 2015 líderes mundiais reuniram-se na sede da ONU, em Nova York, e 
formularam um conjunto de objetivos e metas universais com intuito de garantir o 
desenvolvimento sustentável nas dimensões econômica, social e ambiental. Esta ação 
resultou na Agenda 2030, a qual contém um conjunto de 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável - ODS. 

A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a 
prosperidade. Busca fortalecer a paz universal, e considera que a erradicação da 
pobreza em todas as suas formas e dimensões é o maior desafio global, e um requisito 
indispensável para o desenvolvimento sustentável. 

Os 17 ODS incluem uma ambiciosa lista 169 metas para todos os países e todas as 
partes interessadas, atuando em parceria colaborativa, a serem cumpridas até 2030.  

O Serviço Geológico do Brasil – CPRM atua em diversas áreas intrínsecas às Geociências, 
que podem ser agrupadas em três grandes linhas de atuação: 

• Geologia e Recursos Minerais;

• Geologia Aplicada e Ordenamento Territorial;

• Hidrologia e Hidrogeologia.

Todas as áreas de atuação do SGB-CPRM, sejam nas áreas das Geociências ou nos 
serviços compartilhados, ou ainda em seus programas internos, devem ter conexão com 
os ODS, evidenciando o comprometimento de nossa instituição com a sustentabilidade, 
com a humanidade e com o futuro do planeta. 

A tabela a seguir relaciona as áreas de atuação do SGB-CPRM com os ODS. 



Maiores informações: http://www.cprm.gov.br/publique/Sobre-a-CPRM/Responsabilidade-Social/Objetivos-de-Desenvolvimento-Sustentavel-
---ODS-319 
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