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APRESENTAÇÃO

O   Serviço Geológico do Brasil (CPRM), empresa pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia, tem 
 como missão gerar e disseminar o conhecimento geocientífico com excelência e, no que diz respeito à 

área de geologia e recursos minerais, realiza sua missão sobretudo através do desenvolvimento de projetos 
em linhas de atuação variadas, que incluem o mapeamento geológico sistemático, os levantamentos geofísicos 
e geoquímicos, o estudo dos recursos minerais e a avaliação de potencial de diversas regiões do país. 

Desta forma, o SGB � CPRM produz e gerencia acervos expressivos de dados e informações geológicas em 
todo território nacional, o que possibilita a realização de projetos de integração regional, que disponibilizam 
o estado da arte do conhecimento geológico nas áreas enfocadas. 

Os produtos obtidos através dos projetos de integração geológica regional, que incluem mapas, relatórios 
e conjuntos de bases de dados, constituem ferramentas importantes para a elaboração de estratégias e 
ações desenvolvidas pelos setores público e privado, além de serem fundamentais para as áreas de pesquisa 
e ensino em Geociências. 

Diante destas premissas, o Serviço Geológico do Brasil (CPRM) tem a grata satisfação de disponibilizar à 
comunidade técnico-científica, indígenas, gestores públicos, empresários do setor mineral, ao agronegócio, 
e à sociedade em geral os resultados alcançados pelo “Projeto Terras Indígenas do noroeste do Amazo-
nas: geologia, geoquímica e cadastramento mineral na região do Tunuí-Caparro”, fruto do mapeamento 
geológico, geoquímico e cadastramento mineral no região da Bacia do médio Rio Içana, nas cercanias das 
serras do Tunuí e Caparro. Este é mais um produto realizado a partir do Programa Geologia, Mineração 
e Transformação Mineral, e à ação Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil, inserido no Programa de 
Aceleração do Crescimento – PAC do Governo Federal (PACII - MME00970). Foi executado pelas gerências 
de Geologia e Recursos Minerais e de Hidrologia e Gestão Territorial da Superintendência Regional de Manaus, 
com supervisão nacional da Divisão de Projetos Especiais e Minerais Estratégicos e coordenação geral do 
Departamento de Recursos Minerais – DEREM. O presente exemplar, concentra informações geológicas que 
permitiram gerar conhecimento sobre a geodiversidade, contribuindo com a gestão ambiental da qualidade 
das águas superficiais, detalhamento cartográfico geológico, cadastramento mineral e de potencial de 
recursos minerais da área de estudo. A implementação deste Projeto integra a geoquímica (solo, sedimento 
de corrente e água) e o cadastramento de indícios e ocorrências minerais ao mapeamento geológico, cujo 
objetivo é contribuir para uma compreensão holística do meio físico. O mapeamento geológico realizado em 
escala 1:250.000 propiciou significativos avanços em termos de precisão cartográfica e no conhecimento 
das relações litoestratigráficas.

Este Projeto contou com ajuda especial do Exército Brasileiro (EB) e o Comando Militar do Amazonas 
(CMA), com apoio fluvial logístico, hospedagem e armazenamento de material no 7° PEF (Pelotão Especial 
de Fronteira). Além da contribuição das comunidades indígenas Baniwa da região estudada, que autorizaram 
o acesso às suas áreas e acompanharam as equipes indicando os melhores locais para estudo e coletas das 
amostras, que foram imprescindíveis para esse estudo.

Com mais este lançamento, o Serviço Geológico do Brasil (CPRM) disponibiliza novos dados geocientíficos 
para sociedade, governo, setor empresarial e principalmente povos e comunidades nativas da região. O acervo 
de informações geológicas e de geoquímica ambiental multiuso, com aplicação multidisciplinar, é crucial para 
nortear tomadas de decisões da sociedade organizada sobre o melhor aproveitamento sustentável mineral 
dessa região. Os resultados integrados em Sistema de Informações Geográficas, estão disponíveis no banco 
de dados corporativo da CPRM (http://geosgb.cprm.gov.br).

Esteves Pedro Colnago
Diretor-Presidente 

Márcio José Remédio
Diretor de Geologia e Recursos Minerais 



RESUMO

O presente Projeto acolhe um requerimento das comunidades indígenas Baniwa, dos arredores das 
serras do Tunuí e Caparro na região do Rio Içana no município de São Gabriel da Cachoeira, alto Rio Negro, 
Estado do Amazonas. Restrições legais de acesso impedem o Serviço Geológico do Brasil (CPRM) de realizar 
pesquisas geológicas sistemáticas na região desde 1998. Em região ínvia da floresta amazônica, os apoios 
das forças armadas e das comunidades indígenas locais foram de fundamental importância para o sucesso 
das campanhas de campo, cujos trabalhos ficaram concentrados nas drenagens e trilhas na selva. O Projeto 
apresenta como principais objetivos e metas mapear e conhecer a geologia e os recursos minerais da região, 
bem como através de estudos geoquímicos caracterizar e identificar possíveis assinaturas geoquímicas 
de afinidade geogênicas e antropogênicas. O mapeamento geológico cobriu uma área correspondente a 
três folhas 1:100.000, com densidade de informações compatível com escala de 1:250.000. O Complexo 
Cauaburi reúne metatonalitos a metasienogranitos gerados em um ambiente de margem continental ativa 
(ca. 1,81 e 1,76 Ga). As rochas paraderivadas de alto grau foram reunidas no Complexo Taiuaçu-Cauera, 
sendo interpretadas como uma bacia pré a sin-orogênica desse arco paleoproterozoico (1819 a 1794 Ma). 
O Corpo Igarapé Tocandira (1790,5 Ma) representa o magmatismo crustal peraluminoso gerado pela fusão 
parcial do Complexo Taiuaçu-Cauera. Essas unidades compõem o embasamento e se estruturam segundo 
foliação subvertical e de direção E-W, mais penetrativa na sequência paraderivada. Um evento colisional 
calimiano foi responsável pela deformação das rochas metassedimentares da Formação Tunuí, formador 
das principais serranias locais, imprimindo forte deformação no embasamento paraderivado. Essa colisão 
gerou as suítes Rio Içana (sin a tardi-colisional) e Inhamoin (pós-colisional), além de uma segunda foliação 
com direções de NE-SW a N-S e mergulhos para leste. Cobrindo grande parte das porções oeste e sul do 
mapa, há uma vasta área de deposição de sedimentos arenosos cenozoicos. Na geoquímica ambiental, os 
parâmetros físico-químicos medidos e as análises mostraram características naturais das águas pretas da 
região amazônica, com pH ácido (3,4 e 5,9), baixa condutividade elétrica (5,2 e 36,4 μS/cm), e baixíssimas 
concentrações de elementos e íons, com exceção de Al e Fe, tendo valores acima da classe 1 da Resolução 
CONAMA 357/2005. No solo, teores de Li, U e V acima da referência da NOAA em algumas amostras, e no 
sedimento, teores de Cd, Cr, Cu, Zn, Pb e Hg, acima dos valores de referência da Resolução 454/2012 CONAMA 
em algumas bacias, não devem refletir contaminação antrópica. Os resultados estabeleceram um background 
geoquímico utilizado para acompanhamento de alterações ambientais futuras. A partir dos dados coletados 
em campo juntamente com resultado das analises laboratoriais foi originado o mapa de recursos minerais. 
Na área do Projeto foram cadastrados ocorrências e indícios de mineralizações reunindo respectivamente, 
aquelas encontradas nos concentrados de peneira e de bateia. Os depósitos são na maioria secundários, de 
placeres aluviais, terraços, elúvios e colúvios,  e primários nos substratos dos cascalhos aluviais, incluindo os 
garimpos de ouro, columbita-tantalita, ilmenita e ametista. As mineralizações encontradas foram agrupadas 
como Metais Preciosos – ouro; Minerais Metálicos - columbita-tantalita; Óxidos – ilmenita, hematita, rutilo, 
leucoxeno, cromita, espinélio, goethita, limonita e magnetita; Não Metálicos - caulinita, gibbsita, bauxita e 
argila negra; Sulfetos – pirita; Gemas - quartzo leitoso, quartzo fumê, quartzo, ametista, jaspe, ágata, turma-
lina, calcita, muscovita, biotita, andalusita, granada, monazita, topázio, crisoberilo, berilo, xenotímio e zircão. 
As mineralizações são descritas consoante às rochas hospedeiras definidas nas unidades litoestratigráficas 
reconhecidas no mapeamento geológico.



ABSTRACT

This project arose from the request of Baniwa indigenous communities from the surroudings of Tunuí 
and Caparro mountains, in the Içana river region at São Gabriel da Cachoeira municipality, Amazonas State.  
Restrictions laws on accessing  these areas prevent the Geological Survey of Brazil (CPRM) to carry out syste-
matic geological researches in the region since 1998. In the inaccessible Amazonian rainforest the support of 
Brazilian Army and local indigenous communities, were fundamental for the field campaigns success, the works 
were concentrated on drainages and jungle trails. The main purposes and goals of the Project are mapping 
and knowing the geology and mineral resources of the region, as well as through geochemical studies, charac-
terize and identify possible geochemical signatures of geogenic and anthropogenic origin in the studied area. 
Geological mapping covers an area corresponding to three sheets 1:100,000 scale, with density information 
compatible with 1:250,000 scale. The Cauaburi Complex gathers metatonalites to metasyenogranites gene-
rated in an active continental arc environment (ca. 1.81 to 1.76 Ga). The high-grade metasedimentary rocks 
were grouped in the Taiuaçu-Cauera Complex, a pre to sin-orogenic basin of this Paleoproterozoic arc (1819 
to 1794 Ma). The Igarapé Tocandira Body (1790.5 Ma) represents the S-type orogenic magmatism generated 
by partial fusion of the Taiuaçu-Cauera Complex. These units integrate the basement and are structured 
according to a subvertical foliation with E-W direction, more penetrative in the metasedimentary succession. 
A Calimian collisional event was responsible for the Tunuí Formation metasedimentary rocks deformation, 
which formed the main local highlands, printing strong deformation also in the Taiuaçu-Cauera Complex.  
This collisional event generates the Rio Içana Suite (sin to tardi-collisional) and Inhamoin Suite (post-collisio-
nal), as well as a second NE-SW to N-S foliation dipping to east. Covering most of west and south portions 
of the map there is a large deposition area of Cenozoic sandy sediments. On environmental geochemistry, 
the measured physical-chemical parameters and the analyses, showed natural characteristics observed in 
black waters of the Amazon region with acid pH (between 3.4 and 5.9), low electrical conductivity (5.2 and  
36.4 μS / cm), and very low concentrations of elements and ions, with exception of Al and Fe, having values 
above the class 1 CONAMA Resolution 357/2005. In the soil Li, U and V averages above the NOAA reference in 
some samples and in the sediment, Cd, Cr, Cu, Zn, Pb and Hg, greather than CONAMA Resolution 454/2012 in 
some basins, should not reflect anthropic contamination. The results established a geochemical background 
that can be used for monitoring future environmental changes. From the field collected data added to the 
results of laboratory analyses, was generated the Map of Mineral Resources. In the project area were registered 
occurrences and mineralization evidences, gathering respectively those found in sieve and pan concentrates. 
The deposits are mostly secondaries, alluvial placeres, terraces, elluvials and colluvials; and primaries in the 
substrates of alluvial gravels, in lateritic alteration zones and outcrops. The found mineralizations were grouped 
as Precious Metals: gold; Metalic Minerals: columbite-tantalite; Oxides: ilmenite, hematite, rutile, leucoxene 
chromite, spinel, goethite, limonite and magnetite; Non-Metalics: kaolinite, gibbsite, bauxite, and black clay; 
Sulfides: pyrite; Gems: milky quartz, smoky quartz, quartz, amethyst, jasper, agate, tourmaline, calcite, mos-
covite, biotite, andaluzite, garnet, monazite, topaz, chrysoberyl, beryl, xenotime and zircon. Mineralizations 
are described according to host rocks defined in the lithostratigraphic units recognized in geological mapping.
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1. INTRODUÇÃO

O conhecimento do substrato geológico que jaz sob 
o manto verde da floresta amazônica, sobretudo em 
zonas de fronteira pouco povoadas, ainda se encontra 
defasado se comparado a outras regiões da Terra. Apesar 
de todos os avanços científicos e tecnológicos logrados 
nas últimas décadas, peculiaridades regionais impõem 
dificuldades à aquisição de dados de campo. Portanto, 
os relativamente poucos trabalhos desenvolvidos na 
região carregam especial valor científico, trazendo à 
tona novos conhecimentos e consequentemente novos 
desafios e questões. “É uma área muito vasta, com todo 
terreno coberto por florestas, tornando as seções naturais 
escassas e as poucas observações que uma pessoa possa 
fazer não levarão a conclusões definitivas” (WALLACE, 
1853, p. 291, tradução nossa).

A região do Alto Rio Negro, extremo noroeste do 
estado do Amazonas, abarca a maior parte da área de 
fronteira do Brasil com a Colômbia e parte da fronteira 
com a Venezuela, e foi homologada em seu território 
nacional como Terra Indígena pelo decreto s/n° de 1998.  
Desde então, o Serviço Geológico do Brasil (CPRM) não 
realizou pesquisas geológicas na região devido à falta de 
interesse pela exploração mineral e ausência de levanta-
mentos aerogeofísicos de alta resolução. Contudo, em 
2016, a CPRM deu início ao Projeto “Terras Indígenas do 
Noroeste do Amazonas” – PTINA, em resposta ao interesse 
das comunidades indígenas da região por obter conhe-
cimento geológico e ambiental das terras onde vivem.

Em vista da área de estudo se abrigar em região ínvia 
da Floresta Amazônica, com acesso muito difícil, a reali-
zação dos trabalhos de campo somente foram possíveis 
com o apoio operacional e logístico do Exército Brasileiro 
e das comunidades indígenas. Os indígenas participaram 
ativamente indicando trilhas na selva, entradas de iga-
rapés menores e, principalmente, os locais onde distin-
guem algum bem mineral. Já o Exército Brasileiro, além 
do apoio operacional e logístico, promoveu a segurança 
de toda a equipe de pesquisadores, técnicos, auxiliares 
de campo e indígenas.

Como esperado, a dificuldade de acesso impôs limi-
tações aos trabalhos, de modo que as observações da 
equipe de mapeamento geológico foram feitas principal-
mente ao longo das drenagens e de picadas já existentes 
na mata. O planejamento e execução de amostragem da 
equipe de geoquímica foram feitos em uma densidade 
limitada, devido ao alto custo financeiro e operacional 
intrínseco a tais tipos de trabalhos na região amazônica 

e pelas dificuldades em se obter uma base cartográfica 
de detalhe fiel à realidade do terreno. O cadastramento 
de ocorrências minerais ficou restrito aos pontos suge-
ridos e já conhecidos pelos indígenas. Dessa maneira, 
apesar de significativo avanço obtido no que se refere 
ao conhecimento geológico na área, grandes lacunas 
ainda permanecem.

Este relatório apresenta a nota explicativa da área 
Tunuí-Caparro, do PTINA, compreendendo descrições 
das unidades litoestratigráficas, dados geoquímicos de 
amostras de água, sedimento de corrente, solo e con-
centrado de bateia, e das ocorrências minerais cadastra- 
das na área.

1.1. JUSTIFICATIVA

A região das serras do Tunuí e Caparro, drenadas 
pelos rios Içana e Cuiari, dispunha de poucos dados 
geológicos e de aerolevantamentos geofísicos de baixa 
resolução. A cartografia e caracterização das unidades 
litoestratigráficas e da geologia estrutural da área em 
maior detalhe são de suma importância, a servir como 
base para as interpretações geoquímicas e entendimento 
das ocorrências minerais cadastradas, além de compor 
importante acervo para trabalhos futuros.

Auxiliando no mapeamento geológico, os trabalhos 
desenvolvidos pela geoquímica são importantes para a 
indicação de eventuais anomalias geogênicas e antro-
pogênicas. Nas áreas mais remotas, é possível obter um 
panorama geoquímico-ambiental natural, sem influência 
antrópica, onde os teores dos elementos encontrados nas 
amostras de água, solo e sedimento de corrente refletem 
apenas o caráter geogênico. Além disso, nessas áreas, a 
geoquímica é importante instrumento de indicação de 
potencial mineral, definindo os backgrounds regionais 
para os diversos elementos e associações geoquímicas, 
bem como suas eventuais anomalias. Já nas regiões dos 
assentamentos humanos conhecidos, como comunidades 
indígenas, bases do exército e garimpos, os resultados 
auxiliam na identificação de contaminações antrópicas 
nos meios amostrados.

O cadastramento das ocorrências minerais fornece 
de forma direta descrições detalhadas sobre minerali-
zações conhecidas e apontadas pelos indígenas, tendo 
em vista que diversos garimpos ativos e inativos ainda 
não caracterizados estão presentes na área, e o conhe-
cimento desses locais é de grande importância para as 
comunidades indígenas.
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O objetivo do cadastramento e descrição das ocor-
rências minerais foi prover informações das minerali-
zações de gemas, metais nobres e minerais metálicos, 
dos garimpos, toponímias, integração com os dados 
de mapeamento geológico, estruturais, geoquímicos e 
geofísicos, caracterização metalogenética e potencial 
mineral da região. O principal enfoque deste estudo 
foi o atendimento aos anseios das comunidades indí-
genas das bacias do médio Rio Içana e Rio Cuiari.  
Os testes de avaliação do conteúdo de ouro dos resí-
duos de lavra visam o reaproveitamento dos rejeitos 
dos antigos garimpos aluvionares, o que incorrerá 
em trabalhos mineiros de recuperação eficiente e  
custos reduzidos.

De forma geral, o Projeto justifica-se pela neces-
sidade de avanços no conhecimento geológico, geo-
químico e das ocorrências minerais da região, devido 
à escassez de dados e, sobretudo, devido ao seu con-
texto sociopolítico, por se tratar de área estratégica, de 
fronteira e de terra indígena demarcada. Além disso, a 
integração do Serviço Geológico do Brasil (CPRM) com 
as comunidades indígenas do Alto Rio Negro é de suma 
importância, pois quebra paradigma e permite o acesso 
ao conhecimento do meio físico onde vivem, podendo 
fornecer subsídios ao desenvolvimento socioeconômico 
sustentável dessa população.

1.2. OBJETIVOS

O Projeto tem como principal objetivo e metas fazer 
o inventário mineral e o mapeamento geológico e geoquí-
mico de áreas de fronteira e terras indígenas com vistas 
à gestão do meio físico e planejamento estratégico do 
Estado Brasileiro. 

Para alcançar os objetivos, foram traçadas metas para 
realizar o reconhecimento e caracterização da geologia, 
a execução de levantamento geoquímico e o cadastra-
mento de ocorrências minerais.

As metas específicas foram:
1. Caracterização petrográfica, litogeoquímica, estru-
tural e geocronológica das unidades litoestratigráficas;
2. Confecção de mapa integrado geológico-geofí-
sico em escala 1:250.000 das folhas NA-19-Z-A-II,  
NA-19-Z-A-VI e NA-19-Z-A-V;
3. Caracterização química das águas, solos e sedi-
mentos de corrente;
4. Caracterização mineralométrica de concentrados 
de bateia;
5. Confecção de mapas de distribuição geoquímica 
dos principais elementos e minerais analisados;
6. Cadastramento, descrição e amostragem das  
ocorrências minerais, garimpos ativos e paralisados;
7. Confecção de mapa um mapa de Recursos Minerais 
em escala 1:250.000.

1.3. LOCALIZAÇÃO E ACESSO

A área de estudo do Projeto compreende uma 
superfície aproximada de 5.000 km2, localizada na bacia 
do médio Rio Içana, afluente da margem direita do 
rio, no extremo norte do município de São Gabriel da 
Cachoeira, no estado do Amazonas. Abrange parcial-
mente as folhas 1:100.000 de articulação NA-19-Z-A-II,  
NA-19-Z-A-VI e NA-19-Z-A-V (Figura 1.1), onde estão 
inseridas as serras Tunuí e Caparro, as quais batizam o 
subtítulo desse trabalho.

O acesso à área é dificultoso e se faz inicialmente 
por via aérea ou fluvial, a partir de Manaus, capital do 
estado, que dista em torno de 858 km em linha reta e 
1064 km pela via fluvial de São Gabriel da Cachoeira.  
Em seguida, a partir da sede municipal, percorrem-se 
aproximadamente 272 km de navegação, pelos rios 
Negro e Içana, passando por corredeiras e cachoeiras, 
até chegar ao 7° Pelotão Especial de Fronteira do Exército 
Brasileiro (7° PEF – Tunuí-Cachoeira) que, dada a sua 
localização central na área de estudo e infraestrutura, foi 
utilizado como base operacional e logística do Projeto.



| Terras Indígenas do Noroeste do Amazonas: geologia, geoquímica e cadastramento mineral na Região do Tunuí - Caparro |

| 13 |

Figura 1.1 - Localização da área do Projeto na região da “Cabeça do Cachorro”. Foram inseridas apenas as comunidades indígenas da Bacia do Rio Içana.
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2. PADRÕES DE RELEVO

A área do Projeto está localizada na Terra Indígena 
Alto Rio Negro, no extremo noroeste do Brasil, região 
conhecida como Cabeça do Cachorro (Figura 2.1).

A localidade de Tunuí Cachoeira foi utilizada como 
base do Projeto, a qual fica na margem esquerda do 
médio Rio Içana. Os trabalhos de campo foram concen-
trados ao longo de parte desse rio e seus tributários, onde 
as amostras de água, sedimentos, solos e rochas foram 
coletadas. A área compreendida fica entre os paralelos 
1°N e 2°N e meridianos 67°30’O e 68°30’O (Figura 2.2).

O Rio Içana “nasce” na Colômbia e drena para leste 
em direção ao Brasil, constituindo a fronteira entre os 
dois países naquele trecho. No ponto de coordenadas 
1°43’38”N e 69°23’27”O ele inflexiona para sul e adentra 
para o interior do território brasileiro. Inflexiona nova-
mente no sentido sudeste e corre assim até desembocar 
no rio Negro pela sua margem direita. Os principais cursos 
d’água tributários da margem esquerda do Rio Içana, 
dentro da área do Projeto são: Igarapé Tatá, Igarapé 
Surubi, Igarapé Guapacupinima, Igarapé Mirapiranga, Rio 
Cuiari, Igarapé Matiri, Igarapé Tipiaco, Igarapé Umacá, 
Igarapé Matapi e Igarapé Uirá. Os da margem direita são: 
Igarapé Umacá, Igarapé Acuí, Igarapé Jacitara, Igarapé 
Pirapocu e Igarapé Pará.

O nível de base regional é o rio Negro, que tem a 
capacidade de alternar anualmente a competência ero-
siva de seus tributários à montante, devido ao efeito de 
barragem, ocasionada pelas cheias sazonais que alteram 
as vazões das drenagens de toda a bacia. No Rio Içana 
esse efeito implica em uma variação de até 10 m nas 
cotas das águas entre os períodos de cheia e vazante.  

Figura 2.1 - Localização da Terra Indígena Alto  
Rio Negro no Estado do Amazonas.

Com uma amplitude altimétrica de cerca de 13 m na 
área do Projeto, e extensão longitudinal de aproxima-
damente 196 Km, a intensidade de aprofundamento da 
drenagem do Içana é considerada muito fraca. Isso pode 
ser comprovado observando seu leito a montante, que 
é extremamente meândrico.

Em relação ao relevo, a área do Projeto tem pouca 
variedade geomorfológica. Em seus terrenos predomi-
nam superfícies aplainadas com baixas altitudes em quase 
toda a área, alguns tabuleiros à sudoeste, inselbergs a 
leste e serras com cumes em forma de cristas que che-
gam atingir 980 m ao norte.

Em trabalho anterior o relevo da região foi classifi-
cado como Pediplano (RADAMBRASIL, 1976). Esses rele-
vos são caracterizados por extensas superfícies de erosão 
modeladas em climas áridos a semiáridos que podem 
conter relevos residuais (Inselbergs) (GUERRA, 2011).  
Na região do Tunuí o aplainamento do relevo exumou 
rochas do cráton Amazônico na porção leste da folha 
NA-19-Z-A-II, e à oeste essas rochas são recobertas por 
extensos depósitos de sedimentos arenosos. Observam-se 
distribuídos irregularmente por essa superfície de aplai-
namento, relevos residuais (Inselbergs) com variadas 
cotas altimétricas e constituições litológicas. Ao norte 
elevam-se sobre o pediplano grandes blocos maciços de 
quartzito com características montanhosas, alongados 
e orientados preferencialmente na direção N-NE, com 
topos em forma de cristas chegando a atingir até 980 m 
de altitude. Localmente são chamados de serra do Tunuí 
e serra do Caparro.

2.1. COMPARTIMENTAÇÃO GEOMORFOLÓGICA

Para classificar o relevo da área do Projeto, foi utilizada 
como chave de interpretação, a Biblioteca de Padrões 
de Relevo do Serviço Geológico do Brasil (DANTAS, 
2016). Nela estão contidas imagens de diversos modela-
dos do país, que servem de base para as interpretações. 
O resultado das análises é apresentado no mapa a seguir 
(Figura 2.3), seguido de uma breve descrição das carac-
terísticas dos relevos encontrados.

2.1.1. Planícies de Inundação (Várzeas)

Relevo de agradação. Zona de acumulação atual. Super-
fícies sub-horizontais constituídas de depósitos arenosos 
ou areno-argilosos, bem selecionados, situados nos fundos 
de vales. Apresentam gradientes extremamente suaves 
e convergentes em direção aos cursos d’água principais.  
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Terrenos imperfeitamente drenados nas planícies de 
inundação, sendo periodicamente inundados; bem dre-
nados nos terraços. Amplitude de relevo: zero. Inclinação 
das vertentes: 0° a 3°.

2.1.2. Terraços Fluviais

Relevo de degradação. Antiga zona de acumulação. 
Superfícies sub-horizontais constituídas de depósitos 
arenosos ou areno-argilosos, bem selecionados, situa-
dos nos flancos dos atuais fundos de vales. Consistem 
de superfícies bem drenadas, de relevo plano a leve-
mente ondulado, representando antigas planícies de 
inundação que se encontram em nível mais elevado 
que o das várzeas atuais, e acima do nível das cheias 
sazonais. Amplitude de relevo: 2 a 20 m. Inclinação das 
vertentes: 0° a 3° e rebordos abruptos o contato com 
a planície fluvial.

2.1.3. Tabuleiros

Relevo de degradação em rochas sedimentares. 
Formas de relevo suavemente dissecadas, com extensas 
superfícies de gradientes extremamente suaves, com 
topos planos e alongados e vertentes retilíneas nos vales 
encaixados em forma de “U”, resultantes de dissecação 
fluvial recente. Predomínio de processos de pedogênese 
(formação de solos espessos e bem drenados, em geral, 
com baixa a moderada suscetibilidade à erosão). Ocorrên-
cias esporádicas, restritas a processos de erosão laminar.  

Amplitude de relevo: 20 a 50 m. Inclinação das vertentes: 
10° a 25° e topo entre 0° e 3°.

2.1.4. Superfícies Aplainadas Conservadas

Relevo de aplainamento. Superfícies planas a leve-
mente 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: 0° a 5°. 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.

2.1.5. Superfícies Aplainadas Retocadas  
ou Degradadas

Relevo de aplainamento. 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 depres-
sões interplanálticas do território brasileiro. Amplitude 
de relevo: 10 a 30 m. Inclinação das vertentes: 0° a 5°. 

Caracteriza-se por extenso e monótono relevo suave 
ondulado, sem, contudo, caracterizar ambiente colinoso, 
devido às suas amplitudes de relevo muito baixas e longas 
rampas de muito baixa declividade.

Figura 2.2 - Localização da área do Projeto na Terra Indígena Alto Rio Negro.
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2.1.6. Inselbergs e Outros Relevos Residuais

Relevo de degradação. Relevos residuais isolados, 
destacados na paisagem aplainada, remanescentes do 
arrasamento geral dos terrenos. São caracterizados por 
pontões graníticos de topos rochosos e arredondados, 
gerados por erosão diferencial de rochas mais resistentes 
ao intemperismo e à erosão. Amplitude de relevo: 50 a 
500 m. Inclinação das vertentes: 25° a 45°, com ocorrência 
de paredões rochosos entre 60° e 90°.

2.1.7. Serras

Relevo de degradação em qualquer litologia. Relevo 
de aspecto montanhoso, muito acidentado, apresentando 
vertentes predominantemente retilíneas a côncavas e 

topos em forma de cristas alinhadas, aguçados ou leve-
mente arredondados, com sedimentação de colúvios e 
depósitos de tálus. Predominam vertentes de gradien-
tes elevados com ocorrência esporádica de paredões 
rochosos subverticais e pães-de-açúcar. Sistema de dre-
nagem principal em franco processo de entalhamento.  
Amplitude de relevo muito elevadas e densidade de drena-
gem moderada a alta com padrão treliça a retangular, sob 
forte controle estrutural. Franco predomínio de processos 
de morfogênese (formação de solos rasos em terrenos 
acidentados, em geral, com alta suscetibilidade à erosão). 
Atuação frequente de processos de erosão laminar e de 
movimentos de massa. Geração de depósitos de tálus e 
de colúvios nas baixas vertentes. Amplitude de relevo: 
acima de 300 m. Inclinação das vertentes: 20° a 45°, com 
ocorrência de paredões rochosos entre 60° e 90°.

Figura 2.3 - Padrões de Relevo identificados na área do Projeto.
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3. O SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL E AS TERRAS INDÍGENAS

A tarefa de conhecer o território nacional e dele 
fazer o melhor uso para sociedade, seja dos seus recur-
sos naturais ou dos riscos que envolvem sua ocupação, 
faz dos serviços geológicos em todo o mundo um órgão 
capaz de prover ao Estado, instituições de pesquisa e 
população, as informações necessárias para a tomada de 
decisões sobre a gestão territorial em suas dimensões 
social, econômica e ambiental. 

Esta premissa está contida em nossa missão de 
“Gerar e disseminar conhecimento geocientífico com 
excelência, contribuindo para melhoria da qualidade de 
vida e desenvolvimento sustentável do Brasil”. 

Ao fragmentar a frase síntese de nossa missão nos 
termos “conhecimento”, “qualidade de vida” e “susten-
tável” veremos que elas nos leva a outra palavra conti-
nente, a Amazônia. Nesta região, que ocupa mais de 50% 
do território brasileiro, os indicadores socioeconômicos 
são abaixo da média nacional e expressa, em parte, 
o baixo conhecimento geocientífico, a qualidade de 
vida depreciada em populações situadas no limiar da 
pobreza extrema e onde o sustentável se confronta 
com o desenvolvimento.

3.1. TERRAS INDÍGENAS E DISPOSITIVOS LEGAIS

Embora não seja única e homogênea, considerável 
parcela da região amazônica mostra esta situação e de 
modo contundente são as terras indígenas. 

No Brasil as terras indígenas perfazem cerca de 115 
milhões de hectares, o que representa 13% do território 
brasileiro (Figura 3.1). Porém, espacialmente, 98% das 
terras indígenas concentram-se na Amazônia Legal e 
ocupam mais de 20% de sua área. Nos estados do Ama-
zonas e Pará, os maiores em extensão, ocupam respec-
tivamente 27 e 23% do território. Enquanto o Estado de 
Minas Gerais tem menos de 0,5% de sua área destinada 
as terras indígenas, Roraima tem 46% (EMBRAPA, 2013).

Resultado do processo de colonização do país, este 
desequilíbrio na distribuição das terras indígenas tem 
grande impacto nas políticas públicas de gestão do 
território, principalmente na Amazônia, onde se for 
somada às terras indígenas as unidades de conserva-
ção chega-se a perto de 50% da área dos estados do 
Amazonas, Acre, Amapá, Roraima, Rondônia e Pará. 

Esta ocupação territorial na Amazônia, com terras 
indígenas e unidades de conservação não implica, ainda, 
em um grande vazio demográfico. 

Aqui moram 25 milhões de brasileiros. Mas revelam 
um PIB (produto interno bruto) inferior a 7% do acumu-
lado nacionalmente e renda per capita próximo à metade 
do restante dos brasileiros. No Amazonas a economia é 
puxada pelo Polo Industrial de Manaus, que representa 
mais de 50%, e em outros estados pela mineração de 
ferro em Carajás e o agronegócio no Mato Grosso. Além 
da massa salarial dos funcionários públicos e repasse  
de verbas federais.

Diante deste quadro de economia subdesenvolvida, 
populações pobres, conhecimento geocientífico insufi-
ciente e grande extensão territorial, as terras indígenas 
podem ser o contraponto para um desenvolvimento 
econômico regional com base na mineração. Haja vista 
o potencial mineral já revelado nas áreas cratônicas, das 
Guianas e Brasil Central, nos estados do Amapá, Pará, 
Roraima e Amazonas, onde ocorrências, depósitos e 
minas de ferro, manganês, cobre, cassiterita, ouro, tanta-
lita, gemas, dentre outros bens minerais, são conhecidas.

Por outro lado as terras indígenas, suas comunidades 
e aldeias não usufruem deste recurso mineral, a não 
ser de modo clandestino, exaustivamente veiculados 
na imprensa, quando de operações da Policia Federal 
e Forças Armadas para a retirada de “garimpeiros” nas 
terras Yanomami, Kayapó e Cinta Larga. 

Figura 3.1 - Mapa das terras indígenas demarcadas  
no território brasileiro. 



| 18 |

| CPRM - Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil |

Na realidade são comunidades carentes, dependen-
tes do Estado e que interagem com a sociedade não indí-
gena, e para tanto necessitam do principal recurso que 
é o financeiro, para aquisição de combustível para seu 
deslocamento, remédios, alimentos, material escolar, etc.

Tal situação, de pobreza assentada sobre a riqueza, 
advém da falta de regulamentação dos artigos 176 e 231, 
da Constituição de 1988, que permite a mineração em 
terras indígenas, com a autorização do Congresso Nacio-
nal e a consulta às comunidades indígenas. Na ausência 
deste dispositivo legal, requerimentos minerais foram 
sobrestados, e ações repressivas para coibir o desca-
minho dos minérios das terras indígenas se mostraram 
custosas e ineficientes. O maior prejudicado por esta 
inação são as comunidades indígenas, que sem autono-
mia financeira, são dependentes de programas sociais 
do governo, do apoio de ONGs e sujeitas às atividades 
ilícitas, que prosperam onde o Estado se ausenta.

Nas três últimas décadas, entre 1988 e 2018, o Serviço 
Geológico do Brasil deixou de trabalhar nas terras indíge-
nas na expectativa desta regulamentação constitucional.  
Criou-se um vazio de conhecimento geocientífico e 
uma ausência de políticas públicas para o setor mineral 
nestes territórios e, por consequência, para o desenvol-
vimento regional da Amazônia com base numa mine-
ração responsável.

De modo contraditório, a constituição de 1988 reco-
nheceu para as populações indígenas seu direito de 
manter suas tradições culturais e modo de vida, prote-
gidos pelo Estado Brasileiro, além de garantir o direito 
imprescritível sobre as terras que ocupavam e o usufruto 
exclusivo das riquezas do solo, rios, lagos e floresta. 
A partir de 1988 houve um avanço na demarcação e 
homologação das terras indígenas, principalmente na 
Amazônia, mas a exploração econômica de seus recursos 
minerais, madeireiros e hidro energéticos, por falta de 
regulamentação, não evoluiu em benefício das comu-
nidades indígenas e da região.

Em paralelo, outro aspecto a considerar foi à conver-
gência de uma pauta ambiental com a gestão territorial 
das terras indígenas, marcada pelo ECO 92 (Conferência 
das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente), com enfo-
que para o reconhecimento das terras indígenas como 
lócus de preservação da biodiversidade e da necessidade 
de proteção destas áreas. Programas como o Projeto 
Piloto de Proteção dos Povos e Terras Indígenas da Ama-
zônia Legal, executado pela FUNAI, em parceria com o 
Ministério do Meio Ambiente (1996) e o Programa Piloto 
para a Conservação das Florestas Tropicais do Brasil, são 
exemplos desta política pública comum de preservação 
ambiental e indigenista.

Esta conjunção de gestão territorial e ambiental em 
terras indígenas se traduziu também na Política Nacio-
nal da Biodiversidade (2002) e no reconhecimento das 

terras indígenas no Plano Estratégico Nacional de Áreas 
Protegidas, que considerou estas terras como parte de 
um sistema de conservação da biodiversidade (Decreto 
5758/2006). Em 2009 foi iniciado o Projeto “Catalisando 
a contribuição das terras indígenas para a conservação 
dos ecossistemas florestais brasileiros”, com apoio do 
GEF (Global Environment Facility), com objetivo de for-
talecer em áreas indígenas de referência a conservação 
de recursos naturais. A própria estrutura da FUNAI foi 
alterada para a criação, em 2012, da Coordenação Geral 
de Gestão Ambiental. 

O topo destas políticas públicas de conservação 
ambiental e gestão das terras indígenas é manifes-
tado no PNGATI (Plano Integrado de Implementação 
da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental 
de Terras Indígenas, 2016), capitaneado pela FUNAI, 
Ministério do Meio Ambiente, instituições governamen-
tais, não governamentais e representações indígenas. 
Notadamente, este plano não faz nenhuma menção à 
exploração e produção de recursos minerais e também 
nenhuma participação de interlocutores do Ministério  
de Minas e Energia.

Enquanto prosperavam as políticas públicas de 
proteção ambiental no espaço das terras indígenas, o 
Projeto de Lei 1610/96 do Senado Federal, que dispõe 
sobre a exploração e aproveitamento de recursos mine-
rais em terras indígenas, ficava parado em Comissões 
Especiais do Congresso Nacional. Somente em 2015, 
por ato da presidência da Câmara dos Deputados, foi 
constituída nova comissão especial para analisar e dar 
prosseguimento ao PL 1610 e colher subsídios em audi-
ências púbicas, inclusive tendo sido realizada audiência 
em São Gabriel da Cachoeira-AM, município com maior 
população indígena do País.

Neste mesmo ano foi instituído o Grupo de Tra-
balho – Mineração em Terras Indígenas, no âmbito da 
Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas para con-
tribuir com a Comissão Especial do Congresso Nacional.  
O Serviço Geológico do Brasil e o Departamento Nacio-
nal da Produção Mineral participaram do GT, junto com 
outras instituições, como a FUNAI, Comando Militar da 
Amazônia, Coordenação das Organizações Indígenas da 
Amazônia Brasileira - COIAB, Federação das Organiza-
ções Indígenas do Alto rio Negro - FOIRN, Secretaria de 
Estado para os Povos Indígenas, cooperativas indígenas, 
dentre outras. 

Este trabalho procurou colocar no centro dos deba-
tes as propostas emanadas pelas organizações e lideran-
ças indígenas. Assim, as propostas apresentadas pelo  
GT – Mineração em Terras Indígenas consideraram:

1. A garantia de que o objetivo fundamental do Pro-
jeto é proporcionar melhores condições de vida para 
a população indígena;
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2. A compatibilidade do Projeto de mineração em 
terras indígenas com planos de desenvolvimento 
econômico do Brasil;
3. A prioridade de concessão do título minerário para 
a comunidade indígena residente na área objeto de 
exploração mineral;
4. A garantia de que a exploração mineral só pode 
ser efetivada com o consentimento prévio, livre e 
informado das comunidades indígenas;
5. A garantia da participação das comunidades indí-
genas no resultado da lavra;
6. O cumprimento de princípios e normas constitucio-
nais e infraconstitucionais relacionadas aos direitos 
indígenas, inclusive a Lei 6001 (Estatuto do Índio) e 
na Convenção 169 da OIT.
Entende-se que só será possível avançar com uma 

regulamentação da mineração em terras indígenas 
quando as comunidades indígenas, suas organizações e 
lideranças tiverem exercido plenamente seu direito de 
opinar e propor questões que afetarão seu modo de vida. 
Mas para isso é preciso que haja uma compreensão des-
tes atores sobre a cadeia de conhecimento geológico que 
antecede a mineração e como as comunidades poderão 
efetivamente fazer parte e colher os resultados de um 
empreendimento mineral em suas terras.

Neste sentido, o Serviço Geológico do Brasil tem de 
exercer um papel ativo e de liderança, levando às comu-
nidades indígenas o conhecimento geocientífico, reco-
nhecendo suas demandas e limitações, e colaborando 
para que haja uma atividade mineral compatível com a 
sustentabilidade ambiental e preservação da cultura e 
tradições dos povos indígenas.

3.2. EVOLUÇÃO DA PROPOSTA DO PTINA

A aproximação entre representações indígenas, 
na forma de cooperativas, organizações e lideranças, 
com o Serviço Geológico do Brasil, teve como resultado 
imediato, o aporte de amostras de rochas e minerais, 
oriundas das comunidades indígenas do Amazonas, nota-
damente da Terra Indígena Alto Rio Negro, município de 
São Gabriel da Cachoeira, para serem identificadas nos 
laboratórios da Superintendência Regional de Manaus.

À medida que novas amostras chegavam ao Serviço 
Geológico do Brasil houveram pedidos por parte de lide-
ranças indígenas do Alto rio Negro para que realizássemos 
um trabalho para conhecer a geologia e as ocorrências 
minerais nas comunidades indígenas da região do médio 
Rio Içana, área de predomínio da etnia Baniwa.

Nesta mesma época o Comando Militar da Amazônia 
instituiu o Programa Pró Amazônia, com objetivo de dar 
apoio logístico a instituições de pesquisa que realizem 
trabalhos na área de fronteira do País, usando como 
base seus pelotões.

Em 2016, foi iniciado o Projeto ora intitulado “Terras 
Indígenas NW do Amazonas”, aproveitando a confluência 
de demanda das comunidades indígenas, apoio logístico 
do exército brasileiro, carência de conhecimento geo-
lógico e a importância de contribuir para o avanço na 
questão da mineração em terras indígenas, como política 
pública de desenvolvimento socioeconômico em regiões 
de extrema pobreza.

Este Projeto se assenta no tripé: geoquímica de 
superfície, reconhecimento geológico e cadastramento 
de ocorrências minerais. Outro aspecto fundamental 
é a composição multidisciplinar e integrada da equipe, 
composta por pesquisadores das Diretorias de Geologia 
e Recursos Minerais, Hidrologia e Gestão Territorial e 
Relações Institucionais e Desenvolvimento.

Importante destacar a responsabilidade do Projeto 
em apresentar para as comunidades indígenas o resul-
tado dos trabalhos, sejam eles mapas preliminares ou 
informações de campo. Esta foi uma demanda recebida 
das lideranças indígenas e, portanto, em todas as etapas 
são feitas reuniões com as comunidades para apresen-
tação destes resultados.

Outro aspecto é de realizarmos as atividades 
somente nas comunidades indígenas onde haja concor-
dância da nossa presença, que é obtida em negociação 
prévia, realizada diretamente nas comunidades, com 
ciência da coordenação da FUNAI, em São Gabriel da 
Cachoeira e Brasília.

Até esta etapa do Projeto as atividades têm sido 
realizadas na região do médio Rio Içana, compreendendo 
as comunidades indígenas de Nazaré, Castelo Branco, 
Ambaúba, Belém, Taiuaçu, Tunuí, Santa Rosa, São José, 
Uarirambá e Vista Alegre, localizadas às margens dos rios 
Cuiari e Içana. As maiores comunidades são a de Nazaré, 
Castelo Branco, Tunuí e Vista Alegre, com cerca de 30 
a 40 famílias residentes (Figura 3.2 e Figura 3.3A e B).

Figura 3.2 - Comunidade Vista Alegre, localizada às margens  
do Rio Cuiari na Terra Indígena Alto Rio Negro.
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Figura 3.3 - (A) Apresentação do mapa preliminar com legenda traduzida para língua Baniwa em comunidade 
indígena Baniwa; (B) Instrução científica sobre gemas e minerais para indígenas de comunidade Baniwa.

Esperamos que este trabalho possa ajudar as comu-
nidades indígenas a compreenderem e conhecerem a 
geodiversidade e o potencial mineral de suas terras e 
assim, quando houver um instrumento legal que ampare a 
extração mineral em terras indígenas, eles possam decidir 
com base no conhecimento geológico e nas tradições 
culturais de seu povo.

É preciso que, além da nossa presença e atuação na 
região da Terra Indígena Alto rio Negro, em especial no 
Rio Içana, haja fatos concretos que possam contribuir 
para uma melhor compreensão, pelas comunidades indí-
genas e suas organizações, da importância do conheci-
mento geológico e da mineração para o desenvolvimento 
regional, em benefício das comunidades e do município 
de São Gabriel da Cachoeira. Para isto propõe-se:

1. A criação do Museu de Rochas e Minerais de São 
Gabriel da Cachoeira-AM, com apoio da CPRM e 
parceria da prefeitura. O museu teria um acervo 
de amostras oriundas das comunidades indígenas, 
que ali poderiam aprender a identificar estes bens 
minerais e reconhecê-los em sua região;

2. A elaboração em conjunto com as comunidades e 
lideranças indígenas de uma política pública do Minis-
tério de Minas e Energia e Ministério da Justiça para 
a criação do Regime Especial de Extrativismo Mineral 
Indígena. Tal instrumento permitiria às comunidades 
indígenas e suas cooperativas a extração dos bens 
minerais como gemas, metais e outros que possam 
ser extraídos, diretamente, sem a necessidade de 
pesquisa mineral consolidada.
O Serviço Geológico do Brasil deve participar ati-

vamente, com: a continuidade e ampliação de seu tra-
balho na Terra Indígena Alto Rio Negro, o apoio para a 
criação do Museu de Rochas e Minerais de São Gabriel 
da Cachoeira, na contribuição de uma política pública 
para a extração mineral em terras indígenas e no asses-
soramento técnico para as comunidades indígenas e 
suas cooperativas.

Estas ações revelariam o valor público de nossa ati-
vidade, no cumprimento da missão de contribuir para 
melhoria da qualidade de vida e desenvolvimento sus-
tentável do Brasil.

A B
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4. MATERIAIS E MÉTODOS

4.1. PREPARO PRÉ-CAMPO

Inicialmente, reuniram-se as informações bibliográ-
ficas disponíveis sobre o conhecimento geológico da 
área, além de mapas, dados aerogeofísicos e imagens de 
satélites. A identificação prévia de amostras coletadas 
pelos indígenas na área de trabalho e em áreas circun-
vizinhas também forneceram informações importantes 
para os trabalhos de campo.

Para o levantamento geoquímico foi feito um plane-
jamento de amostragem utilizando a base cartográfica 
vetorial obtida no Banco de Dados do Exército Brasileiro 
(BDGEx) no software ArcGis® versão 10.2. Foram utili- 
zados os vetores de drenagem unifiliar e bifiliar de 
cartas topográficas de escala 1:100.000 e 1:50.000.  
As estações de coleta de água superficial, sedimento 
de corrente e concentrado de bateia foram planejadas 
para abranger a totalidade da área definida com base 
nas possibilidades de acesso observadas na base carto-
gráfica, e levaram em consideração bacias hidrográficas 
com área de captação média de 30 km2. Os pontos de 
coleta de solo foram planejados de acordo com os aces-
sos fluviais, portanto, foram posicionados próximos aos 
rios e igarapés, com espaçamento de 2 a 10 km entre si, 
respeitando a proximidade com os locais de amostragem 
das demais matrizes.

4.2. EXECUÇÃO DE CAMPO

Foram feitos perfis geológicos ao longo dos rios Içana 
e Cuiari, bem como nos igarapés navegáveis. Para se 
abordar as serranias e anomalias geofísicas foram empre-
endidas caminhadas ao longo da selva. Para descrição 
e amostragem de rochas se utilizou bússola geológica, 
lupa de bolso, martelo petrográfico e marreta de 2 e  
5 Kg. Ao todo foram descritas 67 estações geológicas na 
primeira etapa de campo (2016), 44 na segunda etapa 
(2017), e sete na terceira etapa (2018).

A equipe de geoquímica realizou coletas de água 
superficial, sedimento de corrente, concentrado de bateia 
e solo em 175 pontos. A Tabela 4.1 apresenta o quanti-
tativo de coletas feitas para cada matriz. A quantidade 
de amostras de sedimento de corrente e concentrado 
de bateia é menor devido à dificuldade de acesso às 
zonas de deposição de finos e de concentração natural 
de minerais pesados em cursos d’água mais profundos. 

Foram coletadas amostras duplicatas, aproximadamente, 
a cada dez pontos para água e sedimento de corrente, 
e a cada cinco pontos para solo.

Nos pontos de amostragem fluvial, foram coletadas 
duas amostras de aproximadamente 50 ml de água fil-
trada em unidades filtrantes descartáveis com poros de 
0,45 µm (Figura 4.1A). As amostras foram acondicionadas 
em tubos de polietileno para análise de cátions e ânions 
e mantidas sob refrigeração até o momento da análise 
(CUNHA & MACHADO, 2003). Para análise de cátions, 
as amostras foram acidificadas em campo com HNO3 1:1, 
de modo a manter o pH menor do que 2. Em cada ponto 
também foram feitas medições in situ, por meio de kit 
portátil de sondas digitais das marcas WTW e OAKTON, 
dos seguintes parâmetros físico-químicos das águas: 
pH, condutividade elétrica e temperatura (Figura 4.1B). 

As amostras de sedimentos de corrente foram coleta-
das de forma composta no leito ativo dos rios e igarapés, 
nos mesmos locais da coleta das amostras de água (Figura 
4.1C), nas zonas de deposição de finos. Nos cursos d’água 
mais profundos, o sedimento de corrente foi coletado com 
amostrador de arrasto de fundo (Figura 4.1D). Em cada 
ponto, o material coletado foi peneirado em peneira de 
nylon com abertura de 1 mm antes de ser acondicio-
nado em sacos de plásticos. Os solos foram coletados 
no horizonte B com cavadeira articulada (Figura 4.1E). 

A distribuição das amostras de concentrado de bateia 
seguiu a mesma planejada para os sedimentos de cor-
rente. As amostras foram coletadas nos trechos das 
drenagens onde ocorre acúmulo de minerais pesados em 
concentradores naturais como, por exemplo, em curvas 
acentuadas ou atrás de rochas e raízes. Foram coletados 
cerca de 20 litros de material da fração cascalho, que 
foi passado em três peneiras de diferentes malhas (14, 
7 e 3,5#). Após inspeção visual, os grãos mais finos, que 
passaram pelas três peneiras, foram então bateados e 
o concentrado obtido foi armazenado em saco plástico 
(Figura 4.1F). O material foi observado em lupa no local.

Tabela 4.1 -  Quantitativo de coletas de cada matriz.

AMOSTRA QUANTIDADE DE 
AMOSTRAS DUPLICATAS

Água superficial 144 11

Solo 31 5

Sedimento de Corrente 142 11

Concentrado de Bateia 137 -
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Os trabalhos de campo da equipe de cadastramento 
de ocorrências minerais foram feitos em pontos indica-
dos pelos indígenas e consistiram de cadastramento, 
descrição e amostragem geoquímica dos cascalhos dos 
leitos das drenagens, depósitos de “placeres” aluviais, 
terraços, elúvios, colúvios, bem como canais em catas, 
trincheiras e depósitos de resíduos de lavra de garim-
pos. Em cada ponto, coletou-se um volume de 20 litros 
de material que foi lavado e deslamado, a fim de evitar 
o fenômeno de pelotização da argila. Posteriormente, 
esse material foi peneirado (fração grossa, média e fina), 

Figura 4.1 - Amostragem geoquímica. (A) Filtragem para coleta de amostra de água superficial; (B) Medição in situ 
dos parâmetros físico-químicos em um corpo d’água amostrado; (C) Amostragem de sedimento de corrente;  

(D) Amostragem com amostrador de fundo; (E) Amostragem de solo; (F) Amostra de concentrado de  
bateia com minerais pesados.

com descrição preliminar dos concentrados de mine-
rais retidos nas respectivas frações, identificado com 
auxílio da lupa e individualizado de acordo com suas 
propriedades físicas como hábito, dureza e cor do risco. 
O material passante foi bateado, com contagem de pin-
tas e estimativa de teor nas amostras com presença de 
ouro. Nas drenagens com afloramentos foram coletadas 
amostras de rocha e descritos os dados geológicos e 
estruturais, notadamente aqueles que se relacionam com 
as mineralizações. Um total de 45 pontos de ocorrências  
minerais foi cadastrado.

A B

C D

E F
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4.3. TRABALHOS DE LABORATÓRIO

4.3.1. Petrografia, litogeoquímica  
e geocronologia

Dentre as amostras coletadas pela equipe de geo-
logia, 36 foram selecionadas para estudo petrográfico; 
destas, 30 foram enviadas para análises litogeoquímicas 
e sete para geocronologia. A Tabela 4.2 apresenta a rela-
ção de amostras selecionadas para cada tipo de análise.

O estudo petrográfico foi feito com base em 36 
seções delgadas polidas, as quais foram confecciona-
das no laboratório de laminação do Serviço Geológico 
do Brasil - CPRM na SUREG-MA. A análise petrográ-
fica foi realizada utilizando microscópio petrográfico 
de luz transmitida da marca OLYMPUS, modelo BX41, 
nas objetivas de 2x, 4x, 10x e 40x. As fotomicrografias 
foram capturadas com câmera Olympus, modelo X-775,  
acoplada ao microscópio.

Dessas 36 amostras, se elegeram 30 para análises 
litogeoquímicas, selecionadas criteriosamente de modo a 
se caracterizar as unidades geológicas presentes na área. 
A preparação das amostras e as análises litogeoquímicas 
foram realizadas pela SGS-GEOSOL LABORATÓRIO LTDA. 
O processo de preparação contou com etapas de seca-
gem, britagem (<3 mm) e pulverização (<150 mesh).  
As análises foram feitas via Fluorescência de Raios-X para 
elementos maiores e menores e via Espectrômetro de 
Massa com Plasma Induzido Acoplado (ICP-MS) para ele-
mentos traços e terras-raras. A abertura das amostras se 
deu por: fusão em metaborato de lítio para leitura de 15 
óxidos de elementos maiores via fluorescência de raios X 
e para leitura de 34 elementos traços e terras-raras via 
ICP-MS; digestão multiácida para análise de 49 elementos 
traços e terras-raras via ICP-MS. Os limites de detecção 
de cada método estão listados nas Tabelas 4.3, 4.4 e 4.5. 

As idades de cristalização e metamorfismo foram 
obtidas pelo método U-Pb em zircão via SHRIMP (Sensi-
tive High-Resolution Ion Microprobe) no Laboratório de 
Geocronologia de Alta Resolução (GEOLAB) da Univer-
sidade de São Paulo (USP). A preparação mecânica das 
amostras foi realizada nas dependências da SUREG-MA 
e consistiu em: britagem; moagem; bateamento de con-
centrados; peneiramento até obter a fração no intervalo 
de 100-80 mesh.

4.3.2. Análises químicas e mineralógicas

4.3.2.1. Água, sedimento de corrente,  
solo e concentrado de bateia

As 144 amostras de água foram analisadas no 
Laboratório de Análises Minerais da Superintendência 
Regional de Manaus do Serviço Geológico do Brasil -  
CPRM (LAMIN-CPRM).

Os cátions Al, B, Ba, Ca, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, 
Mn, Mo, Na, Ni, Si, Sr, Ti, V, Zn, As, Be, Cd, Pb, Sb, Se 
e Sn foram analisados por Espectrômetro de Emissão 
Óptica com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-OES), 
modelo OPTIMA 8000, marca PerkinElmer. Os ânions 
Cl- e SO4

2- foram analisados por Cromatógrafo de Íons, 
modelo ICS 5000, marca Thermo Fisher. A alcalinidade 
foi determinada por potenciometria com Titulador 
Automático, modelo Titrino 848 Plus, marca Metrohm.  
Os limites de quantificação estão relacionados na Tabela 
4.4. As análises de cátions e ânions foram executadas 
segundo o Standard Methods for The Examination of 
Water and Wastewater (2017).

As 142 amostras de sedimentos de corrente e as 31 
de solos foram analisadas na SGS-GEOSOL LABORATÓ-
RIO LTDA, em Vespasiano, Minas Gerais e obedeceram 
ao seguinte processo analítico: (i) secagem (60°C); (ii) 
peneiramento <80 mesh e pulverização; (iii) digestão 
em água régia; e (iv) análises de elementos traços por 
ICP-MS e ICP-OES para Ag, Al, As, Au, B, Ba, Be, Bi, 
Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, Ge, Hf, Hg, In, K, La, 
Li, Lu, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Ni, P, Pb, Rb, Re, S, Sb, Sc, 
Se, Sn, Sr, Ta, Tb, Te, Th, Ti, Tl, U, V, W, Y, Yb, Zn e Zr.  
Os limites de detecção dos métodos de análise são 
listados na Tabela 4.5.

Também foi realizada para solo e sedimento de 
corrente análise de fire assay para ouro onde, de uma 
amostra com mais de 300g, cerca de 50g foram fundidas 
e a leitura foi feita por ICP-AAS, com limite de detecção 
do Au de 5 ppb. 

As 139 amostras de concentrado de bateia foram 
enviadas sem preparação para o laboratório SGS-Geosol, 
onde foram peneiradas, separadas por densidade (líqui-
dos densos) e magnetismo, e analisadas semi-quantita-
tivamente para mineralometria com lupa binocular e 
microscópio ótico. Os resultados foram dados em termos 
de porcentagem do mineral no concentrado, nas seguin-
tes faixas: <1%, 1-4%, 5-24%, 25-49%, 50-74%, 75-100%. 
O ouro foi analisado de forma quantitativa, na amostra 
integral, através da contagem de pintas.

4.3.2.2. Amostras de cadastramento  
de ocorrências minerais

Dentre as amostras coletadas pela equipe de cadas-
tramento de ocorrências minerais, foram selecionadas 
38 para análise de minerais pesados de concentrado de 
bateia no Laboratório de Sedimentologia da Superinten-
dência Regional de Porto Alegre, CPRM - Serviço Geo-
lógico do Brasil. As amostras foram quarteadas quando 
necessário, pesadas em balança analítica e concentra-
das em uma bateia pequena, para proceder-se a con-
tagem de pintas a fim de verificar a presença de ouro.  
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Tabela 4.2 -  Listagem das amostras selecionadas respectivamente para laminação petrográfica e análises  
litogeoquímica e geocronológica.

AMOSTRA LATITUDE LONGITUDE PETROGRAFIA LITOGEOQUÍMICA GEOCRONOLOGIA

TM-R-04 1.4272° -68.1845° x x  

TM-R-08 1.3507° -67.9395° x   

TM-R-11 1.3708° -67.9669° x x  

TM-R-13 1.4167° -68.0136° x x  

TM-R-19 1.3616° -68.1068° x x  

TM-R-20 1.4064° -68.1719° x x  

TM-R-21 1.4216° -68.1757° x x  

TM-R-26 1.4941° -68.1854° x x x

TM-R-30 1.4992° -68.1836° x x  

TM-R-32 1.4542° -68.3503° x   

TM-R-33 1.4903° -68.3516° x x  

TM-R-34 1.4976° -68.3367° x   

TM-R-37 1.4666° -68.2870° x   

TM-R-40 1.5281° -68.1797° x x  

TM-R-47 1.6086° -68.1478° x x  

TM-R-50 1.1928° -67.8034° x x  

TM-R-53 1.2378° -67.7815° x   

TM-R-55 1.2672° -67.7159° x x  

TM-R-60 1.1945° -67.7994° x   

TM-R-64 1.3473° -67.9228° x   

TM-R-70 1,8980° -68,1216° x x  

TM-R-79-B 1,7216° -68,3601° x x x

TM-R-81 1,7263° -68,3727° x x  

TM-R-82 1,7265° -68,3806° x x x

GH-R-01-A 1,7520° -68,1617° x x x

GH-R-01-H 1,7498° -68,1631° x x  

GH-R-01-I 1,7493° -68,1632° x x  

GH-R-02-A 1,7475° -68,1663° x x  

GH-R-02-B 1,7475° -68,1663° x x  

GH-R-02-C 1,7475° -68,1663° x x  

GH-R-02-D 1,7475° -68,1663° x x  

GH-R-02-E 1,7475° -68,1663° x x  

GH-R-03 1,7432° -68,1676° x x  

GH-R-04 1,6939° -68,1401° x x  

GH-R-06 1,7307° -68,1422° x x x

GH-R-11 1,7720° -68,2222° x x  

GH-R-16 1,8340° -68.2791° x  x

GH-R-23 1,3773° -68,1934° x x  

MZ-R-02 1,3968° -68,1544°   x
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Tabela 4.3 -  Limites de quantificação dos métodos de análise de rocha total.

ELEMENTO FLUORESCÊNCIA DE RAIOS X ELEMENTO ICP-MS (ABERTURA POR 
DIGESTÃO MULTIÁCIDA)

Al2O3 0,1 - 100% Ag 0,02 - 10 ppm

BaO 0,01 - 60% Al 0,01 - 15%

CaO 0,01 - 70% As 1 - 10000 ppm

Cr2O3 0,01 - 50% Ba 5 - 10000 ppm

Fe2O3 0,01 - 103% Be 0,1 - 100 ppm

K2O 0,01 - 18% Bi 0,04 - 10000 ppm

LOI (PPC) 0,01 - 100% Ca 0,01 - 15%

MgO 0,1 - 100% Cd 0,02 - 10000 ppm

MnO 0,01 - 75% Ce 0,05 - 1000 ppm

Na2O 0,1 - 12% Co 0,1 - 10000 ppm

Nb2O5 0,05 - 5% Cr 1 - 10000 ppm

P2O5 0,01 - 45% Cs 5 - 1000 ppm

SiO2 0,1 - 98% Cu 0,5 - 10000 ppm

TiO2 0,01 - 100% Fe 0,01 - 15%

Elemento ICP-MS (abertura por fusão em 
metaborato de lítio) Ga 0,1 - 500 ppm

Ba 5 - 10000 ppm Ge 0,1 - 10000 ppm

Be 0,1 - 100 ppm Hf 0,02 - 500 ppm

Ce 0,1 - 10000 ppm In 0,02 - 500 ppm

Co 0,5 - 10000 ppm K 0,01 - 15%

Cs 0,05 - 1000 ppm La 0,1 - 10000 ppm

Cu 5 - 10000 ppm Li 1 - 50000 ppm

Dy 0,05 - 1000 ppm Lu 0,01 - 1000 ppm

Er 0,05 - 1000 ppm Mg 0,01 - 15%

Eu 0,05 - 1000 ppm Mn 0,01 - 15%

Ga 0,1 - 10000 ppm Mo 0,05 - 10000 ppm

Gd 0,05 - 1000 ppm Na 0,01 - 15%

Hf 0,05 - 500 ppm Nb 0,1 - 1000 ppm

Ho 0,05 - 1000 ppm Ni 0,5 - 10000 ppm

La 0,1 - 10000 ppm P 50 - 10000 ppm

Lu 0,05 - 1000 ppm Pb 0,5 - 10000 ppm

Mo 2 - 10000 ppm Rb 0,2 - 10000 ppm

Nb 0,05 - 1000 ppm S 0,01 - 5%

Nd 0,1 - 10000 ppm Sb 0,05 - 10000 ppm

Ni 5 - 10000 ppm Sc 0,5 - 10000 ppm

Pr 0,05 - 1000 ppm Se 2 - 1000 ppm

Rb 0,2 - 10000 ppm Sn 0,3 - 1000 ppm

Sm 0,1 - 1000 ppm Sr 0,5 - 10000 ppm

Sn 0,3 - 1000 ppm Ta 0,05 - 10000 ppm
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Tabela 4.4 -  Limites de detecção das análises por ICP-OES 
(cátions) e cromatografia de íons* (ânions)  

para as amostras de água.

ELEMENTO FLUORESCÊNCIA DE RAIOS X ELEMENTO ICP-MS (ABERTURA POR 
DIGESTÃO MULTIÁCIDA)

Sr 0,5 - 10000 ppm Tb 0,05 - 10000 ppm

Ta 0,05 - 10000 ppm Te 0,05 - 500 ppm

Tb 0,05 - 1000 ppm Th 0,2 - 10000 ppm

Th 0,1 - 10000 ppm Ti 0,01 - 15 %

Tl 0,5 - 1000 ppm Tl 0,02 - 10000 ppm

Tm 0,05 - 1000 ppm U 0,1 - 10000 ppm

U 0,05 - 10000 ppm V 1 - 10000 ppm

W 0,1 - 10000 ppm W 0,1 - 10000 ppm

Y 0,05 - 10000 ppm Y 0,1 - 10000 ppm

Yb 0,1 - 1000 ppm Yb 0,1 - 1000 ppm

Zr 0,5 - 10000 ppm Zn 1 - 10000 ppm

PPC = perda por 
calcinação Zr 0,5 - 10000 ppm

Tabela 4.3 - Limites de quantificação dos métodos de análise de rocha total (continuação).

ELEMENTO 
(UNIDADE) ANÁLISE ELEMENTO 

(UNIDADE) ANÁLISE

Al (mg/L) 0,015 Si mg/L 0,5

B (mg/L) 0,1 Sr mg/L 0,01

Ba (mg/L) 0,01 Ti mg/L 0,005

Ca (mg/L 0,1 V mg/L 0,005

Co (mg/L) 0,01 Zn  (mg/L) 0,01

Cr (mg/L) 0,01 As (mg/L) 0,002

Cu (mg/L) 0,015 Be (mg/L) 0,002

Fe (mg/L) 0,01 Cd (mg/L) 0,002

K (mg/L) 0,1 Pb (mg/L) 0,005

Li (mg/L) 0,005 Sb (mg/L) 0,002

Mg (mg/L) 0,01 Se (mg/L) 0,005

Mn (mg/L) 0,01 Sn (mg/L) 0,01

Mo (mg/L) 0,01 Cl- (mg/L)* 0,01

Na (mg/L) 0,1 SO4
2- (mg/L)* 0,01

Ni (mg/L) 0,01

Posteriormente a amostra foi passada no separador 
Isodinâmico FRANTZ e submetida às amperagens de 
0,3-0,5-0,75A, sendo o restante considerado fração 
não magnética. As diferentes alíquotas foram pesa-
das e levadas à lupa binocular para determinação dos 
minerais na forma semiquantitativa, e reportada nos 
seguintes códigos de teor e intervalos correspondentes; 
1 (<1%), 3 (1–5 %), 15 (5-25%), 40 (25-50%), 60 (50-75%),  
85 (>75%).

MEV

Em Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV), 
modelo LS15 da Zeiss, do laboratório da Superinten-
dência Regional de Belém do Serviço Geológico do Brasil 
(CPRM), foram analisados três grãos de concentrado de 
peneira coletados em duas estações, e oito pintas de ouro 
representativas de três diferentes pontos de ocorrências 
cadastradas. Os grãos foram montados em pinos de alu-
mínio e colocados sobre fita carbono, nos grãos de ouro 
não foi feito recobrimento para condutividade, os demais 
grãos foram recobertos por película de carbono. Foi 
utilizado o modo de alto vácuo (3.0 -1,5.10-5 mPa) com 
o feixe de emissão através de filamento de tungstênio,  
imagens obtidas por detector elétron-secundário (SE) e 
retroespalhamento (BSE) para os grãos de ouro,  sendo 
a ampliação entre 100 e 300 vezes. A espectrometria foi 
realizada por dispersão de energia (Energy Dispersive 
Spectrometry – EDS) de raios-X em um detector X-Act SSD 
10 mm2 da Oxford Instruments. Os resultados analíticos 
foram adquiridos a 8,5 mm de distância de trabalho, vol-
tagem de 20kV, corrente de chegada entre 350 e 380 pA, 
a fim de manter uma taxa de contagem de saída de cerca  
de 2000 cps. 

As amostras com volume excessivo foram novamente 
quarteadas, e na fase seguinte mergulhadas em líquido 
denso, o bromofórmio, para separar as frações leve e 
pesada (densidade > 2,89 g/cm3). Após passarem por 
nova pesagem, as diferentes frações foram submetidas 
à luz ultravioleta no mineralight para determinação de 
minerais fluorescentes como calcita, schellita, opala e 
diamante. Na fração pesada, a separação magnética foi 
feita com imã manual onde foi recolhida a magnetita, 
pirrotita e titanomagnetita. 
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Tabela 4.5 -  Limites de detecção das análises por ICP-OES e 
ICP-MS, para as amostras de sedimento de corrente e solo.

ELEMENTO (UNIDADE) / ANÁLISE 

Ag (ppm) 0,01 Hf (ppm) 0,05 Sb (ppm) 0,05

Al (%) 0,01 Hg (ppm) 0,01 Sc (ppm) 0,1

As (ppm) 1 In (ppm) 0,02 Se (ppm) 1

Au (ppm) 0,1 K (%) 0,01 Sn (ppm) 0,3

B (ppm) 10 La (ppm) 0,1 Sr (ppm) 0,5

Ba (ppm) 5 Li (ppm) 1 Ta (ppm) 0,05

Be (ppm) 0,1 Lu (ppm) 0,01 Tb (ppm) 0,02

Bi(ppm) 0,02 Mg (ppm) 0,01 Te (ppm) 0,05

Ca (%) 0,01 Mn (ppm) 5 Th (ppm) 0,1

Cd (ppm) 0,01 Mo (ppm) 0,05 Ti (%) 0,01

Ce (ppm) 0,05 Na (%) 0,01 Tl (ppm) 0,02

Co (ppm) 0,1 Nb (ppm) 0,05 U (ppm) 0,05

Cr (ppm) 1 Ni (ppm) 0,5 V (ppm) 1

Cs (ppm) 0,05 P (ppm) 50 W (ppm) 0,1

Cu (ppm) 0,5 Pb (ppm) 0,2 Y (ppm) 0,05

Fe (%) 0,005 Rb (ppm) 0,1 Yb (ppm) 0,1 

Ga (ppm) 0,05 Re (ppm) 0,1 Zn (ppm) 1

Ge (ppm) 0,1 S (%) 0,01 Zr (ppm) 0,5

Foram feitas análises pontuais nas superfícies dos 
grãos e os resultados obtidos padronizados por espec-
tros de energia, abordados segundo o método do pro-
grama AZTec da Oxford Instrumentos. Procedeu-se a 
uma varredura de elementos farejadores de ouro como 
As, Bi, Se, Te, Cd, metais base, Cu, Pb, Zn, e outros metais 
preciosos, Pt, Pd, Ag, e Hg de procedência natural ou 
antrópica (azougue). Foram rastreados ainda Mo, W, Nb 
e Ta em função da detecção de Mo e Nb em algumas 
análises e os picos de C e O detectados em alguns grãos 
de Au foram excluídos, por se tratarem possivelmente 
de contaminação por matéria orgânica (ex. película de 
sujeira). No tratamento final dos resultados optou-se por 
ponderar o Pd, Ag e Hg para as partículas de Au, apesar 
dos raros picos e baixos teores de Pd e Ag. Resultados 
com desvio padrão acima de 10% da concentração do ele-
mento foram descartados do cálculo da composição das 
partículas de ouro e dos minerais, podendo esses estar 
presentes nos minerais em baixas concentrações (em 
ppm ou ppb), como impurezas aprisionadas no retículo 
cristalino, ou marcar incipiente alteração secundária dos 
minerais analisados. Resultados com erro mais elevado 
que a concentração dosada são descartados, podendo 
representar indícios de baixa concentração.

DRX

Para análise por Difração de Raios-X, foram sele-
cionadas dez amostras de rocha e sete de concentra-
dos de peneira, que foram pulverizados a 200 mesh, 
sendo uma parte analisada no LAMIN-CPRM, e a outra 
no Laboratório de Técnicas Mineralógicas da Universi-
dade Federal do Amazonas (UFAM). No LAMIN-CPRM 
foi utilizado o difratômetro de raios-X modelo X´PERT 
PRO MPD (PW 3040/60), da PANalytical. A aquisição 
de dados foi feita com o software X’Pert Data Collec-
tor versão 2.1a, e o tratamento com o software X´Pert 
HighScore versão 3.0d, também da PANalytical. A iden-
tificação dos minerais é feita através da comparação do 
difratograma obtido com padrões (fichas) do banco de 
dados do ICDD-PDF (International Center dor Diffraction 
Data – Powder Diffraction File). As fichas são específi-
cas para cada mineral identificado, podendo englobar 
mais de uma ficha para um mesmo mineral, tendo em 
vista variações na composição química, presença de  
soluções sólidas, etc. No Laboratório de Técnicas Minera-
lógicas da UFAM a análise foi feita no difratômetro XDR-
6000 da marca Shimadzu, com o auxílio de um suporte 
de alumínio para efetivar a leitura. Para interpretação de 
dados foi utilizado o software XDR 6000 que acompanha 
o próprio equipamento.

FRX

A determinação da composição química das qua-
tro amostras, uma de rocha e três de concentrados de 
peneira, foram realizadas por Espectrometria de Fluores-
cência de Raios X na forma semi-quantitativa, utilizando 
espectrômetro WDS sequencial, modelo Axios Minerals 
da marca PANalytical, com tubo de raios X cerâmico, 
anodo de ródio (Rh) e máximo nível de potência 3,0 KW. 
Preparação da amostra fundida: 0,5 g de amostra + 7,5 
g de fundente. Para a obtenção e tratamento dos dados 
foi utilizado o software SuperQ Manager da PANalytical 
para elementos maiores (óxidos). Os resultados obtidos 
foram comparados com os valores mínimos e máximos de 
teores da curva de calibração, expressos em porcentagens 
inerentes a cada elemento analisado, sendo estes: Al2O3 
(0,5 - 40,5%), CaO (0,1-54%), Fe2O3 (0,1-75%), K2O (0,1-
12,1%), MgO (0,1-25,5%), MnO (0,02-0,75%), Na2O (0,2-
9%), P2O5 (0,05-35,7%), SiO2 (1-99,8%) e TiO2 (0,05-3,8%).

Resíduo de lavra

As análises de recuperação de ouro dos resíduos de 
lavra referem-se ao teste em escala de laboratório da 
SGS-GEOSOL LABORATÓRIOS LTDA, de uma amostra de 
6 kg de resíduo lavra de ouro aluvionar por britagem, 
concentração gravítica e lixiviação em garrafa, conforme 
o fluxograma da Figura 4.2.
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Na etapa seguinte, são usadas as análises a fim de 
caracterizar o produto final: FAA 515 – determinação de 
Au, Pt e Pd, fire assay ICP AES; FAA52T - determinação de 
Au em concentrado por esgotamento de massa, fire assay 
AAS; ICP40B- determinação por digestão multiácida – 0,25 
g de amostra ICP OES; CSC60V - determinação de Au e Cu 
por leitura AAS – licor cianetado; CSA17V – determinação 
de carbono e/ou enxofre totais por infravermelho - LECO; 
MACNL – cianeto livre; ICM_14B – determinação de Te 
por digestão com água régia – ICP OES/ ICP MS. O teste 
em questão, além do teor do resíduo de lavra, avalia a 
porcentagem máxima de ouro contido a ser recuperado 
no período de 30 dias, simulando o desempenho de uma 
planta de beneficiamento.

4.4. TRATAMENTO DOS DADOS

4.4.1. Mapeamento geológico

Os dados coletados em campo e analisados posterior-
mente, somados a interpretação geofísica (aerolevanta-
mentos) permitiram a confecção de um mapa integrado 
da área em escala de 1:250.000.

Os softwares GCDkit versão 5.0 de Janoušek et al. 
(2006) e Microsoft® Office Excel 2010 foram utilizados para 
o tratamento dos dados e construção dos diagramas de 
litogeoquímica. Os diagramas U-Pb dos dados geocronoló-
gicos foram construídos no Isoplot 3.75 (LUDWIG, 2012).

4.4.2. Mapeamento geoquímico  
e mineralométrico

Os resultados das análises químicas de água, solo e 
sedimento de corrente foram compilados em um banco 
de dados para cada matriz e, então, representados e 
interpretados por meio de técnicas estatísticas que 
incluem: i) estatística univariada, através de gráficos, 
sumários e visualização da distribuição dos elementos 
em mapa; ii) estatística bivariada, através da correlação 
não-paramétrica de Spearman; iii) estatística multiva-
riada, com utilização de análise fatorial. O tratamento 
estatístico foi embasado nas metodologias descritas por 
Reimann et al. (2008), Filzmoser et al. (2009), Grunsky 
(2010) e Carranza (2009, 2011).

A caracterização geoquímica univariada foi realizada 
a partir do tratamento estatístico de 144 amostras de 
água, 31 amostras de solo e 142 amostras de sedimento 
de corrente. Os elementos/íons que apresentaram todos 
os valores abaixo dos respectivos limites de detecção 
(LD) ou limites de quantificação (LQ) foram retirados 
do tratamento. Os valores das variáveis que apresenta-
ram algum teor válido foram log-transformados a fim 
de comparar a distribuição da normalidade com a dos 
dados brutos. Os dados brutos e transformados foram, 
então, analisados através de testes de normalidade  
(Shapiro Wilk), gráficos (histogramas, box-plot e q-q plot) 
e sumário estatístico. Observou-se que os dados brutos 
apresentam normalidade melhor distribuída somente 
para a água e, portanto, optou-se pela utilização dos 
mesmos para a obtenção das classes nessa matriz.  
Para as outras matrizes, solo e sedimento de corrente, 
foram utilizados os dados log-transformados.

No caso de valores abaixo de LD/LQ, adotou-se 
a padronização técnica da empresa, que recomenda 
que esses valores sejam transformados pela multipli-
cação do limite inferior de detecção/quantificação por 
0,5. A partir das classes dos box-plots, foram produzi-
dos mapas de distribuição espacial para os elemen-
tos com grau de detecção maior que 50%, além de 
alguns elementos de interesse (Figura 4.3). Os dados 
de água e sedimento de corrente foram disponibiliza-
dos na forma de mapas pontuais e mapas de bacias, 
enquanto os dados de solo foram representados como 
pontos e interpolação. O método de interpolação dos 
dados de solo utilizado foi o Spline da extensão Spatial  
Analyst – Interpolation, do software ArcGIS.

A extração das bacias hidrográficas foi realizada 
através da fusão da drenagem 1:50.000 no MDT, 
seguida por procedimentos de análise hidrológica 
com auxílio da extensão Spatial Analyst – Hydrology,  
do software ArcGIS.

Figura 4.2 - Fluxograma de processamento de amostra para 
análise de recuperação de resíduo de lavra de ouro aluvionar.
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Os elementos que apresentaram mais de 70% de 
seus valores acima do limite de detecção/quantificação 
foram utilizados na análise bivariada. Devido à natureza 
frequentemente não normal dos dados geoquímicos, 
o método utilizado foi a correlação não-paramétrica 
de Spearman. Todos os elementos que apresentaram 
correlação boa ou ótima (> 0,6) com pelo menos mais 
um elemento foram utilizados na próxima etapa do tra-
tamento, a análise multivariada. 

A análise multivariada teve como objetivo reduzir 
o número de dimensões (variáveis) do banco de dados 
a fim de identificar agrupamentos de elementos que 
possam ser representativos de processos geológicos 
ou de determinados litotipos. O método escolhido foi 
a análise fatorial, com rotação varimax normalizada. 
Foram considerados representativos os fatores com 
autovalores maiores que 1, segundo o critério de Kaiser.  
Para composição dos fatores, foram considerados loa-
dings maiores que 0,7. A partir dos escores dos fatores 
foram confeccionados mapas de pontos e bacias (sedi-
mento de corrente) para todos os fatores, permitindo a 
interpretação das associações encontradas em relação 
às unidades mapeadas, ao arcabouço estrutural e às 
regiões com modificações antrópicas.

Dentro das atividades de mapeamento geoquímico 
regional e ambiental foi realizada a coleta sistemática 

de concentrados de minerais pesados em peneira e 
bateia a fim de relacionar sua distribuição com as uni-
dades geológicas e ocorrências minerais conhecidas.  
Os mapas das bacias analisadas foram, então, classifica-
dos segundoas faixas de valores “<1%”, “1-4%”, “5-24%”, 
“25-49%”, 50-74%” e “75-100%”, e os resultados foram 
comparados com os litotipos subjacentes.

A interpretação dos resultados levou em conta a 
comparação dos mapas geoquímicos/mineralométricos 
com as restritas áreas de ocupação e desenvolvimento 
de atividades antrópicas, além das unidades geoló-
gicas mapeadas e ocorrências minerais. Também foi 
realizada, em solos e sedimentos, a comparação dos 
dados geoquímicos com a média dos elementos na 
crosta continental superior (UCC; RUDNICK & GAO, 
2004), para identificação de áreas anômalas e rochas 
não mapeadas.

Para alguns elementos/íons, as concentrações 
foram comparados com seus valores de referência 
estabelecidos por legislação ambiental federal (Reso-
luções CONAMA) para água (CONAMA 357/2005), solos 
(CONAMA 420/2009) e sedimentos (CONAMA 454/2012), 
que estão apresentados no capítulo 8. Para elementos não 
inseridos nessas resoluções foram utilizados os valores de 
referência do NOAA – National Oceanic and Atmospheric 
Administration (BUCHMAN, 2008).

Figura 4.3 - Parâmetros estatísticos e simbologia dos resultados dos elementos nas amostras de  
água, solo e sedimento de corrente.
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5. CONTEXTO GEOLÓGICO E TECTÔNICO REGIONAL

Costa e  Hasui (1997) sumarizam a geologia da região 
amazônica como constituida por um embasamento 
granito-gnaissico, seccionado por rochas intrusivas e 
recoberto parcialmente por sequências sedimentares 
ou vulcanossedimentares pré-cambrianas. Cobertu-
ras sedimentares fanerozoicas se depositaram ao  

Figura 5.1 - Subdivisão tectônica da América do Sul (ALMEIDA, 1978). Em destaque a área do PTINA  
e o Cráton Amazônico com seus respectivos escudos.

longo do eixo central do cráton, recobrindo as rochas 
pré-cambrianas, separando os escudos das Guianas, a 
norte, e Brasil Central, a sul (ALMEIDA, 1978; Figura 5.1). 
A área de estudo do Projeto Terras Indígenas do Noroeste 
do Amazonas (PTINA) se localiza na porção noroeste do 
Cráton Amazônico (Figura 5.1).
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5.1. CRÁTON AMAZÔNICO: EVOLUÇÃO  
DO CONHECIMENTO GEOLÓGICO

O entendimento até a década de 1960 era de que 
os escudos das Guianas e Brasil Central tinham evolução 
geológica distinta, separada pela bacia do Amazonas que 
até então era tida como intercratônica. Ou seja, essas 
massas continentais foram interpretadas como fragmen-
tos crustais independentes, que se aglutinaram durante 
o Mesozoico (GUIMARÃES, 1971). Entretanto, Ramgrab e 
Santos (1974) constataram a presença do magmatismo 
Uatumã (vulcano-plutonismo pré-cambriano) em ambos 
os escudos, sugerindo haver continuidade geológica 
entre os escudos Brasil Central e das Guianas, ou seja, 
esses escudos formavam uma única massa continental.  
Com base nisso, os autores reclassificaram a Bacia Ama-
zônica como sendo intracratônica.

Amaral (1974) apresentou o primeiro modelo de 
subdivisão do cráton, constituído por três províncias 

geocronológicas, dispostas de leste para oeste: Ama-
zônia Oriental, Amazônia Central e Amazônia Ociden-
tal (Figura 5.2A). Este foi o precursor dos modelos 
mobilistas, os quais ao longo das últimas décadas 
vêm sendo constantemente atualizados, contando 
a partir de então com mais subdivisões de provín-
cias geocronológicas (CORDANI et al., 1979; TEIXEIRA  
et al., 1989; TASSINARI et al., 1996; TASSINARI, 1996;  
TASSINARI e MACAMBIRA, 1999, 2004), conforme 
mostrado na Figura 5.2. As últimas atualizações (Figura 
5.3) são apresentadas por Cordani e Teixeira (2007) e  
Santos et al. (2000, 2006), com a ressalva de que os últi-
mos se referem às suas províncias como “tectônicas” ao  
invés de “geocronológicas”.

Seguindo o conceito de Amaral (1974), Cordani  
et al. (1979) propuseram um modelo evolutivo para o 
Cráton Amazônico com base em similaridades geológicas 
com outras regiões cratônicas pré-cambrianas existentes 
no mundo (Canadá, Austrália e África).

Figura 5.2 - Evolução dos modelos de compartimentação do Cráton Amazônico no século XX. (A) Amaral (1974);  
(B) Cordani et al. (1979); (C) Teixeira et al. (1989); (D) Tassinari (1996).

A B

C D
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Na ocasião o cráton foi subdividido em quatro pro-
víncias: Amazônia Central (> 2,5 Ga), Maroni-Itacaiúnas 
(2,2-1,8 Ga), Rio Negro-Juruena (1,75-1,40 Ga) e Ron-
doniana (1,4-1,1 Ga). A essência dessa proposta está 
baseada na aglutinação de arcos magmáticos acrescidos 
a um paleocontinente arqueano, progressivamente mais 
jovens de leste para oeste. Mais recentemente, com o 
avanço de estudos apoiados em geocronologia e geologia 
isotópica, Cordani e Teixeira (2007) e Santos et al. (2000, 
2006), ampliam a subdivisão do Cráton Amazônico para 
seis e sete províncias geocronológicas ou tectônicas, 
respectivamente (Figura 5.3). 

Segundo a proposta de Cordani e Teixeira (2007), a 
área do PTINA se insere no norte da Província Rio Negro- 
Juruena, que se estende do noroeste até o sudoeste do 
cráton (Figura 5.3). Os domínios Rio Negro e Juruena 
foram interpretados como uma única província com base 
em dados de Rb-Sr e similaridades estruturais, sendo 
um cinturão móvel de direção NW-SE (CORDANI et al., 
1979; TASSINARI et al., 1996). Segundo Tassinari et al.  
(Op. Cit.), a Província Rio Negro-Juruena se formou 
durante um ciclo acrescionário, caracterizado por gera-
ção de granitoides entre 1.780 e 1.550 Ma.

No entanto, Santos et al. (2000, 2006, 2008) desta-
cam diferenças entre as porções a norte e a sul da Bacia 
Amazônica, com relação às províncias Rio Negro-Juruena, 
Rondoniana e Sunsás. A nova proposta apresenta mudan-
ças conceituais que alteram os limites e a compartimen-
tação dessas províncias. Os autores propõem a separação 
dos domínios Rio Negro e Juruena, e a adição do domínio 
Rondoniano a este último, dando origem às províncias 
Rio Negro e Rondônia-Juruena (Figura 5.3). De acordo 
com essa visão, os dados geocronológicos U-Pb suportam 
uma evolução diacrônica, sendo a província do norte  
(Rio Negro) discretamente mais antiga que a sua corres-
pondente meridional (Rondônia-Juruena). Os autores 
também afirmam que, enquanto a Província Rondônia- 
Juruena possui um trend estrutural principal WNW-ESE a 
E-W, a Província Rio Negro não apresenta um trend domi-
nante, com uma história tectono-metamórfica polifásica, 
de origem mais complexa, onde rochas supracrustais 
preservadas são mais raras.

Barron (1966), estudando rochas da Guiana, foi o 
trabalho que introduziu o evento K’Mudku ao escopo 
geotectônico do cráton (“K’Mudku Mylonite Episode”). 
Esse evento teria metamorfizado rochas na região centro 
norte do cráton por volta de 1,26 Ga, segundo idades 
K-Ar e Rb-Sr (SNELLING e MCCONNELL, 1969; AMA-
RAL, 1974; BASEI e TEIXEIRA, 1975; TASSINARI, 1996). 
Santos (2003) amplia a área afetada por essa orogenia 
intracratônica, sendo uma faixa de deformação que 
se estende por aproximadamente 1600 km com 60 
a 80 km de largura, desde o Suriname até o alto Rio 
Negro, com direção aproximadamente NE-SW (Figura 
5.3). Santos et al. (2006) entende o evento como “um 

reflexo intracontinental das colisões Sunsás na margem 
ocidental do cráton durante parte do Mesoproterozóico” 
(SANTOS et al., 2006, p. 3), expondo dados geocronoló-
gicos de pulsos metamórficos entre 1.490 e 1.147 Ma. 
Esses autores também associam a geração do Granito 
Saracura (1.317 ± 13 Ma) e do Gabro Tapuruquara (1.172 
± 8 Ma) à evolução da faixa K’Mudku no norte do cráton.

Províncias geocronológicas do Cráton Amazônico  
de acordo com (A) Cordani e Teixeira (2007): AC – Amazônia 

Central (>2,50 Ga), Maroni-Itacaiunas (2,20-1,90 Ga),  
VT – Ventuari-Tapajós (1,98-1,81 Ga), RNJ – Rio Negro – Juruena 
(1,78-1,55 Ga), RO – Rondoniano – San Ignacio (1,55-1,30 Ga) e 

SS – Sunsas-Aguapeí (1,25-1,00 Ga); e províncias tectônicas  
de acordo com (B) Santos et al. (2000, 2006): CJ – Carajás  

(3,00-2,50 Ga), TA – Transamazônica (2,26-2,01 Ga), TP – Tapajós-
Parima (2,03-1,88 Ga), RN – Rio Negro (1,82-1,52), RJ – Rondônia-

Juruena (1,82-1,54 Ga) e SK – Sunsás e K’Mudku (1,45-1,10 Ga).  
A área quadriculada corresponde ao Cinturão Andino. A área  

de estudo está indicada pela marcação circular amarela,  
no noroeste do Cráton Amazônico.

A

B



| 33 |

|Terras Indígenas do Noroeste do Amazonas: geologia, geoquímica e cadastramento mineral na Região do Tunuí - Caparro|

Apesar dos modelos mobilistas serem mais aceitos 
atualmente, Hasui et al. (1984) propuseram um modelo 
de evolução geológica para o Cráton Amazônico com 
base na interpretação de estruturas de âmbito regio-
nal, obtidas a partir de imagens de sensores remotos, 
incluindo imagens geofísicas (gravimetria e magnetome-
tria). Esse trabalho propõe uma evolução com base no 
retrabalhamento (Proterozoico) de uma crosta antiga 
(Arqueana) formada por um mosaico de 19 blocos 
crustais ou paleoplacas (terrenos greenstone belts de 
médio-baixo grau), limitados por faixas móveis (terre-
nos granulíticos - alto grau) com direções preferenciais 
NE-SW e NW-SE (Figura 5.4).

5.2. SÍNTESE DA GEOLOGIA DA REGIÃO  
DO ALTO RIO NEGRO

Wallace (1853) relata a primeira expedição cientí-
fica a trazer observações geológicas na região, inclusive 
no Rio Içana, narrando que em seu percurso ao longo 
do rio afloravam predominantemente rochas graníti-
cas. Já no início do século XX, Paiva (1929) confirma a 
predominância de litotipos graníticos, acrescentando a 
descrição de rochas metassedimentares na área, além 
de uma ampla região aplainada coberta por uma sedi-
mentação arenosa mais recente. Desde então vários 
trabalhos edificaram o conhecimento geológico relativo 
à região (ACHÃO e SALAS, 1974; GAUDETTE e OLZEWSKI, 
1985; LIMA e PIRES, 1985; MELO e VILLAS BOAS, 1993; 
MENEZES e MELO, 1992, 1994; TASSINARI et al., 1996; 
ALMEIDA e LARIZZATTI, 1996; ALMEIDA et al., 1997, 2000, 
2002, 2007, 2011, 2013; SOUZA, 2009; VERAS, 2012;  
RODRIGUES, 2016; CARNEIRO et al., 2017; BENTES, 2018; 
VERAS et al., 2018; MENDES et al. 2020).

Datações U-Pb e Rb-Sr apresentaram idades entre 
1,86 e 1,78 Ga para metagranitoides cálcio-alcalinos 
que compõem o embasamento da porção oriental da 
região (GAUDETTE e OLZEWSKI, 1985; TASSINARI et al., 
1996; REIS et al., 2006), o qual se denomina Complexo  
Cauaburi em sua porção brasileira. Na porção ocidental 
da região o embasamento é mais jovem (Complexo Que-
rari), com idades entre 1,74 e 1,70 Ga (ALMEIDA et al., 
2013). Análises geocronológicas U-Pb SHRIMP em grãos 
de zircão de rochas graníticas que intrudem esses emba-
samentos exibem idades entre 1,55 e 1,51 Ga (ALMEIDA 
et al., 1997; SANTOS et al., 2000).

Almeida et al. (2013) propõem uma subdivisão para 
a Província Rio Negro no território brasileiro, dada pelos 
domínios Imeri (DIM), Içana (DIÇ) e Uaupés (DU), con-
forme apresentado na Figura 5.5. Nesse contexto, locali-
zado na porção oriental da província, o DIM é constituído 
por gnaisses e metagranitoides gerados em um sistema 
de arcos magmáticos continentais normais a maduros 
durante os períodos Orosiriano e Estateriano (Complexo 
Cauaburi – LIMA e PIRES, 1985). Na porção ocidental, 
o DU se diferencia pelo seu embasamento (Complexo 
Querari – ALMEIDA et al., 2011, 2013), cujos protólitos 
possuem composições variando de monzogranítica a 
diorítica e idade estateriana. O DIÇ ocupa uma área 
onde predominam rochas paraderivadas (paragnaisses, 
xistos, quartzitos, granitos do tipo-S) que remetem às 
paleobacias formadas no contexto dos arcos magmáticos 
e deformadas durante eventos tectônicos.

Em termos de evolução geotectônica, Almeida  
et al. (2013) relaciona três grandes eventos deformacio-
nais que afetaram a região do Alto Rio Negro: Orogenia 
Cauaburi (1,80-1,78 Ga), Orogenia Içana (1,52-1,48 Ga) e 
evento K´Mudku (1,38-1,20 Ga). Rodrigues (2016) afirma 
que as fases minerais que definem o metamorfismo na 
Orogenia Cauaburi foram recristalizadas durante a Oro-
genia Içana e reequilibradas nessas mesmas condições 
de pressão e temperatura. Rodrigues (Op. Cit.) apre-
senta uma idade Ar-Ar em hornblenda (1.497 ± 6 Ma), 
que indica que a Orogenia Içana correspondeu a um 
evento termotectônico em torno de 580°C, além de 
outra idade Ar-Ar em biotita (1.307 ± 6 Ma), sugerindo 
um evento termotectônico em torno de 330°C atribuído 
ao Orógeno Intracratônico K´Mudku.

Por se tratar de uma área de fronteira, é impor-
tante se ter sempre em mente que o contexto geoló-
gico da região desconsidera os limites internacionais, 
avançando do extremo noroeste do Brasil para o 
sudoeste da Venezuela e leste da Colômbia. Avaliando 
a província com um todo, Cordani et al. (2016) reúne 
vários trabalhos sobretudo de cunho geocronológico 
desses três países, apresentando um contexto evolu-
tivo geológico para o noroeste do Cráton Amazônico.  

Figura 5.3 - Blocos crustais da região amazônica do  
Brasil (HASUI et al., 1984).
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Para isso, Cordani et al. (Op. Cit.) utiliza dados de data-
ções K-Ar e Rb-Sr (FERNANDES et al., 1976; PRIEM et al., 
1982; BARRIOS, 1983; BARRIOS et al., 1985; GAUDETTE e 
OLSZEWSKI, 1985; CORDANI et al., 2016), além de Sm-Nd 
(SATO e TASSINARI, 1997; ANDRADE-SANTOS, 2010) e 
U-Pb (PRIEM et al., 1982; GAUDETTE e OLSZEWSKI, 1985; 
TASSINARI et al., 1996; ALMEIDA et al., 1997; SANTOS  
et al., 2000; IBAÑEZ-MEJIA et al., 2011).

Com base nos dados analisados no noroeste do 
cráton, Cordani et al. (2016) também concluem que 
a região do alto Rio Negro passou por três grandes 
eventos tectonotermais: empilhamento de um sistema 
de arcos magmáticos na porção oriental da província 
contra o continente Venturai-Tapajós (primeiro pulso 
orogênico – 1,80 a 1,74 Ga); empilhamento de outro 
sistema de arcos magmáticos na porção ocidental da 
província contra a área cratonizada na orogenia anterior 
(segundo pulso orogênico – 1,58 a 1,50 Ga); orogenia 
intracontinental Nickerie-K’Mudku (1,20 a 1,40 Ga).  

Ainda segundo Cordani et al. (Op. Cit.), a primeira oro-
genia teria formado o Cinturão Atabapo, a segunda o 
Cinturão Vaupés, e o evento Nickerie-K’Mudku teria 
afetado de maneira mais forte a região onde esses dois 
cinturões colidiram, atingindo até 600°C na região do 
Rio Negro e seu afluente Rio Içana. 

As unidades formais atribuídas aos litotipos des-
critos no Brasil não apresentam correlação direta com 
o que é mapeado para além da fronteira. Em territó-
rio colombiano, o embasamento regional foi primei-
ramente descrito como Grupo Basamento (GANSSER, 
1954) e posteriormente como Complexo Guianense 
por Pinheiro et al. (1976), até se ter a denominação 
atual assumida como Complexo Mitú, definido por 
Galvis et al. (1979). Os trabalhos de Proradam (1979) e 
Priem et al. (1982) indicam idades por volta de 1.780 Ma 
para a formação do embasamento, com granitogê-
nese entre 1.575 e 1.450 Ma (Granito Parguaza), além 
de idades entre 1.200 e 1.100 Ma (Evento K’Mudku).  

Figura 5.4 - Mapa geológico simplificado da região do Alto Rio Negro com a separação em domínios: Uaupés (DU), 
Içana (DIÇ) e Imeri (DIM). Adaptado de Almeida et al. (2013).
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Bogotá (1981) apresenta idades U-Pb convencional para 
os gnaisses do complexo entre 1.846 ± 45 e 1.480 ± 70 Ma. 
Segundo Julián et al. (2012) o Complexo Mitú engloba 
rochas ortoderivadas e paraderivadas, metamorfizadas 
em alto grau, mais granitoides associados com diversas 
composições (Figura 5.6). 

Na Venezuela, o Complexo Mitú corresponde ao 
Complexo Granítico Amazônico (BELLIZZIA et al., 1976), 
definido posteriormente como Complexo Casiquiare 
(MENDOZA et al., 1977; MARTÍNEZ, 1985). Gaudette e 
Olzewski (1985) obtiveram idades para esse embasa-
mento venezuelano entre 1.859 ± 47 e 1.847 ± 65 Ma 
(U-Pb convencional), o qual é seccionado por magma-
tismo anorogênico com idades inferiores a 1,52 Ga (Suíte 
Parguaza). Hackley et al. (2005) diferenciam três unidades 
litoestratigráficas no embasamento meridional vene-
zuelano próximo a fronteira com o Brasil e a Colômbia 
(Complexo Basamento, Complexo San Carlos, Rochas 
Intrusivas Silicosas), as quais compreendem gnaisses de 
composição granítica a granodiorítica, algumas vezes 
migmatíticos, e granitoides.

5.2.1. Embasamento paleoproterozoico: 
Complexos Cauaburi e Querari

Gaudette e Olzewski (1985) com base em idades 
Rb-Sr e U-Pb descrevem um período de forte metamor-
fismo, deformação e magmatismo entre 1,86 e 1,76 Ga 
no embasamento do sul da Venezuela. Os dados geo-
cronológicos expressam uma variação espaço-temporal, 
com idades mais antigas situadas na porção setentrional, 
e um rejuvenescimento de nordeste para sudoeste, em 
sentido ao território brasileiro.

O Complexo Cauaburi reúne granitoides e ortog-
naisses do embasamento regional e foi caracterizado 
primeiramente no curso do rio homônimo por Lima e  
Pires (1985). Melo e Villas Boas (1993) também incluíram 
nesse complexo granitoides miloníticos, além de raros 
metavulcanitos ácidos e rochas metassedimentares. 
Todavia, Melo et al. (1993) definiram novamente para a 
unidade apenas os metagranitoides com variado grau de 
deformação dúctil no curso do Cinturão Guiana Central.

Quanto a sua idade de formação, Santos et al. 
(2000) destacam que idades U-Pb indicam que o Com-
plexo Cauaburi (1,81 Ga) é mais novo que a Província 
Tapajós-Parima (2,10 a 2,00 Ga) e mais velho que o 
embasamento na Província Rondônia-Juruena (1,80 a 
1,70 Ga). Dados de Sm-Nd fornecem idades de residên-
cia crustal (TDM) de 2,19 Ga e 1,91 Ga. Almeida (2006) 
reúne idades U-Pb para essa unidade que variam de  
1.810 a 1.777 Ma.

Almeida et al. (2002) dividem as rochas do Com-
plexo Cauaburi de acordo com características texturais 
e composicionais em fácies Tarsira e Santa Izabel do 
Rio Negro, sendo a primeira biotita augen-gnaisses 
com composição monzogranítica (MELO e VILAS BOAS, 
1993; ALMEIDA et al., Op. Cit.; RODRIGUES, 2016) e a 
segunda biotita-(hornblenda) metagranitoides com 
composição granodiorítica, monzogranítica a tonalí-
tica, com litogeoquímica de granitos cálcio-alcalinos de 
médio-K a alto-K (ALMEIDA et al., 2002, 2007). Esse com-
plexo apresenta metamorfismo de fácies xisto-verde 
a anfibolito superior, retrometamorfizados na fácies 
xisto-verde (NAVARRO, 2008; RODRIGUES, 2016).

Almeida (2006) individualiza rochas ortoderivadas 
também cálcio-alcalinas de médio-K a alto-K, associadas 
às sequencias gnaissicas paraderivadas da Formação 
Tunuí, em Complexo Cumati. Almeida et al. (2013) datou 
gnaisses dessa unidade em 1.777 ± 4 Ma (U-Pb SHRIMP) 
e 1.785 ± 2 Ma (Pb-Pb evaporação). Nesse mesmo 
trabalho Almeida et al. (2013) relaciona os complexos 
Cauaburi e Cumati a um sistema de arcos magmáticos 
continentais normais a maduros, onde há interação 
constante de fontes crustais e mantélicas. 

Em Carneiro et al. (2017), o Complexo Cumati é 
incorporado ao Complexo Cauaburi como Fácies Cumati, 
dada por ortognaisses metaluminosos raramente aflo-
rantes na porção leste do DIM. Além disso, Carneiro 
et al. (Op. Cit.) também individualiza para o complexo 
a Fácies São Jorge, aflorante na porção oeste do DIM, 
composta por leucognaisses monzograníticos meta-
luminosos de afinidade alcalina. Carneiro et al. (2019) 
descrevem a presença de espessartita em leucognais-
ses da Fácies São Jorge, associando a geração dessa 
fase à um líquido tardio cristalizado em um ambiente  
de baixa pressão.

Figura 5.5 - Mapa geológico do Complexo Mitú na Colômbia. 
Modificado de López et al. (2007, 2009).
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O Complexo Querari (ALMEIDA, 2006) representa o 
embasamento do Domínio Uaupés (ALMEIDA et al., 2013) 
e é formado por ortognaisses e metagranitoides cálcio- 
alcalinos de médio-K com composição variando de mon-
zogranítica a diorítica e idades estaterianas, que variam 
de 1.703 ± 7 Ma (TASSINARI et al., 1996) a 1.740 ± 2 Ma 
(ALMEIDA et al., 2013), mostrando-se entre 40 Ma e 
100 Ma mais jovem do que o embasamento oriental 
(Complexo Cauaburi).

Nesse mesmo trabalho, Almeida et al. (2013) sugerem 
que o embasamento na região do Alto Rio Negro pode ter 
sido gerado a partir de dois sistemas de arcos magmáticos 
cálcio-alcalinos distintos, associados a fontes do manto 
depletado com menores (Complexo Querari – Domínio 
Uaupés) ou maiores (Complexo Cauaburi – domínios 
Imeri e Içana) contribuições de fontes crustais antigas.

Com bases em dados de campo e de análises geoquí-
micas e geocronológicas (U-Pb LA-ICP-MS, zircão), Veras  
et al. (2018) mostram que o embasamento do Domínio 
Içana é representado por rochas ortoderivadas do Com-
plexo Cauaburi e por diatexitos da unidade Taiuaçu-Cauera.  
O protólito deste complexo ortoderivado possui idade de 
cristalização aparente Pb/Pb de 1.813 ± 19 Ma, enquanto 
os diatexitos apresentam idades herdadas de 1.842 ± 
9 Ma e 1.993 ± 33 Ma, idade de cristalização de 1.821 
± 19 Ma e idade de migmatização de 1.798 ± 11 Ma. 
De acordo com esses autores, as idades dos diatexitos 
indicam contribuições da Província Tapajós-Parima, e 
que a migmatização é contemporânea com a geração 
do magmatismo cálcio-alcalino do Arco Cauaburi.

5.2.2. Sucessões paraderivadas: Formação Tunuí

Em expedição ao longo da região tríplice fronteiriça 
entre Brasil, Colômbia e Venezuela, PAIVA (1929) relata 
que o Rio Içana corre sobre um leito granítico até atingir 
um grande maciço de itacolomito e quartzito sericítico 
(Serra do Tunuí), ao qual ele atribui provável registro 
proterozoico na planície amazônica.

Montalvão et al. (1975) e PINHEIRO et al. (1976) 
agruparam as rochas metassedimentares dobradas e 
metamorfizadas na fácies xisto verde da porção oeste do 
alto Rio Negro na unidade litoestratigráfica da Formação 
Tunuí, atribuindo-lhes uma idade pré-Roraima. Por sua 
vez, Lima e Pires (1985) interpretaram as rochas metas-
sedimentares da Formação Tunuí como parte integrante 
das coberturas plataformais do Grupo Roraima, que se 
encontraria deformado e metamorfizado na porção oeste 
do Escudo das Guianas. GIBBS e BARRON (1993) descreve-
ram que a Serra do Caparro, sucessão supracrustal mais 
a norte da área, constitui-se principalmente por quartzito 
fino, de provável origem lagunar, que se estrutura em 
dobras abertas, com mergulhos variando de NE para E.  

Menezes e Melo (1992, 1994) estipulam para a Forma-
ção Tunuí mais de 2000 m de espessura de sedimentos 
psamopelíticos com metamorfismo até fácies xisto verde, 
depositados em ambiente continental a marinho sob um 
regime tectônico transtensional/tensional.

Com base em datações de deposição do Supergrupo 
Roraima (1.875-1.960 Ma; SANTOS, 2003) e de cristali-
zação dos protólitos do embasamento (1.810-1.796 Ma) 
da Formação Tunuí, pode-se inferir que este último não 
pode ser mais antigo que 1.796 Ma, afastando qualquer 
possibilidade de correlação com a sedimentação do 
Supergrupo Roraima.

Houve tentativas de se obter a idade máxima de depo-
sição da Formação Tunuí por meio de grãos de zircão detrí-
ticos via método U-Pb. Santos et al. (2000) obteve a idade 
de 1.916 ± 57 Ma (MSWD = 5,17) em amostra da Serra 
do Caparro, na fronteira entre Brasil e Colômbia. Santos 
(2003) recalculou esses dados geocronológicos e foram 
obtidas as idades individuais de 1.842 ± 9 Ma, 1.785 ±  
8 Ma e 1.768 ± 9 Ma. Também segundo Santos (Op. Cit.), 
grãos de zircão detríticos de outra amostra do grupo 
revelaram uma fonte principal em 1.783 ± 8 Ma, que pode 
ser atribuída a rochas do Complexo Cauaburi, enquanto 
o grão de zircão detrítico mais jovem tem idade de 1.720 
± 11 Ma, revelando também contribuição do Complexo 
Querari (ALMEIDA et al., 2013).

Almeida et al. (2011) consideram a Formação Tunuí 
uma bacia relacionada ao antigo arco magmático que gerou 
o embasamento da província, mostrando metamorfismo 
de baixo grau na sua porção norte (Serra do Caparro) a 
alto grau na porção sul (Serra do Tunuí e metamorfitos 
da litofácies Taiuaçu-Cauera), chegando parcialmente à 
anatexia. Em Almeida et al. (2013) se tem a contextua-
lização geotectônica da Paleobacia Tunuí como a bacia 
formada entre os sistemas de arcos Cauaburi e Querari. 
Todavia, Veras et al. (2018) consideram que a Formação 
Tunuí não inclui as rochas da litofácies Taiuaçu-Cauera, as 
quais pertenceriam a uma paleobacia mais antiga. 

5.2.3. Magmatismo calimiano: Suítes  
Uaupés, Rio Içana e Inhamoin

Em toda região predominam granitóides de caracte-
rísticas variadas que se formaram durante o Calimiano. 
Os mais comuns são aqueles relacionados com as suítes 
Rio Içana (LIMA e PIRES, 1985; ALMEIDA et al., 1997), 
Uaupés (DALL’AGNOL e MACAMBIRA, 1992, SANTOS  
et al., 2000; SOUZA, 2009) e Inhamoin (ALMEIDA, 2006). 
Com base em estudo litoquímico, Silva e Santos (1994) 
descreveram para a região três séries magmáticas dis-
tintas na região do Alto Rio Negro: a) granitos a duas 
micas, dominantes na porção oeste e pertencentes à 
Suíte Rio Içana; b) granitoides metaluminosos do tipo-I 
da Suíte Uaupés, dominantes na porção central; c) grani-
toides tipo-A da Suíte Tiquié, dominantes na porção leste.  
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Entretanto, este último grupo, que era até então consi-
derado de idade calimiana, provou-se ser mais antigo, 
vinculado a um magmatismo Estateriano pós-orogênico 
do Evento Cauaburi (ALMEIDA 2006; ALMEIDA et al. 
2011, 2013). 

Individualizados por Lima e Pires (1985) como Suíte 
Rio Içana, os granitos a duas micas da região foram 
descritos petrograficamente por Dall’agnol e Abreu 
(1976) e se relacionam com a sequência migmatítica 
paraderivada da Formação Tunuí (ALMEIDA et al., 2002). 
ALMEIDA e Larizzatti (1996) diferenciaram dois grupos 
graníticos dessa unidade litoestratigráfica: a) Granito 
Santa Rosa - granito a duas micas com textura equi-
granular média, maciça, e assembleia mineral dada por 
microclínio, plagioclásio, quartzo e biotita, localmente 
com granada e afrisita; b) Granito Iauaretê – granito a 
biotita e traços de muscovita contendo fácies porfiríticas 
com proporções variáveis de megacristais presentes e 
com a mesma composição mineralógica.

A Suíte Uaupés ocorre como titanita-biotita monzo-
granitos (DALL’AGNOL e MACAMBIRA, 1992), comumente 
apresenta teores pouco elevados de quartzo, e possui 
plagioclásio cálcico e proporções modais excepcional-
mente elevadas de titanita, opacos e apatita (SANTOS  
et al., 2000). Esses granitoides têm composição metalu-
minosa com tendência peraluminosa e afinidade química 
com a série shoshonítica (SOUZA, 2009).

Almeida et al. (2011) descrevem os granitos da Suíte 
Inhamoin como aluminosos, altamente oxidados e do 
tipo-A. É uma formação análoga à Suíte Uaupés, for-
mando biotita monzogranitos porfiríticos que afloram 
em uma série de morros e colinas, sobretudo na região 
do alto curso do Igarapé Inhamoin (ALMEIDA, 2006).

Segundo Santos et al. (2000), a presença de gran-
des batólitos colisionais (Suíte Rio Içana, tipo-S; Suíte 
Uaupés, tipo-I; ALMEIDA et al., 1997) com datações 

U-Pb variando de 1,55 a 1,51 Ga indica um processo 
de colisão continental na porção noroeste do Crá-
ton Amazônico, confirmado por Almeida et al. (2011, 
2013) durante estudo tectonometamórfico realizado  
no Domínio Içana.

5.2.4. Coberturas sedimentares cenozoicas

Paiva (1929) descreve um amplo depósito arenoso 
em “current bedding” que avança para além das margens 
do curso médio do Rio Içana até o Rio Uaupés “...numa 
depressão original (?) do nucleo guyano, quem sabe 
se terciaria ou mesmo quaternária...” (PAIVA, Op. Cit., 
p. 19). Santos e Nelson (1995) a descreveram como uma 
bacia sedimentar arenosa cenozoica, cortada por depó-
sitos fluviais mais recentes, que se estende entre os rios 
Içana e Marié, a qual se denominou Bacia Aiari.

Melo e Villas Boas (1993) atribuiram essa cobertura 
sedimentar cenoizoica à Formação Içá, como um pro-
longamento da faixa de distribuição de seus sedimentos 
a partir da bacia do alto curso do Rio Solimões, sendo 
uma sucessão sedimentar predominantemente arenosa 
com níveis pelíticos.

Latrubesse e Franzinelli (1998) dividem a sedimen-
tação fluvial quaternária, na por eles denominada Bacia 
do Alto Rio Negro, em três unidades: sedimentos de 
terraços superiores, sedimentos de terraços inferiores 
e várzea recente. Os sedimentos de terraços superiores 
são arenosos e ricos em matéria orgânica e óxidos de 
ferro, apresentando idades de radiocarbono (14C) de mais 
de 40.000 anos até 27.220 ± 200 anos. Os sedimentos 
dos terraços inferiores são predominantemente finos 
e com idades 14C entre 13.500 e 4.050 anos. Segundo 
Franzinelli e Potter (1983), a várzea recente é composta 
por sedimentos arenosos com mais de 98% de grãos de 
quartzo depositados ao longo dos leitos dos rios.
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6. UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS

6.1. INTRODUÇÃO

Peculiaridades regionais (e.g. dificuldades de acesso, 
restrições de entrada em alguns territórios indígenas, 
logística dispendiosa, etc.) tornam a região do alto Rio 
Negro uma das áreas mais carentes de estudos geoló-
gicos do território brasileiro, inclusive se comparada às 
outras regiões do Cráton Amazônico. Nas adjacências 
dos rios Içana e Cuiari, junto à fronteira com a Colôm-
bia, o mapeamento geológico das folhas NA-19-ZA-II,  
NA-19-ZA-V e NA-19-ZA-VI contribuiu para o entendi-
mento do contexto geológico e a precisão cartográfica 
da área. Ao todo foram cartografadas dez unidades lito-
estratigráficas, com a inclusão de duas novas unidades 
até então não descritas na literatura (corpos Igarapé 
Tocandira e Serra do Diabo) e reposicionamento de mais 
uma (Complexo Taiuaçu-Cauera) (Figura 6.1 e Figura 6.2).

As imagens de satélite e modelo digital de elevação 
revelam que o relevo é constituído principalmente por 
uma superfície aplainada coberta por densa vegetação, 
o que mascara a diversidade litológica aflorante nas prin-
cipais vias de drenagem (Figura 6.3). Todavia, as rochas 
metassedimentares da Formação Tunuí sustentadas 
pelas cristas metareníticas, os inselbergs graníticos da 
Suíte Inhamoin e as unidades sedimentares cenozoicas 
puderam ser seguramente delimitados com o uso des-
ses sensores remotos. O levantamento aerogeofísico 
que cobre toda a área foi realizado no ano de 1988 e 
tem espaçamento das linhas de vôo de 2 km por 20 km, 
segundo as direções N-S e E-W (HILDERBRAND et al., 
1988). Esses dados apresentam baixa resolução e, por-
tanto, seu uso é mais apropriado para o estudo dos 
grandes lineamentos regionais (Figura 6.4). A aerogama-
espectrometria não apresenta qualidade para uso nessa 
escala de mapeamento.

O embasamento regional se formou em um ambiente 
de margem continental ativa, ao qual se relacionam 
os metagranitoides do Complexo Cauaburi, que apre-
sentam afinidade química com a série cálcio-alcalina e 
composição tonalítica a sienogranítica, com idades na 
transição do Orosiriano para o Estateriano (1,81-1,76 Ga).  
Migmatitos e paragnaisses do Complexo Taiuaçu-Cauera 
também compõem o embasamento, sendo a paleobacia 
precursora do Arco Magmático Cauaburi e encaixante 
do plutonismo Cauaburi. Esse embasamento apresenta 
uma foliação metamórfica subvertical e de direção 
E-W, mais penetrativa no embasamento paraderivado.  

Sobre esses complexos, destacam-se na topografia as 
sucessões psamopelíticas de paleobacias continentais 
(serras do Tunuí e Caparro), compostas por rochas metas-
sedimentares cujos protólitos foram depositados entre o 
Estateriano e o Calimiano. De modo geral, essas rochas 
possuem direções de foliação entre N-S e NE-SW e grau 
metamórfico baixo a médio, atribuídos a um evento 
colisional calimiano (Orogenia Içana). Nesse mesmo 
evento, o embasamento foi intrudido por granitoides 
de natureza crustal, em geral relacionados às sucessões 
metavulcanossedimentares em ambiente metamórfico 
de alta temperatura/anatexia (Complexo Taiuaçu-Cauera).  
Tal magmatismo está representado na área pelas suítes 
Rio Içana e Inhamoin, consideradas, respectivamente, 
de colocação sin- a tardi-orogênica e pós-orogênica.  
Seguidamente, a deformação atribuída ao Evento 
K’Mudku (Ectasiano) afetou as rochas da área, gerando 
zonas de cisalhamento de direção E-W e ENE-WSW.  
Por fim, a sedimentação cenozoica preencheu amplas 
áreas de depressão na paisagem recente. 

6.2. COMPLEXO TAIUAÇU-CAUERA

6.2.1. Aspectos gerais

As rochas paraderivadas de alto grau agrupadas por 
Pinheiro et al. (1976) dentro do Complexo Guianense 
foram primeiramente individualizadas por Almeida (2006) 
e inseridas dentro da Formação Tunuí como Litofácies 
Taiuaçu-Cauera. Almeida et al. (2011, 2013) entendem 
essa unidade, dentro do contexto da Formação Tunuí, 
como parte de uma sucessão metassedimentar associada 
a sistemas de arcos, os quais colidiram provavelmente 
entre 1520-1480 Ma, gerando metamorfismo progressivo 
de norte para sul (fácies xisto-verde a anfibolito alto).

Contudo, com base em dados estruturais e geocrono-
lógicos, Veras et al. (2018) rediscutem a posição estrati-
gráfica desses metamorfitos de alto grau, atribuindo-lhes 
idade anterior à formação do complexo ortoderivado da 
região e indicando que estes não fariam parte da Forma-
ção Tunuí (agora reposicionado como formação), o qual 
teria se depositado sobre esse embasamento estateriano.  
Segundo esses autores, os migmatitos Taiuaçu-Cauera 
registram uma história complexa, em que sedimentos de 
composição grauvaquiana da província Tapajós-Parima/
Ventuari-Tapajós teriam sido fundidos no Orosiriano, 
gerando granitoides crustais, os quais foram posterior-
mente migmatizados durante a Orogenia Cauaburi.
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Figura 6.1 - Mapa geológico das folhas NA-19-ZA-II, NA-19-ZA-V e NA-19-ZA-VI. As convenções  
geológicas estão definidas na Figura 6.2.
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Figura 6.2 - Coluna estratigráfica das folhas NA-19-ZA-II, NA-19-ZA-V e NA-19-ZA-VI.
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Os dados obtidos neste Projeto indicam que, assim 
como Veras et al. (2018) apontaram, as rochas reuni-
das por Almeida (2006) na Litofácies Taiuaçu-Cauera 
não fazem parte da Formação Tunuí. Na verdade, essa 
sucessão hospeda as rochas intrusivas do Complexo 
Cauaburi, que somados configuram o embasamento da 
Formação Tunuí. Contudo, ao contrário do que sugerido 
por Veras et al. (Op. Cit.), os dados aqui apresentados 
demonstram que esse complexo reúne rochas metasse-
dimentares de variado grau metamórfico (baixo a alto). 
O evento Orosiriano/Estateriano se revela como uma 
das fases de metamorfismo dessas rochas paraderiva-
das polideformadas. Destaca-se também a descoberta 
neste trabalho de granitos a duas micas, peraluminoso 
e de idade Estateriana (Corpo Igarapé Tocandira), os 
quais se relacionam a fusão parcial dos metassedimentos  
Taiuaçu-Cauera durante a Orogenia Cauaburi.

Dessa forma, optou-se por agrupar as rochas metas-
sedimentares de alto grau de idade Orosiriana-Esta-
teriana na denominação Complexo Taiuaçu-Cauera.  
Essa unidade ocupa cerca de 17% da área cartografada, 
principalmente na porção sudeste.  Os afloramentos 
descritos se encontram na forma de lajedos nas margens 
dos rios e igarapés, sendo mais afetados pela alteração 
intempérica que os litotipos graníticos (sensu lato).

6.2.2. Aspectos de campo e petrografia

Essa unidade é composta por metamorfitos parade-
rivados, predominantemente paragnaisses e migmatitos, 
e aflora em diversas regiões da área do PTINA (leste, 
central, norte e noroeste). Apresenta contato intrusivo 
tectonizado com o Complexo Cauaburi, que se expressa 
por lineamentos regionais de direção E-W a ENE-WSW.

Figura 6.3 - Imagem SRTM em tons de cinza, com os contornos dos corpos de unidades litoestratigráficas  
(em amarelo) e os traços dos lineamentos estruturais (em branco) nas folhas NA-19-ZA-II, NA-19-ZA-V e  

NA-19-ZA-VI. As convenções cartográficas e geológicas estão definidas nas figuras 6.1 e 6.2.
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Os afloramentos da unidade comumente apresentam 
feições de redobramento, embora a estruturação mais 
marcante seja dada por foliação ou bandamento gnais-
sico de direção NE-SW com mergulhos de grau elevado 
para SE (Figura 6.5A, C e D). Cortando essa estruturação 
principal, em alguns afloramentos, observam-se outras 
estruturas, como zonas de cisalhamento de espessura 
milimétrica a centimétrica de direção variando de NE-SW 
a E-W, além de juntas de tensão, diques aplíticos e veios 
de quartzo. Também é comum a presença de diques 
pegmatíticos de espessura métrica, ricos em schorlita 
e muscovita (Figura 6.5D). Esses diques pegmatíticos 
podem ter sido gerados tanto no magmatismo Estate-
riano quanto no Calimiano, e tendem a se alojar segundo 
os planos de foliação da encaixante. 

Em seção delgada, vê-se que essas rochas apresen-
tam uma trama granolepidoblástica, com mineralogia 
composta por quartzo, álcali-feldspato e muscovita, 
podendo incluir biotita, plagioclásio, sillimanita e gra-
nada (Figura 6.6 e Tabela 6.1), que formam assembleia 

mineral característica de rochas metassedimentares de 
alto grau metamórfico (fácies anfibolito). Os principais 
minerais acessórios são zircão, ilmenita, apatita, allanita 
e epidoto.

Os cristais de quartzo são anedrais e registram 
feições de deformação. O contato entre os grãos é 
interlobado a serrilhado, as vezes formam contato reti-
líneo devido à recristalização dos grãos. As feições de 
deformação são extinção ondulante, migração de borda 
e formação de subgrãos.

O álcali-feldspato ocorre como cristais subedrais 
a anedrais de até 10 mm, embora não seja comum a 
formação de cristais desse porte. Por vezes aparecem 
como agregados de pequenos cristais (subgrãos), o 
que indica recristalização (Figura 6.6B). Também pode 
apresentar a geminação em “tartan” na forma de man-
chas e lamelas difusas. Essas feições de deformação 
são compatíveis com temperaturas que podem superar 
600°C (PASSCHIER e TROUW, 2005). Podem apresentar 
pertita e alteração para sericita e argilominerais.

Figura 6.4 - Imagem de aeromagnetometria da primeira derivada vertical com os traços dos lineamentos  
estruturais nas folhas NA-19-ZA-II, NA-19-ZA-V e NA-19-ZA-VI.
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Quando presentes, os cristais de plagioclásio têm 
até 5 mm. Podem ter alteração para epidoto, sericita e 
argilominerais. Os minerais micáceos (biotita e musco-
vita) se apresentam orientados segundo as direções de 
deformação. Às vezes se mostram dobrados ou com mais 
de uma direção de foliação em uma única lâmina. A silli-
manita também se orienta segundo a direção de foliação, 
que é resultado da transposição da crenulação de uma 
foliação pretérita (Figura 6.6A), estando em contato com 
minerais micáceos, quartzo e álcali-feldspato. Os cristais 
de granadas não apresentam foliação interna, mas é 
comum a presença de fraturamentos (Figura 6.6C e D).

O conjunto das estruturas observadas em campo, as 
feições microestruturais e as paragêneses metamórficas 
(granada, álcali-feldspato e sillimanita) indicam que o 
Complexo Taiuaçu-Cauera foi submetido a metamor-
fismo de alto grau, chegando até a anatexia durante 
dois eventos orogênicos: Orogenia Cauaburi (Corpo 
Igarapé Tocandira - Estateriano) e Orogenia Içana (Suíte 
Rio Içana - Calimiano).

Embora não seja o mais característico para a uni-
dade, é importante destacar a presença de dois litoti-
pos descritos nesse trabalho. Na margem esquerda do 

Rio Içana, dois quilômetros a jusante da Cachoeira da 
Malacacheta, encontra-se um afloramento em encosta 
de quartzo-andaluzita-muscovita xisto (Figura 6.7A), um 
pouco alterado, de coloração marrom avermelhada, com 
foliação crenulada. No sul da área, no curso do Igarapé 
Umacá e a um quilômetro da sua foz, há um afloramento 
em lajedo de rocha metassedimentar com estratifica-
ção cruzada preservada (Figura 6.7B). Trata-se de uma 
rocha equigranular de granulação fina, com textura 
granoblástica, classificada como rocha calciossilicática 
(epidoto-plagioclásio-microclínio-quartzo granofels com 
hornblenda). Sua mineralogia essencial é composta por 
microclínio, quartzo, plagioclásio, epidoto, hornblenda, 
e como acessórios e traços ocorrem minerais opacos, 
flogopita/biotita, clorita, zircão, titanita, carbonato e 
apatita. O protólito da rocha é provavelmente uma rocha 
sedimentar (marga?) que sofreu metamorfismo em 
fácies anfibolito baixo, haja vista a presença de epidoto 
e hornblenda com preservação de estrutura sedimentar. 
Esse afloramento fornece um indício da tipologia dos 
protólitos que deram origem aos gnaisses e migmatitos  
paraderivados da unidade.

A B

C D

Figura 6.5 - Feições de campo das rochas metassedimentares de alto grau do Complexo Taiuaçu-Cauera.  
(A) Afloramento de quartzo-feldspato-muscovita-biotita gnaisse em lajedo no meio do Rio Içana, em localidade 

conhecida com Cachoeira da Malacaxeta, ponto TM-08; (B e C) Afloramento de migmatito polideformado em lajedo 
no meio do Rio Içana, ponto TM-16 e (D) Afloramento de pegmatito intrudindo paragnaisse, ponto TM-08.
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Figura 6.6 - Seções delgadas de litotipos do Complexo Taiuaçu-Cauera. (A) Sillimanita crenulada em lâmina  
de muscovita-feldspato(Afs)-sillimanita-biotita-quartzo paragnaisse do ponto TM-11; (B) Subgrãos de álcali-
feldspato em biotita-feldspato(Pl-Afs)-quartzo paragnaisse do ponto TM-13; (C e D, respectivamente) Seção 

delgada de muscovita-feldspato(Afs)-quartzo paragnaisse com granada do ponto TM-34 sob nicóis descruzados e 
cruzados. Abreviações minerais: Ms (muscovita), Afs (álcali-feldspato), Qtz (quartzo), Sil (sillimanita),  

Grt (granada), Bt (biotita) e Pl (plagioclásio).

Tabela 6.1 -  Contagem modal de lâminas de amostras do Complexo Taiuaçu-Cauera. 

AMOSTRA CLASSIFICAÇÃO Qtz Afs Pl Bt Ms Sil And Anf Ttn Ep All Grt Cal Ap Opq Chl Zr

TM-R-11 Ms-Afs-Sil-Bt-Qtz 
gnaisse 42 14 16 9 15 2 2 tr  

TM-R-13 Bt-Pl-Afs-Qtz 
gnaisse 34 29 21 8 4 1 3 1 tr

TM-R-33 Bt-Ms-Afs-Qtz 
gnaisse 50 31 3 5 10 1  

TM-R-34 Ms-Afs-Qtz  
gnaisse ± Grt 52 38 tr 6 3  

TM-R-40 Pl-Bt-Afs-Qtz 
gnaisse ± Ms 58 18 8 11 3 1 tr tr tr  

TM-R-64 And-Qtz-Ms  
xisto 25 65 6 4  

TM-R-82 Ms-Bt-Pl-Qtz  
gnaisse 52 23 15 9 1 tr 1

TM-R-60 Ep-Pl-Afs-Qtz 
granofels ± Hbl 31 28 24 1 3 tr 12 tr 1 1 1

Abreviações: Qtz (quartzo), Afs (álcali-feldspato), Pl (plagioclásio), Bt (biotita), Ms (muscovita), Sil (sillimanita), And (andaluzita),  
Anf (anfibólio), Ttn (titanita), Ep (epidoto), All (allanita), Grt (granada), Cal (calcita), Ap (apatita), Opq (minerais opacos), Chl (clorita),  
Zr (zircão), Hbl (hornblenda) e tr (traço).
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6.2.3. Litoquímica e petrogênese

Nessa unidade, foram selecionadas cinco amostras 
para a análise geoquímica, os dados são apresentados na 
Tabela 6.2. As amostras apresentam valores de LOI entre 
0,58% e 1,20%, uma vez que não estão muito alteradas 
e, portanto, possuem boa “integridade química”.

As rochas apresentam mineralogia que indica serem 
oriundas de protólitos paraderivados, o que é corro-
borado pelo diagrama K2O/Al2O3 versus Na2O/Al2O3 de  
Garrels e Mackenzie (1971) (Gráfico 6.1A), onde as 
amostras plotam no campo de afinidade com rochas 
sedimentares e metassedimentares. Nos diagramas de 
Herron (1988) e de Pettijohn (1972), de classificação 
química de sedimentos, as amostras plotam, respectiva-
mente, no campo das grauvacas e dos litoarenitos, com 
amostras tendendo ao campo dos folhelhos e arcósios 
(Gráfico 6.1B e C). Essa classificação pode indicar uma 
natureza imatura dos sedimentos com diversas fontes 
para a bacia de origem dessas rochas. O diagrama de 
discriminação de ambiente geotectônico de Roser e 

Korsch (1986) (Gráfico 6.1D) indica que o protólito 
dessas rochas pode estar associado a um ambiente de 
margem continental ativa.

Com relação aos ETR, as amostras possuem o 
padrão de fracionamento apresentando enriquecimento 
de ETR leves em relação aos pesados (Gráfico 6.2).  
Os conteúdos de ETR são baixos (ΣETR entre 126,41 e 
219,30) e o grau de fracionamento é moderado a alto  
(LaN/LuN = 9,35 a 39,52). Yb e Lu apresentam anomalias 
negativas em par, provocando um degrau em relação aos 
demais ETR pesados, além de anomalia negativa de Ce.  
Essas características ocorrem também nas amostras 
do Corpo Igarapé Tocandira e da Suíte Rio Içana, o que 
pode ser evidência de que os paragnaisses são a fonte 
principal dos granitos dessas unidades.

Segundo Taylor e Mclennan (1985), Fu et al. (2008), 
Madhavaraju e Lee (2010), Armstrong-Altrin et al. (2013), 
Madhavaraju et al. (2010) e Pandey e Parcha (2017), tanto 
o padrão de ETR quanto a anomalia de Eu em rochas 
sedimentares podem ajudar a revelar a assinatura da 
fonte das rochas. 

Figura 6.7 - Rochas metassedimentares de baixo a médio grau do Complexo Taiuaçu-Cauera. (A) Afloramento em 
encosta na margem esquerda Rio Içana de andaluzita-quartzo-muscovita xisto do ponto TM-64; (B) seção delgada 
com nicóis cruzados do andaluzita-quartzo-muscovita xisto; (C) Afloramento em lajedo de rocha metassedimentar 

calciossilicática do ponto TM-60; (D) Seção delgada com nicóis cruzados da rocha metassedimentar, classificada 
como epidoto-plagioclásio-microclínio-quartzo granofels com hornblenda. Abreviações minerais: And (andaluzita), 

Ms (muscovita), Opq (mineral opaco), Afs (álcali-feldspato), Ttn (titanita), Ep (Epidoto), Hbl (hornblenda),  
Qtz (quartzo), Cal (calcita) e Pl (plagioclásio).

A B

C D
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Tabela 6.2 -  Dados químicos de rocha total de amostras do Complexo Taiuaçu-Cauera na área do PTINA. 

AMOSTRA TM-R-11 TM-R-13 TM-R-33 TM-R-40 TM-R-82

SiO2 64,50 70,40 72,60 66,90 70,30

TiO2 0,65 0,37 0,15 0,54 0,56

Al2O3 18,50 14,60 14,80 15,10 13,90

FeOt 5,88 3,10 1,86 4,81 5,00

MnO 0,08 0,06 0,07 0,08 0,07

MgO 1,95 0,73 0,24 1,82 1,69

CaO 0,41 2,20 0,55 2,39 1,78

Na2O 1,32 2,66 3,09 3,09 1,94

K2O 4,72 5,17 4,77 3,80 3,19

P2O5 0,10 0,11 0,11 0,06 0,06

LOI 1,20 0,74 1,09 0,58 0,82

Cr2O3 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

BaO 0,04 0,09 0,01 0,02 0,05

Nb2O5 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

V2O5 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Total 99,42 100,30 99,41 99,26 99,43

Ag 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Al 5,73 4,57 4,80 5,33 4,70

As 1,00 1,00 1,00 5,00 2,00

Ba 493,00 834,00 93,00 358,00 554,00

Be 2,50 2,50 5,40 1,00 1,30

Bi 0,28 0,52 0,04 0,04 0,04

Ca 0,20 1,33 0,30 1,49 1,06

Cd 0,02 0,06 0,02 0,02 0,02

Co 15,40 5,60 18,50 13,10 12,10

Cr 46,00 9,00 7,00 24,00 51,00

Cs 20,22 5,77 20,01 17,87 3,90

Cu 9,00 6,00 5,00 9,00 8,00

Fe 4,29 2,22 1,36 3,65 3,76

Ga 24,40 14,40 18,40 17,50 15,90

Ge 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

Hf 5,70 3,46 2,58 4,87 6,49

In 0,07 0,03 0,03 0,06 0,05

Li 97,00 25,00 83,00 101,00 27,00

Mg 1,09 0,38 0,12 1,01 0,98

Mn 0,06 0,04 0,04 0,06 0,05

Mo 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Na 0,95 1,77 2,26 2,28 1,53

Nb 19,41 10,17 39,35 21,95 10,53

Ni 206,00 9,00 13,00 21,00 31,00
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Tabela 6.2 - Dados químicos de rocha total de amostras do Complexo Taiuaçu-Cauera na área do PTINA (continuação). 

AMOSTRA TM-R-11 TM-R-13 TM-R-33 TM-R-40 TM-R-82

P 362,00 396,00 398,00 249,00 221,00

Pb 15,00 23,10 17,40 18,50 14,00

Rb 270,90 182,70 355,90 222,40 128,90

S 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03

Sb 0,82 0,29 0,05 0,05 0,05

Sc 10,20 5,40 2,80 12,50 10,00

Se 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Sn 3,60 1,80 3,70 4,10 2,10

Sr 71,10 189,30 38,50 168,60 175,50

Ta 1,92 0,91 4,15 1,69 0,60

Te 0,25 0,08 0,05 0,05 0,05

Th 9,10 4,60 10,30 8,60 9,20

Tl 0,80 0,50 0,90 1,20 0,50

U 4,60 7,70 2,90 1,80 1,80

V 81,00 33,00 8,00 75,00 76,00

W 12,00 3,20 4,80 2,60 2,50

Y 22,96 22,10 17,58 15,71 28,41

Zn 109,00 38,00 45,00 90,00 74,00

Zr 202,20 118,80 72,80 160,20 232,70

La 38,10 19,80 24,80 22,80 44,60

Ce 86,05 48,53 59,69 58,56 98,44

Pr 11,10 7,36 7,93 6,85 10,61

Nd 39,60 28,20 28,60 25,50 39,30

Sm 6,20 5,60 5,50 4,50 7,30

Eu 1,08 1,37 0,36 0,64 1,34

Gd 5,43 5,11 4,13 3,59 6,08

Tb 0,55 0,61 0,44 0,42 0,72

Dy 4,35 4,39 3,54 2,93 5,19

Ho 0,82 0,83 0,63 0,63 1,04

Er 2,28 2,46 1,66 1,67 2,92

Tm 0,37 0,33 0,25 0,24 0,38

Yb 0,70 1,60 0,90 0,90 1,20

Lu 0,10 0,22 0,13 0,14 0,18

ΣETR 196,73 126,41 138,56 129,37 219,30

Eu/Eu* 0,57 0,78 0,23 0,49 0,61

LaN/SmN 3,87 2,22 2,84 3,19 3,84

EuN/LuN 4,72 2,73 1,21 2,00 3,26

LaN/LuN 39,52 9,35 19,80 16,91 25,74
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As amostras do Projeto apresentam altas razões 
entre ETR leves e pesados (ETRL/ETRP = 2,30 a 3,99) e 
as anomalias de Eu são negativas, o que sugere que a 
fonte dos paragnaisses são granitos.

6.2.4. Geocronologia

Veras et al. (2018) apresentam dados geocrono-
lógicos (U-Pb ICP-MS-LA em grãos de zircão) para 
amostras de diatexitos da área. Esses autores inter-
pretam que o registro de 2,00-1,84 Ga é referente a 
contribuições da província vizinha mais antiga (Tapajós- 
Parima/Ventuari-Tapajós). Idades em torno de 1,82 Ga 
são interpretadas como cristalização do protólito ígneo 
desses litotipos migmatíticos, que seriam granitos crus-
tais. Idades no intervalo 1,82-1,79 registrariam a anatexia 
durante a Orogenia Cauaburi. 

Gráfico 6.1 -  Classificação geoquímica das rochas metassedimentares do Complexo Taiuaçu-Cauera.  
(A) Diagrama K2O/Al2O3 versus Na2O/Al2O3 de Garrels e Mackenzie (1971); (B) Diagrama log (SiO2/Al2O3) versus 

log (Fe2O3/K2O) de Herron (1988); (C) Diagrama log (SiO2/Al2O3) versus log (Na2O/K2O) de Pettijohn (1972);  
(D) Diagrama SiO2/Al2O3 versus K2O/Na2O de discriminação de ambiente geotectônico de Roser e Korsch (1986).

A

C

B

D

Gráfico 6.2 -  Diagrama de elementos terras-raras de 
amostras do Complexo Taiuaçu-Cauera normalizado ao 

condrito de Boynton (1984).
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Portanto, Veras et al. (Op. Cit.) interpretam que, em 
última instancia, os litotipos Taiuaçu-Cauera seriam 
migmatitos (senso lato) ortoderivados que preserva-
ram o registro geocronológico de uma fase sedimentar  
pretérita no Ciclo de Wilson.

No escopo deste trabalho, os dados geocronológicos 
da amostra TM-R-82, que consiste no paleossoma de um 
migmatito, mostram idades do Riaciano ao Estateriano. 
Dados discordantes que não poderiam ser razoalvemente 
atrelados a nenhuma população foram descartados 
(Figura 6.8 e Tabela 6.3).

Os dados geocronológicos da amostra TM-R-82 são 
referentes a spots em núcleo e borda de grãos de zircão. 
Os grãos apresentam morfologia subangular a subarre-
dondada, de cor cinza escuro a médio, com zonamento 
oscilatório fraco ou padrão homogêneo em imagens de 
emissão de catodoluminescência (CL) (Figura 6.8).

O diagrama de densidade de probalidade mostra seis 
picos de idades (1.783,4; 1.796; 1.818; 1.838,2; 1.852,8; 
e 2.099 Ma) e, analogamente, a análise detalhada dos 
dados revela padrões coerentes que delineiam as po-
pulações (Grafico 6.3 e Tabela 6.3). Dois spots (1.1 e 

8.1) se destacam pelos elevados valores de razão Th/U 
(1,41 e 1,30) e formam uma idade de intercepto supe-
rior em 1.782,2 ± 5,6 Ma. Uma população (2.1, 10.1, 
11.1 e 14.1) apresenta valores coerentes de razão Th/U 
(0,54-0,73) e forma uma idade de intercepto superior 
em 1.794 ± 15 Ma. Outra população (4,1; 6,1; 7,1; 9,1; e 
16,1) exibe valores de Th/U variados (0,19-0,64) e uma 
distribuição linearmente muito distinta no diagrama de 
concórdia, com intercepto superior em 1.819,4 ± 4,9 Ma. 
Dois spots (3.1 e 4.2) com valores de Th/U coerentes 
(0,67 e 0,78) formam um intercepto superior em 1.858 
± 17 Ma. Além disso, dois spots isolados (13.1 e 15.1) e 
com elevada concordância apresentam idades aparentes 
207Pb/206Pb de 1.809 ± 8 Ma e 2.099 ± 5 Ma.

A complexidade dos dados revela o diacronismo 
inerente às rochas metassedimentares do Complexo 
Taiuaçu-Cauera. Os grãos de zircão mais antigos (Orosi-
riano) apresentam idades compatíveis o embasamento 
do sul da Venezuela (~1.809-1.858 Ma), de acordo com 
dados apresentados por Gaudette e Olszewski (1985) e 
Tassinari et al. (1996). Atribui-se a variação dos valores de 
Th/U desses grãos detríticos à multiplicidade de fontes.  

Figura 6.8 - Imageamento por catodoluminescência dos grãos de zircão analisados para a amostra TM-R-82.  
Os círculos amarelos correspondem aos spots.
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Tabela 6.3 -  Dados geocronológicos (U-Pb SHRIMP) de grãos de zircão da amostra TM-R-82 -  
paleossoma de migmatito do Complexo Taiuaçu-Cauera.

SPOT 206PbC(%)
(ppm) IDADES

DISCORD. 
(%)

RAZÕES CORRIGIDAS
ERRO

U Th 206Pb/238U 207Pb/206PB 207Pb*/206Pb* ± (%) 207Pb*/235U ± (%) 206Pb*/238U* ± (%)

Amostra TM-R-082: muscovita-biotita-feldspato-quartzo gnaisse (Complexo Taiuaçu-Cauera)

1.1 0,05 351 494 1781 ±13 1782 ±6 +0 0,1090 0,33 4,7821 0,89 0,3183 0,83 0,93

2.1 0,07 196 116 1781 ±14 1796 ±8 +1 0,1098 0,46 4,8177 0,99 0,3183 0,87 0,88

3.1 0,07 300 202 1753 ±15 1838 ±7 +5 0,1124 0,39 4,8415 1,06 0,3125 0,98 0,93

4.1 0,09 220 41 1834 ±14 1820 ±8 -1 0,1113 0,45 5,0473 0,98 0,3290 0,87 0,89

4.2 0,01 117 91 1830 ±15 1853 ±10 +1 0,1133 0,58 5,1264 1,12 0,3282 0,96 0,86

5,1 0,12 498 201 1568 ±11 1764 ±7 +13 0,1079 0,36 4,0962 0,89 0,2753 0,81 0,91

6.1 0,08 258 160 1798 ±13 1818 ±7 +1 0,1111 0,40 4,9279 0,94 0,3217 0,85 0,90

7.1 0,27 357 157 1775 ±13 1817 ±9 +3 0,1111 0,51 4,8546 0,98 0,3170 0,84 0,86

8,1 0,52 227 294 1745 ±13 1786 ±12 +3 0,1092 0,66 4,6829 1,08 0,3110 0,86 0,79

9.1 0,01 189 120 1762 ±14 1817 ±8 +3 0,1111 0,43 4,8134 0,98 0,3143 0,88 0,90

10.1 -- 207 151 1768 ±13 1798 ±8 +2 0,1099 0,43 4,7823 0,97 0,3155 0,87 0,90

11.1 0,07 126 75 1770 ±15 1792 ±11 +1 0,1096 0,59 4,7750 1,11 0,3161 0,94 0,84

13.1 0,04 202 143 1816 ±14 1809 ±8 -0 0,1106 0,45 4,9621 0,98 0,3255 0,88 0,89

14.1 0,20 140 76 1776 ±15 1796 ±12 +1 0,1098 0,65 4,8014 1,14 0,3172 0,94 0,82

15.1 0,03 414 123 2032 ±14 2099 ±5 +4 0,1301 0,28 6,6471 0,87 0,3706 0,82 0,95

16.1 0,11 206 131 1821 ±14 1820 ±9 -0 0,1113 0,49 5,0079 1,01 0,3264 0,88 0,88

17,1 0,47 344 126 1183 ±11 1727 ±15 +34 0,1057 0,81 2,9353 1,32 0,2014 1,04 0,79

Gráfico 6.3 -  (A) Diagrama de concordia dos dados geocronológicos da amostra TM-R-082. (B) Diagrama 
de densidade de probabilidade dos dados geocronológicos da amostra TM-R-82. Em ambos, a cor 

verde corresponde a dados analíticos interpretados como de zircão detrítico, enquanto a cor amarela é 
referente crescimento da fase mineral durante evento metamórfico/anatético. Spots em branco foram 

descartados em razão de elevada discordância.

A B

Erros calculados segundo 1-sigma; Pbc e Pb* indicam o comum e o radiogênico, respectivamente.
Pb comum corrigido usando 204Pb mensurado.
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O dado mais antigo (2.099 ± 5 Ma) registra uma pequena 
contribuição de fontes mais distantes. A população com 
idade do início do Estateriano (1.794 ± 15 Ma) é inter-
pretada como metamórfica, haja vista a presença de 
zonamento oscilatório fraco (RUBATTO, 2017) e forma-
ção de borda, bem como a coerência nas razões Th/U. 
A população mais jovem (1.782,2 ± 5,6 Ma) sugere um 
outro episódio metamórfico. Levam-se em considera-
ção os avanços recentes no campo da geoquímica de 
zircão, que abandonam a concepção de que haja uma 
relação direta da razão Th/U quanto à origem ígnea 
ou metamórfica do zircão (YAKYMCHUK et al., 2018). 
Rubatto (2017) relaciona essa razão ao equilíbrio entre a 
nucleação do zircão e o líquido, que pode estar mais ou 
menos enriquecido em Th ou U devido ao crescimento 
ou consumo de outras fases acessórias (e.g. monazita).

6.3. COMPLEXO CAUABURI

6.3.1. Aspectos gerais

O embasamento da região do alto Rio Negro foi 
primeiramente definido por Pinheiro et al. (1976) como 
Complexo Guianense, composto por biotita granitoides 
e gnaisses com titanita e anfibólio, acrescentando poste-
riormente granitoides e gnaisses a duas micas, anfibolitos 
e rochas metabásicas (DALL’AGNOL e ABREU, 1976).  
Lima e Pires (1985) dividiram essa unidade em comple-
xos Rio Negro e Traíras, na porção do embasamento 
a noroeste do Cinturão Guiana Central (LIMA, 1984).  
O Complexo Cauaburi foi assim denominado por Lima e 
Pires (Op. Cit.), que interpretavam que a unidade foi pro-
duto do retrabalhamento paleoproterozoico das rochas 
do Complexo Rio Negro. Melo et al. (1993) definiram o 
complexo como constituído exclusivamente por grani-
toides com variado grau de deformação dúctil ao longo 
do Cinturão Guiana Central. 

Almeida et al. (2002) subdividiram o Complexo Caua-
buri em fácies Tarsira (biotita augen-gnaisses monzogra-
níticos) e Santa Izabel do Rio Negro (biotita-hornblenda 
metagranitoides). Posteriormente, Carneiro et al. (2017) 
incorporaram a Fácies São Jorge (leucognaisses monzogra-
níticos). Para a região também se agrupam ortognaisses 
de composição tonalítica a granodiorítica no Com-
plexo Cumati (ALMEIDA, 2006), contudo Carneiro et al.  
(Op. Cit.) já incluem esses litotipos de idade e composição 
semelhante ao Complexo Cauaburi como Fácies Cumati do 
complexo. Dados de geotermometria apresentados por 
Carneiro et al. (2017) indicam intervalo de temperatura 
de 568°C - 661°C para as rochas menos deformadas do 
embasamento próximo a São Gabriel da Cachoeira.

A unidade litoestratigráfica correlata ao Complexo 
Cauaburi em território colombiano é o Complexo Mitú 
(GALVIS et al., 1979; PRIEM et al., 1982; LÓPEZ et al., 2007, 
2009; IBANEZ-MEJIA et al., 2011; JULIÁN et al., 2012).  

Todavia, destaca-se notável diferença entre os estudos 
desenvolvidos nos dois países, haja visto que na Colômbia 
esse complexo basal inclui indistintamente metagranitoi-
des e metamorfitos de alto grau orto e paraderivados, 
semelhante à antiga definição do Complexo Guianense do 
território brasileiro (PINHEIRO et al., 1976; DALL’AGNOL & 
ABREU, 1976). Datações U-Pb dessa unidade compreen-
dem idades entre 1.846 ± 45 e 1.480 ± 70 Ma (BOGOTÁ, 
1981), podendo agrupar nessas idades grãos de zircão 
magmáticos de rochas ortoderivadas ou de proveniência 
e metamorfismo em rochas paraderivadas. Ibanez-Mejia 
et al. (2011), Bonilla et al. (2019) e Cordani et al. (2016) 
fornecem novas idades para o Complexo Mitú, também 
pelo método U-Pb (SHRIMP e LA-ICP-MS), as quais variam 
de 1.779 ± 6 Ma a 1.720 ± 10 Ma. 

Na área estudada, o Complexo Cauaburi apresenta 
padrão de relevo definido por áreas de superfície aplai-
nada e sem elevações locais. A distribuição dessa uni-
dade se dá no curso do Rio Cuiari e parte do Rio Içana, 
na porção centro-norte da área, além de um pequeno 
corpo na cabeceira do Igarapé Umacá no sudeste da 
área, totalizando mais de 15% da área total cartografada.  
Os afloramentos descritos se encontram na forma de 
lajedos nas margens dos rios e igarapés, geralmente bem 
preservados da alteração intempérica.

6.3.2. Aspectos de campo e petrografia

Os metagranitoides do Complexo Cauaburi que 
afloram na área apresentam variável grau de deforma-
ção, comumente com foliação metamórfica discreta, 
dada pelo alinhamento de biotita e/ou hornblenda.  
Localmente se vê cristais de biotita contornando feno-
cristais de feldspato. São rochas leuco a mesocráticas, 
subidiomórficas, inequigranulares, por vezes porfiríticas, 
com granulação fina a grossa, sendo comum a presença de 
enclaves máficos (Figura 6.9). Não se observou a formação 
de bandamento gnáissico, nem de feições indicativas de 
migmatização. A foliação tem direção em torno de E-W 
com mergulhos subverticais.

O estudo de seções delgadas mostrou que a unidade é 
composta por sienogranitos, monzogranitos, granodioritos 
e tonalitos (Tabela 6.4, Gráfico 6.4). A biotita é o principal 
mineral máfico, presente em todas as rochas descritas para 
a unidade. A hornblenda também pode estar presente 
na mineralogia das rochas da unidade, acompanhando a 
biotita, estando quase que restritas aos litotipos granodio-
ríticos e monzograníticos. Nas rochas mais deformadas, os 
cristais de biotita se apresentam contornando fenocristais 
de feldspato, conferindo à rocha um aspecto de miloni-
tização incipiente, embora não se veja expressiva redu-
ção do tamanho dos cristais por recristalização dinâmica 
(Figura 6.10). É uma característica marcante a presença de 
epidoto e titanita como minerais acessórios, sob a forma 
de cristais euédricos finos a médios (Figura 6.10A e B).  
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Figura 6.9 - Aspectos de campo do Complexo Cauaburi. (A) Afloramento de metatonalito, ponto TM-37;  
(B) Afloramento de metatonalito de composição tonalítica com enclave máfico destacando a foliação gerada 
em estado sólido nas linhas tracejadas amarelas, ponto TM-55; (C e D, respectivamente) Amostras de mão de 

metagranitoides com distintos graus de deformação, pontos TM-49 e TM-37.

Tabela 6.4 -  Contagem modal da mineralogia das amostras do Complexo Cauaburi na área do PTINA.

AMOSTRA CLASSIFICAÇÃO Qtz Afs Pl Bt Ms Hbl Ttn Ep Ap Opq Chl Zr

TM-R-19 Bt-Pl-Qtz tonalito 46 40 12 1   tr  1 1  

TM-R-20 Ms-Pl-Qtz-Afs sienogranito 37 42 10 6 1 tr 2 1  

TM-R-26 Hbl-Bt-Afs-Pl-Qtz monzogranito 34 15 25 15 6 1 4 1 tr

TM-R-30 Hbl-Bt-Afs-Pl-Qtz monzogranito 34 17 28 11 5 2 2 1 tr

TM-R-37 Bt-Pl-Afs-Qtz monzogranito 45 25 16 7 2 tr 3 tr 2 tr

TM-R-55 Bt-Qtz-Pl tonalito 36 41 22 tr tr tr tr

GH-R-02A Hbl-Ep-Chl-Afs-Qtz-Pl granodiorito 18 14 32 tr 7 3 12 13 tr

GH-R-02E Hbl-Ep-Chl-Afs-Qtz-Pl granodiorito 29 10 32 15 2 9 tr 9 tr 

GH-R-03 Ep-Hbl-Afs-Bt-Qtz-Pl granodiorito 26 12 28 18 8 2 5 1 tr 

GH-R-04 Bt-Afs-Qtz tonalito 45 36 18 1 tr tr tr 

GH-R-06 Pl-Bt-Afs-Qtz sienigranito 44 34 8 14 tr tr 

GH-R-11 Afs-Bt-Qtz-Pl granodiorito 35 6 38 15 2 2 tr tr

GH-R-16 Afs-Bt-Qtz-Pl granodiorito 21 12 44 17 3 tr 3 tr  

GH-R-23 Bt-Pl-Afs-Qtz sienogranito 36 36 14 8 1 1 2 tr tr 

A B

C D

Abreviações: Qtz (quartzo), Afs (álcali-feldspato), Pl (plagioclásio), Bt (biotita), Ms (muscovita), Hbl (hornblenda), Ttn (titanita), Ep (epidoto), 
Ap (apatita), Minerais opacos (Opq), Chl (clorita), Zr ( zircão) e tr (traço).
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Gráfico 6.4 -  Diagrama de Streckeisen feito com base na contagem modal de lâminas petrográficas  
de amostras do Complexo Cauaburi. Abreviações minerais: Q (quartzo), P (plagioclásio),  

A (álcali-feldspato) e M (minerais máficos).

Figura 6.10 - Fotomicrografias de metagranitoides do Complexo Cauaburi. (A e B, respectivamente) Mineralogia 
característica dos litotipos da unidade em seção delgada do ponto TM-30 com nicóis descruzados e cruzados;  
(C e D, respectivamente) Fenocristal anedral de plagioclásio sendo contornado por foliação metamórfica dada  

por cristais de biotita em seção delgada do ponto TM-26 com nicóis descruzados e cruzados.  
Abreviações minerais: Mc (microclínio), Ep (epidoto), Hbl (hornblenda), Qtz (quartzo), Pl (plagioclásio),  

Bt (biotita), Ilm (ilmenita) e Ttn (titanita).

A B

C D
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A mineralogia acessória também inclui zircão, allanita, 
apatita, ilmenita, pirita e magnetita. Dentre os opacos 
a ilmenita é o mineral mais frequente. Em amostras 
de granodiorito, encontradas em contato com o corpo 
máfico (Serra do Diabo), ocorre intensa alteração hidro-
termal representada por sericitização e saussuritização, 
onde é possível identificar marcantes transformações 
de plagioclásio para epidoto e argilominerais e intensa 
transformação de biotita em clorita (Mg-Fe e Fe-Mg). 
Hornblenda também se altera para clorita. A foliação 
da rocha é dada principalmente pelo alinhamento dos 
cristais de biotita e hornblenda (Figura 6.11A, B e C).

Os cristais de quartzo são anedrais e se apresen-
tam com forte deformação. O contato entre os grãos é 
interlobado a serrilhado. Outras feições de deformação 
importantes são a extinção ondulante, migração de borda 
e formação de subgrãos (Figura 6.11B). 

O plagioclásio pode estar presente como fenocristal 
e também na matriz da rocha. São cristais subedrais a 
anedrais e atingem até 2 cm de comprimento, podendo 
estar orientados segundo a foliação e parcialmente envol-
vidos por cristais de biotita. É comum a alteração para 
sericita, epidoto e argilominerais, bem como a presença 

Figura 6.11 - Fotomicrografias de metagranitoides do Complexo Cauaburi. (A e B, respectivamente) Cristais de quartzo 
com extinção ondulante, formação de subgrãos e contato serrilhado, além de cristais de biotita e hornblenda alinhados 
segundo direção da foliação; imagens sob nicóis descruzados e cruzados em seção delgado do ponto TM-26; (C) Cristal 

de microclina deformado e biotita segundo a direção da foliação em seção delgado do ponto GH-03; (D) Cristais de 
plagioclásio com padrão de maclas dobrado em seção delgada do ponto TM-19. Abreviações minerais: Ms (muscovita), 

Mc (microclínio), Ep (Epidoto), Hbl (hornblenda), Qtz (quartzo), Pl (plagioclásio), Bt (biotita) e Ilm (ilmenita).

de mirmequita no contato com cristais de álcali-feldspato. 
Geminação descontínua ou dobrada, fraturamento e até 
formação de subgrãos são feições de deformação notáveis 
em seção delgada das rochas mais afetadas pela deforma-
ção (Figura 6.11D). Segundo Passchier e Trouw (2005) essas 
microestruturas são características de temperaturas entre 
400°C e 600°C. Este intervalo de temperatura estimado 
é compatível com aquele apresentado por Carneiro et al. 
(2017), usando par hornblenda-plagiclásio (geotermôme-
tro) para as rochas menos deformadas do embasamento 
regional (568°C - 661°C).

O álcali-feldspato nem sempre está presente. Em caso 
positivo, ocorre como fenocristais subedrais a anedrais 
de até 2 cm de comprimento e também na matriz. Podem 
apresentar pertita e alteração para sericita e argilomi-
nerais. Geralmente a geminação em “tartan” se mostra 
na forma de manchas e lamelas difusas, sugerindo tran-
sição do sistema cristalográfico triclínico para o mono-
clínico (Figura 6.11C). Essa feição petrográfica indica um 
aumento da temperatura, uma vez que se observa o 
ajuste do sistema cristalográfico de modo a buscar um 
de maior grau de simetria e maior energia vibracional 
(WINTER, 2014).

A B

C D
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6.3.3. Litoquímica e petrogênese

Foram analisadas doze amostras de rocha (Tabela 
6.5) representativas dessa unidade. As amostras apre-
sentam indícios de alteração hidrotermal, principalmen-
te, como sericitização e saussuritização de plagioclásio  

e transformação de biotita e hornblenda em clorita. 
As amostras mais afetadas são GH-R-02-E, GH-R-02-A,  
TM-R-19 e GH-R-11, cujos valores de perda ao fogo estão 
acima de 1% (em peso). As demais apresentam valor de 
perda ao fogo entre 0,10% e 0,80%, portanto, possuem 
“integridade química” elevada.

Tabela 6.5 -  Dados químicos de rocha total de amostras do Complexo Cauaburi na área do PTINA.

AMOSTRA GH-R-03 TM-R-55 GH-R-02E TM-R-19 GH-R-02A TM-R-26 GH-R-11 GH-R-06 GH-R-04 TM-R-30 GH-R-23

SiO2 61,80 61,80 63,30 63,90 64,30 64,60 65,40 65,70 65,80 66,10 68,00

TiO2 0,58 0,90 0,47 0,55 0,49 0,72 0,64 0,60 0,55 0,66 0,44

Al2O3 15,90 15,70 14,80 15,90 15,30 14,80 15,10 15,30 16,10 14,60 14,70

FeOt 5,49 6,78 4,71 5,67 4,71 4,78 5,25 4,98 4,62 4,32 3,32

MnO 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,08 0,07

MgO 3,16 2,26 2,36 2,26 2,54 1,79 1,78 1,85 1,62 1,46 1,07

CaO 4,93 3,62 3,83 3,98 4,08 3,52 3,05 3,47 3,84 3,31 2,60

Na2O 3,09 2,32 2,64 2,67 2,87 3,06 2,62 3,01 3,57 2,87 3,23

K2O 3,21 3,21 4,19 2,48 3,76 4,44 3,45 3,16 2,13 4,49 4,80

P2O5 0,17 0,18 0,14 0,07 0,14 0,20 0,04 0,17 0,16 0,17 0,15

LOI 0,80 0,68 1,49 1,18 1,37 0,37 1,52 0,70 0,74 0,69 0,68

Cr2O3 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

BaO 0,06 0,12 0,08 0,04 0,07 0,07 0,04 0,04 0,03 0,09 0,08

Nb2O5 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

V2O5 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Total 99,36 97,74 98,17 98,86 99,79 98,51 99,05 99,13 99,32 98,91 99,21

Al 5,67 6,37 4,48 6,17 5,65 5,49 3,34 3,33 3,26 5,23 4,00

As 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Ba 633,00 844,00 742,00 328,00 721,00 757,00 452,00 554,00 163,00 689,00 706,00

Be 1,90 3,50 2,10 2,10 1,80 2,40 2,00 2,30 10,80 2,00 3,30

Bi 0,05 0,14 0,19 0,09 0,05 0,05 0,04 0,05 0,11 0,05 0,17

Ca 3,28 2,52 2,47 2,53 2,64 2,38 1,73 1,96 2,22 2,16 1,55

Cd 0,04 0,08 0,05 0,09 0,05 0,03 0,07 0,02 0,02 0,03 0,05

Co 17,70 18,90 15,70 16,70 15,60 12,40 12,40 14,90 11,60 19,70 6,90

Cr 25,00 29,00 20,00 32,00 24,00 14,00 16,00 23,00 10,00 13,00 10,00

Cs 4,30 8,40 0,69 10,69 0,81 9,37 4,12 13,53 16,73 5,95 11,74

Cu 29,00 33,00 26,00 120,00 21,00 29,00 17,00 35,00 13,00 26,00 10,00

Fe 4,20 5,46 3,51 4,26 3,47 3,69 3,66 3,36 3,16 3,23 2,33

Ga 16,10 18,90 13,90 18,70 14,90 17,10 16,40 18,10 19,70 15,00 14,70

Ge 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

Hf 3,75 7,37 3,79 7,19 3,82 5,71 4,88 4,92 6,44 5,47 4,13

In 0,04 0,08 0,04 0,04 0,04 0,04 0,06 0,05 0,05 0,05 0,06

Li 27,00 51,00 16,00 50,00 7,00 56,00 27,00 52,00 60,00 53,00 53,00

Mg 1,65 1,37 1,17 1,30 1,40 1,03 0,84 0,88 0,74 0,84 0,53

Mn 0,07 0,08 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,06 0,05 0,04

Mo 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00



| 56 |

| CPRM - Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil |

Tabela 6.5 - Dados químicos de rocha total de amostras do Complexo Cauaburi na área do PTINA (continuação).

AMOSTRA GH-R-03 TM-R-55 GH-R-02E TM-R-19 GH-R-02A TM-R-26 GH-R-11 GH-R-06 GH-R-04 TM-R-30 GH-R-23

Na 2,25 1,87 1,98 1,86 2,11 2,15 1,76 2,02 2,48 2,05 2,16

Nb 9,05 12,89 8,86 11,74 7,93 16,73 12,56 13,03 14,49 14,98 14,34

Ni 32,00 22,00 29,00 33,00 30,00 16,00 15,00 22,00 17,00 21,00 8,00

P 666,00 795,00 541,00 261,00 510,00 786,00 120,00 589,00 599,00 691,00 530,00

Pb 11,60 16,80 14,30 11,20 15,30 15,40 30,60 15,90 12,10 16,20 14,80

Rb 120,20 146,20 134,30 140,30 102,10 171,80 153,60 167,90 156,60 161,60 143,00

S 0,01 0,02 0,01 0,03 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01

Sb 0,24 0,17 1,11 0,23 0,11 0,09 0,10 0,09 0,11 0,07 0,09

Sc 10,90 17,80 7,00 11,40 10,60 10,70 7,60 7,10 5,80 9,30 8,30

Se 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Sn 1,70 2,00 1,50 2,50 1,10 2,20 3,10 2,00 2,50 2,10 2,60

Sr 456,40 203,00 377,60 399,20 370,10 311,60 247,20 283,20 311,00 294,90 359,70

Ta 0,57 0,82 0,65 0,95 0,56 1,30 1,01 0,92 1,32 1,35 1,33

Te 0,07 0,05 0,33 0,07 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Th 5,00 10,80 4,10 12,90 3,70 9,10 7,20 5,10 4,00 7,30 7,30

Tl 0,50 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

U 1,50 1,50 2,20 2,30 1,40 2,60 2,10 1,00 2,70 3,10 3,90

V 100,00 113,00 90,00 95,00 87,00 79,00 86,00 83,00 71,00 65,00 45,00

Y 24,69 24,25 30,15 61,16 24,67 32,18 50,36 28,70 31,73 35,26 41,36

W 1,20 2,30 2,80 2,40 1,50 77,90 1,90 2,40 1,80 2,20 2,10

Zn 71,00 108,00 59,00 75,00 59,00 70,00 75,00 68,00 73,00 58,00 46,00

Zr 136,10 268,90 130,00 260,00 133,80 205,10 164,70 170,80 232,50 194,10 134,90

La 48,40 49,80 61,40 79,80 29,60 46,20 36,10 21,00 41,70 37,60 31,60

Ce 113,44 148,48 184,35 130,49 68,71 115,82 92,75 57,05 95,68 96,77 79,63

Pr 15,09 12,37 20,97 17,61 8,51 13,31 16,69 10,52 23,21 11,51 12,91

Nd 56,90 45,50 75,90 65,70 34,90 48,50 63,90 39,60 86,50 45,70 48,40

Sm 9,60 7,70 12,00 13,80 6,90 8,50 12,40 7,20 14,90 9,20 8,80

Eu 1,91 1,50 2,17 2,70 1,23 1,59 1,78 1,35 2,34 1,32 1,47

Gd 6,83 6,25 8,21 16,08 6,12 7,13 10,28 6,21 10,97 7,42 7,63

Tb 0,76 0,84 0,84 2,65 0,74 0,95 0,90 0,61 0,83 1,12 0,93

Dy 4,76 5,05 6,13 14,44 4,02 6,07 6,90 5,60 7,37 6,71 6,46

Ho 0,95 0,95 1,14 2,26 0,89 1,20 1,60 1,03 1,21 1,37 1,36

Er 2,56 2,64 3,51 4,96 2,37 3,03 5,03 3,10 3,02 3,61 4,29

Tm 0,34 0,39 0,55 0,51 0,32 0,44 0,68 0,38 0,41 0,49 0,64

Yb 2,00 2,00 2,80 2,20 2,30 2,80 2,50 1,70 1,80 3,30 3,90

Lu 0,28 0,27 0,40 0,31 0,33 0,40 0,35 0,24 0,25 0,44 0,60

ΣETR 263,82 283,74 380,37 353,51 166,94 255,94 251,86 155,59 290,19 226,56 208,62

Eu/Eu* 0,72 0,66 0,67 0,55 0,58 0,62 0,48 0,62 0,56 0,49 0,55

LaN/SmN 3,17 4,07 3,22 3,64 2,70 3,42 1,83 1,83 1,76 2,57 2,26

EuN/LuN 2,99 2,43 2,38 3,81 1,63 1,74 2,23 2,47 4,10 1,31 1,07

LaN/LuN 17,95 19,15 15,95 26,73 9,32 12,00 10,71 9,09 17,34 9,88 5,47
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Gráfico 6.5 -  Diagramas de classificação química para 
as amostras do Complexo Cauaburi: (A) Diagrama 

álcalis versus SiO2 de Le Maitre (1989); (B) Diagrama 
multicatiônico de De La Roche et al. (1980). Os campos 
com contornos coloridos correspondem a amostras do 
complexo de Veras (2012) e de Carneiro et al. (2017).

A

B

De acordo com o diagrama álcalis versus SiO2 de Le 
Maitre (1989), (Gráfico 6.5A) as amostras são tonali-
tos, granodioritos e quartzo monzonitos. No diagrama 
multicatiônico de De La Roche et al. (1980) (Gráfico 
6.5B), as amostras plotam no campo dos tonalitos e 
dos granodioritos. Em ambos os diagramas, observa-se 
similaridade composicional com as rochas desse com-
plexo aflorantes no Domínio Imeri, que foram estuda-
das por Carneiro et al. (2017) ao longo do rio Negro, 
entre os municípios de São Gabriel da Cachoeira e 
Santa Izabel do Rio Negro, com exceção das rochas da 
fácies São Jorge que possuem composição granítica 
no diagrama de Le Maitre (1989) e de sienogranito e 
álcali-feldspato granito no diagrama de De La Roche  
et al. (1980). Comparando-se com as rochas do com-
plexo estudadas por Veras (2012) na mesma área, 
observa-se similaridade composicional.

Das doze amostras analisadas, duas possuem cará-
ter intermediário, com teor de SiO2 de 61,8%, e dez 
possuem caráter ácido, com teores de sílica variando 
entre 63,3% e 76,1,0%. A assinatura geoquímica dessas 
amostras é compatível com a de granitos pertencen-
tes à série cálcio-alcalina (Gráfico 6.6A, B, C e D), de 
médio a alto K (Gráfico 6.6C), de caráter metaluminoso e  
peraluminoso (Gráfico 6.6E).

Uma exceção a essas características é apresentada 
pela amostra TM-R-20, que possui comportamento 
distinto das demais amostras, sempre plotando afas-
tada dos grupos que possuem comportamentos afins.  
No diagrama ternário (Na2O-K2O-CaO) de Barker & Arth 
(1976) (Gráfico 6.6A), essa amostra plota no campo dos 
granitos alcalinos. Além disso, possui elevado teor de 
SiO2 (76,1%), baixo teor de CaO (0,47%), e baixo teor 
de Al2O3 (12,6%). Essas características podem indi-
car uma relação com a fácies São Jorge do Complexo  
Cauaburi (CARNEIRO et al., 2017).

Nos diagramas de Harker (Gráfico 6.7) as amostras 
apresentam trends lineares significativos, de correlação 
negativa com aumento de SiO2, em MgO, MnO, FeOt e 
CaO, e com maior dispersão, em TiO2, Al2O3 e P2O5. Corre-
lações positivas se mostram em Na2O e, fracamente, em 
K2O. Com relação aos elementos traços, ocorre grande 
dispersão, com Ga, Zr e Sr mostrando suaves trends 
negativos e Rb e Nb leves trends positivos (Gráfico 6.8).

Não ocorre gap composicional aparente entre as 
amostras, o que pode sugerir processos relacionados à 
cristalização fracionada na origem magmática do com-
plexo. Uma exceção se faz pela amostra TM-R-20, que 
sempre se dispersa das demais.

Com relação aos elementos terras-raras (ETR), as 
amostras apresentam baixos conteúdos, com ΣETR 
variando de 155,59 ppm a 353,51 ppm. Os diagramas 
normalizados ao condrito mostram três padrões para o 
conjunto de amostras estudado (Gráfico 6.9A). O primeiro 
apresenta um padrão de enriquecimento de ETR leves 
em relação aos pesados com inclinação mais pronunciada 
de La a Sm (LaN/SmN = 2,26 a 4,07) e inclinação sub-hori-
zontal de Eu a Lu (EuN/LuN = 1,07 a 2,99), e fracionamento 
geral moderado a alto (LaN/LuN = 5,47 a 19,15) (Gráfico 
6.9A). As anomalias negativas de Eu são suaves com Eu/
Eu* entre 0,49 e 0,76. O segundo apresenta inclinação 
mais pronunciada de La a Lu, indicando maior fracio-
namento geral (LaN/LuN = 9,09 a 26,73) (Gráfico 6.9A). 
As anomalias de Eu são suaves (Eu/Eu* = 0,48 a 0,62), e 
ocorrem anomalias negativas de Tb, Yb e Lu. O terceiro, 
representado pela amostra TM-R-20, apresenta padrão 
muito diferente dos demais conjuntos, com distribuição 
horizontal e fracionamento baixo (LaN/LuN= 1,64), além 
de anomalias negativas de La, Ce, Tb, Yb e Lu. No terceiro 
conjunto também ocorre anomalia negativa bastante 
pronunciada de Eu (Eu/Eu* = 0,02).
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Gráfico 6.6 -  Assinatura geoquímica das amostras da Complexo Cauaburi nos diagramas: (A) Diagrama ternário Na2O-K2O-CaO de Barker e Arth (1976);  
(B) Diagrama de alcalinidade de Wright (1969); (C) Diagrama de alcalinidade de Frost et al. (2001); (D) Diagrama de K2O versus SiO2 de Pecerillo e Taylor (1976);  

(E) Diagrama de alumina saturação de Shand (1927).
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Gráfico 6.7 -  Diagramas Harker SiO2 versus óxidos de elementos maiores para amostras  
do Complexo Cauaburi.

Gráfico 6.8 -  Diagramas Harker SiO2 versus elementos traços para amostras do Complexo Cauaburi.
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Gráfico 6.9 -  (A) Diagrama de elementos terras-raras  
de amostras do Complexo Cauaburi normalizados ao 

condrito de Boynton (1984); (B) Diagrama multielementar 
de amostras do Complexo Cauaburi normalizados ao 

condrito de Thompson (1982).

O padrão de distribuição nos diagramas multiele-
mentares é, de modo geral, semelhante em todas as 
amostras, divergindo na intensidade das anomalias, com 
exceção da amostra TM-R-20. São observadas anomalias 
negativas em Ba, Th, Nb, Ta, Sr, P e Ti, e anomalias posi-
tivas de Rb, K, La, Ce. O conjunto principal de amostras 
pode ser dividido em dois grupos. No primeiro grupo, 
os elementos Tb, Y, Tm e Yb apresentam-se em flat hori-
zontal típico para o complexo (Gráfico 6.9B), observado 
também nas amostras de Carneiro et al. (2017) e Veras 
(2012). No segundo grupo, Y, Tm e Yb mostram padrão 
curvilinear com concavidade para baixo em três amostras 
e mostram inclinação acentuada na amostra TM-R-19 
(Gráfico 6.9B). A amostra TM-R-20 (Gráfico 6.9B) mostra 
anomalias negativas pronunciadas de Sr, P e Ti, carac-
terísticas de granitos fracionados do tipo A, e anomalia 
negativa pronunciada de Ba. Esse padrão se observa 
também nas amostras da Fácies São Jorge do trabalho 
de Carneiro et al. (2017). Além disso, o típico degrau de 
Nb-Ta (anomalia negativa) e La-Ce (anomalia positiva), 
característico das demais amostras do complexo, não 
ocorre nessa amostra (TM-R-20).

As anomalias negativas mais pronunciadas (Ba, Sr, P e 
Ti) observadas no segundo grupo e na amostra TM-R-20 
podem ter relação com menor quantidade modal de 
plagioclásio (Ba e Sr), e biotita, titanita e apatita (Ti e P), 
refletindo o fracionamento mineral durante o processo 
de diferenciação magmática. A ausência de anomalia 
negativa de Nb e Ta, na TM-R-20, pode indicar fontes 
diferentes para essa rocha, relacionadas a reservatórios 
geoquímicos enriquecidos.

O diagrama Al2O3/(MgO+FeOt) molar versus Al2O3/
(MgO+FeOt) molar de Patiño Douce (1999) sugere que o 
magma parental provável que deu origem às rochas do 
Complexo Cauaburi deve ter sido gerado a partir da fusão 
parcial de metabasaltos e metatonalitos (Gráfico 6.10A) 
e passou por processos de cristalização fracionada, con-
forme indica o diagrama Rb/Sr versus Sr (Gráfico 6.10B), 
obtido a partir dos estudos experimentais de Allègre  
et al. (1977). Esse processo é corroborado pelos trends 
apresentados nos diagramas Harker, além das anomalias 
negativas de Ba, Sr e Eu que indicam fracionamento do 
plagioclásio, e identificado também por Veras (2012). 
Os diagramas de Th/Ta versus Yb (GORTON e SCHANDL, 
2000) e Rb versus Ta + Yb (PEARCE et al., 1984) indicam 
que o ambiente geotectônico em que essas rochas 
foram geradas é o de margem continental ativa (Gráfico 
6.10C e D). Contrastando com essas características, a 
amostra TM-R-20 (Gráfico 6.10) indica prováveis fonte(s) 
e ambiente de formação distintos. 

6.3.4. Geocronologia

Ao apresentar dados inéditos (K-Ar e Rb-Sr em 
rocha total) relativos ao embasamento da região do alto  
Rio Negro, Tassinari (1981) sugeriu a existência de rochas 
mais antigas que 1.750 Ma. No ano seguinte, Priem et al. 
(1982) apresentaram dados U-Pb de 1.846 ± 95 Ma em 
uma amostra de biotita gnaisse na porção colombiana 
da província. Na porção venezuelana da província, com 
base em dados U-Pb em zircão e Rb-Sr em rocha total, 
Gaudette e Olszewski (1985) sugerem um período de 
acentuado magmatismo e metamorfismo que teria edi-
ficado o embasamento regional entre 1,86 e 1,76 Ga. 
Nessa mesma região do sul venezuelano, Tassinari  
et al. (1996) apresentam dado 207Pb/206Pb de 1.835 ± 17 Ma, 
interpretado como idade de cristalização. Almeida  
et al. (2000) atribuem idade de cristalização U-Pb SHRIMP 
de 1.789 ± 6 Ma para rocha do Complexo Cauaburi 
amostrada em afloramento no rio Negro. Santos et al. 
(2000) e Santos (2003) apresentam idades U-Pb SHRIMP 
entre 1.796 ± 6 Ma e 1.810 ± 9 Ma. Em trabalho mais 
recente, (VERAS et al., 2018) apresentam idade U-Pb  
ICP-MS-LA de 1.807 ± 42 Ma para megranitoide próximo 
a Serra do Caparro.

B

A
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Gráfico 6.10 -  Diagramas geoquímicos com amostras do Complexo Cauaburi: diagrama de Al2O3/
(MgO+FeOt) molar versus Al2O3/(MgO+FeOt) molar de Patiño Douce (1999) para indicar a natureza da 
fonte (A); (B) diagrama Rb/Sr versus Sr de Allègre et al. (1977) para indicar processos de petrogênese 
magmática; (C e D, respectivamente) diagramas de Th/Ta versus Yb de Gorton e Schandl (2000) e Rb 

versus Ta+Yb de Pearce et al. (1984) para discriminação de ambiente geotectônico.

Este trabalho acrescenta dados geocronológicos de 
mais três amostras do Complexo Cauaburi. A amostra 
TM-R-26 (hornblenda-biotita metamonzogranito ± epi-
doto) apresentou duas populações de zircão (Gráfico 
6.11; Tabela 6.6). A população mais jovem apresenta 
idade concordante de 1.759,0 ± 5,3 Ma. Os demais grãos 
apresentam idade discórdia com intercepto superior em 
1.776,1 ± 7,9 Ma. Apesar das idades se apresentarem 
próximas em termos de valores, elas não se sobrepõem 
dentro da margem de erro. Os grãos de zircão das duas 
populações têm padrões texturais e morfologia seme-
lhantes, sendo prismáticos a subarredondados. Apre-
sentam comprimento de 30 a 180 μm e a maior parte 
dos cristais tem relação de alongamento (comprimento/
largura) entre 1,5 e 2,5. A catodoluminescência mostra 
um padrão de tonalidades cinza médio e zoneamento 
oscilatório em todos os grãos. Alguns grãos mostram 
textura núcleo-manto (Figura 6.12).

A amostra GH-R-06 (biotita metagranodiorito) 
apresentou um grão mais jovem com idade aparente 
207Pb/206Pb de 1.763 ± 7 Ma, próxima à população mais 

A B

C D

jovem da amostra TM-R-26. Outras duas populações 
apresentam interceptos superiores em 1.783,4 ± 3,2 Ma 
e 1.805 ± 15 Ma (Gráfico 6.12). Os valores de razão 
Th/U variam em todos os spots na faixa de 0,13-0,94. 
Os grãos de zircão apresentam morfologia variando de 
prismática a subarredondada, com comprimento de 50 
a 300 μm e a maior parte dos cristais tem relação de 
alongamento (comprimento/largura) entre 1,5 e 3,0.  
A catodoluminescência revela que os grãos têm tex-
tura núcleo-manto (Figura 6.13). Os núcleos podem 
ter zoneamento oscilatório perturbado, enquanto o 
manto se apresenta pouco espesso, escuro e sem alte-
rar a morfologia do cristal. Segundo Pidgeon (1992), o 
resfriamento tardi a pós-magmático pode gerar essas 
perturbações no zoneamento do zircão, dada à incor-
poração de elementos contaminantes durante a cris-
talização magmática.

A amostra GH-R-16 (biotita metagranodiorito ±  
hornblenda ± epidoto) também apresentou um grão mais 
jovem com idade aparente 207Pb/206Pb de 1.754 ± 7 Ma, 
próxima à população mais jovem da amostra TM-R-26. 
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Gráfico 6.11 -  Resultado da análise geocronológica da 
amostra TM-R-26. Em vermelho se tem a população 

mais antiga e em vermelho a mais jovem. A cor vermelha 
corresponde a dados analíticos interpretados como 

autocristais de zircão, enquanto a cor azul é  
referente a antecristais de zircão.

Outras duas populações apresentam interceptos supe-
riores em 1.776,3 ± 3,9 Ma e 1.801,7 ± 6,9 Ma (Gráfico 
6.13). Os valores de razão Th/U variam em todos os spots 
na faixa de 0,43-0,91. Os grãos de zircão dessas popu-
lações apresentam morfologia semelhante e variando 
de prismática a subarredondada, com comprimento de 
40 a 250 μm e relação de alongamento entre 1,2 e 3,0.  
A catodoluminescência também não distingue uma po-
pulação da outra, e mostra variados padrões texturais 
para cada uma (Figura 6.14). Para ambas se tem cristais 
com tonalidades cinza médio e zoneamento oscilatório.

Em geral, as características texturais observadas 
em catodoluminescência para os grãos de zircão anali-
sados do Complexo Cauaburi sugerem que sejam popu-
lações de grãos de zircão magmáticos de diferentes 
pulsos (PUPIN, 1980; HOSKIN, 2000; CORFU et al., 2003).  
Também se observa a presença de antecristais de zircão 
como núcleos revestidos por zircão magmático pos-
teriormente gerado, característica comum de muitas 
rochas ígneas, que se dá quando o zircão é assimilado 
em um magma durante cristalização tardia. Tal feição 
pode indicar múltiplos estágios de reabsorção magmática 
dentro de um único evento magmático (HOSKIN, Op. Cit.).  
Entretanto, Corfu et al. (Op. Cit.) já alerta que essas 
interpretações relativas às feições dos grãos podem ser 
ambíguas e controversas. Embora relevantes para melhor 
explorar os dados geocronológicos, o leitor deve avaliar 
os dados e suas interpretações com cautela.

Mendes et al. (2020) previamente apresentam 
esses dados e interpretam que o registro geocronoló-
gico dos metagranitoides do Complexo Cauaburi revela  

uma dispersão de idades condordantes na passagem do 
Orosiriano para o Estateriano. 

As semelhanças morfológicas e a restrita dispersão 
da razão Th/U (>0,1 e <1,0) sugerem que os grãos sejam 
co-magmáticos. As idades mais jovens (~1,76 Ga) obtidas 
nas três amostras são atribuídas a antecristais, ou seja, 
cristais crescidos no pulso final ou cristalização da rocha 
(MILLER et al., 2007). Os dados mais velhos (em torno de 
1776 Ma, 1783 Ma e 1802 Ma) correspondem a antecris-
tais, ou seja, cristais crescidos durante pulsos pretéritos 
na câmara magmática (MILLER et al., Op. Cit.). A variação 
nos valores de Th/U pode estar relacionada à injeções 
múltiplas e misturas de magma na câmara magmática.

6.4. CORPO SERRA DO DIABO

6.4.1. Aspectos gerais

A Província Rio Negro apresenta um registro limitado 
de magmatismo máfico. Intrusões magmáticas da Suíte 
Tapuruquara ocorrem na região do igarapé Inambu, 
afluente da margem direita do Rio Negro, a oeste da 
cidade de Santa Izabel do Rio Negro, distando cerca de 
300 Km a sudeste da área do PTINA. A Suíte Tapuruquara 
é composta por hornblenda gabros, olivina gabros, olivina 
websteritos e lherzolitos (ARAÚJO NETO e COSTI, 1979). 
Após identificar a predominância de feições metamórfi-
cas sobre aspectos ígneos primários, Costi (1985) propôs 
a denominação Complexo Metamórfico Tapuruquara, 
mas trabalhos posteriores mantiveram a denomina-
ção Suíte Tapuruquara (MELO et al., 1993; ALMEIDA 
et al., 2000). Santos et al. (2006) apresentam idade de  
1170 Ma para a Suíte Tapuruquara.

O registro máfico na região estudada foi primeira-
mente apresentado no escopo do Projeto Da’ra Bohka 
Heá (SCALABRIN, 2015), onde o autor menciona aflora-
mento de peridotito junto à extremidade sul da Serra 
do Caparro, em localidade denominada Serra do Diabo, 
distando poucas centenas de metros do Rio Cuiari.  
Embora essa localidade seja a continuação meridional da 
Serra do Caparro ou Serra do Jacaré, segundo relatos dos 
indígenas locais, essa área recebeu o nome de “Serra do 
Diabo” em função da grande incidência de raios. 

Ao percorrer a área indicada por Scalabrin (Op. Cit.), 
em trilha que sobe para a Serra do Diabo, constatou-se 
a presença de rochas máficas aflorando na forma de 
blocos e em lajedo junto à drenagem de pequeno porte. 
Essa unidade está em contato com metagranitoides do 
Complexo Cauaburi. Dada a grande diferença compo-
sicional em relação a Suíte Tapuruquara, esse corpo 
metamáfico mapeado não deve ser inserido nessa uni-
dade, o que gera a necessidade de inclusão de nova 
unidade litoestratigráfica. Os afloramentos se dispõem 
ao longo de um trecho que leva a uma localidade 
conhecida pela população local como “Serra do Diabo”.  
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Tabela 6.6 -  Dados geocronológicos (U-Pb SHRIMP) de grãos zircão de amostras de metagranitoides  
do Complexo Cauaburi (TM-R-26, GH-06 e GH-16).

SPOT 206PbC(%)
(ppm) IDADES

DISCORD. 
(%)

RAZÕES CORRIGIDAS
ERRO

U Th 206Pb/238U 207Pb/206Pb 207Pb*/206Pb* ± (%) 207Pb*/235U ± (%) 206Pb*/238U* ± (%)

Amostra TM-R-026: hornblenda-biotita metamonzogranito ± epidoto (Complexo Cauaburi)

1.1 0,27 365 246 1772 ±13 1772 ±8 0 0,1084 0,44 4,7263 0,94 0,3163 0,83 0,88

2.1 0,09 368 129 1762 ±13 1762 ±7 0 0,1078 0,36 4,6687 0,91 0,3142 0,83 0,92

3.1 0,05 175 98 1757 ±14 1761 ±9 +0 0,1077 0,49 4,6516 1,02 0,3132 0,90 0,88

4,1 0,16 147 105 1755 ±14 1748 ±16 -1 0,1069 0,87 4,6132 1,25 0,3129 0,90 0,72

5,1 0,07 241 126 1749 ±13 1775 ±8 +2 0,1086 0,43 4,6665 0,97 0,3118 0,87 0,90

6.1 0,04 214 110 1760 ±14 1766 ±8 +0 0,1080 0,44 4,6763 0,99 0,3140 0,88 0,89

7,1 0,20 319 170 1747 ±13 1784 ±8 +2 0,1091 0,45 4,6810 0,96 0,3113 0,84 0,88

8,1 0,18 254 141 1746 ±13 1772 ±8 +2 0,1084 0,46 4,6486 0,97 0,3111 0,86 0,88

9,1 0,19 286 92 1740 ±13 1777 ±10 +2 0,1086 0,52 4,6424 1,00 0,3099 0,85 0,85

10,1 0,21 218 131 1742 ±13 1767 ±10 +2 0,1081 0,56 4,6232 1,03 0,3102 0,87 0,84

11,1 0,04 203 109 1761 ±14 1784 ±8 +2 0,1091 0,44 4,7245 0,98 0,3141 0,88 0,90

12,1 0,04 308 157 1715 ±13 1761 ±7 +3 0,1077 0,39 4,5272 0,93 0,3048 0,85 0,91

13.1 -- 387 169 1779 ±12 1776 ±8 -0 0,1086 0,44 4,7581 0,87 0,3177 0,75 0,86

14.1 -- 143 83 1773 ±14 1772 ±9 0 0,1084 0,49 4,7307 1,04 0,3166 0,92 0,88

15.1 -- 321 186 1776 ±13 1769 ±7 -0 0,1082 0,36 4,7308 0,91 0,3171 0,84 0,92

Amostra GH-R-006: biotita metagranodiorito (Complexo Cauaburi)

1.1 -- 169 135 1772 ±14 1787 ±9 +1 0,1093 0,48 4,7660 1,02 0,3164 0,90 0,88

2.1 0,05 319 49 1783 ±13 1783 ±7 0 0,1090 0,36 4,8923 1,02 0,3186 0,84 0,92

3,1 0,42 353 102 1780 ±13 1817 ±9 2 0,1111 0,51 4,8299 0,90 0,318 0,83 0,85

4.1 0,07 179 73 1778 ±14 1794 ±9 1 0,1097 0,51 4,8675 1,09 0,3177 0,89 0,87

5,1 0,05 244 170 1781 ±13 1801 ±7 1 0,1101 0,4 4,8312 0,88 0,3182 0,86 0,90

6.1 0,06 305 121 1756 ±13 1763 ±7 0 0,1078 0,4 3,8101 1,09 0,3131 0,84 0,90

7,1 0,09 231 167 1806 ±14 1786 ±8 -1 0,1092 0,44 4,7101 1,11 0,3233 0,86 0,89

8,1 0,26 294 161 1963 ±13 1817 ±14 -9 0,1111 0,75 4,7891 0,91 0,356 0,75 0,71

9,1 0,33 384 155 1647 ±12 1761 ±14 7 0,1077 0,76 4,8695 0,97 0,2911 0,82 0,73

10.1 -- 340 69 1812 ±13 1788 ±11 -2 0,1093 0,59 4,8038 1,03 0,3246 0,83 0,81

10.2 -- 332 43 1799 ±13 1779 ±6 -1 0,1088 0,33 4,8301 0,95 0,322 0,83 0,93

11,1 0,08 134 125 1792 ±15 1802 ±10 1 0,1102 0,57 4,6537 0,94 0,3204 0,93 0,85

11.2 0,01 374 49 1793 ±13 1788 ±5 0 0,1093 0,30 4,8684 0,97 0,3206 0,82 0,94

12,1 0,78 524 236 1491 ±12 1735 ±11 16 0,1062 0,57 5,4507 1,06 0,2602 0,93 0,85

13.1 0,15 279 95 1760 ±15 1780 ±9 1 0,1088 0,50 4,3224 1,12 0,3138 1,00 0,90

Amostra GH-R-016: biotita metagranodiorito ± hornblenda ± epidoto (Complexo Cauaburi)

1,1 0,43 335 269 1605 ±12 1764 ±10 10 0,1079 0,55 4,2048 1,00 0,2827 0,84 0,84

2,1 0,02 145 104 1789 ±14 1769 ±13 -1 0,1082 0,74 4,7719 1,17 0,3198 0,91 0,78

3.1 0,07 210 142 1744 ±13 1778 ±8 2 0,1087 0,44 4,657 0,98 0,3107 0,87 0,89

4.1 0,07 219 135 1764 ±14 1780 ±8 1 0,1088 0,46 4,7224 0,99 0,3148 0,88 0,88
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Figura 6.12 - Imageamento por catodoluminescência dos grãos de zircão analisados para a amostra TM-R-26.  
Os círculos amarelos correspondem aos spots.

Tabela 6.6 - Dados geocronológicos (U-Pb SHRIMP) de grãos zircão de amostras de metagranitoides  
do Complexo Cauaburi (TM-R-26, GH-06 e GH-16) (continuação).

SPOT 206PbC(%)
(ppm) IDADES

DISCORD. 
(%)

RAZÕES CORRIGIDAS
ERRO

U Th 206Pb/238U 207Pb/206Pb 207Pb*/206Pb* ± (%) 207Pb*/235U ± (%) 206Pb*/238U* ± (%)

5.1 0,1 226 193 1774 ±13 1802 ±8 2 0,1101 0,45 4,8102 0,97 0,3167 0,86 0,89

6.1 0,11 207 188 1782 ±14 1775 ±9 0 0,1085 0,47 4,7628 0,99 0,3183 0,87 0,88

7,1 0,54 261 238 1765 ±13 1786 ±23 1 0,1092 1,25 4,7418 1,51 0,3149 0,85 0,56

8.1 0,14 232 145 1785 ±18 1803 ±15 1 0,1102 0,81 4,8487 1,41 0,319 1,16 0,82

9,1 0,19 253 183 1707 ±13 1779 ±9 5 0,1088 0,48 4,5462 0,98 0,3032 0,85 0,87

10.1 0,14 451 193 1769 ±17 1754 ±7 -1 0,1073 0,37 4,6722 1,14 0,3158 1,08 0,95

11.1 0,09 161 106 1765 ±17 1775 ±10 1 0,1085 0,52 4,7119 1,22 0,3149 1,10 0,90

12.1 0,06 568 256 1740 ±16 1772 ±5 2 0,1084 0,29 4,6283 1,09 0,3098 1,05 0,96

13.1 -- 152 87 1838 ±12 1801 ±14 -2 0,1101 0,77 5,0100 1,08 0,3300 0,75 0,70

Erros calculados segundo 1-sigma; Pbc e Pb* indicam o comum e o radiogênico, respectivamente.
Pb comum corrigido usando 204Pb mensurado.
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Gráfico 6.12 -  Resultado da análise geocronológica da 
amostra GH-R-06. A cor vermelha corresponde a dados 

analíticos interpretados como autocristais de zircão, 
enquanto a cor azul é referente à antecristais de zircão. 

Spots em branco foram descartados em razão  
de elevada discordância.

Figura 6.13 - Imageamento por catodoluminescência dos grãos de zircão analisados para a amostra GH-R-06.  
Os círculos amarelos correspondem aos spots.

Gráfico 6.13 -  Resultado da análise geocronológica da 
amostra GH-R-16. A cor vermelha corresponde a dados 

analíticos interpretados como autocristais de zircão, 
enquanto a cor azul é referente a antecristais de zircão. 

Spots em branco foram descartados em razão  
de elevado erro analítico.
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Portanto, neste trabalho se optou por agrupar esses lito-
tipos recém-mapeados na nova unidade litoestratigráfica 
“Corpo Serra do Diabo”. Essa unidade aflora na forma de 
um corpo de pequeno porte dentro da escala de traba-
lho, abrangendo 58 hectares, menos de 0,01% da área  
total do PTINA.

6.4.2. Aspectos de campo e petrografia

Os litotipos encontrados nesse corpo são principal-
mente granofels máficos de coloração escura esverdeada 
e de aspecto macroscópico semelhante ao de gabros 
(Figura 6.15A e B). 

Mais para a borda do corpo se tem uma variação 
faciológica com membros mais félsicos de coloração acin-
zentada clara com ripas de minerais máficos. Em geral, 
são rochas mesocráticas a melanocráticas, com textura 
granoblástica e decussada, sem foliação aparente em 

escala de afloramento. Os membros mais máficos desse 
corpo podem ter levado Scalabrin (2015) a sugerir que 
se tratava de rochas ultramáficas.

A análise petrográfica das amostras revela granofels 
máficos que tiveram suas texturas magmáticas oblitera-
das pelas texturas metamórficas (Figura 6.16). As rochas 
são compostas (Tabela 6.7) essencialmente por clino-
anfibólio (30% – 82%), plagioclásio (4% – 50%), epidoto  
(2% – 31%), quartzo (0% – 6%) e álcali-feldspato (0% – 
6%). Como acessórios ocorrem titanita (1% – 3%), clino-
piroxênio (0% – 1%), minerais opacos (0% - 1%), biotita  
(0% – 1%) e apatita (traço). Como fases secundárias ocor-
rem epidoto, sericita e carbonato. Essas rochas apresentam 
textura granoblástica, marcada por feldspato e quartzo, 
e textura decussada, marcada por clinoanfibólio. Ocorre 
textura porfiroblástica de clinoanfibólio e matriz quartzo- 
feldspática recristalizada, com contatos interlobados, 
extinção ondulante, formação de subgrãos e novos grãos.

Figura 6.14 - Imageamento por catodoluminescência dos grãos de zircão analisados para a amostra GH-R-16. Em 
amarelo se têm os grãos de zircão da população mais antiga, em vermelho da população intermediária e em verde o 

zircão mais jovem. Em preto estão os dados descartados.
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Figura 6.15 - Feições de campo do Corpo Serra do Diabo. (A) Afloramentos em lajedo de hornblenda gabro e diorito 
gabroico; (B) Bloco de hornblenda gabro; (C) Afloramento em lajedo de diorito grabroico; (D) Amostra de mão de 

diorito grabroico com actinolita.

A B

C D

O clinoanfibólio é subidioblástico a idioblástico, com 
até 3,5 mm, e por vezes apresenta extinção ondulante e 
subgrãos. Tem hábito prismático curto com seções basais 
losangulares. Apresenta zoneamento composicional com 
borda mais pálida a incolor e centro com matiz de verde 
mais forte. Inclusões de titanita, epidoto e feldspato são 
feições comuns. Nos litotipos mais máficos o clinoanfibó-
lio possui hábito prismático curto e birrefringência mais 
baixa, característicos de hornblenda. Em algumas amostras 
ocorre clinoanfibólio, de até 6,6 mm com hábito prismático 
delgado e de coloração mais fraca, o que pode indicar ser 
actinolita. Nessas amostras, ocorre orientação preferencial 
incipiente de uma geração mais fina de actinolita.

O plagioclásio ocorre como cristais xenoblásticos de 
até 2,0 mm. Geralmente se apresentam muito alterados 
para epidoto e sericita, chegando por vezes a ser total-
mente transformados. Por vezes, forma mirmequita no 
contato com álcali-feldspato. Em alguns cristais se vê a 
formação de subgrãos, indicando que foram afetados 
por alta temperatura.

Os cristais de quartzo são xenoblásticos, de até 
2,0 mm, apresentam extinção ondulante, recristali-
zação, formação de subgrãos e contato interlobado.  
Álcali-feldspato é xenoblástico, de até 3,5 mm, apresenta 
macla tartan e pode apresentar extinção ondulante. 

A petrogênese desse corpo máfico permanece em 
questão devido à falta de evidências texturais do protólito 
e devido à dificuldade na determinação da composição 
dos clinoanfibólios, que poderia estabelecer à que grau 
de metamorfismo o protólito foi submetido. O protólito 
da rocha poderia ser um hornblenda gabro com piroxênio 
e álcali-feldspato.

Alguns litotipos dessa unidade apresentam provável 
hornblenda enquanto outros possuem provável actino-
lita. O epidoto está sempre presente incluso em anfibó-
lio ou como alteração de plagioclásio. Segundo Bucher 
e Grapes (2011) a transformação de álcali-feldspato 
e actinolita para plagioclásio e hornblenda ocorre por 
volta de 500°C. Protólitos máficos, ao atingir meta-
morfismo de fácies anfibolito, não apresentam mais 
actinolita, epidoto e clorita. A presença de hornblenda, 
actinolita e epidoto, então, sugere que a unidade foi 
submetida a condições metamórficas da transição entre 
as fácies xisto-verde e anfibolito, na fácies epidoto- 
anfibolito. Além disso, feições como matriz quartzofel-
dspática recristalizada, contatos interlobados, extinção 
ondulante, e formação de subgrãos e novos grãos indi-
cam temperaturas entre 400°C e 500°C (PASSCHIER e 
TROUW, 2005), que são compatíveis com a transição 
entre essas duas fácies.
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Tabela 6.7 -  Contagem modal da mineralogia das amostras do Corpo Serra do Diabo.

Figura 6.16 - Feições petrográficas de amostras do Corpo Serra do Diabo. (A e B, respectivamente) Fotomicrografia 
de anfibólio granofels do ponto GH-01-A sob nicóis descruzados e cruzados; (C e D, respectivamente) 

Fotomicrografia de anfibólio-epidoto-plagioclásio granofels do ponto GH-02-D sob nicóis descruzados e cruzados. 
Abreviações minerais: Pl (plagioclásio), Hbl (hornblenda), Act (actinolita), Ep (epidoto), Ttn (titanita) e Qtz (quartzo).

A B

C D

AMOSTRA CLASSIFICAÇÃO Anf Pl Qtz Afs Ep Ttn Bt Cal Px Ap Opq

GH-R-01A Anf granofels 82 4 5 4 4 1 1 tr 1

GH-R-01H Pl-Anf granofels 74 14 2 2 4 2 1

GH-R-01I Qtz-Pl-Anf granofels 60 32 5 tr 2 1 tr tr tr

GH-R-02B Afs-Pl-Anf granofels 54 34 6 4 3 tr

GH-R-02C Qtz-Anf-Pl granofels 37 50 6 tr 4 2 1 1

GH-R-02D Anf-Ep-Pl granofels 30 38 31 2 tr

A rocha parece ter sido submetida a um aumento 
de temperatura que proporcionou a recristalização de 
feldspato em agregados finos e gerou extinção ondulante 
em quartzo, álcali-feldspato e nos anfibólios. Os litotipos 
mais ricos em hornblenda teriam atingido condições de 
fácies anfibolito enquanto que os litotipos mais ricos em 
actinolita, e que também possuem maiores quantidades 
de epidoto, teriam chegado às condições do final de 
fácies xisto verde.

6.4.3. Litoquímica e petrogênese

Os dados de geoquímica de seis amostras do corpo 
são apresentados na Tabela 6.8. As amostras possuem 
valores baixos de perda ao fogo entre 1,17% e 1,41%, o 
que proporciona uma boa “integridade química”. Das seis 
amostras, duas possuem caráter básico, com conteúdo 
de SiO2 de 48% e 50,9%, e quatro são intermediárias com 
SiO2 entre 53% e 53,2%. 

Abreviações: Anf (anfibólio), Pl (plagioclásio), Qtz (quartzo), Afs (álcali-feldspato), Ep (epidoto), Ttn (titanita), Bt (biotita), Cal (calcita),  
Px (piroxênio), Ap (apatita), Minerais opacos (Opq) e tr (traço).
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Tabela 6.8 -  Dados químicos de rocha total de amostras do Corpo Serra do Diabo.

AMOSTRA GH-R-01A GH-R-01H GH-R-01I GH-R-02B GH-R-02C GH-R-02D

SiO2 53,10 53,00 52,60 53,20 50,90 48,00

TiO2 0,60 0,60 0,63 0,70 0,90 0,75

Al2O3 10,10 10,70 12,10 11,80 14,70 18,30

FeOt 7,71 7,73 8,00 8,43 9,54 8,45

MnO 0,16 0,16 0,18 0,19 0,19 0,17

MgO 10,40 10,10 8,94 9,62 7,44 4,99

CaO 12,20 11,80 10,30 10,80 10,90 13,30

Na2O 1,32 1,86 2,11 2,33 2,30 3,10

K2O 1,47 1,42 1,28 1,29 0,92 0,20

P2O5 0,09 0,12 0,13 0,13 0,18 0,22

LOI 1,39 1,28 1,20 1,28 1,17 1,41

Cr2O3 0,13 0,13 0,07 0,11 0,04 0,01

BaO 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01

Nb2O5 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

V2O5 0,03 0,02 0,04 0,03 0,04 0,01

Total 98,76 98,98 97,64 99,98 99,28 98,97

Ag 0,40 0,13 0,21 0,24 0,25 0,02

Al 5,49 5,76 6,54 6,12 7,44 6,76

As 14,00 1,00 10,00 9,00 1,00 5,00

Ba 187,00 160,00 177,00 271,00 134,00 48,00

Be 0,70 0,30 1,80 0,30 1,50 3,30

Bi 0,11 0,10 0,17 0,30 0,04 0,12

Ca 8,37 8,27 7,19 7,27 7,35 9,10

Cd 0,10 0,10 0,09 0,11 0,11 0,09

Co 38,70 38,50 36,60 40,50 46,90 31,80

Cr 257,00 252,00 184,00 224,00 122,00 33,00

Cs 0,80 0,51 1,15 0,64 0,71 0,13

Cu 72,00 62,00 40,00 32,00 88,00 12,00

Fe 6,26 6,43 6,53 6,66 7,67 6,65

Ga 11,50 11,50 13,70 13,60 16,60 18,60

Ge 0,10 0,10 0,10 0,40 0,30 0,10

Hf 1,48 1,68 1,93 1,90 1,99 5,02

In 0,05 0,05 0,06 0,07 0,07 0,09

Li 1,00 1,00 6,00 3,00 8,00 1,00

Mg 6,20 6,20 5,39 5,56 4,37 2,63

Mn 0,12 0,13 0,14 0,14 0,14 0,13

Mo 2,00 2,00 6,00 2,00 2,00 2,00

Na 1,14 1,48 1,76 1,81 1,77 2,31

Nb 3,63 3,93 4,32 4,66 7,83 14,54
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Tabela 6.8 - Dados químicos de rocha total de amostras do Corpo Serra do Diabo (continuação).

AMOSTRA GH-R-01A GH-R-01H GH-R-01I GH-R-02B GH-R-02C GH-R-02D

Ni 81,00 89,00 74,00 73,00 52,00 54,00

P 393,00 521,00 597,00 519,00 737,00 861,00

Pb 6,90 7,30 5,60 6,60 4,60 20,00

Rb 41,00 38,00 39,20 32,10 22,80 4,30

S 0,01 0,01 0,01 0,01 0,07 0,01

Sb 0,41 0,32 0,41 0,30 0,09 0,30

Sc 57,80 54,10 48,40 50,20 41,70 18,10

Se 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Sn 0,30 0,30 1,10 0,70 1,10 2,90

Sr 181,90 185,10 178,10 192,00 306,40 2839,60

Ta 0,31 0,32 0,31 0,31 0,70 0,83

Te 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Th 2,80 2,70 3,20 2,40 2,50 4,20

Tl 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

U 1,60 1,40 1,80 1,20 1,00 2,80

V 194,00 202,00 194,00 207,00 225,00 121,00

W 1,80 1,90 1,30 11,70 0,80 1,70

Y 14,56 14,08 16,22 14,71 20,51 37,35

Zn 66,00 75,00 89,00 97,00 101,00 102,00

Zr 42,80 53,90 61,30 65,20 56,20 179,30

La 19,90 19,30 21,50 18,30 23,90 37,80

Ce 39,69 42,18 55,16 36,50 56,32 75,34

Pr 3,60 3,57 4,86 3,57 6,37 12,79

Nd 14,40 14,30 18,90 14,10 25,10 52,90

Sm 2,70 2,80 4,00 2,90 4,70 9,30

Eu 0,86 0,80 0,90 0,90 1,39 1,72

Gd 3,03 3,00 3,08 2,78 4,22 7,25

Tb 0,54 0,52 0,57 0,48 0,65 0,98

Dy 2,80 2,62 3,08 2,79 3,66 6,72

Ho 0,56 0,52 0,63 0,60 0,76 1,26

Er 1,54 1,51 1,81 1,49 2,03 3,79

Tm 0,22 0,20 0,27 0,22 0,32 0,56

Yb 1,70 1,70 2,10 1,60 2,20 3,30

Lu 0,25 0,24 0,31 0,23 0,31 0,46

ΣETR 91,79 93,26 117,17 86,46 131,93 214,17

Eu/Eu* 0,92 0,84 0,78 0,97 0,95 0,64

LaN/SmN 4,64 4,34 3,38 3,97 3,20 2,56

EuN/LuN 1,51 1,46 1,27 1,71 1,96 1,64

LaN/LuN 8,27 8,36 7,20 8,27 8,01 8,53
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De acordo com o diagrama álcalis versus SiO2 de Le 
Maitre (1989), (Gráfico 6.14A), as amostras podem ser 
correlacionadas a gabros e dioritos. No diagrama multi-
catiônico de De La Roche et al. (1980) (Gráfico 6.14B), a 
amostra GH-R-02-D plota no campo de rochas ultramáficas 
e as demais plotam no campo dos gabronoritos. Apesar 
de cair no campo das rochas ultramáficas, a amostra 
GH-R-02-D não é ultramáfica, pois seu teor de minerais 
máficos é em torno de 30%, o que não permite tal classi-
ficação. Esse resultado no diagrama se deve ao seu maior 
teor de Al2O3 e CaO, que proporcionou um alto valor de 
R2 (6Ca + 2Mg + Al).

De acordo com o diagrama Co versus Th de Hastie 
et al. (2007), os litotipos podem ser correlacionados a 
basaltos da série cálcio-alcalina (Gráfico 6.14C). No dia-
grama AFM de Irvine e Baragar (1971), gráfico 6.14D, as 
amostras plotam no limite entre a série cálcio-alcalina 
e toleítica. Segundo o diagrama de Cabanis e Lecolle 
(1989), essas rochas máficas podem ser correlacionadas 
a basaltos cálcio-alcalinos de ambiente orogênico de arco 
de ilhas e margem ativa (Gráfico 6.14E).

Os diagramas de variação Harker foram utilizados 
com elementos maiores (Gráfico 6.15), e alguns traços (Ba, 
Rb, Sr, Zr, Y, somatório de ETR, Nb, Ni e Cr) (Gráfico 6.16) 
tendo como índice de diferenciação o MgO. As amostras 
apresentam trends lineares significativos, de correlação 
negativa com aumento de MgO, em Al2O3, P2O5, SiO2 e 
Na2O, e com maior dispersão em TiO2, MnO, FeOt e CaO.  
Correlação positiva ocorre em K2O. Com relação aos 
elementos traços, ocorre correlação negativa com trends 
lineares bem marcados em Zr, Y, Nb e somatório de ETR, 
e com um gap composicional acentuado em Sr, entre 
a amostra GH-R-02-D e as demais. Em Rb, Ba, Cr e Ni 
ocorre correlação positiva bem marcada.

O diagrama multielementar normalizado ao condrito 
de Thompson (1982) mostra anomalias positivas mais 
marcantes de Rb, K, Nd e Sm, e mais suaves de Hf, Tb e Yb 
(Gráfico 6.17A). Anomalias negativas ocorrem em Ba, Th, 
Sr, P, Zr, Ti, Y e Tm. É possível observar um degrau entre 
Nb-Ta e La-Ce, com anomalia negativa, para o primeiro 
par, e positiva, para o segundo, em todas as amostras.  
A amostra GH-R-02-D possui padrão diferente com ano-
malias bastante acentuadas positivas de Th e Sr e negati-
vas de Rb, K. Para essa amostra, a anomalia negativa de 
Ti é mais acentuada e os elementos Tb, Y, Tm e Yb apre-
sentam padrão horizontalizado enquanto que as demais 
possuem padrão curvo com concavidade para cima.

Com relação aos ETR, as amostras possuem baixos 
conteúdos, com ΣETR entre 86,46 e 214,17, e mode-
rado grau de fracionamento (LaN/LuN = 7,20 a 8,53).  
Os diagramas mostram padrão de enriquecimento de ETR 
leves em relação aos pesados, com inclinação acentuada 
de La a Sm (LaN/SmN = 2,56 a 4,64) e menos acentuada 
de Eu a Lu (Gráfico 6.17B). Ocorre anomalia positiva em 
par de Yb e Lu, com exceção da amostra GH-R-02-D.  

As anomalias de Eu são negativas suaves (Eu/Eu* = 0,64 a 
0,84) em três amostras e negativas quase imperceptíveis nas 
outras três, com valor de Eu/Eu* entre 0,92 e 0,97. A amostra  
GH-R-02-D se destaca das demais por apresenta somató-
rio de ETR mais alto e padrão levemente diferente com 
grau de fracionamento mais alto, anomalia mais acentuada 
de Eu (Eu/Eu* = 0,64), anomalias negativas de Ce e Tb e 
anomalias positivas de Pr e Gd. Anomalias positivas suaves 
de Ce, Tb, Sm, Yb e Lu ocorrem nas demais amostras.

6.5. CORPO IGARAPÉ TOCANDIRA

6.5.1. Aspectos gerais

Ao londo do Igarapé Tocandira, que tem a maior 
parte do seu curso em território colombiano e que apre-
senta um trecho de 5,5 Km dentro do território brasileiro, 
foram descritos afloramentos de granitoides a duas micas 
próximos à migmatitos do Complexo Taiuaçu-Cauera. 
A princípio se interpretou que essas rochas correspon-
deriam à granitogênese colisional de idade Calimiana 
formadora da Suíte Rio Içana. Contudo, a análise geo-
cronológica de uma amostra desse granitoide revelou 
idades de cristalização e durante o Estateriano. Esse corpo 
intrusivo recém-mapeado foi denominado Igarapé 
Tocandira. Essa unidade aflora na forma de um corpo de 
pequeno porte dentro da escala de trabalho, abrangendo 
480 hectares, menos de 0,06% da área total do PTINA.

6.5.2. Aspectos de campo e petrografia

Foram descritos na área sienogranitos com textura 
“sal e pimenta” (Figura 6.17A e B), além de sienograni-
tos com fenocristais de plagioclásio e álcali-feldspato, 
anedrais, de até 7 cm de comprimento (Figura 6.17C  
e D). Os fenocriatis compõem de 50% a 60% do volume 
total das rochas. Esse corpo se apresenta em contato 
intrusivo com as rochas do Complexo Taiuaçu-Cauera, 
podendo ser produto de fusão parcial dessa unidade 
encaixante. Há enclaves máficos (biotititos) e xenólitos 
das rochas encaixantes (Figura 6.17D).

Em seção delgada se verifica que as rochas são ine-
quigranulares porfiríticas ou heterogranulares. Feições 
como formação de subgrãos e deformação de macla, 
em álcali-feldspato, e foliação incipiente, marcada por 
muscovita e biotita, indicam que essas rochas foram 
metamorfizadas. A mineralogia principal consiste em 
quartzo, álcali-feldspato e muscovita, podendo ter pla-
gioclásio e biotita (Figura 6.18A e Tabela 6.9). A presença 
de granada também é comum. A mineralogia acessória 
inclui zircão, allanita, ilmenita e ocasionalmente epidoto. 

O quartzo geralmente se apresenta como cristais 
anedrais de até 2,0 mm. Apresenta extinção ondulante, 
formação de subgrãos, migração de borda e contato 
interlobado (Figura 6.18B).
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Gráfico 6.14 -  Diagramas de classificação química para as amostras do Corpo Serra do Diabo: (A) diagrama de álcalis versus SiO2 de Le Maitre (1989);  
(B) Diagrama multicatiônico de De La Roche et al. (1980); (C e D, respectivamente) Assinatura geoquímica com os diagramas Th versus Co de Hastie et al. (2007) e 

ternário AFM de Irvine e Baragar (1971); (E) Diagrama ternário de ambiência geotectônica de Cabanis e Lecolle (1989).
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Gráfico 6.15 -  Diagramas Harker SiO2 versus óxidos de elementos maiores de amostras do Corpo Serra do Diabo.
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Gráfico 6.16 -  Diagramas Harker SiO2 versus elementos traços de amostras do Corpo Serra do Diabo.
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O álcali-feldspato pode se apresentar como feno-
cristais subedrais a euedrais, de até 7,0 cm, compondo 
também cristais a matriz da rocha como cristais meno-
res. Em algumas lâminas se observa a formação de 
subgrãos e deformações de macla. Essas feições não 
se apresentam uniformemente por todas as rochas 
da unidade, mas indicam que algumas porções dela 
foram submetidas a temperaturas entre 450°C e 600°C 
(PASSCHIER e TROUW, 2005). Podem apresentar pertita 
e alteração para sericita e argilominerais.

A muscovita se apresenta na forma de cristais 
subedrais a euedrais de até 2,0 mm. Nas rochas mais 
deformadas, esses cristais podem ter uma orientação 
preferencial definindo uma foliação incipiente. A bio-
tita se apresenta como cristais subedrais a anedrais de 
até 2,0 mm. Assim como a muscovita, podem ter uma 
orientação preferencial segundo a mesma direção. 
Podem se alterar para clorita.

Na porção sudeste da área, no Igarapé Umacá, se 
encontra um dique granítico de um metro de espessura 
intrudindo paragnaisse do Complexo Taiuaçu-Cauera.  

Gráfico 6.17 -  (A) Diagrama multielementar de amostras 
do Corpo Serra do Diabo normalizado ao condrito de 

Thompson (1982); (B) Diagrama de elementos terras-raras 
de amostras do Corpo Serra do Diabo normalizado  

ao condrito de Boynton (1984).

B

A
O dique tem granulação média a grossa, é formado predo-
minantemente por álcali-feldspato e quartzo, apresenta 
coloração branca, contendo granada e crisoberilo (Figura 
6.19A, A1 e A2).

A granada é da variedade, avermelhada e com até 
dois milímetros de diâmetro. Às vezes os cristais se apre-
sentam em contato com cristais orientados de sillima-
nita, álcali-feldspato e quartzo. O crisoberilo apresenta 
coloração verde-amarelada, diâmetro de até três milíme-
tros, é anedral a subedral e de seção aproximadamente 
losangular. Geralmente se apresenta em contato com 
quartzo, álcali-feldspato e granada (Figura 6.19B,C,D e E).

Esse dique granítico apresenta deformação evidente 
por feições microestruturais observadas nos cristais de 
quartzo e álcali-feldspato, além da orientação preferen-
cial dos cristais de sillimanita e muscovita (Figura 6.19).  
A paragênese mineral, que contém sillimanita, granada 
e crisoberilo, é condizente com metamorfismo de fácies 
anfibolito. Na literatura há descrição de metapegmati-
tos com assembleia mineral semelhante à desse lito-
tipo (FRANZ e MORTEANI, 1984; DOWNES e BEVAN, 
2002; BEURLEN et al., 2013). BEURLEN et al. (Op. Cit.) 
descrevem metapegmatitos pobremente zonados, 
metamorfizados em alto grau, onde a reação do meta-
morfismo é expressa por berilo + albita + muscovita 
→ crisoberilo + quartzo + sillimanita + fluido + álcalis.  
Segundo Downes e Bevan (Op. Cit.), o crisoberilo é estável 
em condições de metamorfismo de alto grau (alta tem-
peratura e baixa pressão), sendo produto da reação do 
berilo com aluminossilicato, álcali-feldspato ou muscovita.  
Cerný e Ercit (2005) sugerem que a formação dessa 
mineralogia em metapegmatitos seja devido à interação 
com uma rocha hospedeira peraluminosa. Isso também 
deve ser levado em conta, uma vez que o dique está 
alojado em rocha paragnáissica.

Em vista disso, pode-se interpretar que houve gera-
ção de pegmatitos relacionados ao magmatismo colisional 
Estateriano. Durante a Orogenia Içana de idade calimiana 
houve condições de pressão e temperatura adequadas 
para a formação do crisoberilo encontrado na área. 
Outros pegmatitos não tão intensamente deformados 
aparentemente foram gerados durante o magmatismo 
calimiano, não sendo afetados por metamorfismo e 
preservando grandes cristais de muscovita, turmalina 
e/ou berilo.

6.5.3. Litoquímica e petrogênese

Foram analisadas duas amostras de rocha (Tabela 
6.10) representativas dessa unidade. As amostras foram 
classificadas como sienogranitos. A “integridade química” 
das amostras analisadas mostra-se elevada, com valores 
de perda ao fogo de 0,59% e 0,98%.
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Figura 6.18 -  Feições petrográficas do Corpo Igarapé Tocandira. (A e B, respectivamente) Mineralogia frequentemente 
observada nas rochas da unidade vista em lâmina do ponto TM-81 com nicóis descruzados e cruzados. Abreviações 

minerais: Afs (álcali-feldspato), Pl (plagioclásio), Qtz (quartzo), Ms (muscovita), Bt (biotita) e Opq (opacos).

A B

C D

A B

Tabela 6.9 -  Contagem modal de lâminas de amostras do Corpo Igarapé Tocandira.

AMOSTRA CLASSIFICAÇÃO Qtz Afs Pl Bt Ms Grt Sil Ep All Ap Opq Chl Zr Cbl

TM-R-79B Ms-Pl-Bt-Qtz-Afs sienogranito 35 44 7 8 5 tr tr 1 1 tr

TM-R-81 Ms-Bt-Pl-Qtz-Afs sienogranito 31 38 14 10 6 tr 1 1 tr tr

TM-R-53 Grt-Qtz-Afs gnaisse ± Sil± Cbl 37 55 1 5 2 tr

Figura 6.17 - Feições de campo do Corpo Igarapé Tocandira, respectivamente, A e B, afloramento de granitoide com 
textura “sal e pimenta” no ponto TM-79-B; (C) Afloramento de granitoide com (D) fenocristais de álcali-feldspato e 

enclave máfico no ponto TM-81.

Abreviações: Qtz (quartzo), Afs (álcali-feldspato), Pl (plagioclásio), Bt (biotita), Ms (muscovita), Grt (granada), Sil (sillimanita), Ep (epidoto), 
All (allanita), Ap (apatita), Minerais opacos (Opq), Chl (clorita), Zr ( zircão) e tr (traço)
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Figura 6.19 - Caracterização de metapegmatito relacionado ao magmatismo Igarapé Tocandira. (A) Amostra 
de rocha quartzofeldspática leucocrática com granada e crisoberilo amostrada no Igarapé Umacá e A1 e A2, 

respectivamente, amostras de granada e crisoberilo de concentrado de bateia do Igarapé Umacá; (B e D) 
Fotomicrografias de granada-quartzo-álcali-feldspato gnaisse ± sillimanita ± crisoberilo do ponto TM-53 sob 

nicóis descruzados e cruzados (C e E). Abreviações minerais: Afs (álcali-feldspato), Qtz (quartzo),  
Sil (sillimanita), Grt (granada), Bt (biotita) e Cbl (crisoberilo).
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Tabela 6.10 -  Dados químicos de rocha total de amostras do Corpo Igarapé Tocandira. 
IASt = índice de alumina-saturação total.

AMOSTRA TM-R-79B TM-R-81

SiO2 71,80 69,10

TiO2 0,20 0,42

Al2O3 14,10 14,80

FeOt 2,64 3,58

MnO 0,04 0,07

MgO 0,70 1,21

CaO 1,39 2,16

Na2O 2,42 2,97

K2O 5,63 4,73

P2O5 0,14 0,15

LOI 0,59 0,98

Cr2O3 0,01 0,01

BaO 0,07 0,08

Nb2O5 0,05 0,05

V2O5 0,01 0,01

IASt 1,12 1,06

Total 99,79 100,32

Ag 0,02 0,02

Al 3,58 4,28

As 1,00 1,00

Ba 667,00 560,00

Be 1,30 0,80

Bi 0,34 0,04

Ca 0,63 1,23

Cd 0,02 0,02

Co 6,60 11,20

Cr 8,00 17,00

Cs 6,24 3,96

Cu 34,00 31,00

Fe 1,84 2,62

Ga 13,90 15,20

Ge 0,10 0,10

Hf 3,99 4,07

In 0,02 0,04

Li 18,00 22,00

Mg 0,38 0,68

Mn 0,02 0,04

Mo 2,00 2,00

Na 1,65 2,00

Nb 6,99 13,01

AMOSTRA TM-R-79B TM-R-81

Ni 144,00 306,00

P 469,00 536,00

Pb 27,20 23,20

Rb 192,40 168,70

S 0,02 0,02

Sb 0,10 0,05

Sc 2,60 6,80

Se 2,00 2,00

Sn 0,90 2,30

Sr 177,90 219,50

Ta 1,05 1,11

Te 0,05 0,05

Th 4,20 10,90

Tl 0,50 0,50

U 3,40 4,40

V 33,00 48,00

W 4,10 1,90

Y 13,70 26,89

Zn 26,00 54,00

Zr 132,80 134,80

La 35,20 37,80

Ce 43,84 93,69

Pr 7,85 10,77

Nd 25,40 40,10

Sm 4,50 7,40

Eu 1,40 1,06

Gd 3,45 6,10

Tb 0,41 0,73

Dy 3,05 5,03

Ho 0,52 0,90

Er 1,48 2,81

Tm 0,21 0,43

Yb 0,80 1,80

Lu 0,12 0,26

ΣETR 128,23 208,88

Eu/Eu* 1,09 0,48

LaN/SmN 4,92 3,21

EuN/LuN 5,11 1,79

LaN/LuN 30,44 15,11

- - -
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Do ponto de vista químico, as amostras nem sempre 
apresentam classificação que corresponde às obtidas 
na petrografia. De acordo com o diagrama álcalis versus 
SiO2 de Le Maitre (1989), (Gráfico 6.18A), uma amostra 
é de granito e outra de granodiorito. No diagrama mul-
ticatiônico de De La Roche et al. (1980) uma amostra 
plota no campo dos monzogranitos e uma no campo dos 
granodioritos (Gráfico 6.18B).

As duas amostras analisadas possuem caráter ácido 
com teor de SiO2 de 69,10% e 71,80% e são peralumi-
nosas (Gráfico 6.18C), com índice de alumina-satura-
ção total (Al2O3/CaO+Na2O+K2O) igual a 1,06% e 1,12%.  
Os teores de Al2O3 14,10 e 14,80%, e os valores de CaO 
(1,39% e 2,16%) e Na2O (2,42% a 2,97%) são baixos.  
As amostras apresentam 1,23% (TM-R-81) e 1,83% 
(TM-R-79-B) de coríndon normativo. Nos diagramas de 
Chappell e White (1983), gráfico 6.19A, e Frost et al. 
(2001), gráfico 6.19B, as amostras plotam no campo dos  
granitos tipo S.

O padrão de distribuição nos diagramas multiele-
mentares é de modo geral semelhante ao das amostras 
da Suíte Rio Içana (Gráfico 6.20A). São observadas ano-
malias negativas acentuadas de Ba, Nb, Sr, P, Ti, além de 
Th, e anomalias positivas de Rb, K, Ta, La, Ce, Nd, Sm.  
Os elementos Tb, Y, Tm e Yb, apresentam padrão em flat 
horizontal, com leve anomalia negativa de Yb. É possível 
observar para o Nb e o par La-Ce, respectivamente, ano-
malia negativa e positiva, na amostra TM-R-81.

A semelhança do padrão de distribuição de elementos 
traços, com anomalias negativas pronunciadas de Ti, P, Sr 
e Ba e o degrau entre Nb e La-Ce, é bastante semelhante 
ao do Complexo Cauaburi, o que pode sugerir contribui-
ção dessa unidade para a formação do Corpo Igarapé 
Tocandira, assim como da Suíte Rio Içana. Anomalias 
negativas de Ti e P mais pronunciadas nas amostras do 
corpo e da suíte, uma vez que esses elementos são mais 
compatíveis, mostraram maior depleção nessas amostras 
sugerindo que devem ter ficado retidos na rocha fonte.

Com relação aos ETR, as amostras do Corpo Igarapé 
Tocandira também apresentam características seme-
lhantes às das amostras da Suíte Rio Içana. Os conteúdos 
de ETR são baixos, com ΣETR iguais a 128,23 e 208,88, 
e o grau de fracionamento é moderado a alto (LaN/ 
LuN = 15,11 e 30,44). O diagrama (Gráfico 6.20B) mostra 
um padrão de enriquecimento de ETR leves em relação 
aos pesados, com inclinação acentuada de La a Sm (LaN/
SmN = 3,21 e 4,92) e padrão horizontalizado entre Eu a Lu. 
Yb e Lu apresentam anomalias negativas em par, provo-
cando um degrau em relação aos demais ETR pesados.  
A anomalia de Eu é negativa suave na amostra TM-R-81, 
com Eu/Eu* igual a 0,48. Na amostra TM-R-79-B, a ano-
malia é positiva (Eu/Eu* = 1,09). Todas as amostras apre-
sentam anomalias negativas suaves de Tb e a amostra 
TM-R-79-B possui anomalia negativa suave de Ce.

Gráfico 6.18 -  Diagramas de classificação química para as 
amostras do Corpo Igarapé Tocandira: (A) Diagrama de álcalis 
versus SiO2 de Le Maitre (1989); (B) Diagrama multicatiônico 

de De La Roche et al. (1980); (C) Diagrama de alumina 
saturação de Shand (1927). Para fins comparativos, destaca-
se o campo com contorno vermelho corresponde a amostras 
da Suíte Rio Içana analisadas por Veras (2012) e os pontos em 

vermelho das análises da Suíte Rio Içana deste Projeto.
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Gráfico 6.19 -  Assinatura geoquímica das amostras do 
Corpo Igarapé Tocandira nos diagramas: (A) Diagramas de 
K2O versus Na2O de tipologia de granitóides por Chappell e 
White (1983) e (B) de SiO2 versus FeO/(FeO+MgO) por Frost 

et al. (2001); (C) Diagrama de Al2O3/(MgO+FeOt) molar 
versus Al2O3/(MgO+FeOt) molar de Patiño Douce (1999). 
Para fins comparativos, as amostras da Suíte Rio Içana 

foram plotadas em vermelho.

Gráfico 6.20 -  (A) Diagrama multielementar de amostras 
do Corpo Igarapé Tocandira (em verde) e da Suíte 

Rio Içana (em vermelho) normalizadas ao condrito de 
Thompson (1982). (B) Diagrama de elementos terras-raras 

de amostras do Corpo Igarapé Tocandira (em verde) e  
da Suíte Rio Içana (em vermelho) normalizadas ao  

condrito de Boynton (1984).

Com relação ao ambiente geotectônico de geração 
das rochas do Corpo Igarapé Tocandira, foram utilizados 
os diagramas discriminantes de Pearce et al. (1984), que 
usaram teores de Rb, Y, Nb e Ta para diferenciar granitos 
de dorsal mesoceânica, intraplaca, de arco vulcânico e 
granitos colisionais. Conforme indicado na Gráfico 6.21, 
os granitos possuem quimismo compatível com aqueles 
gerados em ambientes colisionais e de arco vulcânico. 
O fato das amostras, tanto do Corpo Igarapé Tocandira 
quanto da Suíte Rio Içana, estarem distribuídas sempre 
nesses dois campos composicionais pode ser mais um indí-
cio de que as mesmas possuem contribuição também das 
rochas do Complexo Cauaburi. Veras (2012) afirma haver 
contribuição de duas fontes, as rochas metassedimentares 
do Complexo Taiuaçu-Cauera e as rochas ortoderivadas 
do Complexo Cauaburi, para a geração dos granitos da 
Suíte Rio Içana na região, o mesmo deve acontecer com 
o Corpo Igarapé Tocandira.

A

B

C

A

B



| 81 |

|Terras Indígenas do Noroeste do Amazonas: geologia, geoquímica e cadastramento mineral na Região do Tunuí - Caparro|

Gráfico 6.21 -  Diagramas discriminantes de ambientes tectônicos de Pearce et al. (1984).  
Os pontos do Corpo Igarapé Tocandira estão em verde. Para fins comparativos, plotou-se os pontos  

da Suíte Rio Içana em vermelho.

6.5.4. Geocronologia

Anteriormente, os dados geocronológicos de amos-
tras da região mostravam a geração de granitoides coli-
sionais do tipo-S apenas durante o Calimiano (Orogenia 
Içana). Almeida et al. (1997) apresentam uma idade de 
cristalização de 1.521 ± 32 Ma (Pb-Pb evaporação) em 
granito a duas micas, da fácies Santa Rosa, proveniente 
do rio Uaupés. Tassinari et al. (1996) também encontra-
ram idade similar (1.521 ± 13 Ma; U-Pb ID-TIMS zircão) 
em biotita granitoide no rio Papuri, afluente da margem 
direita do rio Uaupés. Em trabalho mais recente, Veras 
(2012) apresenta datação U-Pb LA-ICP-MS em zircão 
proveniente de granito pegmatítico com turmalina, 
granada e muscovita, que confirma essas idades de 
cristalização (1.516 ± 26 Ma).

A semelhança petrográfica e petrológica dos grani-
toides aflorantes no Igarapé Tocandira com os da Suíte 
Rio Içana havia levado à suspeita de que fariam parte da 
mesma. Contudo, os dados geocronológicos da amostra 
TM-R-79-B revelaram duas populações com idades de 
intercepto superior em 1.790,5 ± 4,5 Ma (spots: 3.1, 7.1, 
9.1 e 14.1) e 1.770,8 ± 8,4 Ma (spots: 1.1, 2.1, 4.1, 6.1 e 
11.1), pertencendo ao Período Estateriano (Gráfico 6.22; 
Tabela 6.11). Dois spots isolados (13.1 e 10.1) registram 
idades aparentes 207Pb/206Pb de 1.800 ± 11 Ma e 1.816 
± 13 Ma. Valores de Th/U se apresentam muito baixos 
para as duas populações mais jovens (0,04-0,20) e mais 
elevados nos spots isolados mais velhos (0,76 e 0,49).

Os grãos de zircão têm morfologia subangular a 
subarredondada, com comprimento de 70 a 180 μm e 
a maior parte dos cristais tem relação de alongamento 
(comprimento/largura) entre 2,0 e 4,0. A catodolumines-
cência mostra um padrão de tonalidades cinza médio 
a escuro raramente preservando zoneamento oscila-
tório em poucos grãos. Alguns grãos mostram textura  
núcleo-manto (Figura 6.20).

Gráfico 6.22 -  Diagrama de concórdia da análise 
geocronológica da amostra TM-R-79-B. A cor vermelha 

corresponde a dados analíticos interpretados como  
de zircão magmático, enquanto a cor amarela é 

referente ao crescimento da fase mineral durante evento 
metamórfico. Spots em branco foram descartados em  

razão de elevada discordância.

Interpreta-se essa idade de 1.790,5 ± 4,5 Ma como 
a cristalização do Corpo Igarapé Tocandira, que resulta 
de processos anatéticos do Complexo Taiuaçu-Cauera 
durante a Orogenia Cauaburi. A idade mais jovem (1.770,8 
± 8,4 Ma) é atribuída ao metamorfismo desses meta-
granitos crustais. Os spots isolados são interpretados 
como xenocristais, o que se ampara nos valores distintos  
de razão Th/U.
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Tabela 6.11 -  Dados geocronológicos (U-Pb SHRIMP) de grãos de zircão de amostra do Corpo Igarapé Tocandira (TM-R-79-B).

SPOT 206PBC(%)
(ppm) IDADES DISCORD. 

(%)

RAZÕES CORRIGIDAS
ERRO

U TH 206PB/238U 207PB/206PB 207PB*206/PB* ± (%) 207PB*/235U ± (%) 206PB*/238U* ± (%)

Amostra TM-R-079B: muscovita-biotita metasienogranito (Corpo Igarapé Tocandira)

1.1 0,43 821 71 1680 ±12 1742 ±10 +4 0,1066 0,54 4,3748 0,97 0,2976 0,81 0,83

2.1 0,73 729 28 1734 ±12 1759 ±8 +2 0,1076 0,46 4,5769 0,93 0,3085 0,80 0,87

3.1 0,18 360 72 1797 ±13 1796 ±8 -0 0,1098 0,46 4,8689 0,97 0,3216 0,85 0,88

4.1 0,25 396 39 1787 ±13 1774 ±9 -1 0,1085 0,48 4,7801 0,97 0,3195 0,84 0,87

5.1 1,15 156 71 1720 ±15 1833 ±48 +7 0,1121 2,64 4,7255 2,82 0,3058 0,99 0,35

6.1 0,52 361 47 1729 ±13 1758 ±11 +2 0,1075 0,61 4,5618 1,05 0,3076 0,85 0,81

7.1 0,13 438 51 1788 ±13 1790 ±7 +0 0,1094 0,40 4,8228 0,92 0,3197 0,83 0,90

8.1 1,64 462 212 1147 ±9 1779 ±17 +39 0,1088 0,93 2,9218 1,25 0,1948 0,83 0,67

9.1 0,49 567 30 1691 ±12 1774 ±9 +5 0,1085 0,48 4,4864 0,95 0,2999 0,82 0,86

10.1 0,48 474 231 1768 ±13 1816 ±13 +3 0,1110 0,71 4,8303 1,09 0,3155 0,83 0,76

11.1 0,15 391 45 1788 ±13 1779 ±14 -1 0,1088 0,78 4,7942 1,15 0,3196 0,84 0,73

12.1 1,28 163 62 1538 ±13 1795 ±39 +16 0,1097 2,15 4,0765 2,35 0,2694 0,94 0,40

13.1 0,44 266 201 1777 ±14 1800 ±11 +1 0,1101 0,63 4,8171 1,08 0,3175 0,87 0,81

14.1 0,08 495 43 1809 ±13 1791 ±6 -1 0,1095 0,32 4,8923 0,88 0,3240 0,82 0,93

Figura 6.20 - Imageamento por catodoluminescência dos grãos de zircão analisados para a amostra TM-R-79-B.  
Os círculos amarelos correspondem aos spots.

Erros calculados segundo 1-sigma; Pbc e Pb* indicam o comum e o radiogênico, respectivamente.
Pb comum corrigido usando 204Pb mensurado.
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6.6. FORMAÇÃO TUNUÍ

6.6.1. Aspectos gerais

A Formação Tunuí (MONTALVÃO et al., 1975; PINHEIRO 
et al., 1976) foi definido primeiramente para reunir as 
sucessões metassedimentares metamorfizadas em fácies 
xisto-verde, localizadas no sudoeste do Escudo das Guianas 
onde se formam pequenas serranias isoladas, tais como 
as serras do Tunuí, Caparro, Macaco, Traíra, La Pedrera, 
Naquén, entre outras (GIBBS e BARRON, 1993). Menezes e  
Melo (1992, 1994) descrevem para a unidade sedimentos 
psamopelíticos com metamorfismo de baixo grau, depo-
sitados em ambiente continental a marinho. Almeida et al. 
(2011, 2013) entendem essa unidade como uma sucessão 
metassedimentar, que também reúne gnaisses e migma-
titos paraderivados, associada a sistemas de arcos que 
colidiram provavelmente entre 1520-1480 Ma, gerando 
metamorfismo progressivo de norte para sul.

No território colombiano as rochas supracrustais 
correspondentes a Formação Tunuí estão agrupadas na 
Formação La Pedrera (HUGUETT et al., 1979 apud GIBBS 
e BARRON, 1993; PRIEM et al., 1982). 

Na Venezuela as rochas supracrustais de grau meta-
mórfico mais baixo estão enquadradas no Grupo Cinaruco 
(MENDOZA, 1974 apud GIBBS e BARRON, 1993).

Neste Projeto, atribui-se a hierarquia de “formação”, 
haja vista que a denominação “Formação Tunuí” não 
apresenta subdivisão em formações. A Formação Tunuí 
reúne apenas os metamorfitos psamo-pelíticos de baixo 
a médio grau metamórfico que compõem as sucessões 
supracrustais da região. Essa sucessão psamopelítica tem 
notável expressão fisiográfica, aflorando nas serranias do 
Tunuí e Caparro, respectivamente no centro e norte da 
área. No total, a Formação Tunuí ocupa 3% da área carto-
grafada. Os afloramentos descritos se encontram na forma 
de encosta, bem preservados da alteração intempérica.

6.6.2. Aspectos de campo e petrografia

A Formação Tunuí é dada por extensas camadas 
predominantemente metareníticas. A inércia química 
e a resistência mecânica desses litotipos lhes conferem 
alta resistência à erosão intempérica, destacando essas 
rochas no contexto geomorfológico da superfície de 
aplainamento regional (Figura 6.21).

Figura 6.21 - Feições geomorfológicas sustentadas pela sucessão psamopelítica da Formação Tunuí. (A) Escarpa 
frontal da Serra do Tunuí, visada a montante do 7° PEF. (B) Encosta com inclinação intermediária detrás da Serra do 
Tunuí, visada em trilha que sobe a serra a partir da comunidade de Tunuí-Cachoeira. (C) Pico mais elevado da Serra 

do Caparro em área próxima à fronteira com a Colômbia. (D) Flanco ocidental da Serra do Caparro, visada a partir de 
elevação denominada localmente de “Serra do Abacaxi”.

A B

C D
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Na Serra do Tunuí predominam camadas de meta-
renito, com intercalações de níveis com granulometrias 
diferentes, indo de areia fina a média, e baixa quan-
tidade de óxido de ferro, micas e minerais resistatos 
(Figura 6.22). Há níveis em que se têm as intercalações 
desses litotipos com metarenito micáceo, como se vê 
na Cachoeira do Tunuí (Figura 6.22D e E). A muscovita 
e os óxidos se mostram orientados segundo a direção 
da foliação. Os cristais de quartzo apresentam extin-
ção ondulante, migração de borda, formação de sub-
grãos e contato interlobado a serrilhado (Figura 6.23A 
e B). Segundo Passchier e Trouw (2005) essas feições 

Figura 6.22 - Feições de campo das rochas da Formação Tunuí. (A e B, respectivamente) Afloramento de metarenito 
com estratificação cruzada acanalada e tangencial, pontos TM-02 e TM-03; (C) Bloco de metarenito com marcas 

onduladas, ponto TM-03; (D) Dobras suaves e abertas em afloramento de metarenito, ponto TM-67; (E) Intercalação 
de metarenito puro e micáceo com falhamentos normais, ponto TM-67; (F) Veio de quartzo de espessura 

centimétrica em afloramento de metarenito, ponto TM-74.

A B

C D

E F

de deformação em grãos de quartzo sugerem que a 
temperatura durante metamorfismo pode ter supe- 
rado os 400°C. 

Na Serra do Caparro se observa a predominância de 
metarenito, bem selecionado, com granulometria fina a 
média, grãos subarredondados e com baixa quantidade de 
óxido de ferro, micas e minerais resistatos (Figura 6.22F; 
Figura 6.23C e D). Observa-se que as rochas da Serra do 
Caparro se apresentam menos deformadas que na Serra 
do Tunuí, apresentando apenas feições como fratura-
mento de grãos e extinção ondulante incipiente, indicando 
temperaturas de metamorfismo em torno de 300°C.  
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Menos frequentemente se observam outros litotipos 
como metaconglomerado, muscovita-quartzo xisto, 
ardósia, metarritmito ferruginoso e filito.

Embora não tenha sido possível realizar uma subdivi-
são faciológica dessa unidade neste trabalho, tampouco 
a individualização em formações, destaca-se que rochas 
metassedimentares de provável origem marinha ou 
lagunar, como filitos e metarritmitos ferruginosos, se 
dispõem na base da sucessão. Nas camadas de topo há 
predomínio de metarenitos com estratificação cruzada 
tangencial, tendo provável origem fluvial. Estima-se que 
na Serra do Tunuí a espessura do conjunto das camadas 
metassedimentares não deva ultrapassar os 400 m. Toda-
via, na Serra do Caparro a sucessão metassedimentar 
pode ultrapassar 600 m de espessura.

Em termos estruturais, na Serra do Tunuí as camadas 
metareníticas se apresentam com direções entre N20°E 
e N50°E e mergulhos de baixo a médio grau (20° a 45°). 
Na sua extremidade meridional, onde o empilhamento 
é menos espesso, os mergulhos podem ficar mais ele-
vados, chegando a 70°, e o acamadamento se dispõe 
paralelamente à foliação metamórfica. Na maior parte 
da Serra do Caparro, em um trecho com denominação 
local de “Serra do Jacaré”, as camadas metassedimen-
tares se mostram levemente dobradas e se orientam 

segundo direção N10°W com mergulhos intermediários 
para leste. Porém, no extremo norte dessa serra, em 
trecho localmente conhecido como “Serra do Abacaxi”, 
há dobras mais apertadas.

6.7. SUÍTE RIO IÇANA

6.7.1. Aspectos gerais

Os granitos a duas micas da região do alto Rio 
Negro, anteriormente agrupados no Complexo Guia-
nense (PINHEIRO et al., 1976), foram individualizados na 
Suíte Rio Içana por Lima e Pires (1985). A mineralogia, 
composição química e a relação granito-rocha encai-
xante indicam similaridades com os granitos tipo-S, cuja 
gênese é atribuída à fusão parcial de rochas metasse-
dimentares da região (DALL’AGNOL et al., 1987; SILVA e 
SANTOS, 1994; ALMEIDA e LARIZZATTI, 1996; SILVA et al., 
1996; ALMEIDA et al., 1996, 2002, 2013; VERAS, 2012).  
Posteriormente, Almeida e Larizzatti (1996) subdivi-
dem um dos corpos pertencente a esta suíte em fácies, 
denominadas de Santa Rosa (equigranular) e Iauaretê 
(porfirítico). Tassinari et al. (1996), Almeida et al. (1997) 
e Veras et al. (2018) apresentam idades U-Pb e Pb-Pb 
em grãos de zircão atribuídas a granitoides desta suíte, 
no intervalo de 1521 a 1516 Ma.

Figura 6.23 - Fotomicrografias de rochas da Formação Tunuí. (A e B) Metarenito foliado da Serra do Tunuí, ponto MZ-02.  
(C e D) Metarenito da Serra do Caparro, ponto TM-74. Abreviações minerais: Qtz (quartzo), Ms (muscovita) e Hem (hematita).

A B

C D
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Esses granitos estão distribuídos amplamente em 
13% da área mapeada, sobretudo na folha NA-19-ZA-VI 
que fica na porção sudeste. Observam-se afloramentos 
da unidade ao longo do curso do Rio Içana e igarapés 
tributários, associados aos gnaisses e migmatitos do 
Complexo Taiuaçu-Cauera.

6.7.2. Aspectos de campo e petrografia

As rochas mais comumente encontradas da unidade 
na área são monzogranitos, sienogranitos e álcali-felds-
pato granitos porfiríticos com fenocristais de plagioclásio 
e álcali-feldspato, ripiformes, de até 4 cm de compri-
mento pertencentes à fácies Iauaretê (Figura 6.24A, B e 
C). Os fenocristais compõem de 40% a 70% do volume 
total das rochas dessa fácies. Também há monzogranitos 
e sienogranitos equigranulares da fácies Santa Rosa, com 
textura do tipo “sal e pimenta” conforme apresentado 
na Figura 6.24A, C e D.

Alguns afloramentos apresentam estruturas de fluxo 
magmático (Figura 6.24B) principalmente na fácies por-
firítica dessa unidade. Não se observou nenhum padrão 
unidirecional relacionado a esse fluxo, que pode se apre-
sentar orientado paralelamente à borda de colocação 
dos corpos intrusivos. Estrutura de mistura de magmas 

do tipo magma mingling foi observada em campo (Figura 
6.24C), o que pode sugerir que as câmaras magmáticas 
foram alimentadas por uma série de pulsos e fontes.

Essa suíte se apresenta em contato intrusivo com 
as rochas do Complexo Cauaburi e, principalmente, do 
Complexo Taiuaçu-Cauera, podendo ser produto de fusão 
parcial dessas unidades encaixantes. Há enclaves máficos 
(biotititos) e xenólitos das rochas encaixantes (Figura 6.24D).

Em seção delgada se verifica que as rochas são ine-
quigranulares porfiríticas ou heterogranulares. A mine-
ralogia principal consiste em quartzo, álcali-feldspato 
e muscovita, podendo ter plagioclásio e biotita (Figura 
6.25 e Tabela 6.12). A presença de granada também é 
comum. A mineralogia acessória inclui zircão, allanita, 
ilmenita e ocasionalmente epidoto. 

O quartzo geralmente se apresenta como cristais 
anedrais de até 2,0 mm, mas podem chegar a 10,0 mm. 
Apresenta extinção ondulante, formação de subgrãos, 
migração de borda e contato interlobado (Figura 6.25D).

O álcali-feldspato pode se apresentar como feno-
cristais subedrais a euedrais, de até 4,0 cm, por vezes 
orientados preferencialmente, definindo uma estrutura 
de fluxo magmático, compondo também a matriz da 
rocha como cristais menores. Podem apresentar pertita 
e alteração para sericita e argilominerais.

Figura 6.24 - Feições de campo da Suíte Rio Içana. (A) Afloramento mostrando contato entre granito porfirítico e 
equigranular, ponto TM-66; (B) Afloramento de granito porfirítico com textura de fluxo, ponto TM-56;  

(C) Afloramento mostrando mistura de magma (magma mingling) entre granito porfirítico e equigranular,  
ponto TM-09; (D) Enclave máfico em afloramento de granito.
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A muscovita se apresenta na forma de cristais sube-
drais a euedrais de até 5,0 mm. Nas rochas mais deforma-
das, esses cristais podem ter uma orientação preferencial 
definindo uma foliação incipiente. A biotita não está 
sempre presente. Apresenta-se como cristais subedrais 
a euedrais de até 2,0 mm.

Sobretudo no Rio Içana, próximo às comunidades 
Nazaré, Santa Rosa e São José, foram observados diques 
pegmatíticos intrudindo diversos afloramentos da Suíte 
Rio Içana e do Complexo Taiuaçu-Cauera (Figura 6.26A 
e C). Esses diques podem ter poucos centímetros até 
mais de 2 m de espessura. Geralmente são compostos 
por quartzo, álcali-feldspato, muscovita e turmalina, mas 
podem ter outros minerais como berilo e columbita- 
tantalita (Figura 6.26A, B e D).

Especificamente, em afloramento no Rio Içana, em 
frente à comunidade de São José, ocorre um pegmatito 
de espessura métrica, rico em cristais de berilo bem 
formados, intrudindo sienogranito da Suíte Rio Içana.  
O berilo apresenta coloração azul-esverdeada, pouco 
translúcido e os cristais atingem até 5 cm de comprimento.

6.7.3. Litoquímica e petrogênese

Foram analisadas três amostras de rocha (Tabela 6.13) 
representativas dessa unidade. As amostras foram clas-
sificadas como sienogranitos e álcali-feldspato granito.  
A “integridade química” das amostras analisadas mostra-se 
elevada, com valores de perda ao fogo entre 0,20% a 
1,16%. Esse valor mais alto pertence à amostra TM-R-70, 
que apresenta maior grau de alteração, na forma de 
sericitização de microclínio.

De acordo com o diagrama álcalis versus SiO2 de Le 
Maitre (1989) e o diagrama multicatiônico de De La Roche 
et al. (1980), gráfico 6.23A e B, as três amostras anali-
sadas são granitos. As amostras possuem caráter ácido 
com teor de SiO2, variando entre 74,30% e 75,70%, e são 
peraluminosas (Gráfico 6.23C), com índice de alumina- 
saturação (Al2O3/CaO+Na2O+K2O) variando de 1,02% a 
1,29%. Os teores de Al2O3 que variam entre 11,70% e 
14,20%, e os valores de CaO (0,88% a 1,11%) e Na2O 
(2,06% a 2,48%) são baixos. As amostras apresentam 
coríndon normativo, entre 0,34% e 3,28%.

A B

C D

Figura 6.25 - Fotomicrografias de rochas da Suíte Rio Içana. (A e B, respectivamente) Mineralogia frequentemente 
observada nas rochas da unidade vista em lâmina de sienogranito do ponto TM-32 com nicóis descruzados e 
cruzados; (C) Fotomicrografia com nicóis paralelos de monzogranito com granada; (D) Fotomicrografia com  

nicóis cruzados de granito porfiríticos mostrando fenocristais de álcali-feldspato e deformação dos cristais de 
quartzo. Abreviações minerais: Afs (álcali-feldspato), Pl (plagioclásio), Qtz (quartzo), Ms (muscovita),  

Bt (biotita), Grt (granada) e Opq (opacos).
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Tabela 6.12 -  Contagem modal de lâminas de amostras da Suíte Rio Içana na área do PTINA.

AMOSTRA CLASSIFICAÇÃO QTZ AFS PL BT MS EP ALL GRT AP OPQ ZR

TM-R-04 Pl-Qtz-Afs sienogranito 42 44 8 2 3 tr  

TM-R-32 Bt-Ms-Pl-Afs-Qtz sienogranito ± Grt 39 30 15 6 10 tr 1  

TM-R-50 Bt-Qtz-Afs granito ± Grt 43 46 1 6 2 tr tr tr 1 tr

TM-R-70 Pl-Qtz-Afs sienogranito 32 53 10 3 2  

Nos diagramas de Chappell e White (1983; Gráfico 
6.24A) e Frost et al., (2001; Gráfico 6.24B), as amostras plo-
tam no campo dos granitos tipo S. No diagrama de Patiño 
Douce (1999), que indica possíveis protólitos sedimentares 
como fonte do magmatismo, as amostras se situam no 
campo das metagrauvacas e pelitos félsicos (Gráfico 6.24C).

O padrão de distribuição nos diagramas multiele-
mentares é de modo geral semelhante em todas as 
amostras, divergindo na intensidade das anomalias 
(Gráfico 6.25A). São observadas anomalias negativas 
acentuadas de Ba, Nb, Sr, P, Ti, além de Th (exceção da 
amostra TM-R-50), e anomalias positivas de Rb, K, Ta, 
La, Ce, Nd, Sm. Com relação aos elementos Tb, Y, Tm e 

Yb, as amostras TM-R-50 e TM-R-70 apresentam padrão 
curvilinear côncavo para baixo com anomalias positivas 
de Y e Tm, mais acentuadas na primeira amostra. Nas 
demais amostras, os elementos Tb, Y, Tm e Yb, apre-
sentam padrão em flat horizontal, com leve anomalia 
negativa de Yb. Também é possível observar para o Nb 
e o par La-Ce, respectivamente, anomalia negativa e 
positiva, nas amostras TM-R-50 e TM-R-04.

Esse padrão de distribuição de elementos traços, com 
anomalias negativas pronunciadas de Ti, P, Sr e Ba e o degrau 
entre Nb e La-Ce, é bastante semelhante ao do Complexo 
Cauaburi, o que pode ser mais uma evidência de contri-
buição dessa unidade para a formação da Suíte Rio Içana.  

Figura 6.26 - Feições de campo de pegmatitos associados ao magmatismo da Suíte Rio Içana. (A e B) Afloramento 
de pegmatito com turmalina e muscovita intrudindo paragnaisse, ponto TM-08; (C) Afloramento de pegmatito 

intrudindo monzogranito da Suíte Rio Içana, ponto TM-32; (D) Pegmatito rico em berilo, ponto TM-29.  
Abreviações minerais: Afs (álcali-feldspato), Qtz (quartzo), Tur (turmalina) e Brl (berilo).
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Abreviações: Qtz (quartzo), Afs (álcali-feldspato), Pl (plagioclásio), Bt (biotita), Ms (muscovita), Ep (epidoto), 
All (allanita), Grt (granada), Ap (apatita), Minerais opacos (Opq), Chl (clorita), Zr ( zircão) e tr (traço).



| 89 |

|Terras Indígenas do Noroeste do Amazonas: geologia, geoquímica e cadastramento mineral na Região do Tunuí - Caparro|

Tabela 6.13 - Dados químicos de rocha total de amostras da Suíte Rio Içana na área do PTINA.  
IASt = índice de alumina-saturação total

AMOSTRA TM-R-04 TM-R-50 TM-R-70

SiO2 75,70 75,10 74,30

TiO2 0,15 0,31 0,11

Al2O3 11,70 12,30 14,20

FeOt 1,77 2,40 1,66

MnO 0,03 0,04 0,03

MgO 0,33 0,40 0,32

CaO 0,99 0,88 1,11

Na2O 2,45 2,06 2,48

K2O 5,26 6,00 4,54

P2O5 0,07 0,12 0,04

LOI 0,27 0,20 1,16

Cr2O3 0,01 0,01 0,01

BaO 0,03 0,05 0,08

Nb2O5 0,05 0,05 0,05

V2O5 0,01 0,01 0,01

IASt 1,02 1,07 1,29

Total 98,82 99,93 100,10

Ag 0,02 0,02 0,02

Al 4,58 3,78 4,18

As 1,00 1,00 1,00

Ba 421,00 427,00 832,00

Be 2,90 1,20 5,00

Bi 0,04 0,05 0,04

Ca 0,59 0,43 0,47

Cd 0,02 0,05 0,05

Co 2,20 5,50 3,00

Cr 6,00 5,00 8,00

Cs 3,19 6,25 2,06

Cu 5,00 7,00 18,00

Fe 1,29 1,72 1,14

Ga 11,10 11,80 13,20

Ge 0,10 0,10 0,10

Hf 3,34 5,58 2,05

In 0,02 0,04 0,02

Li 9,00 29,00 9,00

Mg 0,19 0,22 0,18

Mn 0,02 0,03 0,02

Mo 2,00 3,00 2,00

Na 1,62 1,41 1,66

Nb 8,48 21,70 7,27

AMOSTRA TM-R-04 TM-R-50 TM-R-70

Ni 6,00 5,00 6,00

P 240,00 426,00 127,00

Pb 28,20 29,40 48,40

Rb 188,60 309,40 74,60

S 0,01 0,01 0,01

Sb 0,06 0,11 0,10

Sc 2,70 4,30 2,50

Se 2,00 2,00 2,00

Sn 0,90 3,60 0,60

Sr 135,80 92,60 198,80

Ta 0,81 1,28 1,74

Te 0,05 0,05 0,05

Th 12,60 26,10 5,20

Tl 0,50 0,90 0,50

U 5,20 5,90 4,50

V 11,00 13,00 17,00

W 2,30 3,30 3,80

Y 24,72 81,25 22,17

Zn 14,00 39,00 11,00

Zr 115,70 188,50 67,30

La 35,00 66,70 18,80

Ce 79,82 168,35 44,32

Pr 9,56 20,90 6,13

Nd 32,20 76,70 22,00

Sm 6,50 15,80 4,40

Eu 0,78 1,31 0,86

Gd 4,93 13,81 3,58

Tb 0,64 1,54 0,40

Dy 4,42 13,54 3,75

Ho 0,93 2,75 0,74

Er 2,48 8,40 2,25

Tm 0,38 1,23 0,37

Yb 2,00 3,20 1,40

Lu 0,31 0,45 0,21

ΣETR 179,95 394,68 109,21

Eu/Eu* 0,42 0,27 0,66

LaN/SmN 3,39 2,66 2,69

EuN/LuN 1,10 1,27 1,79

LaN/LuN 11,72 15,39 9,30

- - - -
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Gráfico 6.23 -  Diagramas de classificação química  
para as amostras da Suíte Rio Içana: (A) Diagrama de 
álcalis versus SiO2 de Le Maitre (1989); (B) Diagrama 

multicatiônico de De La Roche et al. (1980);  
(C) Diagrama de alumina saturação de SHAND (1927).  

O campo com contorno vermelho corresponde a  
amostras da suíte de Veras (2012).

Gráfico 6.24 -  Assinatura geoquímica das amostras  
da Suíte Rio Içana nos diagramas: (A) Diagrama de K2O 
versus Na2O de tipologia de granitóides por Chappell & 

White (1983); (B) Diagrama de SiO2 versus FeO/(FeO+MgO)
de Frost et al. (2001); (C) Diagrama de Al2O3/(MgO+FeOt) 

molar versus Al2O3/(MgO+FeOt) molar de  
Patiño Douce (1999).

A

B

C

A

B

C
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Gráfico 6.25 -  (A) Diagrama multielementar de amostras da 
Suíte Rio Içana normalizado ao condrito de Thompson (1982); 
(B) Diagrama de elementos terras-raras de amostras da Suíte 

Rio Içana normalizado ao condrito de Boynton (1984).

Destaca-se que as anomalias de Ti, e P são mais pronun-
ciadas nas amostras da suíte e, uma vez que esses ele-
mentos são mais compatíveis, mostraram maior depleção 
nessas amostras sugerindo que devem ter ficado retidos 
na rocha fonte.

Com relação aos ETR, as amostras possuem baixos 
conteúdos, com ΣETR entre 109,21 e 394,68, e grau 
de fracionamento moderado (LaN/LuN = 9,30 a 15,39).  
O diagrama (Gráfico 6.25B) mostra um padrão de enri-
quecimento de ETR leves em relação aos pesados, com 
inclinação acentuada de La a Sm (LaN /SmN = 2,66 a 3,39) 
e padrão horizontalizado entre Eu a Lu. Yb e Lu apre-
sentam anomalias negativas em par, provocando um 
degrau em relação aos demais ETR pesados. As ano-
malias de Eu são negativas suaves em três amostras 
(TM-R-04 e TM-R-70), com Eu/Eu* iguais a 0,42 e 0,66, 
e mais pronunciada na amostra TM-R-50, com Eu/Eu* 
igual a 0,27. Todas as amostras apresentam anomalias  
negativas suaves de Tb.

Os diagramas discriminantes de Pearce et al. (1984), 
que usaram teores de Rb, Y, Nb e Ta para diferenciar gra-
nitos de dorsal mesoceânica, intraplaca, de arco vulcânico 
e granitos colisionais, sugerem um ambiente geotectônico 
colisional e de arco vulcânico para a geração das rochas 
da Suíte Rio Içana (Gráfico 6.26). 

6.8. SUÍTE INHAMOIN

Na região do alto Rio Negro, praticamente todos os 
corpos subcirculares, formando inselbergs, representados 
por biotita-hornblenda leucosienogranitos e monzo-
granitos, foram inicialmente agrupados na Suíte Tiquié 
(PINHEIRO et al., 1976; LIMA e PIRES, 1985; MELO e VILLAS 
BOAS, 1993). Silva et al. (1996) analisaram as caracterís-
ticas geoquímicas dessas rochas as classificando como 
metaluminosas, ricas em Na e K e pobres em Al, rela-
cionadas a magmatismo anorogênico pós-Tunuí (tipo-A). 

Na área-tipo, a Suíte Tiquié apresenta idades Rb-Sr 
RT de 1.571 ± 57 Ma e 1.472 ± 49 Ma (PINHEIRO et al., 
1976), confirmadas mais tarde por Santos e Reis Neto 
(1982). Entretanto, idades U-Pb SHRIMP (1.749 ± 5 Ma) 
e Pb-Pb evaporação (1.746 ± 5 Ma) em zircão indi-
cam que este magmatismo é cerca de 200 Ma mais  
antigo (ALMEIDA, 2006).

Tendo em vista as similaridades petrográficas e quí-
micas, Almeida (2006) correlaciona os granitos Inhamoin 
com os granitoides da Suíte Rio Uaupés (DALL’AGNOL 
e MACAMBIRA, 1992), de idade Calimiana (1518 Ma;  
SANTOS et al., 2000). Desse modo, Almeida (2006) desvin-
cula esses granitoides da Suíte Tiquié e propõe a criação 
de uma nova unidade (Suíte Inhamoin).

Na área do Projeto, corpos graníticos com essas 
características, existentes ao longo do igarapé Inha-
moin, afluente da margem direita do rio Xié (Bacia do 
rio Negro) foram estudados por Almeida (2006). O autor 
descreve biotita monzogranito porfirítico, metaluminoso, 
oxidado, com fenocristais tabulares e euédricos de fel-
dspato alcalino e expressiva quantidade de magnetita. 
Ocasionalmente, os fenocristais tabulares de feldspato 
definem uma textura de fluxo magmático com direções 
variáveis de ENE-WSW a WNW-ESE. Quimicamente apre-
senta valores elevados de CaO, Ba e HFSE (Y, Nb, Ta, Zr) 
e razões altas de FeO*/MgO e K2O/Na2O. 

Devido à dificuldades logísticas, não foi possível aces-
sar os afloramentos dessa unidade. Os corpos intrusivos 
cartografados não chegam a ocupar 2% da área deste 
Projeto. Contudo, com base em informações de Pro-
jeto anterior realizado na região (ALMEIDA et al., 2002), 
verificou-se que a Suíte Inhamoin está relacionada aos 
maiores inselbergs graníticos que se destacam na geo-
morfologia local (Figura 6.27 e Figura 6.28).

A

A
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Figura 6.27 - Paisagens da região do médio Rio Içana, dando destaque aos inselbergs formados por granitos  
da Suíte Inhamoin. (A) Visada no curso do Rio Içana, na porção sudeste da área; (B e C, respectivamente) Visadas 

para leste e sudeste do alto da Serra do Tunuí.

A B

C

Gráfico 6.26 -  Diagramas discriminantes de ambientes tectônicos de Pearce et al. (1984).

Portanto, a cartografia dos corpos intrusivos dessa 
unidade foi inferida com base em correlações regio-
nais e análise geomorfológica da área. Foram carto-
grafados corpos intrusivos subcirculares dispostos 
exclusivamente na folha NA-19-ZA-VI. No norte dessa 
folha, região da cabeceira do Rio Xié e igarapés afluen-
tes da margem esquerda do Rio Içana, se tem cor-
pos intrusivos de um a oito quilômetros de diâmetro.  

No sul da folha os corpos intrusivos da unidade chegam 
a ter quinze quilômetros de diâmetro. No geral, esses 
corpos ígneos tendem a ser mais alongados segundo a 
direção ENE-WSW (Figura 6.28).

Embora se tenha apenas o contato aproximado, na 
área do PTINA a suíte se apresenta intrudindo as rochas 
do Complexo Taiuaçu-Cauera, podendo ser parcialmente 
recoberta pelos sedimentos cenozoicos (Figura 6.28).  
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Figura 6.28 - Composição de imagem SRTM com relevo sombreado da folha NA-19-ZA-VI, porção sudoeste da  
área do PTINA, destacando a cartografia da Suíte Inhamoin.

O contato pode ser limitado em alguns lugares por gran-
des lineamentos magnéticos de direção NE-SW (Figura 
6.1, Figura 6.3 e Figura 6.4).

6.9. DEPÓSITOS ARENOSOS  
CENOZOICOS INDIFERENCIADOS

6.9.1. Aspectos gerais

Uma ampla e aplainada área de deposição de sedi-
mentos arenosos que vai das bacias do Rio Içana até o 
Rio Uaupés já havia sido descrita por Paiva (1929). Melo e 
Villas Boas (1993) consideraram essa cobertura sedi-
mentar cenozoica como uma extensão da Formação Içá 
na região. Na concepção de Santos e Nelson (1995), essa 
unidade se trata de uma bacia distinta, por eles denomi-
nada Bacia Aiari. Maia e Marmos (2010) cartografaram 
essa unidade como Sedimentos Indiferenciados Cenozoi-
cos, sendo composta por depósitos predominantemente 
arenosos, pouco espessos, depositados diretamente 
sobre o substrato rochoso, onde se desenvolve uma 
vegetação menos densa de campina.

6.9.2. Aspectos de campo

Cobrindo o oeste e sudoeste da área do PTINA 
se encontra um depósito de sedimentos arenosos. 
Verificou-se em campo vastas áreas muito planas e 
baixas, sazonalmente inundáveis. O solo é dado por 
areia quartzosa de coloração esbranquiçada (Figura 
6.29C e D).

Em contraste com a floresta equatorial característica 
da região amazônica, nessas áreas se instala uma floresta 
arbustiva, com árvores de menor porte que chegam a 
ter em média dois a três metros de altura, troncos finos 
e folhagem menos frondosa (Figura 6.29). Esse tipo de 
vegetação reflete nas imagens de satélite como uma cor 
verde mais clara, que ocupa 48% da superfície da área 
(Figura 6.30), e serviu como parâmetro principal para 
cartografar a unidade. 

Em campo, subindo o curso dos igarapés, se verifica 
também a ausência de afloramentos rochosos quando se 
está nesses terrenos, o que também serve para confirmar 
e guiar o limite cartográfico dessa cobertura.
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A B

C D

Figura 6.29 - (A e B) Alagados com vegetação dada por floresta arbustiva; (C e D) Depósitos arenosos  
cenozoicos em praias junto a igarapés.

Figura 6.30 - Imagem de satélite Landsat, fornecida pelo software Google Earth, mostrando na região mais clara a 
área de dispersão da vegetação característica dos depósitos arenosos cenozoicos próximos aos rios Içana, Aiari  

e Uaupés. DAC = Depósitos Arenosos Cenozoicos. O polígono preto corresponde à área do PTINA.
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Figura 6.31 - Imagem de satélite do oeste da área, porção mais a montante do Rio Içana dentro da área 
cartografada, destacando a cartografia das unidades cenozoicas com base na textura da imagem.  

Fonte: https://yandex.com/maps.

6.10. TERRAÇO FLUVIAL E  
DEPÓSITOS ALUVIONARES

6.10.1. Aspectos gerais

O trabalho que descreve mais detalhadamente os 
sedimentos fluviais que ocorrem nas margens dos gran-
des rios locais é Latrubesse e Franzinelli (1998), que divide 
a sedimentação fluvial quaternária em três unidades: 
sedimentos de terraços superiores, sedimentos de terra-
ços inferiores e várzea recente. Os sedimentos de terraços 
superiores são arenosos e ricos em matéria orgânica 
e óxidos de ferro, apresentando idades de radiocar-
bono (14C) de mais de 40000 anos até 27220 ± 200 anos.  
Os sedimentos dos terraços inferiores são predominan-
temente finos e com idades 14C entre 13500 e 4050 anos. 
Franzinelli e Potter (1983) descrevem a várzea recente 

como sedimentos arenosos com mais de 98% de grãos 
de quartzo depositados ao longo dos leitos dos rios e 
suas margens próximas.

Imagens de satélite e de modelo digital de terreno 
embasaram a separação das unidades cenozoicas (Figura 
6.31), que ocupam cerca de 2% do mapa. A Figura 6.31 
mostra a diferença entre os depósitos aluvionares (Q2a) 
e os terraços fluviais (Q2t), onde se destaca os mean-
dros abandonados secos. Também se pode ver a tex-
tura característica dos depósitos arenosos cenozoicos 
indiferenciados já descritos no subitem anterior (Q1d).

6.10.2. Aspectos de campo

Os depósitos aluvionares recentes foram mapeados 
no oeste da área, junto ao terraço fluvial e nas margens 
do Rio Içana, no sudoeste da área, nas margens do Rio 
Piraiauara, e também no leste da área, margeando o Rio Xié.  
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Figura 6.32 - Feições dos depósito aluvionares recentes. (A e B) Depósitos aluvionares arenosos nas margens  
do Rio Içana; (C) Depósito fluvial conglomerático no Igarapé Peuá, próximo ao sopé da Serra do Caparro.
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C

Esses sedimentos também se dispõem por todo leito e 
margens próximas dos rios Içana e Cuiari (Figura 6.32A 
e B), bem como de seus igarapés afluentes. São carac-
terizados por areia fina a média, muito bem selecio-
nada, composta essencialmente por grãos de quartzo, 
formando estruturas sedimentares características de 
ambiente fluvial. Os concentrados de bateia realizados 
com esses sedimentos apresentaram mineralogia diversa, 

destacando turmalina, zircão, rutilo, monazita, granada, 
crisoberilo, epidoto, cianita, sillimanita, andaluzita, ilme-
nita, columbita-tantalita e ouro.

Nas cabeceiras de drenagem, próximo às serras do 
Tunuí e Caparro, há sedimentação conglomerática, com 
granulometria variando de areia a matacão e clastos 
subarredondados a subangulosos de metarenito, quartzo 
xisto e quartzo (Figura 6.32C).
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7. GEOLOGIA ESTRUTURAL, METAMORFISMO E GEOTECTÔNICA 

7.1. ANÁLISE DE LINEAMENTOS

Os lineamentos foram traçados sobre imagens 
de modelo digital de terreno SRTM (Shuttle Radar 
Topography Mission), com resolução de 30 m rea-
mostrada em 15 m, e da 1ª derivada da aeromagneto-
metria com espaçamento das linhas de vôo de 2 km por  
20 km, segundo as direções N-S e E-W (HILDERBRAND  
et al., 1988). 

A ferramenta Azimuth Finder (QUEIROZ et al., 2014), 
extensão do software ARCMAP ESRI® obtida no site 
<http://geosgb.cprm.gov.br/>, extrai os dados de direção 
azimutal, comprimento e frequência dos lineamentos 
traçados para os plotar em estereogramas, sendo gera-
das rosetas que apontam as direções principais dos 
lineamentos traçados. A Figura 7.1 apresenta os linea-
mentos traçados com bases nas imagens citadas acima 
e o estereograma gerado a partir de suas direções.

Figura 7.1 - Mapa de lineamentos traçados com base em imagens de SRTM e aeromagnetometria,  
com roseta de direção dos mesmos no quadrante superior à direita.
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As direções principais se encontram no intervalo 
de N50°E a N90°E (Figura 7.1). Comparando esse este-
reograma com os dados estruturais que serão expostos 
adiante (Figura 7.6), verifica-se que esse intervalo coin-
cide com a direção de importantes estruturas medidas 
em campo como foliação metamórfica, bandamento 
gnaissico e zonas de cisalhamento. A maior parte dos 
lineamentos magnéticos tem expressão geomorfológica 
na área, principalmente marcados pelos cursos d’água, 
mostrando um controle estrutural onde a drenagem 
superficial está encaixada. 

Estruturas transcorrentes de grande porte foram 
cartografadas com base na análise de sensores remo-
tos e dados de campo. Destacam-se os falhamentos 
transcorrentes destrais que seccionam as serranias 
locais. Estes apresentam direção E-W a NE-SW, por 
vezes com rejeitos quilométricos, como se vê na por-
ção sul da Serra do Caparro (Figura 7.2) e em trechos  
da Serra do Tunuí.

As sucessões metareníticas, que apresentam alta 
resistência ao intemperismo e erosão, formam excelentes 
exposições das principais estruturas que compõem o arca-
bouço tectônico de uma região, expondo, até mesmo via 
investigação remota, as direções das camadas e sentidos 
dos mergulhos. A fim de se entender melhor a estrutu-
ração da área estudada, deve-se olhar para um pouco 
além dos seus limites, onde se destacam as serras do 
Tunuí, Macaco e Caparro, com sua continuação ao longo 
do território colombiano (Figura 7.3). Cada uma dessas 
feições orográficas mostra um padrão estrutural distinto, 
embora façam parte da mesma unidade litoestratigráfica 
e compartilhem o mesmo histórico geotectônico.

A Serra do Tunuí, localizada no centro da área estu-
dada, tem 34 km de extensão e uma orientação prefe-
rencial que varia de N20°E a N50°E e mergulhos para 
sudeste (Figura 7.3). Em sua porção mais meridional, 
ela apresenta um trecho com cerca de 5 km que se 
inflexiona segundo a direção N-S, depois ela retoma sua 
orientação principal.

Figura 7.2 - Falha destral com rejeito superior a um quilômetro localizada na porção sul da Serra do Caparro.
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A Serra do Macaco, divisor natural entre Brasil e 
Colômbia, situa-se dentro do território brasileiro 10 km  
a leste do limite do Projeto (Figura 7.3). Com estrutu-
ração ligeiramente dobrada, se assemelha a um bume-
rangue com cerca de 8 km de extensão e possui direção 
de camadas que varia de N30°W a N70°W mergulhando 
para nordeste.

A Serra do Caparro se estende por 30 km no Bra-
sil e mais 60 km adentrando o território colombiano.  
Em uma configuração mais complexa que as demais, 
ela apresenta uma direção principal que vai de N20°W 
a N10°E com mergulho das camadas para leste. Há uma 
variação maior de direção dos lineamentos nessa serra, 
mas se destacam mais duas direções secundárias, uma 
em N45°E e outra variando de E5°S e E25°S (Figura 7.3).

Essa maior variação de direção das estruturas exi-
bida no diagrama de roseta da Serra do Caparro está 
relacionada a dobras e padrões de interferência de 
dobras nas camadas de metarenitos. A Figura 7.4 for-
nece uma interpretação estrutural feita com base em 
uma imagem de relevo sombreado, que realça a atitude 

das camadas geológicas. Grande parte das camadas 
apresenta direção próxima a N-S e mergulho para leste. 
Contudo, essa serra apresenta diversos padrões estru-
turais, indicando uma maior complexidade em sua  
história deformacional.

Foram observados diversos possíveis tipos de 
dobramentos (dobras apertadas, fechadas, em caixa 
e redobradas), com eixos mergulhando para NE, E, SE, 
N e NW. Destaca-se no centro da serrania uma grande 
estrutura redobrada que em visão aérea se assemelha a 
uma cúpula de cogumelo (Type-2 refold: dome-crescent- 
mushroom) segundo a classificação de Ramsey (1967), 
localizada na divisa internacional entre Brasil e Colômbia 
com a sua porção sudoeste dentro do território brasileiro 
(Figura 7.4). Esse tipo de Figurade interferência sugere 
que o plano axial e o eixo de uma dobra preexistente 
foram dobrados, mas há de se ter cuidado ao buscar 
interpretações muito assertivas, pois os padrões de 
interferência de dobras frequentemente parecem ser 
mais complexos do que a própria geometria tridimen-
sional da estrutura (THIESSEN, 1986).

Figura 7.3 - Mapa de lineamentos morfoestruturais positivos (cristas de serra) traçados em imagem de  
relevo sombreado. Os lineamentos positivos e roseta em verde são referentes a Serra do Caparro; lineamentos 

positivos e roseta em amarelo são referentes a Serra do Macaco; lineamentos positivos e roseta em  
vermelho são referentes a Serra do Tunuí.
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7.2. GEOLOGIA ESTRUTURAL

Durante a execução dos trabalhos de campo foram 
medidas diversas estruturas geológicas, tais como: 
foliação metamórfica, lineação de estiramento mine-
ral, zonas de cisalhamento, fraturas, atitude de diques e  
veios, entre outras.

Verifica-se uma foliação mais antiga (S1) que se 
expressa nos metagranitoides do Complexo Caua-
buri e em alguns gnaisses e migmatitos paraderivados 
do Complexo Taiuaçu-Cauera. Nos metagranitoides  
essa estrutura é bem preservada, sendo formada 
pelo alinhamento de cristais de biotita e hornblenda  
segundo um plano de foliação metamórfica (Figura 7.5A).  

Nessas rochas a foliação apresenta morfologia espaçada, 
irregular e anastomosada, característica de metagrani-
toides (PASSCHIER e TROUW, 2005). Nos metamorfitos 
de alto grau do Complexo Taiuaçu-Cauera essa estru-
tura pode estar preservada em alguns afloramentos, 
embora o mais comum seja que esteja obliterada em 
diferentes graus por uma estruturação de geração pos-
terior S2 (Figura 7.5B, C, D e F). Em geral, essa estrutura 
S1 apresenta atitudes medidas em campo com dire-
ção aproximadamente E-W e mergulhos com elevado 
grau de inclinação para os dois sentidos (Figura 7.6A).  
No extremo norte da área alguns afloramentos apresen-
tam foliação N-S, que provavelmente está relacionada a 
uma foliação de borda do batólito.

Figura 7.4 - Interpretação remota das estruturas geológicas da Serra do Caparro com base em  
imagem de relevo sombreado (SRTM).



| 101 |

|Terras Indígenas do Noroeste do Amazonas: geologia, geoquímica e cadastramento mineral na Região do Tunuí - Caparro|

A segunda geração de foliação metamórfica (S2) 
não é notória nas rochas ortoderivadas aflorantes na 
área, sendo bastante marcante nas rochas do Complexo 
Taiuaçu-Cauera e da Formação Tunuí. Pode se apresentar 
como foliação dada pela orientação de cristais micáceos 
ou como bandamento gnáissico (Figura 7.5B, C, D, E e F). 
Na porção meridional e central da área, nos arredores 
da Serra do Tunuí, essa estrutura se orienta segundo 
direção aproximadamente NE-SW, sendo que as rochas 
metapsamopelíticas apresentam mergulhos moderados 

para SE, enquanto os metamorfitos de alto grau têm 
mergulhos com elevado grau para SE e NW (Figura 7.6B).  
Na porção setentrional, junto a Serra do Caparro, a dire-
ção desses planos de foliação se aproxima a N-S.

Também foram observadas zonas de cisalhamento 
milimétricas a centimétricas em escala de afloramento 
(Figura 7.5C). Essas zonas cisalhamento tendem a se dis-
por paralelamente aos planos de foliação S1 e S2 e, em 
geral, se limitam a atingir poucos milímetros de espessura, 
apresentando cinemática destral e sinistral (Figura 7.6C).

Figura 7.5 - Principais estruturas geológicas reconhecidas em campo. (A) Foliação S1 desenvolvida em rocha 
ortoderivada do Complexo Cauaburi no ponto TM-55; (B) Foliação S1 dobrada por foliação S2 paralela à  

(C) Zona de cisalhamento de espessura milimétrica em migmatito do ponto TM-16; (D) Foliação S1 dobrada  
por foliação S2 em paragnaisse do ponto TM-33; (E) Foliação S2 em paragnaisse do ponto TM-08;  

(F) Com pouca preservação da foliação pretérita S1.
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C D

E F
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As sucessões metareníticas da Formação Tunuí care-
cem de um estudo mais detalhado e de análise estrutural 
que disponha de razoável volume de medições realizadas 
ao longo das serranias que afloram na região, o que não 
pôde ser atingido, em função da escala de trabalho e 
condições de acesso. Nos poucos trechos acessados, 
algumas diferenças entre a estruturação das serras do 
Tunuí e do Caparro são observadas.

Na Serra do Tunuí, nas camadas em que ocorre inter-
calação de rochas metareníticas com níveis micáceos 
e níveis mais quartzosos, a foliação (S2) é subparalela 
ao acamadamento. Nos trechos onde essa intercalação 

ocorre, é possível, em nível fractal, identificar camadas 
com dobras suaves e abertas, mergulhando para sudeste 
(Figura 7.7A e B). Na cachoeira do Tunuí, essas camadas 
se mostram afetadas por falhamentos normais orto-
gonais às camadas (Figura 7.7A). Há também espessas 
camadas de metarenito maciço, no qual essas estruturas 
não se distinguem facilmente em nível de afloramento. 
Na sua extremidade meridional, onde o empilhamento 
do pacote metassedimentar é menos espesso, os mer-
gulhos podem ficar mais elevados, chegando a 70°, e 
o acamadamento se dispõe paralelamente à foliação 
metamórfica (Figura 7.7A e B).

Figura 7.6 - Estereogramas com os dados estruturais obtidos em campo. A esquerda tem os pontos polares  
e a direita a concentração dos polares. (A) Medidas de foliação S1; (B) Medidas de foliação S2;  

(C) Medidas de zonas de cisalhamento.

A

B
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Figura 7.7 - (A e B) Estruturas geológicas reconhecidas nos metarenitos da Serra do Tunuí no ponto TM-67;  
(C e D, respectivamente) Estruturas dos metarenitos da Serra do Caparro, localidade  

“Serra do Abacaxi”, nos pontos TM-72 e TM-73.

A densa cobertura vegetal também dificulta a obser-
vação das estruturas que formam a Serra do Tunuí.  
Contudo, em uma observação a distancia das estruturas 
existentes nas serranias da região, se percebe que essas 
espessas camadas metareníticas apresentam mergulho 
para sudeste e formam dobras suaves, tendo trechos 
que se assemelham a rampas (Figura 7.8A). 

A Serra do Caparro mostra um dobramento mais 
intenso em sua porção norte, onde seus dois flancos 
se encontram. Porém, as suas escarpas, que se alon-
gam segundo a direção N-S, aparentam ter um padrão 
estrutural semelhante ao da Serra do Tunuí (Figura 7.8B). 

Interpreta-se que, com base no contexto orogênico 
da área e na estruturação das camadas metareníticas, 
as serranias locais se dispõem de modo a formar um 
relevo do tipo apalachiano (PRICE, 1931), cujo contato 
das escarpas a oeste se dá por falhamento de empurrão. 
Essa interpretação é condizente com uma tectônica 
compressional em nível crustal raso.

As estruturas rúpteis (Figura 7.9) mostraram uma 
grande dispersão de direções, geralmente com elevado 
grau de mergulho. Não se vê nenhuma preferência 
clara de atitude para os fraturamentos (Figura 7.10A).  
Alguns diques pegmatíticos se alojaram segundo plano de 
bandamento gnáissico da rocha hospedeira, com direção 

NE-SW e mergulho para SE (Figura 7.10B). Os veios de 
quartzo também não mostraram nenhuma atitude pre-
ferencial muito clara, porém há um predomínio segundo 
a direção NE-SW com mergulho para SE (Figura 7.10B).

7.3. METAMORFISMO

Os metagranitoides de composição quartzofelds-
pática, por serem pouco reativos, não são indicado-
res particularmente úteis para se analisar as condições 
de metamorfismo que foram impostas a uma região 
(BUCHER e GRAPES, 2011). Contudo, Passchier e Trouw 
(2005) relacionam feições microestruturais com condi-
ções metamórficas, associando-as a determinados inter-
valos de temperatura. Dessa forma, a análise petrográfica 
das rochas do embasamento ortoderivado revela algumas 
feições que indicam prováveis intervalos de tempera-
tura às quais foram submetidas. Além da geração de 
foliação metamórfica dada pelo alinhamento de biotita 
e hornblenda, a formação de subgrãos e deformação de 
maclas nos cristais de feldspato das rochas do Complexo  
Cauaburi e do Corpo Igarapé Tocandira indicam meta-
morfismo com temperaturas que podem ter atingido 
cerca de 600°C, em condições de fácies anfibolito (Figura 
6.7), provavelmente durante a orogenia calimiana (D2/M2).  

A B

C D
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Figura 7.8 - (A) Visada para norte da Serra do Tunuí e (B) Para sul da Serra do Caparro com destaque para a 
interpretação visual da estruturação das camadas segundo as linhas tracejadas em amarelo.

Figura 7.9 - Fratura e falha em lajedo no ponto TM-23 com falha apresentando rejeito centimétrico. (A) Destaca-se a 
presença de petroglifos; (B) Dique pegmatítico cortando dique aplítico no ponto TM-32; (C) Veio de quartzo leitoso 

espesso em lajedo no ponto TM-44; (D) Intensa venulação de quartzo dobrada em lajedo no ponto TM-20.
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Feições de deformação nos cristais de quartzo como 
extinção ondulante, contato serrilhado entre os grãos e 
migração de borda são indicativas de temperaturas mais 
baixas, que chegam até 400°C, podendo ser atribuídas a 
outro evento mais recente e que imprimiu menor grau 
metamórfico a essas rochas (D3/M3).

As rochas do Complexo Taiuaçu-Cauera apresentam 
mineralogia e feições petrográficas que podem ser rela-
cionadas diretamente a condições específicas de meta-
morfismo (BUCHER e GRAPES, 2011). Os paragnaisses 
apresentam assembleias minerais com álcali-feldspato, 
granada e/ou sillimanita em equilíbrio (Figura 6.24).  

Protólitos mais pobres em Fe podem também gerar 
biotita durante o metamorfismo. Essas paragêneses 
sugerem temperaturas entre 550°C e 750°C e pressões 
intermediárias, em condições de fácies anfibolito. Por se 
tratar de protólitos hidratados, a fusão parcial pode ter se 
iniciado por volta de 680°C (BUCHER e GRAPES, op. cit.).  
Veras et al. (2018) apresentaram dados de geotermobaro-
metria para as rochas do Complexo Taiuaçu-Cauera, refe-
rentes ao metamorfismo do evento calimiano (D2/M2), 
em que o geotermômetro andesina-edenita apresentou 
temperaturas entre 746°C e 780°C. Também se estimou 
valores de pressão entre 4,5 e 4,85 kbar. Caneiro et al. 
(2017) afirmam que o o evento D2/M2 teria alcançado 
condições anatéticas, em que as feições metamórficas 
do evento D1/M1 teriam sido obliteradas.

No sudeste da área, a rocha silicática com carbonato 
apresenta paragênese de hornblenda, epidoto e álcali- 
feldspato, que indica condições de fácies metamórfica 
epidoto-anfibolito (transicional). O andaluzita-quartzo- 
muscovita xisto também sugere temperaturas mais baixas 
do que os demais litotipos dessa unidade, onde o alumi-
nossilicato formado é a andaluzita ao invés da sillimanita.

A composição dos protólitos sedimentares da For-
mação Tunuí atuou como fator determinante para a não 
formação de assembleias minerais diagnósticas de fácies 
metamórficas. Os metarenitos, quimicamente inertes, 
não apresentam paragêneses metamórficas. Contudo, 
destaca-se que a análise microtextural indica que o meta-
morfismo é menos elevado nas rochas da Serra do Caparro 
do que na Serra do Tunuí, onde feições de deformação 
em grãos de quartzo mostram que a temperatura durante 
metamorfismo pode ter superado os 400°C (Figura 6.22).

O metamorfismo em toda a porção sul da área é mais 
bem definido, dada à abundância das rochas metassedi-
mentares do Complexo Taiuaçu-Cauera. Na porção norte, 
o Corpo Serra do Diabo constitui o principal indicador 
das condições de metamorfismo local, uma vez que sua 
composição máfica, bastante reativa, proporciona a for-
mação de minerais diagnósticos de fácies metamórfica 
epidoto-anfibolito, transição entre fácies xisto verde e 
anfibolito. Deve-se ter em mente que a presença de água 
é essencial para se iniciar o metamorfismo, sobretudo 
em rochas máficas formadas em elevadas temperaturas. 
Essa hidratação pode ser atribuída à atividade hidroter-
mal em um ambiente de arco magmático ou durante o 
metamorfismo orogênico, onde a deformação também 
facilita a entrada de água (BUCHER e GRAPES, 2011, p. 
341, tradução livre).

Chama-se atenção para um afloramento de rocha 
quartzofeldspática deformada, rica em granada, sillima-
nita e crisoberilo (Figura 6.32) em contato com parag-
naisse, localizada no sudeste da área. A formação do 
crisoberilo é usualmente explicada pela dessilificação 
do pegmatito devido à interação do mesmo com uma 
rocha hospedeira rica em Al2O3 (ČERNÝ e ERCIT, 2005). 

A

B

Figura 7.10 - Estereogramas com os dados polares das  
estruturas rúpteis medidas em campo, respectivamente  

(A) Fraturas e (B) Diques e veios.
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Franz e Morteani (1984) demonstram a possibilidade de 
formação metamórfica de crisoberilo pela deformação de 
pegmatitos ricos em berilo em condições de médio a alto 
grau metamórfico. Beurlen et al. (2013) expressam essa 
transformação metamórfica na reação berilo + albita + 
muscovita → crisoberilo + quartzo + sillimanita + fluido 
+ álcalis. GREW et al. (2000) identificou ocorrências de 
crisoberilo supostamente formado durante fusão parcial 
de rocha metapelíticas em ambiente metamórfico de 
alto grau na Antártica. No caso em estudo, é possível 
que o protólito dessa rocha tenha sido um pegmatito 
relacionado à granitogênese Estateriana (Corpo Igarapé 
Tocandira) e que fora metamorfisado durante a orogenia 
Calimiana (Orógeno Içana).

Os granitoides mais jovens, pertencentes a Suíte Rio 
Içana, não apresentam paragênese metamórfica. Toda-
via, o quartzo apresenta feições de deformação, como 
extinção ondulante, formação de subgrãos, migração 
de borda e contato interlobado. Essa deformação é 
relacionada ao Evento K’Mudku (D3/M3), que é posterior 
a cristalização dessas rochas.

7.4. EVOLUÇÃO CRUSTAL

Lima e Pires (1985) posicionam as rochas ortoderiva-
das (magmatismo cálcio-alcalino de alto-K) do Complexo 
Cauaburi como embasamento geológico da área, for-
mado durante a Orogenia Cauaburi ao longo do período 
Orosiano-Estateriano (ALMEIDA et al., 2013), no inter-
valo de 1,81 a 1,78 Ga. Um embasamento ortoderivado 
mais jovem, de idade Estateriana (1,74 - 1,70 Ga), é des-
crito mais a oeste, fora da área de estudo, na região do 
alto curso do rio Uaupés (ALMEIDA, 2006). Essas rochas 
foram agrupadas no Complexo Querari, cujos protóli-
tos variam de dioritos a monzogranitos e possuem qui-
mismo cálcio-alcalino de médio a alto-K, localmente de 
natureza juvenil, tendo sido geradas durante a Orogenia  
Querari (ALMEIDA et al., 2013).

Durante o Calimiano, entre 1,52 e 1,48 Ga, um evento 
denominado Orogenia Içana, marcaria a existência de um 
ambiente colisional, caracterizado por metamorfismo de 
alto grau e fusão crustal em larga escala. Esse processo 
colisional pode ter sido responsável pela amalgamação 
dos arcos magmáticos continental (Arco Cauaburi) e 
de ilha (Arco Querari), resultando no fechamento das 
bacias relacionadas a esses arcos, com consequente 
deformação e metamorfismo das rochas metassedimen-
tares da região das litofácies Tunuí-Caparro e Taiuaçu- 
Cauera, segundo a concepção de Almeida et al. (2013)  
para a Formação Tunuí. 

Contudo, Veras et al. (2018) entendem que a colo-
cação dos granitoides do Complexo Cauaburi foi conco-
mitante com uma deformação pré-Calimiana que teria 
afetado os metamorfitos paraderivados de alto grau 
metamórfico (Taiuaçu-Cauera), cuja sedimentação é 

considerada pré-arco magmático Orosiano-Estateriano. 
Esse evento metamórfico-deformacional mais antigo 
(~1,78 Ga) teria gerado uma foliação de fluxo magmático 
durante o magmatismo sin-tectônico do complexo e mig-
matizado rochas sedimentares pré-existentes. Portanto, 
segundo Veras et al. (op. cit.), essas rochas metassedi-
mentares não fariam parte da Formação Tunuí, sendo 
uma bacia mais antiga que o próprio Complexo Cauaburi. 

Ambos os trabalhos (ALMEIDA et al., 2013, VERAS  
et al., 2018) relatam um evento Ectasiano, de baixa tem-
peratura, denominado Evento K’Mudku, expresso por 
zonas de cisalhamento de direção NE-SW relacionadas 
a um retrabalhamento intracontinental. 

Com base nos estudos realizados neste Projeto, 
entende-se que o primeiro evento tectonometamór-
fico da área é a Orogenia Cauaburi (D1), responsável pela 
geração das rochas do Complexo Cauaburi e deforma-
ção/metamorfismo dos protólitos sedimentares agora 
agrupados no Complexo Taiuaçu-Cauera, culminando 
na geração de granitoides do tipo-S (Corpo Igarapé  
Tocandira). Sua estruturação mais marcante é dada por 
uma foliação (S1) com direção entre E-W e ENE-WSW, 
tendo mergulhos subverticais.

A paleobacia Taiuaçu-Cauera possui idade máxima de 
deposição em ~1.819 Ma, e a idade de ~1.794 Ma, interpre-
tada como de anatexia, marca sua idade mínima. Essa ana-
texia gerou o Corpo Igarapé Tocandira há 1.790,5 ± 4,5 Ma. 
As idades de proveniência da paleobacia encontradas 
(2.099-1.818 Ma) sugerem que a área fonte é o emba-
samento similar existente na Colômbia e/ou Venezuela, 
situados geograficamente mais a norte (BOGOTÁ, 1981; 
GAUDETTE e OLZEWSKI, 1985). Tendo em vista que o 
registro mais antigo para as rochas do Complexo Cauaburi 
é de 1.810 ± 9 Ma (SANTOS et al., 2000), interpreta-se 
que a sedimentação não esteve relacionada ao Arco 
Magmático Cauaburi e ocorreu em uma fase precursora 
a sin-tectônica do arco.

O Corpo Serra do Diabo possui protólitos máficos 
(gabros e dioritos) de natureza cálcio-alcalina, meta-
morfizados na transição entre fácies xisto verde e anfi-
bolito. Os dados geoquímicos sugerem que essas rochas 
tenham sido formadas em ambiente de arco magmático, 
portanto, interpreta-se que representam o magmatismo 
cálcio-alcalino inicial da Orogenia Cauaburi (D1).

A estruturação S2 é geralmente mais penetrativa do 
que a estruturação S1, e está representada dominante-
mente por uma foliação metamórfica de direção NE-SW e 
mergulhos de alto ângulo, principalmente para SE, sendo 
relacionada a um evento (D2) denominado Orogenia Içana 
(ALMEIDA et al., 2013). No norte da área fica evidente 
a inflexão dessa estruturação para uma direção aproxi-
madamente N-S. Não se observou nenhuma estrutura 
marcante relacionada a esse evento (D2) no embasamento 
ortoderivado, embora apareça impressa fortemente nas 
rochas do Complexo Taiuaçu-Cauera e da Formação Tunuí.  
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Essa orogenia teria sido responsável pelo soerguimento 
regional, representado atualmente pelas serranias locais 
(Tunuí, Caparro e Macaco), provavelmente a partir de 
frentes de empurrão nas sequências metareníticas.  
A Suíte Rio Içana representaria o magmatismo de deri-
vação crustal sin a tardi-orogênico (D2), gerado a partir 
da fusão parcial do embasamento orto e paraderivado.  
A Suíte Inhamoin corresponderia aos granitoides de 
colocação pós-orogênica, associado ao colapso deste oró-
geno, em contexto similar ao magmatismo caledoniano.

A Formação Tunuí representa uma possível bacia 
continental ou orogênica, tendo como embasamento e 
áreas fontes os dois complexos citados acima. A colisão 
entre os arcos Cauaburi e Querari durante o Calimiano 
teria afetado toda a área, imprimindo nova deforma-
ção no Complexo Taiuaçu-Cauera e deformando pela 
primeira vez os metassedimentos da Formação Tunuí, 
além de gerar a granitogênese colisional (suítes Rio Içana 
e Inhamoin). As rochas da Formação Tunuí, durante a 
Orogenia Içana, estariam em um nível crustal superior 
às do Complexo Taiuaçu-Cauera, o que explica as dife-
renças no tipo de estruturas compressionais e no grau 
metamórfico das duas unidades.

É importante ressaltar que a presença de efeitos 
de sobreposição de estruturas na Serra do Caparro não 
implica necessariamente na formação em diferentes even-
tos, haja vista que a progressão da deformação em um 
único evento é capaz de gerar esses padrões estruturais. 

Após a Orogenia Içana (Calimiano), ainda durante o 
Mesoproterozoico (Ectasiano), o Evento K’Mudku (BARRON, 
1966; GIBBS e BARRON, 1993; ALMEIDA et al., 2013) 
representa na área o reflexo intracontinental dos pro-
cessos orogênicos distais do final da construção da mar-
gem ocidental do Cráton Amazônico (Supercontinente 
Rodínia). Esse evento (D3) se expressa na área estudada 
por zonas de cisalhamento quilométricas, que tendem 
a ter direção ENE-WSW e cinemática destral no norte 
e sinistral no sul. Provavelmente se tem a reativação de 
parte das estruturas S1 e S2 na formação dessas zonas 
de cisalhamento. Esse evento gerou deformação em 
condições de baixo grau metamórfico nas rochas que 
compõe a área. A deformação ficou preservada nas fei-
ções microtexturais dos grãos de quartzo em todas as 
unidades litoestratigráficas proterozoicas.

A deposição dos sedimentos cenozoicos indiferencia-
dos cobriu uma ampla área da região do alto Rio Negro, 
porém não se tem a idade precisa desses depósitos. 
Entende-se que essa sedimentação psamítica pouco 
espessa deva ter ocorrido em uma paisagem distinta da 
observada atualmente, provavelmente num contexto 
de ambiente de savana (HAFFER e PRANCE, 2002), onde 
se é mais propício à acumulação de areia por processos 
eólicos. Todavia, essa análise é pouco fundamentada 
e se deve estudar a bacia mais detalhadamente para 
se afirmar precisamente seu ambiente deposicional,  
idade e composição.
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8. MAPEAMENTO GEOQUÍMICO E MINERALOMÉTRICO

O mapeamento geoquímico e mineralométrico da 
região Tunuí-Caparro foi realizado com o objetivo de 
determinar o background geoquímico da área, localizar 
possíveis contaminações antrópicas e naturais, auxiliar 
no mapeamento geológico e na delimitação de unida-
des não mapeadas, e identificar regiões com indícios 
de mineralizações.

8.1. ÁGUA

Dados de 144 amostras de água foram utilizados 
para o tratamento estatístico (Figura 8.1). Os oito ele-
mentos (Al, Fe, Mg, Na, Si, K, Ca e Cl-) que tiveram mais 
de 50% de valores acima dos seus respectivos limites de 

quantificação, além dos parâmetros físico-químicos pH 
e condutividade elétrica, tiveram suas classes definidas 
pelos box-plots. Os mapas de pontos são apresentados 
no Anexo 1. A Tabela 8.1 apresenta o sumário estatístico 
dos dados de água.

Para os elementos/íons constantes na Resolução 
CONAMA 357/2005, suas concentrações foram compa-
radas com o valor máximo permitido (VMP) por esta dire-
triz, que dispõe sobre a classificação dos corpos de água 
e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem 
como estabelece as condições e padrões de lançamento 
de efluentes. Os parâmetros da Classe 1 foram utilizados 
como referência. A Tabela 8.2 apresenta o VMP para águas 
classe 1 dos elementos mencionados na citada Resolução.

Figura 8.1 - Mapa de pontos de amostragem de água.
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Tabela 8.1 -  Sumário estatístico dos dados de água. Em azul, os elementos cujas classes serão apresentadas em mapa.

PARÂMETRO/
ELEMENTO 

MEDIDAS 
ACIMA DO LQ

MEDIDAS ACIMA 
DO LQ (%)

COEFICIENTE DE 
VARIAÇÃO (%) MÉDIA MÍNIMO 1º QUARTIL MEDIANA 3º QUARTIL LIMIAR DE 

3ª ORDEM
LIMIAR DE 
2ª ORDEM 

LIMIAR DE 
1ª ORDEM MÁXIMO

Al mg/L 143 99,31 54,17 0,155 0,008 0,093 0,156 0,200 0,360 0,520  - 0,516

Fe mg/L 143 99,31 40,71 0,159 0,005 0,114 0,159 0,192 0,310 0,427  - 0,352

Mg mg/L 144 100,00 59,38 0,093 0,012 0,054 0,086 0,126 0,234 0,342  - 0,321

Na mg/L 139 96,53 51,85 0,299 0,050 0,174 0,283 0,381 0,693 1,005  - 0,996

Si mg/L 137 95,14 46,67 1,618 0,250 1,164 1,497 2,077 3,446 4,816  - 3,779

K mg/L 120 83,33 55,64 0,207 0,050 0,137 0,192 0,280 0,495 0,711  - 0,685

Ca mg/L 111 77,08 62,98 0,208 0,050 0,113 0,180 0,310 0,607 0,903  - 0,583

Zn mg/L 55 38,19 102,69 0,012 0,005 0,005 0,005 0,015 0,030 0,045  - 0,074

Ba mg/L 28 19,44 44,33 0,006 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005  - 0,022

V mg/L 1 0,69 11,82 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003  - 0,006

Sb mg/L 1 0,69 10,48 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001  - 0,002

Ti mg/L 6 4,17 27,26 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003  - 0,007

B mg/L 0 0,00 0,00 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050  - 0,050

Co mg/L 0 0,00 0,00 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005  - 0,005

Cr mg/L 0 0,00 0,00 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005  - 0,005

Cu mg/L 0 0,00 0,00 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008  - 0,008

Li mg/L 0 0,00 0,00 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003  - 0,003

Mn mg/L 0 0,00 0,00 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005  - 0,005

Mo mg/L 0 0,00 0,00 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005  - 0,005

Ni mg/L 0 0,00 0,00 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005  - 0,005

Sr mg/L 0 0,00 0,00 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005  - 0,005

As mg/L 0 0,00 0,00 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001  - 0,001

Cd mg/L 0 0,00 0,00 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001  - 0,001

Pb mg/L 0 0,00 0,00 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003  - 0,003

Se mg/L 0 0,00 0,00 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003  - 0,003
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 Tabela 8.1 - Sumário estatístico dos dados de água. Em azul, os elementos cujas classes serão apresentadas em mapa (continuação).

PARÂMETRO/
ELEMENTO 

MEDIDAS 
ACIMA DO LQ

MEDIDAS ACIMA 
DO LQ (%)

COEFICIENTE DE 
VARIAÇÃO (%) MÉDIA MÍNIMO 1º QUARTIL MEDIANA 3º QUARTIL LIMIAR DE 

3ª ORDEM
LIMIAR DE 
2ª ORDEM 

LIMIAR DE 
1ª ORDEM MÁXIMO

Sn mg/L 0 0,00 0,00 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005  - 0,005

Cl- mg/L 75 52,08 141,82 0,062 0,005 0,005 0,049 0,086 0,207 0,328 0,450 0,719

SO4
2- mg/L 58 40,28 127,10 1,800 0,005 0,005 0,105 2,950 7,368 11,785  - 8,720

HCO3
- mg/L 4 2,78 49,37 2,046 1,130 1,325 1,808 2,768 4,931 7,095  - 3,440

pH 144 100,00 10,20 4,364 3,400 4,100 4,375 4,550 5,225 5,900  - 5,900

Condutividade (µS/cm) 144 100,00 44,40 17,272 5,200 11,205 16,000 22,405 39,205 56,005  - 36,400
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Tabela 8.2 -  Valores de referência para águas  
classe 1 da Resolução CONAMA 357/2005

PARÂMETRO/
ELEMENTO UNIDADE VALOR MÁXIMO 

PERMITIDO

pH - 6 a 9

Oxigênio Dissolvido mg/L >5

Cloreto (Cl-) mg/L 250

Sulfato (SO4
2-) mg/L 250

Al mg/L 0,1

As mg/L 0,01

B mg/L 0,5

Ba mg/L 0,7

Be mg/L 0,04

Cd mg/L 0,001

Co mg/L 0,05

Cr mg/L 0,05

Cu mg/L 0,009

Fe mg/L 0,3

Li mg/L 2,5

Mn mg/L 0,1

Ni mg/L 0,025

Pb mg/L 0,01

Sb mg/L 0,005

Se mg/L 0,01

U mg/L 0,02

V mg/L 0,1

Zn mg/L 0,18

Figura 8.2 - Mapas de distribuição de concentrações de Al (A) e Fe (B) em amostras de água  
na Bacia do Rio Içana.

Para os poucos valores de pH e condutividade elétrica 
que não puderam ser medidos em campo em alguns 
pontos, por problemas nos equipamentos, foram assu-
midos aqueles medidos em laboratório.

As amostragens foram realizadas, entre os meses de 
setembro e novembro, durante o período da vazante na 
região, com chuvas esparsas e nível de água dos rios e 
igarapés variando de normal a baixo. A região do Alto 
Rio Negro, porém, é de cabeceira e possui dinâmica 
diferente do restante da bacia do rio Negro, passando 
por repiquetes com rápidas subidas do nível da água em 
resposta a chuvas mais fortes e momentâneas. Os rios 
e igarapés amostrados possuem águas com turbidez 
baixa, variando de 0,02 a 5,11 u T. As medições in situ 
revelaram valores de pH ácido, variando entre 3,4 e 5,9, 
de condutividade elétrica muito baixa, entre 5,2 e 36,4 
μS/cm, e temperatura entre 23,8 e 29,6 °C. 

Anomalias positivas de primeira ordem, em relação 
ao background da área do Projeto, foram identificadas 
apenas no íon cloreto. Para todos os elementos/íons, os 
valores mais baixos tendem a aparecer nas bacias que 
drenam os Depósitos arenosos indiferenciados.

O Al (Figura 8.2A) apresentou concentrações acima 
do VMP para águas doces classe 1 (0,1 mg/L) em cerca 
de 72% dos resultados que representam as bacias que 
drenam as áreas de rochas cristalinas e paraderivadas, 
principalmente, na margem esquerda do Rio Içana.  
Uma área menor que apresentou valores acima do VMP 
corresponde às bacias da margem direita do rio Cuiari, 
na parte norte da área, que drenam, principalmente, 
Depósitos arenosos indiferenciados. 

A B
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Figura 8.3 - Mapas de distribuição de concentrações de Mg (A) e Na (B) em amostras de água  
na Bacia do Rio Içana.

Valores acima do VMP para o Al são naturalmente 
observados nas águas pretas ácidas da bacia do rio Negro, 
na região amazônica, e raramente representam influên-
cias antrópicas.

Com relação às classes definidas pelo box-plot, qua-
tro bacias apresentaram anomalias positivas de terceira 
ordem (0,322 a 0,516 mg/L). Três delas situam-se na 
porção sul da área, nas margens do igarapé Umacá, e 
drenam substrato de granitos crustais da Suíte Rio Içana 
e paragnaisses do Complexo Taiuaçu-Cauera, rochas que 
possuem aluminossilicatos com consequentes altos teores 
de Al2O3. A outra bacia é representada por um igarapé, 
localizado a sul do 7° PEF e cortado pela estrada que dá 
acesso a esse pelotão, que drena rochas paraderivadas da 
Formação Tunuí e possui o maior valor de Al (0,516 mg/L).

Concentrações acima do VMP para águas doces 
classe 1 (0,3 mg/L) foram observadas para o Fe (Figura 
8.2B) em 4 bacias. Uma delas drena os granitoides do 
Complexo Cauaburi na margem direita do igarapé Matiri, 
e as outras três margeiam o Rio Içana e estão sobre os 
Depósitos arenosos indiferenciados. Valores de Fe acima 
do VMP são naturalmente observados nas águas pretas 
ácidas da bacia do rio Negro, na região amazônica, e não 
representam problemas ambientais, o que, aliado ao 
que ocorre com as concentrações de Al, indica que os 
valores da CONAMA 357/2005 devem ser regionalizados 
e não utilizados indistintamente para todas as bacias 
hidrográficas do país.

Pelo tratamento estatístico foram identificadas três 
bacias com anomalia positiva de terceira ordem (0,306 a 
0,352 mg/L) de Fe, sobre o Complexo Cauaburi e sobre 
os Depósitos arenosos indiferenciados. Diversas bacias 
associadas às serras do Tunuí e Caparro, onde aflora da 
Formação Tunuí, apresentam concentrações significantes 
(0,193 a 0,306 mg/L).

Os cátions maiores, Na, K, Ca e Mg, não possuem 
valores de referência na CONAMA 357/2005 e, de qual-
quer modo, registraram concentrações muito reduzidas 
na área de estudo, sempre inferiores a 1 mg/L.

O Mg (Figura 8.3A) apresentou anomalias positivas 
de terceira ordem (0,228 a 0,321 mg/L) em três bacias. 
Aquela com águas mais enriquecidas em Mg drena a área 
de afloramento das rochas máficas da unidade Corpo 
Serra do Diabo, que possuem teores intermediários de 
MgO que devem ter contribuído para essa maior con-
centração nas águas. As outras duas bacias drenam gra-
nitoides do Complexo Cauaburi, uma na margem direita 
do rio Cuiari e a outra na margem direita do Rio Içana, 
entre as comunidades São José (jusante) e Santa Rosa 
(montante). Nessas rochas a contribuição de Mg deve 
provir dos anfibólios que compõe sua mineralogia.

Para o Na (Figura 8.3B) foram obtidas anomalias positi-
vas de terceira ordem (0,681 a 0,995 mg/L) em duas bacias, 
uma associada aos Depósitos arenosos indiferenciados e a 
outra aos granitoides do Complexo Cauaburi, rochas que 
possuem plagioclásio em sua composição mineralógica. 
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Figura 8.4 - Mapas de distribuição de concentrações de Si (A) e K (B) em amostras de água  
na Bacia do Rio Içana.

Diferente da maioria dos elementos analisados, o Na 
apresentou valores de background em algumas bacias 
sobre os Depósitos arenosos indiferenciados, na margem 
direita do Rio Içana.

O Si (Figura 8.4A) foi o elemento que apresentou as 
maiores concentrações em águas fluviais da área, com 
teores de até 3,779 mg/L. Foram identificadas anomalias 
positivas de terceira ordem (3,323 a 3,779 mg/L) em três 
bacias. Uma das bacias, que se situa na margem direita 
do rio Cuiari, próximo à comunidade Uariramba, drena 
o Complexo Taiuaçu-Cauera, e a outra drena os granitos 
crustais da Suíte Rio Içana, e se localiza no sul da área na 
margem esquerda do Rio Içana, próximo à comunidade 
Ambaúba. A terceira bacia possui o maior valor de Si 
dissolvido e drena as rochas quartzíticas da Formação 
Tunuí, aflorantes na Serra do Tunuí, na região central da 
área, à montante do 7°PEF e da comunidade Tunuí.

O K (Figura 8.4B) apresentou anomalias positivas de 
terceira ordem (0,471 a 0,685 mg/L) em duas bacias que 
coincidem com duas de anomalias de terceira ordem do 
Si. Uma das bacias, que se situa na parte sul da área na 
margem esquerda do Rio Içana, próximo à comunidade 
Ambaúba, está associada aos granitos da Suíte Rio Içana 
e provavelmente seu teor mais alto de K se deve à ocor-
rência de álcali-feldspato em pegmatitos dessa unidade. 
Isso é corroborado por dados de concentrado de bateia, 

da mesma bacia, que mostram concentração de minerais 
que podem ter origem em pegmatitos como crisoberilo, 
gahnita, cianita, monazita, topázio e turmalina. A outra 
bacia ocorre no centro da área, próximo à comunidade 
Uariramba, na margem direita do rio Cuiari, e se associa 
aos paragnaisses do Complexo Taiuaçu-Cauera. Os valo-
res mais baixos de K ocorrem nas bacias que drenam os 
Depósitos arenosos indiferenciados.

A faixa de valores do Ca (Figura 8.5A) foi definida pelo 
box-plot como background (< 0,05 - 0,582 mg/L). Trinta e 
seis bacias com concentrações significativas (0,310 a 
0,582 mg/L) de Ca estão associadas, principalmente, à 
Suíte Rio Içana e ao Complexo Cauaburi, na cabeceira 
do igarapé Matiri, em parte das bacias que alimentam o 
rio Cuiari e o igarapé Peguá. Algumas bacias associam-se 
aos paragnaisses do Complexo Tauiaçu-Cauera e aos 
Depósitos arenosos indiferenciados, nas margens do Rio 
Içana e no igarapé Umacá. Uma dessas bacias drena as 
rochas máficas do Corpo Serra do Diabo.

O íon cloreto (Cl-) (Figura 8.5B) apresentou valores 
extremamente baixos, inferiores a 0,72 mg/L, ou seja, 
muito abaixo do VMP pela CONAMA 357/2005 (250 mg/L). 
A concentração mais elevada (0,718 mg/L) representa uma 
anomalia positiva de primeira ordem e ocorre em uma 
bacia da margem esquerda do Rio Içana, na parte oeste 
da área, que drena paragnaisses e depósitos arenosos.  
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Figura 8.5 - Mapas de distribuição de concentrações de Ca (A) e do íon cloreto (B) em amostras de água  
na Bacia do Rio Içana.

Anomalias positivas de segunda ordem (0,329 a 0,450 
mg/L) ocorrem em duas bacias, uma que é afluente 
esquerdo do igarapé Peguá, no norte da área, e corta 
rochas do Complexo Cauaburi, outra que drena parag-
naisses e sedimentos arenosos, na parte oeste da área, 
na margem esquerda do Rio Içana. 

O pH (Figura 8.6A) das águas superficiais da bacia 
do Rio Içana é ácido, entre 3,4 e 5,9, e seus valores por-
tanto estão, em 100% das bacias amostradas, abaixo 
do valor mínimo permitido para águas doces classe 1 
da CONAMA 357/2005, que é de 6,0. Porém, a faixa de 
valores encontrada corresponde ao que naturalmente 
é observado nas águas superficiais ácidas da bacia do 
rio Negro, o que reforça a indicação de uma revisão nos 
valores da citada resolução. Os valores mais altos, entre 
5,1 e 5,9 (anomalias positivas de terceira ordem), ocor-
rem em oito bacias, uma delas, no norte da área, drena 
as rochas máficas do Corpo Serra do Diabo e as rochas 
quartzíticas da Serra do Caparro. As demais se associam 
aos granitoides do Complexo Cauaburi e da Suíte Rio 
Içana, e às paraderivadas do Complexo Taiuaçu-Cauera 
e da Formação Tunuí. Valores mais ácidos (3,40 e 3,49), 
classificados como anomalia negativa, foram medidos em 
duas bacias que drenam a Serra do Tunuí, onde afloram 
quartzitos da Formação Tunuí. 

Os valores de condutividade elétrica (CE) (Figura 
8.6B) das águas superficiais da região, como era de se 
esperar, são muito baixos, entre 5,20 e 36,40 μS/cm, 

reflexo direto da ínfima quantidade de sólidos dissolvidos 
nessas águas. Os valores mais altos (22,41 - 36,40 μS/cm) 
predominam nos Depósitos arenosos indiferenciados.

O Zn teve somente 38% das amostras com resultados 
acima do LQ e em, aproximadamente, 10% das amostras 
esse metal não foi detectado. As concentrações obtidas 
nas demais amostras foram muito baixas, entre 0,015 
e 0,074 mg/L, muito inferiores ao VMP da CONAMA 
357/2005 (0,18 mg/L). 

Elementos como Ba, V, Sb e Ti também apresentaram 
concentrações muito baixas e tiveram apenas entre 1 e 
15% de amostras com resultados quantificados. Ba, V e 
Sb não apresentaram concentrações próximas aos VMP 
da CONAMA 357/2005.

O íon sulfato (SO4
-2) também apresentou valores 

reduzidos, abaixo de 8,8 mg/L, muito inferiores ao VMP 
pela CONAMA 357/2005 (250 mg/L). 

A alcalinidade está representada pelas concentra-
ções de bicarbonato (HCO3-) e foi detectada em apenas 
quatro bacias, isso se deve ao pH ácido das águas da 
região. Nessas bacias onde o HCO3

- foi detectado, o pH 
é mais alto, entre 4,2 e 5,25.

Portanto, para os parâmetros analisados não foi 
detectada nenhuma contaminação antrópica nas águas 
superficiais da bacia do médio Rio Içana. Esse fato já era 
esperado em virtude da baixíssima ocupação humana 
e da ausência de atividades econômicas de impacto na 
região de estudo.
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Figura 8.6 - Mapas de distribuição de valores de pH (A) e condutividade elétrica em cursos da água; 
 (B) na Bacia do Rio Içana.

8.2. SOLO

Dados de 31 amostras de solo (Figura 8.7) foram 
utilizados para o tratamento estatístico. Os trinta e sete 
elementos que apresentaram mais de 50% de valo-
res detectados tiveram suas classes definidas pelos  
box-plots. A Tabela 8.3 apresenta o sumário estatístico 
dos dados de solo.

Onze elementos com mais de 70% dos valores abaixo 
do LD foram excluídos e não utilizados na análise biva-
riada. São eles: Au, As, Ca, Cd, Ta, Te, Li, Mg, S, W e Yb. 
A Tabela 8.4 apresenta a correlação de Spearman para 
os elementos restantes.

Para os elementos constantes na Resolução CONAMA 
420/2009, seus teores foram comparados com os valo-
res de referência estabelecidos nesta normativa, que 
dispõe sobre critérios e valores orientadores de qua-
lidade do solo em relação às atividades antrópicas 
(Tabela 8.5). Foram utilizados os Valores de Prevenção 
(VP), que representam os teores-limite no solo para 
cada elemento, de modo que ele seja capaz de susten-
tar as suas funções principais, tais como: servir como 
meio básico para sustentação da vida e de habitat para 
pessoas, animais, plantas e outros organismos vivos; 
manter o ciclo da água e dos nutrientes; servir como 
meio para a produção de alimentos e outros bens pri-
mários de consumo e proteger as águas superficiais e 
subterrâneas. Observou-se que nenhum dos elementos 

analisados apresentou teor acima do VP. Apenas o Cr, no 
ponto RM-L-5010A, localizado próximo à base da Serra 
do Caparro, em seu lado oeste, exibiu teor próximo, de 
74 ppm, ao valor orientador para prevenção (75 ppm).

Para os elementos Be, Li, Mn, Sn, U e V, que não 
constam na Resolução CONAMA 420/2009, foram utili-
zados os valores do Screening Quick Reference Table for 
Inorganic in sediment and soil da National Ocean and 
Atmospheric Administration (NOAA) Buchman (2008) 
(Tabela 8.5). Apenas Li, U e V apresentaram teores acima 
dos valores de referência. 

Quinze amostras apresentaram teores de Li (Figura 
8.8) acima do valor de referência (2 ppm) da NOAA  
(BUCHMAN, 2008). Esses teores provavelmente se devem 
à presença comum de pegmatitos na área, já que esse é 
um elemento frequentemente relacionado a pegmatitos. 
A maior parte das amostras foi coletada em áreas mape-
adas, por esse Projeto, como Complexo Taiuaçu-Cauera 
e Suíte Rio Içana, unidades de ocorrência de pegmatitos.

O U apresentou teores acima do valor de referência 
(5,0 ppm) da NOAA (BUCHMAN, 2008) em quatro amos-
tras, duas associadas ao Complexo Cauaburi e duas ao 
Complexo Taiuaçu-Cauera. Por ser um elemento também 
comum em granitos, pegmatitos e depósitos hidroter-
mais, é de se esperar que apareça em teor mais alto na 
região que possui rochas dessa natureza. Vale ressaltar 
que nos pontos amostrados o U não constitui ameaça 
radioativa nem é proveniente de ação antrópica.
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Figura 8.7 - Mapa de pontos de amostragem de solo.

O V apresentou, em quatorze amostras, valores acima 
da referência (42 ppm) da NOAA (BUCHMAN, 2008) (Figura 
8.9), principalmente associadas a áreas mapeadas como 
Complexo Cauaburi. Como o V substitui o Fe nos óxidos, 
piroxênio, anfibólios e micas, esses teores mais elevados 
podem provir dos minerais máficos comuns ao complexo 
e ainda podem ser evidência da presença de mais corpos 
máficos na região ainda não mapeados, visto que o Corpo 
Serra do Diabo está situado nessa mesma região. 

Para a comparação dos resultados das classes defi-
nidas pelo tratamento estatístico com as unidades geo-
lógicas e processos ambientais, procurou-se agrupar 
os elementos que possuem comportamentos geoquí- 
micos semelhantes. 

Os elementos Fe, Al e Ti são considerados imóveis 
quando submetidos às mais diversas condições ambientais 
e, portanto, estão enriquecidos em solos e sedimentos, 
pois são de difícil lixiviação. Na área do Projeto, todos 
eles apresentaram valores máximos iguais ao seu res-
pectivo background, e o Fe (Figura 8.10) foi o único a se 
aproximar, com um valor de 5,02%, da média da crosta 

continental superior (UCC = 5,4%). Concentrações sig-
nificativas de Fe (3,5% a 5,02%) aparecem, em maior 
parte no norte da área, em regiões mapeadas como 
Complexo Cauaburi, que compreende granitoides com 
hornblenda, epidoto, biotita e minerais opacos em sua  
composição mineralógica.

O Al (Figura 8.11) apresenta concentração máxima de 
9,56%, portanto, bem abaixo da UCC, que é de 15,4%. Teo-
res mais altos (6,90% a 9,56%) ocorrem na porção norte 
e oeste da área, principalmente, no Complexo Cauaburi e 
nos paragnaisses. O Ti (Figura 8.12), com teores variando 
de 0,01% a 0,04%, muito inferiores a UCC (0,64%), tem 
seus maiores valores (0,03% a 0,04%) associados às rochas 
ígneas (Complexo Cauaburi e Suíte Rio Içana).

O K (Figura 8.13) também apresenta valores muito 
baixos, menores do que a UCC, que é de 2,8%, o que é 
de se esperar, pois se trata de um elemento com alta 
mobilidade nas condições ambientais. Os valores máxi-
mos correspondem ao background (0,06% a 0,12%) e 
ocorrem principalmente em áreas mapeadas como Com-
plexo Taiuaçu-Cauera e Complexo Cauaburi.
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Tabela 8.3 -  Sumário estatístico dos dados de solo. Em azul, os elementos cujas classes foram definidas por box-plot.

PARÂMETRO/ELEMENTO MEDIDAS 
ACIMA DO LD

MEDIDAS ACIMA 
DO LD (%)

COEFICIENTE DE 
VARIAÇÃO (%) MÉDIA MÍNIMO 1º QUARTIL MEDIANA 3º QUARTIL LIMIAR DE  

3ª ORDEM
LIMIAR DE 2ª 

ORDEM MÁXIMO UCC

Au (ppb) 6 19,35 125,95 4,85 2,50 - - - - - 31,00 1,5

Ag (ppm) 22 70,97 100,61 0,04 0,01 0,01 0,03 0,06 0,14 0,23 0,16 0,053

Al (%) 31 100 60,86 4,51 0,05 1,81 4,68 6,89 14,51 22,13 9,56 15,4

As (ppm) 1 3,23 17,40 0,52 0,50 - - - - - 1,00 4,8

B (ppm) 0 0 0,00 - - - - - - - 5,00 17

Ba (ppm) 19 61,29 80,63 7,71 2,50 2,50 6,00 11,00 23,75 36,50 27,00 624

Be (ppm) 24 77,42 64,51 0,20 0,05 0,10 0,20 0,30 0,60 0,90 0,50 2,1

Bi (ppm) 30 96,77 173,96 0,46 0,01 0,13 0,26 0,53 1,13 1,73 4,49 0,16

Ca (%) 0 0 0,00 - - - - - - - 0,01 3,59

Cd (ppm) 3 9,68 27,40 0,01 0,01 - - - - - 0,01 0,09

Ce (ppm) 31 100 82,25 8,99 0,49 3,54 6,48 14,31 30,47 46,62 33,77 63

Co (ppm) 31 100 43,29 0,43 0,10 0,30 0,40 0,60 1,05 1,50 0,80 17,3

Cr (ppm) 31 100 83,47 25,06 5,00 8,00 17,00 43,00 95,50 148,00 74,00 92

Cs (ppm) 29 93,55 113,90 0,95 0,03 0,24 0,63 1,05 2,27 3,48 4,91 4,9

Cu (ppm) 31 100 55,31 2,84 0,60 1,70 2,90 3,60 6,45 9,30 7,90 28

Fe (%) 31 100 66,79 2,16 0,52 0,76 1,76 3,49 7,59 11,68 5,02 5,04

Ga (ppm) 29 93,55 57,07 17,41 0,05 7,80 17,80 24,40 49,30 74,20 38,80 17,5

Ge (ppm) 0 0 0,00 - - - - - - - 0,05 1,4

Hf (ppm) 28 90,32 62,72 0,28 0,03 0,09 0,30 0,41 0,89 1,37 0,72 5,3

Hg (ppm) 30 96,77 58,99 0,14 0,01 0,08 0,13 0,18 0,33 0,48 0,37 0,05

In (ppm) 21 67,74 69,08 0,04 0,01 0,01 0,03 0,06 0,14 0,21 0,09 0,056

K (%) 27 87,1 81,81 0,03 0,01 0,01 0,03 0,05 0,11 0,17 0,12 2,8

La (ppm) 31 100 51,21 2,58 0,20 1,40 2,50 3,60 6,90 10,20 5,30 31

Li (ppm) 15 48,39 153,94 2,55 0,50 - - - - - 16,00 21

Lu (ppm) 24 77,42 51,99 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,04 0,05 0,03 0,31

Mg (%) 13 41,94 87,49 0,01 0,01 - - - - - 0,04 2,48
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Tabela 8.3 - Sumário estatístico dos dados de solo. Em azul, os elementos cujas classes foram definidas por box-plot (continuação).

PARÂMETRO/ELEMENTO MEDIDAS 
ACIMA DO LD

MEDIDAS ACIMA 
DO LD (%)

COEFICIENTE DE 
VARIAÇÃO (%) MÉDIA MÍNIMO 1º QUARTIL MEDIANA 3º QUARTIL LIMIAR DE  

3ª ORDEM
LIMIAR DE 2ª 

ORDEM MÁXIMO UCC

Mn (ppm) 31 100 36,68 54,00 12,00 41,00 52,00 66,00 103,50 141,00 101,00 1000

Mo (ppm) 31 100 52,26 0,83 0,15 0,53 0,75 1,31 2,48 3,65 1,60 1,1

Na (%) 0 0 0,00 - - - - - - - 0,01 3,27

Nb (ppm) 31 100 69,09 1,30 0,13 0,60 0,99 1,70 3,35 5,00 3,34 12

Ni (ppm) 24 77,42 60,52 1,01 0,25 0,60 0,90 1,50 2,85 4,20 2,40 47

P (ppm) 28 90,32 55,37 111,74 25,00 77,00 90,00 143,00 242,00 341,00 298,00 1500

Pb (ppm) 31 100 53,96 4,55 0,40 2,60 4,50 6,00 11,10 16,20 11,30 17

Rb (ppm) 31 100 98,00 3,43 0,20 1,00 2,60 4,20 9,00 13,80 14,00 84

Re (ppm) 0 0 0,00 - - - - - - - 0,05 0,198

S (%) 12 38,71 58,38 0,01 0,01 - - - - - 0,02 0,062

Sb (ppm) 11 35,48 63,26 0,04 0,03 - - - - - 0,12 0,4

Sc (ppm) 30 96,77 75,08 3,99 0,05 1,40 3,40 6,20 13,40 20,60 10,20 14

Se (ppm) 0 0 0,00 - - - - - - - 0,50 0,09

Sn (ppm) 30 96,77 58,59 2,71 0,15 1,70 2,50 3,80 6,95 10,10 6,90 2,1

Sr (ppm) 28 90,32 65,97 1,80 0,25 0,90 1,40 2,50 4,90 7,30 5,30 320

Ta (ppm) 1 3,23 49,13 0,03 0,03 - - - - - 0,10 0,9

Tb (ppm) 27 87,1 55,90 0,04 0,01 0,02 0,04 0,06 0,12 0,18 0,09 0,7

Te (ppm) 1 3,23 30,55 0,03 0,03 - - - - - 0,07 -

Th (ppm) 31 100 69,07 11,50 0,60 3,50 11,70 17,20 37,75 58,30 33,00 10,5

Ti (%) 26 83,87 61,05 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,04 0,05 0,04 0,64

Tl (ppm) 20 64,52 100,53 0,05 0,01 0,01 0,04 0,07 0,16 0,25 0,20 0,75

U (ppm) 30 96,77 83,45 2,52 0,03 0,80 2,48 3,04 6,40 9,76 9,28 2,7

V (ppm) 29 93,55 85,07 43,29 0,50 16,00 38,00 65,00 138,50 212,00 158,00 97

W (ppm) 14 45,16 187,29 0,27 0,05 - - - - - 2,40 1,9
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Tabela 8.3 - Sumário estatístico dos dados de solo. Em azul, os elementos cujas classes foram definidas por box-plot (continuação).

PARÂMETRO/ELEMENTO MEDIDAS 
ACIMA DO LD

MEDIDAS ACIMA 
DO LD (%)

COEFICIENTE DE 
VARIAÇÃO (%) MÉDIA MÍNIMO 1º QUARTIL MEDIANA 3º QUARTIL LIMIAR DE  

3ª ORDEM
LIMIAR DE 2ª 

ORDEM MÁXIMO UCC

Y (ppm) 31 100 47,70 0,84 0,11 0,53 0,77 1,07 1,88 2,69 1,72 21

Yb (ppm) 15 48,39 59,65 0,09 0,05 - - - - - 0,20 2

Zn (ppm) 28 90,32 76,06 4,31 0,50 2,00 3,00 6,00 12,00 18,00 14,00 67

Zr (ppm) 30 96,77 63,02 10,44 0,25 4,00 11,60 14,40 30,00 45,60 26,20 193

UCC = Média da crosta continental superior (RUDNICK & GAO, 2004)
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Tabela 8.4 -  Correlação de Spearman. Em azul escuro, correlações ótimas. Em azul claro, correlações boas. Os mapas de distribuição espacial de teores foram feitos para 37 
elementos, com mais de 50% de valores acima dos seus respectivos limites de detecção, que são apresentados ao longo do texto e no Anexo II. Foi identificada anomalia positiva de 

terceira ordem, em relação ao background da área do Projeto, apenas para o Bi. Anomalias negativas foram observadas em Al, Bi, Co, Cs, Ga, Hg, La, Mn, P, Pb, Sc, Sn, U, V, Y e Zr.  
Os demais elementos apresentaram valores máximos iguais ao background.

 Ag Al Be Bi Ce Co Cr Cs Cu Fe Ga Hf Hg K La Lu Mn Mo Nb Ni P Pb Rb Sc Sn Sr Tb Th Ti U V Y Zn

Ag  

Al -0,1  

Be 0,0 0,6  

Bi 0,1 0,5 0,5  

Ce -0,1 0,2 0,1 0,1  

Co 0,0 0,6 0,5 0,2 0,5  

Cr -0,1 0,6 0,5 0,4 0,0 0,5  

Cs 0,0 0,3 0,3 0,7 0,5 0,3 0,1  

Cu -0,2 0,5 0,5 0,4 0,2 0,4 0,5 0,1  

Fe 0,0 0,8 0,5 0,4 0,2 0,7 0,7 0,2 0,6  

Ga -0,2 0,9 0,6 0,4 0,0 0,5 0,8 0,2 0,5 0,8  

Hf -0,2 0,7 0,5 0,4 0,1 0,3 0,5 0,2 0,4 0,6 0,7  

Hg 0,2 0,6 0,4 0,4 -0,1 0,1 0,5 0,1 0,2 0,4 0,7 0,4  

K 0,0 0,4 0,3 0,6 0,3 0,4 0,3 0,9 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3  

La -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,9 0,3 -0,2 0,5 0,0 -0,1 -0,3 -0,1 -0,1 0,3  

Lu -0,1 0,0 -0,1 0,0 0,7 0,2 -0,3 0,4 0,0 -0,1 -0,2 -0,1 0,0 0,2 0,8  

Mn 0,2 -0,3 -0,4 -0,3 0,0 0,0 -0,6 -0,2 -0,2 -0,2 -0,4 -0,5 -0,4 -0,2 0,0 0,2  

Mo -0,1 0,6 0,3 0,1 0,1 0,2 0,3 0,0 0,2 0,5 0,5 0,4 0,3 0,1 -0,1 0,0 0,1  

Nb 0,2 0,6 0,4 0,6 0,3 0,3 0,3 0,6 0,3 0,4 0,5 0,3 0,6 0,6 0,2 0,3 0,0 0,4  

Ni 0,0 0,1 0,3 0,0 0,0 0,5 0,5 -0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 -0,2 0,1 -0,1  

P 0,2 0,5 0,2 0,2 0,3 0,5 0,4 0,0 0,2 0,5 0,4 0,1 0,4 0,2 0,2 0,3 0,2 0,5 0,5 0,4  

Pb -0,1 0,5 0,4 0,6 0,6 0,4 0,2 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,5 -0,3 0,2 0,6 0,1 0,3  

Rb 0,0 0,4 0,3 0,7 0,4 0,4 0,2 1,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,9 0,4 0,3 -0,1 0,0 0,7 0,0 0,1 0,6  
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Tabela 8.4 - Correlação de Spearman. Em azul escuro, correlações ótimas. Em azul claro, correlações boas. Os mapas de distribuição espacial de teores foram feitos para 37  
elementos, com mais de 50% de valores acima dos seus respectivos limites de detecção, que são apresentados ao longo do texto e no Anexo II. Foi identificada anomalia positiva de 

terceira ordem, em relação ao background da área do Projeto, apenas para o Bi. Anomalias negativas foram observadas em Al, Bi, Co, Cs, Ga, Hg, La, Mn, P, Pb, Sc, Sn, U, V, Y e Zr.  
Os demais elementos apresentaram valores máximos iguais ao background (continuação).

 Ag Al Be Bi Ce Co Cr Cs Cu Fe Ga Hf Hg K La Lu Mn Mo Nb Ni P Pb Rb Sc Sn Sr Tb Th Ti U V Y Zn

Sc -0,2 0,8 0,6 0,4 0,3 0,7 0,8 0,2 0,6 0,9 0,8 0,6 0,5 0,4 0,0 0,0 -0,5 0,5 0,4 0,2 0,4 0,5 0,3  

Sn -0,1 0,8 0,5 0,5 0,2 0,3 0,6 0,3 0,4 0,6 0,8 0,7 0,7 0,4 -0,1 -0,1 -0,5 0,4 0,6 -0,1 0,2 0,5 0,3 0,8  

Sr 0,5 0,0 -0,1 -0,1 0,1 0,0 -0,1 0,0 -0,5 -0,1 -0,1 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,1 -0,1 0,1  

Tb -0,1 0,0 -0,1 0,0 0,8 0,3 -0,2 0,5 0,0 -0,1 -0,2 -0,2 0,0 0,3 0,9 0,8 0,0 0,0 0,3 0,0 0,2 0,6 0,4 0,1 0,0 0,2  

Th -0,2 0,6 0,6 0,5 0,3 0,4 0,6 0,4 0,4 0,6 0,7 0,7 0,4 0,4 0,0 0,0 -0,5 0,2 0,4 0,0 0,0 0,5 0,4 0,8 0,8 -0,1 0,0  

Ti -0,1 0,4 0,0 -0,1 0,1 0,4 0,4 -0,1 0,2 0,6 0,5 0,4 0,1 0,1 -0,1 -0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,5 0,0 0,0 0,4 0,3 0,1 -0,1 0,2  

U -0,2 0,7 0,6 0,7 0,4 0,4 0,2 0,6 0,6 0,5 0,5 0,3 0,4 0,5 0,3 0,3 -0,2 0,4 0,8 -0,1 0,3 0,7 0,6 0,5 0,6 -0,1 0,3 0,6 0,0  

V -0,2 0,8 0,6 0,3 0,2 0,6 0,9 0,0 0,7 0,9 0,8 0,7 0,5 0,2 -0,1 -0,1 -0,5 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,0 0,9 0,7 -0,1 -0,1 0,7 0,5 0,4  

Y -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,8 0,1 -0,3 0,4 -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 0,0 0,3 0,9 0,9 0,1 0,0 0,3 0,0 0,2 0,5 0,3 -0,1 0,0 0,2 0,9 0,0 -0,1 0,3 -0,2  

Zn 0,5 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,3 -0,4 0,0 0,1 0,0 0,3 0,4 0,2 0,1 -0,1 0,2 0,5 0,3 0,4 0,4 0,4 0,1 0,2 0,8 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 0,2  

Zr -0,3 0,6 0,4 0,4 0,1 0,3 0,5 0,2 0,5 0,7 0,7 0,9 0,2 0,2 -0,2 -0,1 -0,4 0,3 0,2 0,2 0,0 0,3 0,1 0,6 0,6 -0,2 -0,2 0,7 0,5 0,3 0,7 -0,2 -0,1
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Tabela 8.5 -  Valores orientadores para solos de acordo com a Resolução CONAMA 420/2009 e de acordo  
com o Screening Quick Reference Table da NOAA (BUCHMAN, 2008).

ELEMENTO (ppm)
CONAMA 420/2009

PREVENÇÃO AGRÍCOLA RESIDENCIAL INDUSTRIAL

Ag 2 25 50 100

As 15 35 55 150

Ba 150 300 500 750

Cd 1,3 3 8 20

Co 25 35 65 90

Cr 75 150 300 400

Cu 60 200 400 600

Hg 0,5 12 36 70

Mo 30 50 100 120

Ni 30 70 100 130

Pb 72 180 300 900

Sb 2 5 10 25

V - - - 1000

Zn 300 450 1000 2000

Elemento (ppm) NOAA (2008)

Be 1,1

Li 2,0

Mn 220

Sn 19

U 5,0

V 42

Figura 8.8 - Mapas de amostras de solo com teores (ppm) de Li (esquerda) e U (direita) acima  
da NOAA (BUCHMAN, 2008).
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Figura 8.9 - Mapa de amostras de solo com teores de V (ppm) acima da NOAA (BUCHMAN, 2008).

O Ga (Figura 8.14) apresenta concentrações máximas 
correspondentes ao background, e seu teor mais elevado 
é 2,2 vezes maior que a média crustal (17,5 ppm). A área 
em que o elemento aparece mais expressivamente, e 
com concentrações mais altas, é na porção norte asso-
ciada a rochas dos complexos Cauaburi e Taiuaçu-Cauera.

Os elementos litófilos de raio iônico grande (LILE – 
Large Ion Lithophile Elements) (Ba, Cs, Pb, Rb e Sr) são 

considerados muito móveis na maioria das condições, 
e se concentram majoritariamente em rochas crustais. 
Na área, esses elementos apresentam valores máximos 
como background.

O Ba (Figura 8.15) possui os maiores valores entre 11 
e 27 ppm, com o máximo muito abaixo da média conti-
nental crustal (624 ppm), e se associa frequentemente 
ao Complexo Cauaburi. 
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Figura 8.11 - Mapa de distribuição de teores de Al em amostras de solo na bacia do Rio Içana.

Figura 8.10 - Mapa de distribuição de teores de Fe em amostras de solo na bacia do Rio Içana.
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Figura 8.13 - Mapa de distribuição de teores de K em amostras de solo na bacia do Rio Içana.

Figura 8.12 - Mapa de distribuição de teores de Ti em amostras de solo na bacia do Rio Içana.
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Figura 8.14 - Mapa de distribuição de teores de Ga em amostras de solo na bacia do Rio Içana.

Figura 8.15 - Mapa de distribuição de teores de Ba em amostras de solo na bacia do Rio Içana.
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Figura 8.16 - Mapa de distribuição de teores de Cs em amostras de solo na bacia do Rio Içana.

O Cs (Figura 8.16) possui concentração máxima 
de 4,91 ppm, que é igual a média continental crustal.  
Concentrações significativas (1,06 a 4,91 ppm) asso- 
ciam-se, majoritariamente a áreas mapeadas como Com-
plexo Taiuaçu-Cauera. Os teores máximos dos elementos 
Pb (11,3 ppm), Rb (14 ppm) e Sr (5,3 ppm) estão muito 
abaixo de suas médias crustais, que são respectivamente 
17 ppm, 84 ppm e 320 ppm. Os mapas dos elementos 
Pb, Rb e Sr são apresentados no Anexo II.

Os elementos de alto potencial iônico (HFSE - High 
Field Strengh Elements) (Hf, Nb, Th, U, Ta e Zr) são con-
siderados imóveis, tanto nos processos magmáticos 
e metamórficos quanto no ambiente intempérico, e 
associam-se a minerais resistatos e ambientes evoluídos 
(são também elementos incompatíveis). Valores máximos 
iguais ao background ocorrem em Hf, Nb, P, Th, U e Zr. 
O Ta teve apenas uma amostra com teor acima do LD. 

A interpolação produziu mapas bastante semelhan-
tes para os elementos Hf e Zr (Figura 8.17 e Figura 
8.18). Isso se deve às semelhaças das propriedades 
cristaloquímicas desses elementos, que são sempre 
encontrados juntos na natureza. Os valores mais altos 
de ambos aparacem em áreas dispersas pelas unidades 
geológicas. O Hf apresenta valores mais altos entre 0,42 
e 0,72 ppm, muito abaixo da UCC (5,3 ppm), e o Zr possui 
valores mais altos entre 14,5 e 26,2 ppm, muito abaixo 
da UCC (193 ppm).

Para o Nb (Figura 8.19), os teores mais altos (1,8 a 
3,34 ppm), que estão muito abaixo da UCC (12 ppm), 

ocorrem na região centro-norte e oeste da área, princi-
palmente associados ao Complexo Cauaburi, Suíte Rio 
Içana e Complexo Taiuaçu-Cauera. 

O Th (Figura 8.20) apresenta teor máximo de 33 ppm, 
que corresponde a 3 vezes a média continental crustal. 
Por ser um elemento incompatível, provavelmente se 
concentrou nas rochas da região que possuem caráter 
crustal. Outra possível explicação é a natureza dos mine-
rais de Th, que são geralmente resistentes ao intem-
perismo, e devem ter permanecido no solo. O mesmo 
ocorre com o � (Figura 8.21), com teor máximo de  
9,28 ppm (3,4 vezes a UCC), que como mencionado no 
início deste item (8.2), é um comum em granitos, peg-
matitos e depósitos hidrotermais, e seu teor mais alto na 
região pode ser justificado pela presença dessas rochas.

Destaca-se que a amostra com teor de Ta (0,1 ppm) 
quantificado foi coletada (ponto EA-5005) em uma área 
mapeada como Suíte Rio Içana, próximo do local onde 
foram catalogadas ocorrências minerais classificadas 
como garimpo inativo e ativo (pontos HG-19 e HG-20, 
ver em Capítulo 9), à sudeste da comunidade Nazaré.

Os elementos terras-raras e o ítrio, que possui com-
portamento geoquímico semelhante, são incompatíveis, 
e nos processos superficiais comumente se comportam 
como imóveis. Para esse Projeto, foram analisados La, 
Ce, Tb, Yb, Lu e Y e seus teores máximos coincidem com 
intervalo de background. O Yb foi detectado em apenas 
48% das amostras.
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Figura 8.17 - Mapa de distribuição de teores de Hf em amostras de solo na bacia do Rio Içana.

Figura 8.18 - Mapa de distribuição de teores de Zr em amostras de solo na bacia do Rio Içana.
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Figura 8.19 - Mapa de distribuição de teores de Nb em amostras de solo na bacia do Rio Içana.

Figura 8.20 - Mapa de distribuição de teores de Th em amostras de solo na bacia do Rio Içana.
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Figura 8.21 - Mapa de distribuição de teores de U em amostras de solo na bacia do Rio Içana.

O La (Figura 8.22) possui máximo teor (5,3 ppm) 
abaixo da UCC (31 ppm). Os maiores valores (3,7 a 5,3 
ppm) aparecem nas áreas com rochas de maior afini-
dade crustal, ou seja, nos paragnaisses do Complexo 
Taiuaçu-Cauera e nos granitos da Suíte Rio Içana, que 
tiveram contribuição importante dos paragnaisses para 
serem formados. 

O Ce (Anexo II) apresenta valores elevados de back-
ground entre 14,32 e 33,77 ppm, com valor máximo 
abaixo da UCC (63 ppm). Os pontos com esses valores 
estão dispersos pela área e pelas unidades. O Tb (Anexo II) 
possui valores mais altos entre 0,06 a 0,09 ppm, que são 
mais baixos que a média crustal (0,7 ppm), e associam-se 
principalmente aos granitos da Suíte Rio Içana. O Lu 
(Anexo II) apresentou valor máximo (0,03 ppm), menor 
que a média crustal (0,3 ppm), em apenas um ponto na 
Suíte Rio Içana. 

Já o Y (Figura 8.23) apresenta teores elevados de 
background (1,08 a 1,72 ppm), com a concentração 
máxima muito abaixo da UCC (21 ppm), em regiões 
principalmente associadas aos paragnaisses do Com-
plexo Taiuaçu-Cauera e aos granitos da Suíte Rio Içana.  
Uma dessas regiões, na parte sul da área de estudo no 
entorno da comunidade Nazaré, abrange os indícios mine-
rais de xenotímo, que é um fosfato de ítrio, catalogados 
(pontos HG-19 e HG-20, ver em Capítulo 9).

Os elementos formadores de rochas do manto (Co, 
Cr, Cu, Ni, Sc, V, Zn) são compatíveis e tendem a com-
por a estrutura dos minerais nos primeiros estágios da 
diferenciação magmática. Na área de estudo, todos eles 
apresentaram valores máximos iguais ao background. 

Os teores intermediários a altos (0,4 a 0,8 ppm) de 
Co (Anexo II), são muito menores que a UCC (17,3 ppm), 
e associam-se principalmente ao Complexo Cauaburi.  
O Cr (Figura 8.24) tem seus teores elevados (44 a 74 ppm) 
de background ocorrendo principalmente no norte da área, 
próximo à base da Serra do Caparro, em regiões mapea-
das como Complexo Cauaburi. Seu teor mais alto (74 ppm) 
é pouco menor que a média crustal, que é de 92 ppm.  
O Cu (Figura 8.25) apresenta áreas de teores mais ele-
vados (3,7 a 7,9 ppm) associadas aos granitoides do 
Complexo Cauaburi. Seu máximo teor (7,9 ppm) é 3,5 
vezes menor que a média crustal (28 ppm). 

O Ni (Figura 8.26) possui teores mais altos (1,6 a 2,4 
ppm) de background, principalmente na região norte, 
próximo à base da Serra do Caparro. O teor mais elevado 
de Ni (2,4 ppm) é quase 20 vezes menor que a UCC (47 
ppm). O Sc (Figura 8.27) apresenta teores máximos (6,3 
a 10,2 ppm) mais comumente associados ao Complexo 
Cauaburi, mas também ao Complexo Taiuaçu-Cauera. 
Comparando-se com a média crustal de 14 ppm, seu teor 
mais alto, que é de 10,2 ppm, é pouco menor. 
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Figura 8.22 - Mapa de distribuição de teores de La em amostras de solo na bacia do Rio Içana.

Figura 8.23 - Mapa de distribuição de teores de Y em amostras de solo na bacia do Rio Içana.
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Figura 8.24 - Mapa de distribuição de teores de Cr em amostras de solo na bacia do Rio Içana.

Figura 8.25 - Mapa de distribuição de teores de Cu em amostras de solo na bacia do Rio Içana
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Figura 8.26 - Mapa de distribuição de teores de Ni em amostras de solo na bacia do Rio Içana.

Figura 8.27 - Mapa de distribuição de teores de Sc em amostras de solo na bacia do Rio Içana.
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O V (Figura 8.28) apresenta teor máximo (158 ppm) 
1,6 vezes a média continental crustal, e sua faixa de 
concentrações significantes (66 a 158 ppm) distribui-se 
pelo Complexo Cauaburi, principalmente no norte da 
área. Conforme mencionado no início deste item (8.2), 
o V substitui o Fe nos minerais máficos, e esse alto teor 
pode tanto provir do Complexo Cauaburi, que possui 
quantidade expressiva desses minerais, quanto pode 
evidenciar a presença de outros corpos máficos. Já o Zn 
(Anexo II) apresenta teores mais altos (7 a 14 ppm), com 
o máximo muito abaixo da média crustal (67 ppm), asso-
ciados ao Complexo Taiuaçu-Cauera e a Suíte Rio Içana.

É importante destacar que, no extremo norte da 
área, concentrações significativas desses elementos for-
madores de rochas do manto aparecem acompanhadas 
por teores também expressivos de Fe, Ti, P e Zr, o que 
pode ser evidência da presença de outros corpos máficos 
ainda não mapeados nessa área. Nessa mesma região, 
na base da Serra do Caparro, afloram as rochas máficas 
do Corpo Serra do Diabo. 

Os elementos Bi, Hg, Ag, In, Mo e Sn apresentaram 
valores máximos acima da média continental crustal, mas 
apenas o Bi (UCC = 0,16 ppm) mostrou anomalia positiva 
de terceira ordem (1,47 a 4,49 ppm), que ocorre associada 
ao Complexo Cauaburi (Figura 8.29). Áreas com concen-
trações significativas (0,54 a 1,46 ppm) acompanham a 

anomalia no Complexo Cauaburi e também avançam 
para o Complexo Taiuaçu-Cauera e a Suíte Rio Içana na 
parte centro-oeste da área de estudo. 

O Hg (Figura 8.30) apresenta teores mais altos entre 
0,19 e 0,37 ppm, com sua concentração máxima 7,4 vezes 
maior que a UCC (0,05 ppm), em áreas associadas princi-
palmente ao Complexo Taiuaçu-Cauera e a Suíte Rio Içana.  
Esses altos teores corroboram com o estudo de Fadini 
& Jardim (2001), que afirmam que a bacia do Rio Negro 
tem um enriquecimento natural em Hg tanto nos solos, 
como nas águas de rios e lagos. 

A Ag (Figura 8.31), com teores significativos entre 
0,06 e 0,16 ppm, possui valor máximo três vezes acima da 
UCC (0,053 ppm). Essa faixa de valores ocorre associada 
às rochas paraderivadas e aos granitos crustrais, do Com-
plexo Taiuaçu-Cauera e Suíte Rio Içana respectivamente, 
estando associados inclusive aos Depósitos arenosos 
indiferenciados. As concentrações significativas (0,07 e 
0,09 ppm) de In (Anexo II) associam-se aos paragnaisses 
(Complexo Taiuaçu-Cauera) e aos granitos da Suíte Rio 
Içana. Seu teor máximo é 1,6 vezes a UCC (0,056 ppm). 
O Mo (Anexo II), com concentrações expressivas de 
background (1,32 a 1,6 ppm), tem valor máximo 1,45 
vezes acima da UCC (1,1 ppm), e as áreas de maior teor 
associam-se às rochas ígneas do Complexo Cauaburi e 
da Suíte Rio Içana. 

Figura 8.28 - Mapa de distribuição de teores de V em amostras de solo na bacia do Rio Içana.
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Figura 8.29 - Mapa de distribuição de teores de Bi em amostras de solo na bacia do Rio Içana. Anomalia Positiva  
de 3ª ordem (A. P. de 3ª ordem).

Figura 8.30 - Mapa de distribuição de teores de Hg em amostras de solo na bacia do Rio Içana.  
Anomalia Negativa (A. Negativa).
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O Sn (Anexo II), com teores mais altos entre 3,9 e 
6,9 ppm, apresenta teor máximo 3,3 vezes superior à 
média crustal (2,1 ppm), e ocorre disperso pelas unida-
des geológicas. 

Os elementos Be, Tl e Mn apresentam valores máximos 
iguais ao background: Be (0,4 a 0,5 ppm), Tl (0,08 a 0,2 ppm) 
e Mn (67 a 101 ppm). Os teores máximos do Be (Anexo) 
estão associados principalmente ao Complexo Cauaburi. 
Seu teor mais alto na área de estudo é 4,2 vezes menor que 
a média crustal continental (2,1 ppm). As áreas de concen-
trações significativas do Tl (Anexo II) associam-se também 
ao Complexo Cauaburi e seu teor mais alto (0,2 ppm) é 3,75 
vezes menor que a UCC (0,75 ppm). O Mn (Anexo II) possui 
teor mais elevado de 101 ppm, que é bastante menor que 
a média crustal de 1000 ppm. Seus valores máximos se 
dispersam pelas unidades geológicas da área.

O Au (Figura 8.32) foi detectado em todas as 31 amos-
tras, mas apenas seis (19%) medidas estão acima do LD. 
Dessa forma, não teve suas classes definidas por box-plot.  
Entretanto, por ser um metal economicamente impor-
tante, as seis concentrações acima do LD, que variam 
entre 2,6 e 31 ppb, são apresentadas em mapa (Figura 
8.32). Os teores quantificados estão acima da média crus-
tal, sendo o maior teor aproximadamente 21 vezes maior. 
Os pontos de coleta dessas seis amostras estão associados 
ao Complexo Cauaburi, ao Complexo Taiuaçu-Cauera, a 
Suíte Rio Içana e aos Depósitos arenosos indiferenciados.  

O ponto de maior teor situa-se próximo da comunidade 
Santa Rosa e coincide com a bacia cujo concentrado 
de bateia apresentou 3 pintas de ouro (ver item 8.4.1). 
Outros três pontos coincidem com bacias que exibiram 
pintas de Au nos concentrados (ver item 8.4.1): um com 
17 ppb no oeste da Serra do Caparro (7 pintas); um a 
leste da Serra do Caparro com 11 ppb (3 pintas); um no 
extremo norte da área com 8 ppb (1 pinta).

Com relação à geoquímica ambiental, a exemplo dos 
resultados obtidos para as amostras de água, nenhuma 
amostra de solo revelou, para qualquer elemento anali-
sado, indicativos de contaminações antrópicas, atestando 
a qualidade natural dos solos da região de estudo.

8.3. SEDIMENTO DE CORRENTE

Para o tratamento estatístico dos dados geoquími-
cos de sedimento de corrente, foram analisadas 142 
amostras (Figura 8.33) (Tabela 8.6). Dos 53 elementos 
analisados, 5 apresentaram todos os valores abaixo do 
limite de detecção (LD) e, por isso, foram excluídos do 
tratamento (As, B, Be, Ge e Na). Outros 26 elementos 
apresentaram grau de detecção menor que 70% e foram 
tratados somente de forma univariada, não sendo uti-
lizados na correlação de Spearman e na análise fatorial 
(Au, Ag, Ba, Ca, Cd, Cs, Hg, In, K, Li, Mg, Ni, P, Re, S, Sb, 
Sc, Se, Sn, Sr, Ta, Te, Ti, Tl, W e Yb).

Figura 8.31 - Mapa de distribuição de teores de Ag em amostras de solo na bacia do Rio Içana.
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Figura 8.32 - Mapa de amostras de solo com teores de Au (ppb).

As concentrações de todos os elementos foram  
log-normalizadas com o objetivo de aproximar a distri-
buição da normalidade. Os resultados do teste Shapiro- 
Wilk para os dados brutos (não normalizados) mos-
tram que nenhum dos elementos apresenta distri-
buição normal. Mesmo após a normalização (log), 
somente Ce e La atingem a normalidade dos dados  
(p valor > 0,05), sendo que outros 12 melhoraram seus 
resultados (aumento do p valor) (Bi, Fe, Hf, Mn, Mo,  
Nb, Rb, Tb, Th, Y e Zr). 

A correlação não paramétrica de Spearman foi realizada 
com 23 elementos: Al, Bi, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, Hf, La, Lu, 
Mn, Mo, Nb, Pb, Rb, Tb, Th, U, V, Y, Zn, Zr. Foram obtidos 
26 pares com correlação ótima (> 0,7) e 10 pares com cor-
relação boa (0,60 – 0,69) (Tabela 8.7). Bi, Cu, Ga, Mo e Zn 
não apresentaram correlação boa ou ótima com nenhum 
outro elemento e foram retirados da análise fatorial. 

A análise fatorial obteve 4 fatores representantes de 
associações geoquímicas que, juntos, compõem 85,32% 
da variância dos dados (Tabela 8.8, Tabela 8.9). 



| 138 |

| CPRM - Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil |

Figura 8.33 - Mapa de pontos de amostragem de sedimento de corrente.

Mapas unielementares foram confeccionados para 
todos os elementos com mais de 50% de grau de detecção 
(Al, Bi, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, Hf, Hg, K, La, Lu, Mn, Mo, 
Nb, Pb, Rb, Sb, Sn, Tb, Th, Ti, U, V, Y, Yb, Zn, Zr) e mais alguns 
elementos de interesse (Au, Hg) (Anexo III). Também foram 
confeccionados mapas multivariados, de acordo com a 
classificação dos escores de cada associação definida 
(Anexo III). A partir do tratamento estatístico e da análise 
espacial dos dados, foram identificadas anomalias positi-
vas de 1ª ordem somente para o elemento Sn, enquanto 
anomalias positivas de 2ª ordem foram verificadas em 9 
elementos (Al, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, Hf, Pb e Sn) (Tabela 8.10). 

Quanto aos parâmetros ambientais, a Resolução 
454/2012 CONAMA (Tabela 8.11), estabelece as diretrizes 
gerais e os procedimentos mínimos para a avaliação de 
material sedimentar a ser dragado em águas jurisdicionais 
brasileiras. Foram utilizados dois níveis de classificação 
para sedimentos de águas doces para comparação com 
os sedimentos ativos de corrente da região de Tunuí.  
O primeiro nível, denominado N1, corresponde ao limiar 
abaixo do qual há menor probabilidade de efeitos adver-
sos à biota, enquanto que o N2 estabelece o limiar acima 

do qual há maior probabilidade de efeitos adversos à 
biota. Esses valores são determinados na resolução para 
oito elementos: As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb e Zn. Para os 
elementos Ag, Co, Fe, Mn, não englobados pela resolução 
CONAMA, foram utilizados os valores de menor efeito 
da Tabela de referência do NOAA para inorgânicos em 
sedimentos (LEL) (BUCHMAN, 2008). 

Na área de estudo, todos esses elementos apresen-
tam background abaixo dos valores de segurança, porém 
5 elementos apresentaram valores máximos maiores que 
N1 (Cd, Cr, Cu, Hg e Zn), enquanto 1 elemento apresentou 
valor maior que N2 (Pb) (Figura 8.34). Dos elementos 
comparados ao NOAA, nenhum apresentou valores acima 
dos níveis de referência. 

Nas proximidades da comunidade de Santa Rosa, 
uma amostra coletada com amostrador de fundo na 
calha do Rio Içana apresenta concentrações de Cd (0,64 
ppm), Pb (153,3 ppm) e Zn (161 ppm) acima dos níveis 
de segurança da CONAMA (Tabela 8.11), sendo o único 
local amostrado na região onde esses elementos extra-
polam esses valores. Para Cd e Zn, esses valores são mais 
elevados que N1, enquanto para Pb ultrapassam N2.
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Tabela 8.6 -  Sumário estatístico dos dados de sedimento de corrente. Em amarelo, os elementos selecionados para correlação de Spearrman.

ELEMENTO LIMITE DE 
DETECÇÃO (LD)

GRAU DE DETECÇÃO 
(%) (>LD)

COEFICIENTE DE 
VARIAÇÃO (%) MÉDIA MÍNIMA 1º QUARTIL MEDIANA 3º QUAR-TIL LIMIAR DE 

3ª ORDEM
LIMIAR DE 
2ª ORDEM

LIMIAR DE 1ª 
ORDEM MÁXIMA UCC

Au (ppb) 5 22,54 3,6 11,16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 - - 419 1,5

Ag (ppm) 0,01 35,92 1,67 0,04 0,005 0,005 0,005 0,05 0,36 - - 0,36 0,053

Al (%) 0,01 89,44 1,71 0,07 0,005 0,03 0,045 0,07 0,24 0,34 - 1,27 15,4

As (ppm) 1 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - - 0,5 4,8

B (ppm) 10 0 0 5 5 5 5 5 5 - - 5 17

Ba (ppm) 5 30,99 0,6 3,96 2,5 2,5 2,5 6 12 - - 12 624

Be (ppm) 0,1 0 0 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 - - 0,05 2,1

Bi (ppm) 0,02 85,21 0,87 0,05 0,01 0,03 0,04 0,06 0,16 - - 0,31 0,16

Ca (%) 0,01 11,27 0,85 0,01 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 - - 0,05 3,59

Cd (ppm) 0,01 14,08 4,02 0,01 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 - - 0,64 0,09

Ce (ppm) 0,05 100 1,85 25,51 1,27 5,84 12,9 24,26 172,94 - - 416,5 63

Co (ppm) 0,1 100 0,7 0,29 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 1 - 1,4 17,3

Cr (ppm) 1 100 0,91 7,93 2 5 6 8 16 28 - 60 92

Cs (ppm) 0,05 66,2 1,01 0,09 0,025 0,025 0,07 0,1 0,64 - - 0,64 4,9

Cu (ppm) 0,5 100 1,53 3,02 0,6 1,3 1,7 3,1 9,8 17,1 - 47,8 28

Fe (%) 0,005 100 0,39 0,56 0,23 0,44 0,5 0,59 0,91 1,41 - 1,64 5,04

Ga (ppm) 0,05 91,55 0,95 0,49 0,05 0,3 0,4 0,6 1,3 - - 4,4 17,5

Ge (ppm) 0,1 0 0 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 - - 0,05 1,4

Hf (ppm) 0,05 87,32 1,79 0,22 0,025 0,08 0,13 0,2 0,55 2,26 - 3,67 5,3

Hg (ppm) 0,01 65,49 2,39 0,02 0,005 0,005 0,01 0,02 0,06 - - 0,47 0,05

In (ppm) 0,02 2,11 0,62 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 - - 0,07 0,056

K (%) 0,01 54,93 0,72 0,02 0,005 0,005 0,02 0,03 0,05 - - 0,05 2,8

La (ppm) 0,1 99,3 2,04 12,54 0,05 2,6 5,9 11,6 86,8 - - 229,1 31

Li (ppm) 1 23,24 0,53 0,65 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - - 3 21

Lu (ppm) 0,01 78,87 1,34 0,03 0,005 0,01 0,02 0,03 0,14 - - 0,28 0,31

Mg (%) 0,01 7,75 0,82 0,01 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 - - 0,04 2,48
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Tabela 8.6 - Sumário estatístico dos dados de sedimento de corrente. Em amarelo, os elementos selecionados para correlação de Spearrman (continuação).

ELEMENTO LIMITE DE 
DETECÇÃO (LD)

GRAU DE DETECÇÃO 
(%) (>LD)

COEFICIENTE DE 
VARIAÇÃO (%) MÉDIA MÍNIMA 1º QUARTIL MEDIANA 3º QUAR-TIL LIMIAR DE 

3ª ORDEM
LIMIAR DE 
2ª ORDEM

LIMIAR DE 1ª 
ORDEM MÁXIMA UCC

Mn (ppm) 5 100 0,44 74,14 28 56 64 81 129 - - 241 1000

Mo (ppm) 0,05 100 0,49 0,62 0,18 0,45 0,575 0,7 1,29 - - 2,13 1,1

Na (%) 0,01 0 0 0,01 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 - - 0,005 3,27

Nb (ppm) 0,05 97,89 0,82 0,4 0,025 0,19 0,325 0,49 1,74 - - 2,22 12

Ni (ppm) 0,5 35,21 1,37 0,64 0,25 0,25 0,25 0,8 2,7 - - 7,7 47

P (ppm) 50 26,06 0,78 40,63 25 25 25 55 135 - - 203 1500

Pb (ppm) 0,2 100 3,55 3,73 0,4 1,1 1,65 2,3 6,5 17,2 - 153,3 17

Rb (ppm) 0,1 88,73 1,17 0,79 0,1 0,3 0,6 0,9 4,3 - - 9 84

Re (ppm) 0,1 1,41 0,34 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 - - 0,2 0,198

S (%) 0,01 1,41 0,26 0,01 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 - - 0,02 0,062

Sb (ppm) 0,05 53,52 2,32 0,11 0,025 0,025 0,05 0,08 0,4 - - 2 0,4

Sc (ppm) 0,1 43,66 1,46 0,18 0,05 0,05 0,05 0,2 1,5 - - 1,5 14

Se (ppm) 1 26,06 0,35 0,63 0,5 0,5 0,5 1 1 - - 1 0,09

Sn (ppm) 0,3 47,89 3,96 0,96 0,15 0,15 0,15 0,4 1,7 6 9,7 33,4 2,1

Sr (ppm) 0,5 26,76 0,79 0,43 0,25 0,25 0,25 0,5 1,3 - - 1,8 320

Ta (ppm) 0,05 3,52 0,58 0,03 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 - - 0,14 0,9

Tb (ppm) 0,02 88,73 1,87 0,16 0,01 0,04 0,08 0,16 1,12 - - 2,63 0,7

Te (ppm) 0,05 7,75 1,59 0,04 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 - - 0,5 -

Th (ppm) 0,1 100 2,13 4,94 0,5 1,1 2,35 4 25,7 - - 88,6 10,5

Ti (%) 0,01 68,31 1,2 0,03 0,005 0,005 0,02 0,03 0,23 - - 0,23 0,64

Tl (ppm) 0,02 8,45 2,82 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 - - 0,45 0,75

U (ppm) 0,05 100 1,77 0,6 0,06 0,2 0,325 0,56 1,92 - - 7,44 2,7

V (ppm) 1 75,35 0,81 2,22 0,5 1 2 3 10 - - 10 97

W (ppm) 0,1 18,31 2,26 0,12 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 - - 2,3 1,9
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Tabela 8.6 - Sumário estatístico dos dados de sedimento de corrente. Em amarelo, os elementos selecionados para correlação de Spearrman (continuação).

ELEMENTO LIMITE DE 
DETECÇÃO (LD)

GRAU DE DETECÇÃO 
(%) (>LD)

COEFICIENTE DE 
VARIAÇÃO (%) MÉDIA MÍNIMA 1º QUARTIL MEDIANA 3º QUAR-TIL LIMIAR DE 

3ª ORDEM
LIMIAR DE 
2ª ORDEM

LIMIAR DE 1ª 
ORDEM MÁXIMA UCC

Y (ppm) 0,05 100 1,58 3,12 0,27 0,81 1,68 3,16 22,42 - - 35,62 21

Yb (ppm) 0,1 60,56 1,38 0,22 0,05 0,05 0,1 0,2 1,5 - - 1,9 2

Zn (ppm) 1 76,76 2,86 5,37 0,5 1 3 4 25 - - 161 67

Zr (ppm) 0,5 92,25 1,82 6,98 0,25 1,8 4,05 6,9 42,2 - - 113,7 193

UCC = Média da crosta continental superior (Rudnick & Gao, 2004)

 Elementos utilizados na correlação e na análise fatorial.   Elementos utilizados na correlação.
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Tabela 8.7 -  Correlação de Spearman. Em amarelo escuro, correlações ótimas. Em amarelo claro, correlações boas.

Al Bi Ce Co Cr Cu Fe Ga Hf La Lu Mn Mo Nb Pb Rb Tb Th U V Y Zn Zr

Al 1,00

Bi 0,15 1,00

Ce 0,20 0,47 1,00

Co 0,30 0,29 0,34 1,00

Cr 0,24 0,17 0,36 0,50 1,00

Cu 0,19 0,30 0,41 0,52 0,38 1,00

Fe 0,06 0,13 0,09 0,56 0,63 0,32 1,00

Ga 0,42 -0,04 -0,04 0,41 0,25 0,06 0,14 1,00

Hf -0,03 0,30 0,56 0,38 0,39 0,34 0,21 0,20 1,00

La 0,21 0,48 1,00 0,33 0,35 0,41 0,07 -0,04 0,56 1,00

Lu 0,27 0,42 0,85 0,21 0,25 0,38 0,00 -0,08 0,60 0,85 1,00

Mn 0,11 0,32 0,30 0,59 0,63 0,44 0,75 0,27 0,48 0,30 0,24 1,00

Mo 0,15 0,06 0,13 0,05 0,36 -0,07 0,24 -0,12 -0,01 0,13 0,14 0,08 1,00

Nb 0,14 0,24 0,43 0,40 0,42 0,35 0,18 0,51 0,71 0,43 0,39 0,51 -0,04 1,00

Pb 0,18 0,38 0,53 0,61 0,44 0,49 0,29 0,40 0,51 0,52 0,37 0,49 -0,11 0,58 1,00

Rb 0,70 0,34 0,45 0,50 0,25 0,34 0,17 0,32 0,18 0,44 0,41 0,25 0,15 0,26 0,39 1,00

Tb 0,24 0,46 0,96 0,33 0,34 0,43 0,08 -0,04 0,57 0,98 0,90 0,28 0,12 0,41 0,50 0,47 1,00

Th 0,23 0,47 0,97 0,39 0,40 0,45 0,12 0,06 0,66 0,97 0,85 0,35 0,09 0,54 0,59 0,47 0,96 1,00

U 0,36 0,52 0,92 0,40 0,39 0,43 0,15 0,05 0,55 0,92 0,86 0,32 0,14 0,43 0,50 0,56 0,94 0,92 1,00

V 0,45 0,18 0,40 0,30 0,50 0,26 0,12 0,47 0,57 0,41 0,42 0,39 0,16 0,67 0,41 0,38 0,41 0,47 0,46 1,00

Y 0,24 0,42 0,95 0,27 0,30 0,41 0,03 -0,08 0,57 0,94 0,95 0,25 0,12 0,38 0,43 0,43 0,98 0,92 0,92 0,41 1,00

Zn 0,32 0,19 0,42 0,32 0,28 0,50 0,02 0,34 0,44 0,42 0,45 0,26 -0,06 0,51 0,43 0,49 0,45 0,46 0,47 0,56 0,45 1,00

Zr 0,08 0,28 0,58 0,32 0,39 0,37 0,15 0,21 0,95 0,58 0,62 0,50 -0,02 0,72 0,47 0,20 0,58 0,66 0,57 0,69 0,60 0,51 1,00
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Tabela 8.8 -  Associações geoquímicas determinadas  
pela análise fatorial para sedimento de corrente.

FATORES ASSOCIAÇÕES 
GEOQUÍMICAS

VARIÂNCIA DOS 
DADOS (%)

Fator 1 ETR-Th-U-Y 54,69%

Fator 2 Co-Cr-Fe-Mn 13,58%

Fator 3 Al-Rb 9,82%

Fator 4 Hf-Nb-V-Zr 7,23%

Tabela 8.9 -  Loadings da análise fatorial para sedimento  
de corrente.

ELEMENTO FATOR 1 FATOR 2 FATOR 3 FATOR 4

Al 0,17 0,00 0,92 0,05

Ce 0,94 0,19 0,12 0,21

Co 0,17 0,74 0,30 0,24

Cr 0,17 0,72 0,11 0,18

Fe 0,05 0,92 -0,08 -0,01

Hf 0,51 0,26 -0,19 0,73

La 0,92 0,15 0,16 0,20

Lu 0,89 0,05 0,14 0,25

Mn 0,23 0,82 0,00 0,31

Nb 0,22 0,28 0,07 0,82

Pb 0,32 0,50 0,15 0,47

Rb 0,33 0,24 0,82 0,04

Tb 0,94 0,16 0,16 0,20

Th 0,88 0,26 0,10 0,33

U 0,87 0,23 0,29 0,23

V 0,17 0,11 0,39 0,78

Y 0,95 0,14 0,13 0,20

Zr 0,47 0,18 -0,13 0,79

Tabela 8.10 -  Anomalias positivas de primeira e segunda ordem.

ELEMENTO ÁREAS ANÔMALAS DE 1ª ORDEM TEORES 
ANÔMALOS UCC

Al Igarapé na margem esquerda do Içana a jusante de São José. 0,34 a 1,27 % 15,4%

Co Calha do Rio Içana nas proximidades de Santa Rosa e na curva fechada a jusante de Tunuí. 1,0 a 1,4 ppm 17,3 ppm

Cr Calha do Rio Içana entre Tunuí e Castelo Branco; Oestre de Nazaré. 28 a 60 ppm 92 ppm

Cu Calha do Rio Içana na curva fechada a jusante de Tunuí. 17,1 a 47,8 ppm 28 ppm

Fe Leste de Vista Alegre; Sul de Castelo Branco. 1,41 a 1,64% 5,04 %

Ga Calha do Rio Içana nas proximidades de Santa Rosa e na curva fechada a jusante de Tunuí 1,3 a 4,4 ppm 17,5 ppm

Hf Praia do 7° PEF (Comunidade Tunuí) 2,26 a 3,67 ppm 5,3 ppm

Pb Calha do Rio Içana nas proximidades de Santa Rosa e a oeste (montante) e na curva  
fechada a jusante de Tunuí. 17,2 a 153,3 ppm 17 ppm

Sn Oeste de Vista Alegre (2ª); Calha do rio Cuiari na divisa com a Colômbia (1ª). 6,0 a 33,4 ppm 2,1 ppm

O Cr ocorre em duas bacias com valores maiores que 
N1. Uma bacia na porção leste-oeste do Rio Içana, entre 
as comunidades de Castelo Branco e Tunuí, apresenta 
60 ppm de Cr, enquanto o limite N1 é de 37,3 ppm. 
Já a outra corresponde à bacia do Igarapé Tracajá, a sudo-
este de Nazaré, e apresenta 40 ppm de Cr. Uma terceira 
bacia, no Igarapé Uinacá, ainda apresentou 37 ppm de Cr, 
muito próximo ao limite N1. Este ponto está localizado 
entre Castelo Branco e Nazaré, em uma pequena bacia 
na margem esquerda do Rio Içana.

O Cu somente apresentou um valor acima de N1, na 
calha do Rio Içana na região da forte curva do rio a sul 
de Tunuí. A bacia apresenta 47,8 ppm de Cu, enquanto 
o limite N1 é de 35,7 ppm.   

Cu, Cr, Pb e Zn são elementos comumente encon-
trados na natureza, em rochas de afinidade máfica e/
ou granitóides influenciados por alteração hidrotermal, 
sendo que esses valores elevados podem ser, assim, de 
fonte geogênica. O fato de a maior parte das anomalias 
ocorrerem nas calhas de grandes rios também sugere 
uma influência do ambiente de amostragem na gera-
ção dessas anomalias, incluindo maior concentração de 
material vindo de diferentes fontes ao longo da bacia e 
a dificuldade de identificação do ponto mais adequado 
de amostragem.

Por fim, o Hg apresentou 3 pontos com valores acima 
de N1 (0,17 ppm). O Hg é um elemento comumente 
utilizado em garimpos de ouro, atuando na amalga-
mação do metal precioso e facilitando sua separação.  
Também pode ocorrer naturalmente associado ao ouro 
e sulfetos em depósitos auríferos e em rochas geradas 
nas fases finais da cristalização fracionada. Além disso, 
Fadini & Jardim (2001) afirmam que na bacia do Rio 
Negro o Hg é naturalmente enriquecido nos solos e 
águas de rios e lagos. O ponto com maior teor de Hg 
(0,47 ppm) está localizado na praia do 7° PEF, em Tunuí.  
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Tabela 8.11 -  Valores de referência estabelecidos  
para sedimento de corrente.

ELEMENTO 
(ppm) CONAMA 454/2012 NOAA 2008

Nível N1 N2 TEL

Ag - - 0,5

As 5,9 17 6

Cd 0,6 3,5 0,6

Cr 37,3 90 26

Co - - 50

Cu 35,7 197 16

Fe - - 20000

Hg 0,17 0,486 0,2

Mn - - 460

Ni 18 35,9 16

Pb 35 91,3 31

Zn 123 315 120

Figura 8.34 - Teores de sedimento de corrente com valores acima da resolução da CONAMA.

No período da coleta, a praia, localizada após uma grande 
cachoeira, apresentava uma alta quantidade de mine-
rais pesados, o que pode ter concentrado sulfetos de 
outras regiões a montante, aumentando os teores de Hg.  
O segundo ponto está localizado a noroeste de Santa 
Rosa, no igarapé Surubi. A amostra, coletada com amos-
trador de fundo em uma área de igapó, apresenta 0,36 
ppm de Hg. Nessa região uma ocorrência mineral clas-
sificada como garimpo inativo foi catalogada (ver no 
Capítulo 9). Por fim, o terceiro ponto com valor acima de 
N1 localiza-se no Igarapé Acuí, a sudoeste de Santa Rosa, 
com 0,30 ppm, área de ocorrência da Suíte Rio Içana.

Para a análise dos parâmetros estatísticos e sua com-
paração com unidades geológicas e processos metalo-
genéticos, procurou-se agrupar os elementos que se 
comportam de forma semelhante. Para isso, foram utili-
zados os resultados da análise fatorial, além da análise de 
grupos com comportamentos geoquímicos semelhantes 
e/ou espacialmente relacionados. 
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Associação ETR (Ce, La, Lu, Tb) – Th – U – Y  

Na análise fatorial, a associação representada pelo 
fator 1, ETR-Th-U-Y, corresponde a 54,69% da variância 
dos dados e é formada por elementos terras-raras e 
alguns HFSE (High Field Strengh Elements), classifica-
dos como elementos incompatíveis. Os maiores valores 
dessa associação ocorrem relacionados aos granitoides 
e rochas metassedimentares da região como, por exem-
plo, o Complexo Taiuaçu-Cauera, a Formação Tunuí e 
a Suíte Rio Içana (Figura 8.35). As amostras com maio-
res escores para esta associação se localizam, em sua 
maioria, na calha dos rios Içana e Cuiari, nas proximida-
des de Tunuí e Santa Rosa, e na divisa com a Colômbia.  
Em bacias menores, essa associação é muito relevante 
na região do Igarapé Peguá, a leste da Serra do Caparro. 
Os valores negativos ocorrem mais relacionados aos 
depósitos quaternários.

Na análise univariada, os elementos terras-raras (Ce, 
La, Lu, Tb, Yb) e alguns HFSE (Y, Th, U) apresentam ano-
malias positivas de terceira ordem (outliers) em sedimento 
de corrente (Figura 8.35, Figura 8.36). Com exceção 
de Lu e Yb, ocorrem valores máximos entre 2 a 8 vezes 
acima da média da crosta continental superior. Os teores 
anômalos para todos os elementos localizam-se em duas 
bacias: uma representada por uma amostra coletada 
na praia do 7° PEF, em Tunuí, e outra coletada na calha 

do rio Cuiari, na divisa com a Colômbia. Th e U ainda 
apresentam valores anômalos na região de Santa Rosa 
e Castelo Branco. 

As concentrações mais elevadas de background esta-
belecem zonas bem marcadas, que coincidem principal-
mente com regiões mapeadas como Suíte Rio Içana e 
Complexo Taiuaçu-Cauera, refletindo as rochas metas-
sedimentares e os granitóides e pegmatitos derivados 
destas. A Suíte Rio Içana apresenta os maiores valores 
de background para Ce, La, Tb, Th e U, e valores elevados 
para Y, Yb e Zr, além dos valores mais positivos para a 
associação representada pelo Fator 1, corroborando sua 
associação com esses elementos. 

Associação Co – Cr – Fe – Mn (e outros elementos 
formadores de rocha do manto)

A associação definida pelo fator 2, Co-Cr-Fe-Mn, 
representa uma associação de elementos de afinidade 
máfica, que pode ocorrer tanto em minerais primários 
quanto secundários. Os valores mais positivos ocorrem 
nas regiões mapeadas como Complexo Taiuaçu-Cauera, 
Formação Tunuí e Complexo Cauaburi. A única unidade 
máfica conhecida na região é o Corpo Serra do Diabo, 
localizado a norte de Vista Alegre. Os maiores valores 
localizam-se na divisa com a Colômbia, a leste de Vista 
Alegre (Igarapé Macaco), na Serra do Tunuí, em Santa Rosa 
e a jusante de Castelo Branco (Figura 8.37A). 

Figura 8.35 - Mapas de sedimento de corrente na bacia do Rio Içana. (A) Associação ETR-Th-U-Y,  
representada pelo fator 1; (B) Distribuição de Ce (ppm).
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Figura 8.36 - Mapas de sedimento de corrente na bacia do Rio Içana. (A) Distribuição de Y (ppm);  
(B) Distribuição de Th (ppm).

Valores negativos do Fator 2 são bastante condizen-
tes com as regiões onde afloram os granitoides da Suíte  
Rio Içana.

Diversos elementos de afinidade máfica apresentam 
anomalias positivas de segunda ordem na área mapeada 
(Co, Cr, Fe), entretanto, os valores máximos são bastante 
abaixo da média da crosta continental superior, refletindo 
a baixa proporção de rochas máficas e ultramáficas na 
região. As anomalias de segunda ordem ocorrem em 
poucas bacias, a maioria em amostras coletadas nas calhas 
dos rios Cuiari e Içana (Figura 8.37B). Ni e Mn, com valores 
máximos de anomalia de terceira ordem, também apre-
sentam valores muito abaixo da UCC, mas condizentes 
com as mesmas bacias (Figura 8.38A e B). Os valores mais 
elevados desses elementos (anomalias de segunda e ter-
ceira ordem) ocorrem na curva a sul de Tunuí, em Santa 
Rosa, entre Tunuí e Castelo Branco, a sudoeste de Castelo 
Branco, a sudoeste de Nazaré, e no Igarapé Macaco, além 
da divisa da Colômbia e na praia do PEF. Podem sugerir 
corpos máficos não mapeadas e/ou porções mais máficas 
das rochas metassedimentares. A exceção seria a região 
próxima a Vista Alegre, onde ocorrem os granofels da 
unidade Corpo Serra do Diabo. As bacias com anomalias 
de elementos de afinidade máfica nessa região definem 
uma orientação NW-SE, que inclui a Serra do Diabo e as 
bacias EA-41 e EA-42 no Igarapé Macaco.

Esse trend também é observado para os elementos 
Ca, Mg, Ti, Sc e V, também elementos de afinidade 
máfica. Os valores máximos são muito abaixo da média 
da crosta continental superior. Ti, Sc e V apresentam 
valores máximos de background, cujos valores mais 
elevados ocorrem, em sua maioria, a oeste dos rios 
Cuiari e Içana (trecho N-S). Os maiores valores estão 
em sua maioria na calha dos grandes rios, ressaltando 
as seguintes regiões: oeste de Santa Rosa, entre Santa 
Rosa e São José, praia do PEF, curva no Rio Içana ao sul 
de Tunuí, confluência dos rios, divisa com a Colômbia 
e leste de Vista Alegre.

Associação Al-Rb

A associação Al-Rb, definida pelo fator 3 na análise 
fatorial, corresponde a 9,82% da variância dos dados 
e é formada por elementos incompatíveis. Os valores 
mais positivos para esta associação parecem estar 
relacionados principalmente às rochas do Complexo 
Cauaburi, enquanto valores negativos ocorrem nas áreas 
mapeadas como sedimentos quaternários (Figura 8.39).  
Além dos elementos obtidos pela associação, a análise 
espacial dos dados mostra também que outros elemen-
tos do grupo dos LILE (elementos de grande raio iônico) 
apresentam distribuição semelhante na área. 
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Figura 8.37 - Mapas de sedimento de corrente na bacia do Rio Içana. (A) Associação Co-Cr-Fe-Mn,  
representada pelo fator 2; (B) Distribuição de Cr (ppm).

Figura 8.38 - Mapas de sedimento de corrente na bacia do Rio Içana. (A) Distribuição de Ni (ppm);  
(B) Distribuição de Mn (ppm).
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Al e Ga são elementos imóveis que comumente 
ocorrem juntos na natureza, concentrando-se em 
argilominerais durante os processos intempéricos, e 
em feldspatos e granadas durante processos meta-
mórficos. Al apresenta anomalias de segunda ordem 
(0,35% a 1,27%) e Ga anomalias de terceira ordem (1,4 a  
4,4 ppm), ambos com valores muito abaixo da média da 
UCC. Os maiores valores encontram-se nas proximidades 
de São José, Santa Rosa e ao sul da curva do Rio Içana 
a jusante de Tunuí. Provavelmente estão relacionados 
aos micaxistos e paragnaisses da Formação Tunuí e do 
Complexo Taiuaçu-Cauera.

Ainda dentro dos elementos incompatíveis, os LILE 
Ba, Cs, K, Rb e Sr, apresentam valores máximos na 
faixa de anomalia positiva de terceira ordem (Rb e Sr) 
ou valores elevados de background (Ba, Cs, K), sempre 
muito abaixo da média da crosta continental superior. 
Os valores mais elevados de todos esses elementos 
concentram-se em algumas regiões: na confluência 
entre os rios Cuiari e Içana, entre Santa Rosa e São José, 
na curva ao sul de Tunuí, região de Vista Alegre (Igarapé 
Macaco), a oeste de Santa Rosa, e secundariamente, 
nas proximidades de Castelo Branco e Nazaré. As bacias 
anômalas ocorrem em diversas unidades, porém os 
maiores valores de background para esses elementos 
estão relacionados ao Complexo Cauaburi, provavel-
mente refletindo a química de micas e feldspatos.

Associação Hf – Nb – V – Zr

Outra associação composta por HFSE é a represen-
tada pelo fator 4, responsável por 7,23% da variância 
dos dados geoquímicos da área. Essa associação é for-
mada por Hf, Nb, V e Zr (Figura 8.40A). Esses elementos 
apresentam valores muito abaixo da média da crosta 
continental superior na área. Esta associação apresenta 
os maiores valores ocorrendo na cobertura sedimentar 
a oeste de Santa Rosa e a oeste do Rio Içana, além de 
bacias a leste de Nazaré, sugerindo uma relação com as 
regiões de cobertura sedimentar, refletindo a existência 
de minerais resistatos, como zircão. Também apresenta 
valores positivos nas rochas da Suíte Rio Içana, enquanto 
os valores negativos correspondem da Formação Tunuí.

Na análise univariada, Hf apresenta anomalias posi-
tivas de segunda ordem (2,27 – 3,67 ppm) na praia do 7° 
PEF, local com alta concentração de minerais pesados 
pela cachoeira existente a jusante (Figura 8.40B). Valores 
anômalos de terceira ordem ocorrem principalmente 
em amostras realizadas nas calhas dos grandes rios e na 
cobertura sedimentar. Zr apresenta anomalias de ter-
ceira ordem (42,31 a 113,70 ppm) também na praia do 7° 
PEF e no rio Cuiari na divisa com a Colômbia. O elemento 
V não apresentou valores anômalos em nenhuma bacia 
analisada, mantendo seus teores na faixa de background.  

Figura 8.39 - Mapas de sedimento de corrente na bacia do Rio Içana. (A) Associação Al-Rb;  
(B) Distribuição de Rb (ppm).
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Figura 8.40 - Mapas de sedimento de corrente na bacia do Rio Içana. (A) Associação Hf-Nb-V-Zr;  
(B) Distribuição de Hf (ppm).

Ainda assim, as maiores concentrações ocorrem nas 
regiões de cobertura sedimentar, sugerindo sua relação 
com minerais resistatos (Figura 8.41A). O Nb, por sua vez, 
também apresenta anomalias de terceira ordem (1,75 – 
2,22 ppm), porém estas ocorrem em uma pequena bacia 
a jusante de Castelo Branco, provavelmente relacionada 
aos pegmatitos (Figura 8.41B). As bacias com valores mais 
elevados de background são espacialmente correlatas 
com as anomalias descritas para Hf e Zr.

A baixa concentração desses elementos na análise 
univariada, em comparação com outros HFSE, provavel-
mente se dá devido a sua comum ocorrência na estrutura 
de minerais resistatos, como zircão, monazita, apatita e 
columbita, que não são dissolvidos pela abertura com 
água régia. A columbita, mineral de Nb, não foi iden-
tificada na amostragem regional de concentrado de 
bateia, apesar de ter sido localizada no cadastramento 
de ocorrências minerais.

Ouro e elementos farejadores

A análise de teores de Au foi realizada pelo método Fire 
Assay, com utilização de maior quantidade de sedimento. 
Em algumas regiões amostradas a quantidade mínima de 
material fino para análise não foi alcançada e, por isso, 
nem todas as amostras apresentaram resultados para 

esse elemento. Considerando as amostras analisadas, 
o ouro em sedimento de corrente apresenta, na região, 
teores de até 419 ppb (0,4 ppm) (Figura 8.42). Cinco zo- 
nas anômalas foram identificadas, todas com valores 
acima da média da crosta continental superior (1,5 ppb):

Zona do Oeste da Serra do Caparro (8 a 419 ppb): 
igarapés que drenam a Serra do Caparro na divisa Brasil/
Colômbia, em área mapeada como da Formação Tunuí 
(alto da serra) e Complexo Cauaburi (sopé da serra).  
A amostra com maior valor (419 ppb) localiza-se no rio 
Cuiari, que drena tanto terras brasileiras, quanto colom-
bianas, sendo assim, difícil definir o local de origem do 
ouro. O igarapé na margem esquerda do rio Cuiari com 8 
ppb de Au drena a Serra do Caparro, e apresentou ouro 
grosso na bateia e ponto de solo anômalo nas proximi-
dades, sugerindo uma origem local. 

Zona do Igarapé Macaco (6 a 10 ppb): com valores 
de 6 a 10 ppb de ouro, as bacias anômalas tem suas 
cabeceiras na serra do Macaco, mapeada como da For-
mação Tunuí (quartzitos), drenando também rochas do 
Complexo Taiuaçu-Cauera (xistos e paragnaisses).

Zona de Vista Alegre (8 a 39 ppb): 3 bacias com 
valores anômalos na calha do rio Cuiari, nas proximidades 
de Vista Alegre, sendo que o ouro pode ser proveniente 
tanto da Serra do Caparro quanto de terras colombianas.
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Zona de Tunuí (26 a 114 ppb): 4 bacias na região 
da comunidade Tunuí e 7° PEF apresentaram resultados 
positivos para ouro, em área mapeada como da For-
mação Tunuí e Complexo Cauaburi. O ouro provavel-
mente é proveniente das rochas da Formação Tunuí. 
O maior valor está localizado em uma pequena bacia 
na margem direita do Rio Içana entre Tunuí e Castelo 
Branco, com 114 ppb, e diversas anomalias de elementos  
farejadores (RM-03).

Zona de Nazaré (6 a 12 ppb): 8 bacias na região 
de Nazaré, região mapeada como Suíte Rio Içana e 
Complexo Taiuaçu-Cauera.

Ainda ocorrem bacias isoladas, como a montante de 
Castelo Branco, com 106 ppb, em afluente na margem 
direita do Rio Içana. O lado leste da Serra do Caparro, 
com os maiores valores de ouro em concentrado de 
bateia, não teve resultados positivos para sedimento 
de corrente, possivelmente devido ao maior diâmetro 
das pintas de ouro na região.

Quanto aos elementos considerados farejadores 
de ouro, In, S, Re, Te e Tl apresentam poucos valores 
acima do limite de detecção na região mapeada, além 
de teores máximos abaixo da média da crosta conti-
nental superior. Já o Hg apresenta valores anômalos 
de terceira ordem, variando de 0,07 a 0,47 ppm, até 9 
vezes acima da média da crosta continental superior.  

Figura 8.41 - Mapas de sedimento de corrente na bacia do Rio Içana. (A) Distribuição de V (ppm);  
(B) Distribuição de Nb (ppm).

Os maiores valores estão localizados na praia do PEF, em 
Tunuí, e nas proximidades de Santa Rosa (Figura 8.42B). 
Bi e Sb, por sua vez, apresentam anomalias de terceira 
ordem, também com valores acima da UCC (Figura 8.43). 
Os valores anômalos de todos esses elementos ocorrem, 
principalmente, nos entornos de Santa Rosa, em uma 
bacia entre Castelo Branco e Tunuí com 106 ppb de Au 
e a sudeste de Nazaré, com 6 a 8 ppb de Au. Valores 
elevados de background de Sb ainda ocorrem em Tunuí 
e a leste de Nazaré. 

Outros elementos de interesse

Através da estatística univariada, também foram 
analisadas as distribuições de Mo, Sn, Cu, Pb e Zn, além 
de minerais tipicamente relacionados a pegmatitos, 
como Be, Cd e Li.

O Mo, normalmente relacionado às fases finais de 
cristalização de granitoides, apresenta valores máximos 
na faixa de anomalia positiva de 3ª ordem (1,30 a 2,13 
ppm), até 2 vezes mais elevados que a média da crosta 
continental superior. Os valores mais elevados ocorrem 
a leste de Vista Alegre, na confluência entre os rios Cuiari 
e Içana e na comunidade Tunuí, locais mapeados como 
Suíte Rio Içana (Figura 8.44A).
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Figura 8.42 - Mapas de sedimento de corrente na bacia do Rio Içana. (A) Distribuição de Au (ppb);  
(B) Distribuição de Hg (ppm).

Figura 8.43 - Mapas de sedimento de corrente na bacia do Rio Içana. (A) Distribuição de Bi (ppm);  
(B) Distribuição de Sb (ppm).
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Figura 8.44 - Mapas de sedimento de corrente na bacia do Rio Içana. (A) Distribuição de Mo (ppm);  
(B) Distribuição de Sn (ppm).

O Sn, com valores máximos na faixa de anomalia 
positiva de primeira ordem (9,8 a 33,4 ppm), apresenta 
teores até 16 vezes maiores que a média da crosta con-
tinental superior, que ocorrem no rio Cuiari, divisa com 
a Colômbia, (Figura 8.44B). As anomalias de segunda 
ordem ocorrem a oeste de Vista Alegre (Complexo 
Cauaburi). Já as anomalias de terceira ordem variam 
de 6,1 a 9,7 ppm e ocorrem na região de Santa Rosa, a 
sul de Castelo Branco, no igarapé Peguá e a oeste da 
serra do Caparro. Não foi identificada cassiterita na 
região, portanto o Sn deve ser proveniente de outros 
minerais, provavelmente relacionados à Suíte Rio Içana 
e aos pegmatitos. 

Cu, Pb e Zn, elementos calcófilos, apresentam valo-
res 2 a 9 vezes acima da média da crosta continental 
superior (Figura 8.45). Cu e Pb apresentam, ainda, ano-
malias positivas de 2ª ordem, que ocorrem, principal-
mente, na curva ao sul de Tunuí e na região a oeste de 
Santa Rosa, todas em amostras coletadas nas calhas 
do Rio Içana. Valores anômalos de terceira ordem de 
Zn também ocorrem nesta região. 

Dos elementos comumente relacionados a pegmati-
tos (Be, Cd e Li), Be não apresentou nenhum resultado 
acima do limite de detecção, apesar da ocorrência 
de crisoberilo e berilo na região. Cd e Li apresentam 
poucos valores acima de LD, sendo que o Cd apresenta 

teores até 7 vezes maiores que a UCC (0,01 a 0,64 ppm) 
e Li valores bastante abaixo da média (2 a 3 ppm).  
Os valores anômalos de Cd ocorrem a oeste de Santa 
Rosa, na curva a sul do Tunuí, em Santa Rosa e a oeste 
de Castelo Branco. O valor mais alto está em Santa Rosa.

8.4. CONCENTRADO DE BATEIA

Foram analisadas 138 amostras de concentrado de 
bateia e confeccionados mapas de 34 minerais (Figura 
8.46) (Anexo IV). O mineral mais abundante nos con-
centrados da área é a turmalina, que pode compor até 
75 a 100% da amostra em algumas regiões. Em seguida, 
até a faixa entre 50% a 74% do concentrado, ocorrem 
andaluzita, ilmenita, monazita e zircão. Com porcen-
tagens máximas entre 25% a 49% foram identificados 
cianita, epidoto, granada e rutilo. Anfibólios, crisoberilo, 
estaurolita, gahnita, limonita, magnetita, micas, sillima-
nita e topázio compõem até 5% a 24% da amostra nos 
concentrados na região. Menos expressiva, tem-se a 
presença de piroxênio, compondo no máximo 1% a 4% 
das amostras, seguida dos minerais que foram identi-
ficados compondo menos de 1% das amostras, como: 
actinolita, anatásio, apatita, barita, biotita, coríndon, 
florencita, goethita, hematita, hornblenda, molibdenita, 
pirita, scheelita, titano-magnetita, titanita e xenotímio.
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Figura 8.45 - Mapas de sedimento de corrente na bacia do Rio Içana. (A) Distribuição de Cu (ppm);  
(B) Distribuição de Zn (ppm).

8.4.1. Minerais de minério e gemas

O ouro na região Tunuí-Caparro, quando presente 
nas amostras, ocorre em valores de 1 a 11 pintas por 
bacia, em sua maioria com diâmetro menor que 0,5 mm. 
Somente uma amostra apresentou resultado positivo 
para partícula de ouro maior que 0,5 mm. Através do 
mapa mineralométrico, quatro zonas de destaque mine-
ralógico foram identificadas (Figura 8.47A): 

Zona do Igarapé Peguá: Ao longo do Igarapé Peguá 
e seus afluentes, cinco bacias apresentaram resultado 
positivo para ouro em concentrado de bateia, contendo 
de 1 a 10 pintas menores que 0,5 mm, e o único grão 
encontrado com diâmetro entre 0,5 e 1 mm. Essas dre- 
nagens têm suas cabeceiras na Serra do Caparro, supor-
tada pelos quartzitos da Formação Tunuí, onde diversas 
ocorrências de ouro já foram identificadas, sugerindo 
que seja esta a fonte das pintas identificadas. 

Zona do Oeste da Serra do Caparro: No extremo 
noroeste da área mapeada, próximo à divisa com a 
Colômbia, duas bacias apresentaram resultado positivo 
para ouro, contendo 1 e 7 pintas. A bacia contendo 
uma pinta drena a Serra do Caparro a leste, sugerindo 
que esta seja a origem do ouro coletado. Entretanto, 
a amostra com 7 pintas foi coletada na calha principal 
do rio Cuiari, não sendo possível sugerir se a origem 
do ouro é toda da região do Caparro, ou se houve 
contribuição desde terras colombianas. 

Zona do Oeste de Vista Alegre: a oeste da comu-
nidade de Vista Alegre, duas bacias apresentaram, 
respectivamente, 1 e 3 pintas de ouro nas amostras 
que as representam. Essas bacias drenam uma área 
mapeada como Complexo Cauaburi e Formação Tunuí.

Zona do Oeste de Santa Rosa: também apresen-
tando duas bacias com resultados positivos (1 e 3 pin-
tas), a zona do oeste de Santa Rosa drena rochas de 
diversas unidades: Formação Tunuí, Suíte Rio Içana e 
cobertura cenozoica.

A pirita, sulfeto comumente relacionado a depósitos 
de ouro, também ocorre nas bacias das zonas 1 e 2, 
compondo até 1% do concentrado. A molibdenita, com 
os mesmos valores, ocorre na zona do Oeste da Serra 
do Caparro. Por fim, a magnetita, incomumente baixa 
em toda a área, também ocorre em porcentagens mais 
elevadas nas bacias das zonas de destaque para ouro. 

Os minerais que podem ser utilizados como gemas 
são representados na área por: turmalina, crisoberilo, 
topázio e coríndon. Sua ocorrência provavelmente está 
relacionada aos granitos crustais (Suíte Rio Içana) e peg-
matitos gerados a partir da fusão dos metassedimentos 
da Formação Tunuí. 

A turmalina é o mineral mais abundante da área, 
podendo compor até 75% a 100% do concentrado em 
algumas amostras (Figura 8.47B). Concentra-se em maiores 
porcentagens na região a leste dos rios Içana e Cuiari, em 
especial nas áreas mais a sul. 
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Figura 8.46 - Mapa de pontos de amostragem de concentrado de bateia.

O crisoberilo, compondo até 24% do concentrado, 
também ocorre em porcentagens expressivas na região 
sudeste, em especial entre as comunidades de Castelo 
Branco e Nazaré, onde ocorrem os granitoides crustais 
da Suíte Rio Içana e as rochas metassedimentares da 
Complexo Taiuaçu-Cauera(Figura 8.48A). 

O topázio também ocorre em quantidades rele-
vantes, com o seu maior valor, entre 5% e 24%, ocor-
rendo em uma pequena bacia entre Castelo Branco 
e Nazaré (Figura 8.48B). Porcentagens intermediárias 
(1-4%) foram obtidos em bacias que drenam a Serra do 
Tunuí, a oeste da comunidade Tunuí e nas proximidades 
de Santa Rosa. Porcentagens baixas (<1%) são encon-
trados em toda a área. O coríndon ocorre nas mesmas 
regiões que o topázio, porém em baixa quantidade  
(<1% do concentrado). 

Não foram identificados cassiterita, columbita-tan-
talita ou minerais indicativos de rochas lamprofíricas no 
mapeamento mineralométrico regional.

8.4.2. Minerais metamórficos

Minerais metamórficos ocorrem em grande expres-
são na região Tunuí-Caparro, compondo individualmente 
até 74% do concentrado em algumas amostras, em sua 
maioria em regiões mapeadas como da Formação Tunuí, 
e especialmente, a Complexo Taiuaçu-Cauera, composta 
por xistos e paragnaisses. 

O mineral metamórfico mais abundante na área 
corresponde à andaluzita, que pode compor até 50 a 
74% do concentrado em algumas regiões (Figura 8.49A).  
As maiores porcentagens ocorrem a leste do Rio Içana na 
região central, em bacias que drenam as rochas metassedi-
mentares da Complexo Taiuaçu-Cauera, sendo um mineral 
identificado nos xistos mapeados na região. Também pode 
ser relacionada a pegmatitos gerados a partir da fusão 
dos metassedimentos. 

A cianita é o segundo aluminossilicato mais abundante, 
chegando a compor até 49% do concentrado (Figura 8.49B).  
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Figura 8.47 - Mapas de concentrado de bateia na bacia do Rio Içana. (A) Distribuição de pintas de ouro;  
(B) Distribuição de turmalina.

Ocorre em pequenas quantidades em toda a área, mas 
apresenta porcentagens mais elevadas também nas 
regiões mapeadas como Complexo Taiuaçu-Cauera e 
Formação Tunuí. Este mineral não foi observado em 
rocha até o momento, sugerindo a existência de xistos ou 
paragnaisses ainda não mapeados, gerados a condições 
de pressão mais elevadas. 

A sillimanita, compondo de 5% a 24% do concen-
trado, é o aluminossilicato menos abundante no mapea-
mento mineralométrico regional e apresenta os maiores 

valores em concentrados coletados na região sudeste da 
área, próximo à comunidade de Nazaré (Figura 8.50A).  
O mapa de sillimanita sugere a existência de uma área do 
Complexo Taiuaçu-Cauera ainda não mapeada a leste de 
Nazaré, onde podem ocorrer paragnaisses com sillimanita 
ou pegmatitos gerados a partir da fusão dessas rochas. 

A granada é um mineral encontrado tanto nas 
rochas metassedimentares do Complexo Taiuaçu- 
Caueraquanto nos granitos crustais da Suíte Rio Içana, 
além dos pegmatitos que cortam ambas as unidades.  

Figura 8.48 - Mapas de concentrado de bateia na bacia do Rio Içana. (A) Distribuição de crisoberilo;  
(B) Distribuição de topázio.
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Este mineral ocorre compondo até 25% a 49% do con-
centrado nas regiões onde afloram estas unidades, com 
as maiores porcentagens ocorrendo no Igarapé Peguá, 
no norte da área, e próximo a Castelo Branco (Figura 
8.50B). Também ocorrem porcentagens expressivas 
entre as comunidades de Santa Rosa e São José, onde 
essas unidades afloram em meio a uma grande área de 
cobertura sedimentar.  

Figura 8.50 - Mapas de concentrado de bateia na bacia do Rio Içana. (A) Distribuição de sillimanita;  
(B) Distribuição de granada.

A estaurolita, por sua vez, compõe até 24% do 
concentrado em algumas amostras, com os maio-
res valores ocorrendo na margem direita do Rio 
Içana na região onde este inflexiona a sul de Tunuí. 
As micas, por fim, também apresentam porcenta-
gens máximas na faixa de 5% a 24% do concentrado, 
com os maiores valores sobre as rochas do Complexo  
Taiuaçu-Cauera. 

Figura 8.49 - Mapas de concentrado de bateia na bacia do Rio Içana. (A) Distribuição de andaluzita;  
(B) Distribuição de cianita.

A B

A B



| 157 |

|Terras Indígenas do Noroeste do Amazonas: geologia, geoquímica e cadastramento mineral na Região do Tunuí - Caparro|

8.4.3. Minerais acessórios

Monazita e zircão são minerais comuns em rochas 
de composição evoluída, como granitoides e pegmati-
tos, além de serem considerados minerais resistatos. 
Na área, são dois dos minerais mais abundantes em 
concentrado de bateia, podendo compor até 50% a 74% 
de determinadas amostras. A monazita apresenta as 
maiores proporções em concentrado no Igarapé Peguá 
e seus afluentes que drenam a Serra do Caparro, mesma 
região com resultados mais expressivos para pintas de 
ouro (Figura 8.51A). Também apresenta porcentagens 
elevadas nas regiões mapeadas como Complexo Taiuaçu- 
Cauera e Formação Tunuí. O zircão (Figura 8.51B), por 
sua vez, apresenta-se em maior quantidade em regiões 
de cobertura sedimentar sendo, provavelmente, um 
mineral resistato nesses depósitos arenosos. Também 
tem valores elevados na cabeceira do Igarapé Peguá. 

Xenotímio e florencita também são minerais gerados 
nas fases finais da cristalização fracionada, porém são 
menos comuns na região, compondo até no máximo 
1% do concentrado. O xenotímio segue a distribuição 
da monazita na área, enquanto a florencita ocorre em 
poucas bacias: a sul de Castelo Branco e na região de 
Santa Rosa. São provavelmente relacionados às rochas 
da Suíte Rio Içana.

Em relação a minerais máficos, os principais identifi-
cados na área são: epidoto, anfibólio, piroxênio e titanita. 
O epidoto é o mineral mais abundante, podendo compor 
até 25% a 49% do concentrado (Figura 8.52A). Ocorre 
principalmente na porção central da área de estudo, com 
maiores concentrações nas proximidades de Vista Alegre. 
Ressalta no mapa as regiões onde afloram as rochas do 
embasamento, Complexo Cauaburi, sendo componente 
de ortognaisses e metagranitóides. Os anfibólios tam-
bém são identificados nessas rochas, porém a bacia com 
maior valor proporcional desses minerais (5-24%) ocorre à 
jusante de Nazaré, em um igarapé na margem esquerda do 
Rio Içana, onde foram identificadas rochas calcissilicáticas 
do Complexo Taiuaçu-Cauera (Figura 8.52B).

Piroxênio e titanita ocorrem em quantidades 
muito baixas, respectivamente, 1-4% e <1% do con-
centrado. O maior valor de piroxênio ocorre a nordeste 
de Nazaré, e pode sugerir alguma intrusão máfica não 
mapeada. A titanita, além da baixa concentração, ocorre  
em poucas bacias.

A gahnita, espinélio de zinco, apresenta valores rele-
vantes de até 5% a 24% em duas regiões específicas do 
mapa: próximo a Castelo Branco e a leste de Vista Alegre. 
Pode ser componente tanto de rochas máficas quanto 
de pegmatitos.

Óxidos e hidróxidos de ferro ocorrem em baixa quan-
tidade nos concentrados da região, como já observado 
em campo no momento da coleta (pouco “esmeril”).  
A ilmenita, óxido de ferro e titânio, é o mineral de ferro 

mais relevante na área, podendo compor até 50% a 74% 
do concentrado em algumas regiões, especialmente em 
amostras coletadas nas calhas dos grandes rios (Içana e 
Cuiari) (Figura 8.53A). Em seguida, magnetita e a limonita 
podem compor até 5% a 24% do concentrado nas amos-
tras, com as maiores porcentagens de magnetita ocor-
rendo no Igarapé Peguá e a oeste de Tunuí (Figura 8.53B).  
No restante da área os valores são baixos. Goetita e 
hematita não apresentam porcentagens maiores que 1%.

8.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com relação à geoquímica ambiental, as águas da 
região Tunuí-Caparro apresentam concentrações acima 
dos valores de referência de águas classe 1 da Resolu-
ção CONAMA 357/2005 para Al e Fe em grande parte 
das amostras. Esses valores, embora acima do VMP, são 
naturalmente observados na região amazônica, nas águas 
pretas ácidas da bacia do rio Negro, e não representam 
problemas ambientais. Estas diferenças geradas pelas 
características naturais das águas em diversas regiões do 
país deveriam ser levadas em conta na determinação dos 
valores de referência. Assim, sugere-se a regionalização dos 
valores de referência da resolução de modo que reflitam 
as características naturais dos diversos ambientes do país.

Algumas amostras de solo apresentaram teores acima 
do valor de referência da NOAA (BUCHMAN, 2008) nos 
elementos Li (15 amostras), U (quatro amostras) e V (14 
amostras), contudo esses teores refletem somente as 
características das unidades geológicas aflorantes na área 
de estudo, como pegmatitos e granitoides (Li e U), e rochas 
com minerais máficos (V), ou seja, são teores de origem 
geogênica, sem relações com causas antropogênicas dada 
a baixíssima densidade demográfica da região. Nenhuma 
amostra apresentou, para qualquer elemento, teor acima 
dos valores de prevenção da CONAMA 420/2009.

Nos sedimentos de corrente, seis elementos apre-
sentaram teores acima de seus respectivos valores de 
referência constantes na Resolução 454/2012 CONAMA: 
Cd (uma amostra), Cr (duas amostras), Cu (uma amos-
tra), Zn (uma amostra), Pb (uma amostra) e Hg (três 
amostras). Somente o Pb apresentou valor acima do N2.  
A alteração de granitoides, rochas máficas e depósitos 
minerais, pode ser a causa desses teores mais elevados. 
Outro fator imporante a ser levado em conta, é o local 
de coleta do material analisado, pois se observa que a 
maior parte dos valores acima dos níveis de referência 
ocorre nas amostras coletadas nas calhas dos grandes 
rios. Esses rios concentram materiais de toda a bacia 
hidrográfica dos Rios Içana e Cuiari, além de normalmente 
apresentarem menor energia que seus afluentes, gerando 
maior deposição de sedimentos finos, como argilas, que 
adsorvem metais, podendo causar falsas anomalias.  
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Com relação ao Hg, causas antropogênicas também 
devem ser consideradas, dado o histórico de atividade 
garimpeira na área. Uma das amostras com maior con-
centração de Hg ocorre próxima a um garimpo inativo. 
Apesar disso, Fadini & Jardim (2001) e Siqueira et al. (2018), 
identificaram que altos teores de Hg ocorrem natural-
mente na bacia do rio Negro/Amazonas, relacionados 
ao intemperismo de solos e, portanto, os altos teores na 
região do Tunuí-Caparro podem ser de origem geogênica.  

Figura 8.52 - Mapas de concentrado de bateia na bacia do Rio Içana. (A) Distribuição de epidoto;  
(B) Distribuição de anfibólios.

Estudos específicos são necessários para uma conclusão 
mais assertiva sobre a fonte do Hg na região da bacia  
do Rio Içana.

Sendo assim, embora os resultados das três matri-
zes tenham apresentado valores acima das referências 
utilizadas, a baixa ocupação humana e a ausência de 
atividades econômicas de impacto na bacia do médio 
Rio Içana sugerem que as concentrações elevadas não 
sejam reflexos de contaminação antrópica. 

Figura 8.51 - Mapas de concentrado de bateia na bacia do Rio Içana. (A) Distribuição de monazita;  
(B) Distribuição de zircão.
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Figura 8.53 - Mapas de concentrado de bateia na bacia do Rio Içana. (A) Distribuição de magnetita;  
(B) Distribuição de ilmenita.

Os resultados permitiram estabelecer para a região 
um background geoquímico que poderá ser utilizado 
no futuro para a identificação e acompanhamento de 
alterações ambientais que por ventura venham a ser 
causadas por atividades antrópicas.

Com relação às contribuições ao mapeamento geoló-
gico e a identificação de ocorrências minerais na região, 
a análise conjunta entre os dados das quatro matrizes 
de amostras (água, solo, sedimento de corrente e con-
centrado de bateia) permite fazer algumas observações 
quanto ao substrato geológico da área. 

A presença de concentrações significantes para ele-
mentos formadores de rocha do manto sugere a presença 
de corpos máficos ainda não mapeados, principalmente 
na parte norte da área, onde ocorrem altos valores, em 
solo e sedimento de corrente, de Fe, Mg, Cr, Cu, Ni, Sc, 
V, Co, Zn e Mn. Teores mais altos de Fe e Mg na água 
foram observados em bacias que drenam as serras Tunuí 
e Caparro, podendo ser representativos da ocorrência de 
porções mais máficas em rochas da Formação Tunuí que 
afloram nas serras. Para o solo, além desses elementos, 
teores expressivos de Ti e P também aparecem em regi-
ões próximas ao Corpo Serra do Diabo, no norte da área.  
Nos sedimentos de corrente, a associação Co-Cr-Fe-Mn 
é a segunda mais representativa apesar da escassez de 
corpos máficos mapeados, o que pode ser mais uma 
evidência da presença de rochas dessa natureza.

Minerais, como cianita e estaurolita, identificados nos 
concentrados de bateia, também são evidências de que 
ainda há litotipos a serem descritos na área de estudo. 
Esses minerais foram encontrados em grande quanti-
dade em concentrados de cursos d’água que drenam 

rochas paraderivadas da Formação Tunuí e do Complexo 
Taiuaçu-Cauera, apesar de não terem sido descritos nos 
estudos petrográficos.

A forte presença de granitoides e pegmatitos, espe-
cialmente relacionados à Suíte Rio Içana, é refletida pela 
grande quantidade, em concentrados de bateia, de mine-
rais como crisoberilo, gahnita, cianita, monazita, topázio 
e turmalina identificados em bacias que drenam essa 
unidade. No solo, essas rochas são representadas por 
teores mais altos de Th e U. Nos sedimentos, a associa-
ção Th-U-ETR, composta por elementos incompatíveis, 
reflete a composição evoluída dessas rochas que são 
produtos dos estágios finais de diferenciação magmática.

Já os sedimentos quaternários são representados 
por baixos teores na maioria dos elementos em todas 
as matrizes. No sedimento, a associação Hf-Zr-V-Nb é 
a que melhor representa essas unidades, registrando 
os maiores valores. Isso ocorre provavelmente devido 
à presença de minerais resistatos que contém esses 
elementos em sua estrutura.

Quanto às ocorrências minerais, alguns teores em 
solo e sedimento de corrente mostraram concordância 
com ocorrências catalogadas, como os elementos Ta e 
Y, em região próxima da comunidade Nazaré.

O Au foi identificado em três matrizes (solo, sedi-
mento e concentrado de bateia), em diversas regiões da 
área mapeada como, por exemplo, nas porções oeste 
e leste da Serra do Caparro. Na porção leste, onde se 
localiza a cabeceira do igarapé Peguá, já são conhecidas 
ocorrências e garimpos.  Outras áreas com indicativos de 
ouro ocorrem nas proximidades das comunidades Santa 
Rosa, Vista Alegre, Tunuí e Nazaré. 
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9. RECURSOS MINERAIS

9.1. OCORRÊNCIAS E INDÍCIOS MINERAIS 

O presente trabalho permitiu descrever os vários sítios 
de mineralizações, secundárias e primárias. As secundá-
rias, em sua grande maioria, são formadas pelos depósitos 
de placeres aluviais, terraços, elúvios e colúvios. Já as 
mineralizações primárias, encontram-se sobre substratos 
dos cascalhos aluviais, em zonas de alteração lateríticas 
e afloramentos rochosos, e inclui os principais garimpos, 
geralmente inativos, na área de abrangência do Projeto.

Além dos garimpos de ouro, columbita-tantalita, 
ilmenita e ametista, as mineralizações secundárias 
e as primárias, foram mapeadas como ocorrências  
(Anexo V), e agrupadas como metais nobres (ouro), metá-
licos (columbita-tantalita), óxidos (ilmenita, hematita, 
rutilo, leucoxeno, cromita, espinélio, goethita, limonita, 
magnetita), não metálicos (caulinita, gibbsita/bauxita, 
argila negra), sulfetos (pirita), gemas (quartzo leitoso, 
quartzo fumê, cristal (quartzo transparente), quartzo 
citrino, ametista, jaspe, ágata, turmalina, calcita, mos-
covita, biotita, andaluzita, crisoberilo, berilo, topázio, 
monazita, granada, xenotimo, zircão (zirconita).

Enquanto isso, aquelas definidas em concentrados de 
bateia por análise mineralógica semiquantitativa foram 
classificadas como indícios (Anexo VI), e também sepa-
radas como metais nobres (ouro), metálicos (columbita- 
tantalita) óxidos (hematita, magnetita, limonita, rutilo, 
cromita, espinélio e leucoxeno), gemas (granada, turma-
lina, epidoto, moscovita, biotita, andaluzita, monazita, 
xenotímio e zircão).

Os garimpos, as ocorrências e os indícios de mine-
ralizações foram descritos de acordo com as rochas 
hospedeiras, definidas nas unidades litoestratigráficas 
reconhecidas no mapeamento geológico.

9.2. METAIS PRECIOSOS

9.2.1. Ouro

O ouro é um bem mineral de considerável distribui-
ção na área de pesquisa, além de ser lavrado na maior 
parte dos garimpos. Foi descrito na forma de indícios 
nas aluviões das bacias de drenagens que percorrem 
as diversas unidades geológicas. A contagem de pintas 
em campo e a análise mineralógica semiquantitativa em 
laboratório, revelaram indícios de ouro no Complexo 
Cauaburi, Complexo Taiuçu-Cauera, Formação Tunuí e 
Suíte Rio Içana.

9.2.1.1. Complexo Taiuaçu-Cauera

Este complexo apresenta no extremo noroeste da 
folha NA-19-Z-A-V (Anexo VI), um ponto com indício 
de ouro, onde foi identificada uma pinta em análise 
mineralógica. Refere-se à estação HG-11 (Tabela 9.1), 
em que o horizonte de cascalho de 20 cm de espessura 
com matriz de areia média a grossa, muito argilosa, 
apresenta seixos e blocos de quartzo leitoso e cristal, 
sendo algumas formas trigonais.

Desta mesma toponímia, aproximadamente, sete qui-
lômetros no sentido noroeste, cita-se a estação HG-9, um 
garimpo de ouro abandonado desde os idos da década 
de 80 no leito do rio Içana, onde o minério era lavrado 
por dragagem. Neste local foi impossibilitada a amostra-
gem devido à camada de cascalho estar encoberta pela 
lâmina d’água do rio Içana, com profundidade aproximada  
de dois metros.

9.2.1.2. Complexo Cauaburi

Nesta unidade, o indício se restringe ao extremo 
norte-noroeste da folha NA-19-Z-A-V, igarapé Tamacauari, 
afluente da margem direita do Rio Içana, estação HG-8B 
(Anexo VI), mapa geológico e indícios minerais. A camada 
de cascalho possui 30 cm de espessura, matriz de areia 
grossa argilosa, cor bege-amarelada, os seixos e blocos 
apresentam grau de arredondamento variado, compostos 
geralmente por quartzo leitoso e quartzo transparente. 
Ocorrem os tipos “dente-de-cão” (bem angulosos) e “ôvo- 
de-pombo” (bem arredondados), onde todo o pacote 
aluvial repousa sobre o bedrock granodiorítico. A planície 
aluvionar tem por volta de 70 m de espessura lateral. 
Optou-se por considerar a estimativa de contagem de 
pintas em campo, pela provável perda de ouro até a 
análise mineralógica semiquantitaiva de laboratório, 
onde foi identificado menor número de pintas.

9.2.1.3. Formação Tunuí

As aluviões deste grupo são hospedeiras da grande 
maioria das concentrações auríferas visitadas, onde 
se localizam os principais garimpos da área de estudo. 
Estão situadas no extremo norte-nordeste da folha 
NA-19-Z-A-ll, região fronteiriça com a Colômbia no curso 
superior do Igarapé Peuá e seus tributários (Anexo VI), 
junto aos contrafortes da serra do Caparro (Figura 9.1).  



| 161 |

|Terras Indígenas do Noroeste do Amazonas: geologia, geoquímica e cadastramento mineral na Região do Tunuí - Caparro|

Tabela 9.1 -  Tabela de pintas de ouro identificadas em concentrados de bateia dos cascalhos aluviais  
das unidades litoestratigráficas do Projeto. 

UNIDADE LITOESTRATIGRÁFICA ESTAÇÃO VOLUME (Lts) NÚMERO DE PINTAS TEOR ESTIMADO (g/m3)

Complexo Taiaçu-Cauera HG-11 20 1 0,05

Complexo Cauaburi HG-8B 10 9 (1) 0,03

Formação Tunuí

HG-26A 20 11 4,33

HG-26B 20 (2) 26 0,27 (1)

HG-27A 20 56 2,03

HG-28 20 5 1,60

HG-30 25 16 1,83

TM-1 20 23 2,37

HG-25 20 112 (1) 0,22

Suíte Rio Içana

HG-5A 20 24 0,92

HG-6 20 75 1,64

HG-10 20 4 (1) 0,01

HG-14 20 13 (1) 1,4

HG-16 20 9 0,35

HG-18 20 3 0,40

HG-39 20 3 0,01

(1) Contagem de pintas realizada em campo; 
(2) Resíduo de lavra.

Figura 9.1 - Visão do flanco sudeste da serra do Caparro. Formação Tunuí.
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Figura 9.2 - Estação HG-25, Formação Tunuí. (A) Faixas de minerais pesados (tonalidade mais escura) na superfície 
da praia com minerais micáceos, moscovita (Ms) – sericita; (B) Areia quartzítica com níveis milimétricos de  

minerais pesados (A), sobreposta à camada de cascalho (B).

Figura 9.3 - Cascalhos de seixos e blocos de quartzitos fraturados 
e com textura esqueletal, silexitos, crostas lateríticas, quartzo 

leitoso. Estação HG-25, Formação Tunuí.

De acordo com Mello & Villas Boas (1993), a área onde 
se concentram os garimpos da serra do Caparro, está 
condicionada a zonas de cisalhamento de azimute 3500 
no contato entre quartzitos e quartzo-arenitos com xis-
tos pelíticos. Na folha foram mapeadas cinco estações 
onde se concentram os garimpos, HG-26, 27A, 28 e 30 e 
TM-1 no flanco sudeste da serra Tunuí. A estação HG-25, 
se localiza na folha NA-19-Z-A-V porção centro-norte, 
no extremo meridional da mesma serra, junto ao PEF 
(Pelotão Especial de Fronteira) e vila Tunuí, em área não 
garimpada (Anexo VI). As contagens de pintas de ouro 
por análise mineralógica estão listadas na Tabela 9.1, 
exceção feita à estação HG-25 em que foi considerada a 

contagem de pintas em campo, devido à perda durante os 
processos de embalagem do concentrado, e transporte 
para o laboratório de análise mineralógica.

A estação HG-25 está localizada em praia da planície 
aluvial do Rio Içana onde afloram quartzitos. Na camada 
superficial de areia quartzosa ocorrem níveis de minerais 
pesados e micáceos, moscovita, sericita, que no local 
amostrado formam lâminas milimétricas (Figura 9.2A e 
B). Os cascalhos de matriz arenosa são desde angulosos 
a bem arredondados, apresentam seixos e blocos de 
quartzitos, frequentemente fraturados e com textura 
esqueletal (superfícies com espaços vazios), silexitos, 
crostas lateríticas e quartzo leitoso (Figura 9.3).

A estação HG-26, localizada na planície do igarapé, 
Peuá, trata-se de um garimpo ativo em uma cata de 
5 por 3,5 m onde uma camada de resíduo de lavra ou 
rejeito de 1,7 m, composto por uma areia fina à média 
bege a marrom clara, sobrepõe um nível de humus de 
25 cm (Figura 9.4A). Este nível se encontra em contato 
direto com o cascalho virgem de 40 cm de espessura, 
em que não está exposto o bedrock (Figura 9.4B). A ma- 
triz do cascalho é de areia fina a média com grânulos, 
seixos e blocos de quartzitos homogêneos às vezes 
micáceos e foliados, vez por outra com boxworks, o 
grau de arredondamento vai desde subarredondado 
a bem arredondado, moderadamente selecionado a  
bem selecionado.

A estação HG-27A (Tabela 9.1), situa-se em um 
garimpo desativado de ouro, onde o nível de cascalho 
de terraço fluvial amostrado mede 90 cm. A matriz é de 
areia fina a média com seixos e blocos subarredondados 
a arredondados, de quartzitos às vezes estratificados 
e na forma de matacões (boulders), rolados de 25 a  
40 cm de diâmetro, veios de quartzo leitoso às vezes 
sacaroidal, quartzo transparente, xistos, grânulos de 
filitos, biotita-quartzitos. 

A B
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Figura 9.4 - (A) Contato do resíduo de lavra (1,70 m), (A) Com o humus, (B) Da parte inferior da cata. Estação HG-26, 
Formação Tunuí; (B) Nível de cascalho virgem (40 cm,) (A) em contato direto com o húmus (25 cm), (B) Não está 

exposto o bedrock. Cata de 5 x 3,5 m. Estação HG-26, Formação Tunuí.

Do bedrock de rocha quartzítica fina com pouca argila, 
cor creme, foram amostrados 20 cm de espessura, pela 
possibilidade das partículas de ouro (principalmente as 
mais grosseiras) possuírem elevada densidade, e se depo-
sitarem nos níveis mais superiores do substrato. A planície 
aluvial não passa de 5 m pelo local de amostragem locali-
zar-se em área elevada, na encosta da Serra do Caparro.

A estação HG-28 (Tabela 9.1), foi demarcada em um 
garimpo abandonado onde foi encontrada uma cata de 
5x5 m. O pacote de cascalho no leito da drenagem  mede 
cerca de 0,60 m de espessura, é moderadamente a bem 
selecionado com matriz de areia grossa, composto por  
grânulos, seixos de quartzito com capa de óxido de ferro, 
às vezes limonitizados e com cubos de pirita oxidada 
(Figura 9.5A), e blocos da mesma rocha com textura 
sacaroidal, silexitos e quartzo leitoso. Não foi alcançado 
o bedrock ou substrato do pacote aluvionar.

A estação HG-30 está localizada numa cata de 
garimpo desativado, onde o horizonte de cascalho mede 
40 cm de espessura, matriz de areia média a grossa, 
grânulos, seixos e blocos de quartzitos, sericita (clorita) 
quartzitos com boxworks de sulfeto (Figura 9.5B), seixos 
de quartzo branco leitoso com textura sacaroidal. Não 
foi alcançada a base da sequência aluvionar (bedrock), 
em razão do desmoronamento das paredes do nível de 

cascalho da cata. A planície aluvionar possui dez metros 
de comprimento lateral.

Na estação TM-1 (Figura 9.6A), demarcada em um 
garimpo paralisado, foram amostrados cascalhos de 25 
cm de espessura, com matriz de cor cinza clara a amarela 
avermelhada, composta por areia média a grossa, pouco 
argilosa, os seixos de quartzito predominam sobre os de 
quartzo leitoso, em sua maioria subangulosos a angulo-
sos, subarredondados, moderadamente selecionados, 
diâmetros de 10-15 cm, tendo maior frequência entre 
3-5 cm. O bedrock é um saprólito de quartzito alterado. 
As dimensões superficiais das catas da área garimpada 
possuem por volta de 10 m (Figura 9.6B).  

9.2.1.3.1. Análise em Microscópio  
Eletrônico de Varredura (MEV)

Foram escolhidas quatro partículas de ouro para a aná-
lise no MEV/SEM (Microscopia Eletrônica de Varredura /  
Scanning Electron Microscopy), adotando-se a metodo-
logia citada no capitulo 4.3, item 4.3.2.2. Sendo duas 
de cada estação, HG-26A e HG-30, provenientes dos pla-
ceres aluviais do Formação Tunuí na área dos garimpos. 
A Figura 9.7A e B mostra as partículas selecionadas e, a 
Figura 9.7C e D a preparação para análise. 
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Figura 9.5 - (A) Estação HG-28, Formação Tunuí. Seixo de quartzito da camada de cascalho, com capa de óxido  
de ferro parcialmente limonitizada e com cubo de pirita (Pi) oxidada; (B) Estação HG-30, Formação Tunuí.  

Seixo de sericita (clorita) quartzito com boxworks de sulfeto. 

Figura 9.6 - (A) Amostragem do cascalho aurífero de 25 cm de espessura em cata de garimpo paralisado.  
Estação TM-1, Formação Tunuí; (B) Cata assoreada com rejeito em garimpo inativo. Estação TM-1, Formação Tunuí.
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9.2.1.3.2. Morfologia das partículas

Na estação HG-26, as imagens BSE mostram que a 
partícula (pinta) 1 da (Figura 9.7A e C) e (Figura 9.8A e 
B) mede aproximadamente 1,1 mm de comprimento, 
tem forma alongada, bom grau de arredondamento e 
baixa esfericidade, apresenta espaços vazios e super- 
fície pouco rugosa.

A partícula 2 da (Figura 9.7A e C) e (Figura 9.8C e D) é 
de médio grau de esfericidade, subangulosa, a superfície 
é pouco mais rugosa, o diâmetro maior mede em torno 
de 1,75 mm. As duas partículas possuem cavidades, boa 
parte delas de forma geométrica definida, originadas 
pela dissolução de minerais pré-existentes. 

A estação HG-30 está representada pelas partículas 
da (Figura 9.7B e D) e as imagens BSE estão na Figura 9.8.

A partícula 1 da (Figura 9.7B e D) e (Figura 9.8E e F) 
apresenta forma irregular alongada, fácies lobadas e 
dentadas, baixa esfericidade e arestas arredondadas, 
superfície pouco rugosa e possui cavernas de dissolu-
ção (espaços vazios), muitas delas com forma cúbica.  
O comprimento maior da partícula alcança 1,9 mm.

A partícula 2 da (Figura 9.7B e D) e (Figura 9.8G e 
H) possui um milímetro de diâmetro maior, superfície 
bastante rugosa, forma aproximadamente triangular 
com espaços vazios, bordas irregulares e lobadas, arre-
donadadas, e esfericidade muito baixa.

9.2.1.3.3. Composição química das partículas

A análise semiquantitativa por EDS nos pontos sele-
cionados da partícula 1 da estação  HG-26A (Tabela 9.1), 
apresentou concentrações de ouro que variam entre 
93,19 – 98,85%, o que indica um grau de pureza bastante 
elevado. Entre os elementos traços o Mo é o que ocorre 
em maior quantidade, em proporções de 1,29% a 5,22%, 
o que pode sugerir uma relação genética com a minera-
lização de ouro, podendo ser utilizado como elemento 
rastreador. Além do Cu, elementos farejadores de ouro 
foram detectados em concentrações menores que 1%, 
o S, As, Se, Bi e, metais preciosos como o Pd com dois 
pontos de concentrações >1% (1,17% e 1,54%), além de 
traços de Ag. Foi detectado um pico de oxigênio prova-
velmente devido à contaminação por matéria orgânica. 
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Figura 9.7 - (A) Partículas de ouro analisadas no MEV (Microscópio Eletrônico de Varredura) - Estação HG-26A, 
Formação Tunuí; (B) Partículas de ouro analisadas no MEV (Microscópio Eletrônico de Varredura) - Estação HG-30, 
Formação Tunuí; (C) Imagens dos grãos montados em pinos de alumínio (stubs), sobre fita carbono, para análise no 

MEV - Estação HG-26, Formação Tunuí; (D) Imagens dos grãos montados em pinos de alumínio (stubs), sobre  
fita carbono,  para análise no MEV - Estação HG-30, Formação Tunuí.

Na partícula 2 os teores de Au vão de 88,32% a 
99,30%, o Mo varia desde 0,46% até 5,92% e o Cu está 
presente em porcentagens sempre inferiores a 1%.  
Dos elementos farejadores de ouro, o S foi detectado 
em um ponto com 1,4% (os demais são traços), prova-
velmente, devido à presença de sulfetos associados ao 
ouro, enquanto o As, Se e Bi aparecem em pequena 
quantidade. O maior pico do Pd está em 0,81%, e a Ag 
0,53%. Entre os metais básicos o Fe, 1,04%, foi detectado 
em um ponto analisado e pode estar relacionado à pre-
sença de óxido de ferro (limonita-goethita), preenchendo 
cavidades do grão. Foi detectada uma anomalia de Hg 
de 7,64%, provavelmente de origem antrópica, devido 
ao uso de azougue (mercúrio metálico), para aglutinação 
do ouro no processo de garimpagem.  

A análise EDS na partícula 1, estação HG-30 (Tabela 
9.1), revelou para o Au um intervalo de 88,69% a 99,21%. 
Entre os metais base, o Mo é o que apresenta maior por-
centagem de ocorrência, variando entre 0,77% e 5,12%.  
O Cu conFiguracomo elemento traço sendo 0,33% a 
maior porcentagem de ocorrência. Entre os farejado-
res de ouro, o S apresentou dois pontos com 1,27% e 
1,23%. O Bi mostra-se com um ponto de 1,33% sendo 
as demais quantidades consideradas como traços.  

Entre os metais preciosos cita-se Ag com 1,53%, mos-
trando inclusive outros valores considerados como traços, 
bem como a Pt e Pd que estão presentes em quantida-
des menores que 1%. Elementos como Na, K e Cl foram 
detectados em apenas um ponto analisado da partícula, 
respectivamente com 1,58%, 1,6% e 2,4% em peso (estes 
elementos também são encontrados em depósitos hidro-
termais de soluções salinas). O Na e K poderiam estar 
vinculados a rochas graníticas calcioalcalinas do Com-
plexo Cauaburi, que afloram na região, em contato com 
as rochas metassedimentares do Formação Tunuí. Na 
partícula 2, que teve ao todo dezesseis pontos analisados 
no MEV, os valores encontrados para o Au situam-se 
entre 91,54% e 97,80%, entre os indicadores do citado 
metal nobre o S, As e Se quando encontrados apresen-
taram cifras de elementos traços, todas inferiores a 1%.  
No que se refere aos demais metais nobres a Ag mostrou 
quantidades variando entre 0,02% e 1,08%, o Pd 0,02% e 
1,05%, enquanto a Pt não foi encontrada. Dos elementos 
metais base, o valor mínimo para o Mo ficou em 0,71% 
e o máximo, 7,05%. A quantidade de Cu revelou valores 
sempre menores que 1%, e o Fe foi encontrado em um 
ponto da partícula com 0,88%.
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Figura 9.8 - Imagens BSE (Backscattered Electron) das partículas (pintas). (A e B) Partículas 1, estação HG-26;  
(C e D) Partículas 2, estação HG-26 A; (E e F) Partículas 1, estação HG-30-Formação Tunui e (G e H)  

Partículas 2, estação HG-30-Formação Tunuí. 
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9.2.1.3.4. Tipologia do depósito

De acordo com os dados obtidos em microscopia 
eletrônica de varredura, as partículas das ocorrências aurí-
feras hospedadas nos placeres aluvionares da Formação 
Tunuí sugerem uma fonte primária do tipo Porphiry Gold, 
classificados como depósitos apicais de Au, Mo (Cu) ou 
Phorphyry Gold Only, onde além do ouro, no caso parti-
cular da região da serra do Caparro, o Mo alcança 7,05%, 
enquanto o Cu com os dados disponíveis até o momento, 
se apresenta como elemento traço. A Ag está associada a 
esta paragênese e alcança 1,53%, e o Pd 1,05% na esta-
ção HG-30. Sais de NaCl (0,8-7%), devem fazer parte da 
composição dos fluidos formadores do minério, sendo 
que na estação HG-30 as proporções encontradas foram 
Na=1,58% e Cl=2,4%. A presença do Fe>1% (partícula 
2, estação HG-26) pode ser sugestiva de uma origem 
ou contribuição residual laterítica ou supergênica para  
as partículas de ouro. 

Na área de estudo as litologias sienograníticas a 
tonalíticas do Complexo Cauaburi, podem ser as hospe-
deiras da fonte primária da mineralização. Na estação 
HG-27 B, área dos garimpos da serra do Caparro, no 
extremo norte-nordeste da folha NA-20-Z-A-II, foram 
encontrados blocos de rochas granodioríticas a quartzo-
monzodioríticas de avançado grau de alteração, verde a 
marrom escuras, a base de quartzo e minerais micáceos, 
biotita, hornblenda, com óxido de ferro-manganês e 
boxworks de sulfetos. Na estação HG-33, na mesma região 
próxima ao porto do Peuá, foi cartografada uma zona 
mosqueada de 1,30m de espessura, em parte laterítica, 
sobre a rocha sã definida por sieno a monzogranitos  
desta unidade.

Em lâmina delgada, a presença de minerais como 
feldspato alcalino e a biotita que é o mineral máfico 
predominante, no atual estágio do conhecimento, pode 
ter afinidade com a zona potássica de Guilbert & Lowel  
(1974). Nos metagranitóides do Complexo Cauaburi a 
pirita e a magnetita características desta zona, contudo 
a ilmenita é o óxido mais comum encontrado nesta suíte.  
A hornblenda está presente, e a presença de clorita 
decorre de uma cloritização seletiva e tardia, que junto à 
sericitização dos feldspatos, podem ser consideradas como 
as resultantes de processos de alteração hidrotermal. 

Estes depósitos são formados em ambiente geotec-
tônico de arcos magmáticos de margens continentais, 
e estão associados a granitos do tipo S em regiões de 
soerguimento pós-colisional (PITCHER, 1983). Os gra- 
nitos do tipo I são hospedeiros deste tipo de depó-
sito, e estão sempre associados a zonas de alteração 
hidrotermal (BIONDI, 2003). Como exemplo deste 
tipo jazida pode ser citado o depósito world class de 
Grasberg na Indonésia com 2600 toneladas de ouro.  

No Brasil o depósito de Tocantinzinho, semelhante aos 
depósitos do tipo Au Pórfiro (CASTRO, 2015) na Província 
Mineral do Tapajós, a mineralização está hospedada em 
monzogranitos (1982 Ma) da Suíte Intrusiva Creporizão.  
O ouro está disseminado em vênulas do tipo stockwork 
e em fraturas, associado a sulfetos, em especial a pirita. 
O estágio mineralizante inicia com forte cloritização e 
sericitização, as rochas hospedeiras são monzogranitos 
calcioalcalinos do tipo I com magnetita. Estudos de inclu-
sões fluidas indicaram fluidos de salinidade moderada, 
com valores máximos de 20,14 wt.% de NaCl e mínimos 
de 0,17 wt.% de NaCl do sistema H2O-NaCl, e os dados 
revelaram que a temperatura de aprisionamento de 
fluidos mineralizantes é estimada entre 289°C a 382°C, 
condizente com temperaturas resultantes de mistura de 
fluidos magmáticos e hidrotermais.

9.2.1.4. Suíte Rio Içana

As aluviões desta suíte são hospedeiras de indícios 
de ouro, em sua maioria na porção noroeste da folha 
NA-19-Z-A-VI, nas vizinhanças da comunidade Castelo 
Branco, estações HG-5A, 6, 14, 16 e 18. E HG-10 no 
extremo noroeste da folha NA-Z-A-V, comunidade Tapira 
Ponta, HG-39 no centro leste da folha NA-19-Z-A-II pró-
ximo à comunidade Vista Alegre. Os resultados obtidos 
do número de pintas estão na Tabela 9.1.

Nas estações HG-5A, 6, 14, 16 e 18 a camada de cas-
calho varia desde 20 a 35 cm de espessura, a matriz é 
composta por areia grossa a média e com pouca argila, 
com grânulos, seixos, blocos, desde subangulosos até 
subarredondados, de quartzo leitoso muitas vezes sacaroi-
dal e cisalhado (Figura 9.9A), com boxworks, vez por outra 
preenchidos por moscovita (HG-16), e com incrustações 
de turmalina. Também aparecem disseminados na matriz, 
cristal, turmalina, quartzo fumê (enfumaçado), quartzo 
transparente, moscovita, feldspato alcalino (HG-16), tan-
talita (HG-5A) e granito a duas micas (HG-14). O bedrock 
consiste de argila arenosa originada da alteração de granito 
a duas micas e o horizonte de recobrimento do cascalho é 
de areia grossa, argilosa, tendo 10 (HG-5A) a 80 cm (HG-
6) de espessura e as demais estações, entre 20 a 35 cm. 

A estação HG-10, folha NA-Z-A-V, foi demarcada em 
zona de alteração de greisen à base de moscovita, biotita 
e quartzo (Figura 9.9B). O cascalho amostrado revelou 
seixos e blocos de greisen, pegmatitos com feldspatos 
preservados, quartzo leitoso, quartzo fumê e cristal. Como 
capeamento do greisen observa-se uma crosta laterítica 
correspondente à camada duricrust de 1,5 m de espessura. 

A estação HG-39, folha NA-19-Z-A-II, o pacote de 
cascalho com 25 cm espessura possui matriz de areia 
grossa a média, com grânulos e seixos de quartzo leitoso, 
quartzo transparente, subangulosos a subarredondados, 
sendo o grau de seleção moderado. O bedrock é de argila 
branca amarelada com muito pouca areia média a fina.
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9.2.1.4.1. Análise em Microscópio  
Eletrônico de Varredura (MEV)

Quatro partículas de ouro da estação HG-14 foram 
separadas para a análise no MEV, procedendo-se de 
acordo com a metodologia descrita no item 4.3.2.2, 
analisando-se somente a composição dos pontos EDS 
e não sendo feita a varredura para os elementos que 
formam ligas, bem como os farejadores de ouro, metais 
preciosos e metais base. A Figura 9.10A mostra as par-
tículas selecionadas em laboratório, e a Figura 9.10B a 
preparação para análise.

9.2.1.4.2. Morfolologia das partículas

A imagem BSE mostra que a partícula 1 (Figura 9.11A), 
é aproximadamente triangular e alongada com 1,8 mm 
de comprimento, superfície irregular com considerável 
quantidade de cavernas de dissolução ou espaços vazios, 
algumas formas de minerais dissolvidos são observa-
das. Boa parte da partícula apresenta rugosidades com 
superfícies lisas subordinadas, sendo algumas estriadas. 
É de baixa esfericidade com arestas arredondadadas  
e fácies encurvadas.

A partícula 2 (Figura 9.11B) é de excelente grau de 
arredondamento e boa esfericidade, com dimensão 
longitudinal de 0,9 mm, possui mais superfícies lisas 
estriadas, e menos rugosidades em relação a partícula 1, 
contém espaços vazios tendo bom número deles formas 
geométricas definidas.

A partícula 3 (Figura 9.11C) é alongada e arredondada 
tendo 1,2 mm de comprimento, com aspecto de meia-lua 
e com contornos abaulados, apresenta estrias e possui 
em uma das fácies o aspecto lobado, como se estivesse 
sido suprimida parte da mesma. Contém espaços vazios 

B

Figura 9.9 - (A) Bloco de quartzo leitoso cisalhado com textura sacaroidal. Estação HG-14, Suíte Rio Içana; (B) Zona 
de alteração de greisen à base de moscovita, biotita e quartzo. Estação HG-10, Suíte Rio Içana.

A

em número pouco menor que as partículas 1 e 2, alguns 
oriundos de minerais euédricos (sulfetos) já dissolvidos.

A partícula 4 (Figura 9.11D) é de forma lingóide e mede 
1 mm, com arestas abauladas e faces arredondadas tendo 
uma delas o aspecto lobado, apresenta quantidade pouco 
inferior de espaços vazios comparativamente às partículas 
1, 2 e 3. Revela boa quantidade de superfícies estriadas.

9.2.1.4.3. Composição química das partículas

Tendo em vista que não foi feita a varredura para os 
elementos mencionados no item 4.3.2.2, bem como o 
que já foi dito no início deste capítulo, e sendo analisa-
dos 8 a 10 pontos em cada uma das quatro partículas da 
estação, todos os resultados obtidos foram 100% de Au. 

9.2.1.4.4. Tipologia do depósito 

De acordo com o que foi citado acima, na compo-
sição química das partículas e, com os dados obtidos 
até o momento, não é possível fazer uma abordagem 
mais abrangente com respeito à fonte da mineralização 
aurífera do tipo placeres na Suíte Rio Içana, devido à 
falta dos elementos traços e também dos farejadores 
da mineralização. Entretanto, não se descarta a hipó-
tese de que, embora a mineralização secundária esteja 
hospedada em cascalhos aluviais de granitos a duas 
micas da Suíte Rio Içana (tipo S), a fonte primária seja os 
metagranitóides do tipo I do Complexo Cauaburi, espa-
cialmente associados a granitos do tipo S em regiões de 
soerguimento pós-colisional (PITCHER, op cit.). Na área 
pesquisada a Suíte Cauaburi aflora a norte-noroeste, na 
margem oposta (esquerda) do Rio Içana, onde se localiza 
a estação HG-14, da qual provem as partículas analisadas 
no Microscópio Eletrônico de Varredura - MEV.

Ms

Ms

Ms
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BA

Figura 9.10 - (A) Partículas de ouro analisadas no MEV (Microscópio Eletrônico de Varredura). Estação HG-14,  
Suíte Rio Içana; (B) Imagens dos grãos de ouro montados em pinos de alumínio (stubs), sobre fita carbono  

para análise no MEV. Estação HG-14, Suíte Rio Içana.

Figura 9.11 - Imagens BSE (Backscattered Electron) das partículas (pintas) 1, 2, 3 e 4, demonstradas na  
Figurarespectivamente como: A, B, C e D. Estação HG-14, Suíte Rio Içana.

9.2.1.4.5. Análise de recuperação de  
ouro dos resíduos de lavra

Na área dos garimpos de ouro da serra do Caparro, 
localizados no norte-nordeste da folha NA-19-Z-A-ll, 
que tem por volta de 40 Km2, foram mapeadas quatro 
estações com indícios significativos de ouro no cascalho 
virgem, bem como diversas catas de garimpos desativa-
dos com até 20 m de comprimento. No sopé da serra do 

Caparro o flat aluvial do Peuá atinge, por volta de 150 m, 
uma área com volume considerável de resíduo de lavra 
passível de reprocessamento para recuperação de ouro. 

Foi selecionada para o teste de reaproveitamento do 
resíduo de lavra, na SGS GEOSOL Laboratórios, a esta-
ção HG-26B (amostra ECC-476), para tal fim retirou-se 
uma amostra de canal de 1,70 m de comprimento 
(Figura 9.4A, item 9.2.1.3), de parede de uma cata do 
garimpo, com dimensões de superfície de 5 x 5,5 m.  

1 mm

A B

C D
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O resíduo consiste de uma areia fina a média, bege a 
marrom clara, que recobre uma camada de húmus de 
25-30 cm. Em análise mineralógica do concentrado de 
bateia foram contadas 26 pintas, enquanto que em 
campo a estimativa foi de 42 pintas, em 20 litros de 
resíduo bateado. Provavelmente, esta redução se deve 
a perda do ouro fino, durante o processo de embalagem 
do concentrado e transporte para o laboratório de aná-
lise mineralógica. Segundo a informação dos indígenas, 
na garimpagem o ouro foi separado do concentrado 
manualmente sem utilizar “azougue” (mercúrio metá-
lico), portanto tendo sido retirado o ouro mais grosseiro, 
restando principalmente as partículas mais finas.

O teste em questão que contempla os procedimen-
tos de britagem, separação gravítica, lixiviação e análise 
química seguindo o fluxograma da Figura 4.2, e as etapas 
seguintes de acordo com a metodologia descrita no item 
4.3.2.2 Materiais e métodos, avaliou os de teores de Au, 
Pd, Pt e demais elementos traços a serem recuperados 
no período de 15 dias, simulando em laboratório o 
desempenho de uma planta  de beneficiamento. A Tabela 
9.2 mostra os dados iniciais da amostra de número de 
laboratório ECC-476 recebida na SGS GEOSOL.

Os resultados da leitura primeira dos teores globais 
de Au, Pd e Pt por fire-assay, estão listados na Tabela 
9.3, obtidos de três alíquotas de 50 g representativas da 
massa inicial da amostra, 5,94 kg, a alíquota ECC-476 –  
A3 apresentou Au = 0,088 ppm, sendo que nenhuma 
das três alíquotas de concentrado mostrou platinóides.

A Tabela 9.4 mostra os resultados dos teores globais 
por varredura ICP para elementos traços, entretanto os 
valores são baixos e sempre inferiores aos respectivos 
Clarkes de concentração, conceito que se refere ao 
número de vezes em que um elemento apresenta-se 
enriquecido em relação ao Clarke, teor médio do ele-
mento na crosta, Mason (1971). Não havendo argumen-
tos conclusivos para que sejam feitas considerações 
a respeito de proveniência do material constituinte  
do resíduo.

Os resultados da leitura de concentração gravítica 
(movimento rotativo+gravitacional) da amostra ECC-476 
do beneficiamento na concentradora Knelson (Figura 
9.12A e B), estão listados na Tabela 9.5, indicando para 
a massa de alimentação (4.745 g), Au = 0,09 ppm, e o 
valor final da massa do rejeito, Au = 0,01 ppm. 

Os dados obtidos da lixiviação por cianetação da 
massa de alimentação do rejeito da Knelson (Tabela 
9.6), apresentam para Au = 0,007 ppm e não revelaram 
platinóides. Por outro lado, o resíduo de lixiviação da 
massa de rejeito não apresentou valores positivos para 
Au, Pt e Pd. O valor final do licor cianetado resultou em  
Au = 0,04 mg por litro.

9.3. MINERAIS METÁLICOS

9.3.1. Columbita-Tantalita

A columbita-tantalita ocorre com ampla distribuição 
na área de estudo, foi identificada como ocorrência nos 
concentrados de peneira e indício nos concentrados de 
bateia dos cascalhos das drenagens. Em geral, é de origem 
secundária, porém, também foi encontrada na forma 
primária. Estão presentes no Complexo Taiuaçu-Cauera, 
Complexo Cauaburi, Formação Tunuí e Suíte Rio Içana.

9.3.1.1. Complexo Taiaçu-Cauera

Faz-se representar pela estação HG-11 já descrita no 
item 9.2.1.1, onde, a columbita-tantalita aparece como 
indicio em 1-5% do concentrado e como ocorrência no 
resíduo da peneira fina.

9.3.1.2. Corpo Serra do Diabo

A estação HG-36B está localizada no centro-leste da 
folha NA-19-Z-A-II, em um tributário da margem esquerda 
do Rio Cuiari, flanco sul da Serra do Diabo, demarcada 
próxima à zona de contato de rochas granodioríticas do 
Complexo Cauaburi, com rochas gabróicas da unidade 
Corpo Serra do Diabo. 

Tabela 9.2 -  Dados iniciais de recebimento da amostra.

Tabela 9.3 -  Teores globais de Au, Pd e Pt obtidos  
de três alíquotas de 50 g representativas da massa  

inicial da amostra, 5,94 kg.

AMOSTRA PESO 
RECEBIDO (KG) FOTO

ECC476 5,94

TEOR GLOBAL

AMOSTRA Au (ppm) Pd (ppm) Pt (ppm)

ECC476 – A1 <0,005 <0,005 <0,005

ECC476 – A2 <0,005 <0,005 <0,005

ECC476 – A3 0,088 <0,005 <0,005

CERTIFICADO DE ANÁLISE BM1800353
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Tabela 9.4 -  Teores globais por varredura ICP para elementos traços da amostra ECC-476.

Figura 9.12 - (A) Concentradora Knelson, equipamento utilizado no teste de beneficiamento do resíduo de lavra 
para a extração de ouro; (B) Concentradora Knelson em funcionamento, onde nas canaletas laterais se depositam o 

ouro e minerais pesados por concentração gravítica (movimento circular + gravitacional).

Tabela 9.5 -  Resultados da massa de resíduo, teores e 
extração final de Au do resíduo de lavra (rejeito).

TEOR GLOBAL – VARREDURA ICP

AMOSTRA Te Ag Al As Ba Be Bi Ca Cd Co Cr Cu Fe

ppm ppm % ppm ppm ppm ppm % ppm ppm ppm ppm %

ECC476 <0,05 <3 0,33 <10 27 <3 <20 0,02 <3 <8 <3 5 0,39

AMOSTRA K La Li Mg Mn Mo Na Ni P Pb S Sb Sc

% ppm ppm % % ppm % ppm % ppm % ppm Ppm

ECC476 0,11 <20 4 0,01 <0,01 <3 <0,01 <3 <0,01 <8 <0,01 <10 <5

AMOSTRA Se Sn Sr Th Ti Tl U V W Y Zn Zr S

ppm ppm ppm ppm % ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm %

ECC476 <20 <20 3 <20 0,04 <20 <20 <8 <20 7 6 79 0,02

CERTIFICADO DE ANALISE BM1800354

Foram amostrados 35 cm de cascalho, matriz argi-
loarenosa que apresenta seixos e blocos de gabro alte-
rado, crostas ferruginosas (lateritas), até o diâmetro 
de matacões, quartzo leitoso e cristal (quartzo trans-
parente), ambos nas formas piramidais e bipiramidais, 
e ocorrem em todos os tylers de peneiras, sendo que 
na peneira fina os cristais aparecem em maior quanti-
dade, também foram encontrados blocos de hematita. 
O bedrock de alteração de gabro é cinza esverdeado 
claro. A columbita-tantalita foi encontrada como indício 
em 1-5% do concentrado.

9.3.1.3. Complexo Cauaburi

As estações HG-8A, HG-8B e HG-12 estão situadas no 
extremo norte da folha NA-19-Z-A-V, nas proximidades 
da Comunidade São José (Anexos V e VI). Em HG-8A as 
características da camada de cascalho são as mesmas 
daquelas descritas no item 9.2.1.2 para HG-8B, a lar-
gura do flat aluvial em HG-8A está em torno de 50 m.  
Nesta estação, a columbita-tantalita é ocorrência e indício 

A B

KNELSON

Frequência (Hz) 71,4 Campo Gravitacional (G) 70%

Percentagem de Sólidos 40 Água Fluidização (L/Min) 12

Massa da Alimentação (G) 4745 Au Alim. (Ppm)= 0,09

Massa de Rejeito (G) 4665 Au Rejeito (Ppm)= 0,01

Massa do Concentrado (G) 80 Au Concentrado (Ppm)= 5,97

Recuperação Massica % 1,7 Extração %= 92,2

com teor semiquantitativo na faixa de 5-25% do concen-
trado, enquanto que em HG-8B, é encontrada somente 
como indício na mesma porcentagem. Por sua vez, em 
HG-12, o cascalho do leito da drenagem apresenta 15 cm 
de espessura, matriz de areia média a fina, pouco argi-
losa. Predominam seixos e blocos de quartzo leitoso, 
cristal, sílex e quartzo fumê. Nesta estação a columbita- 
tantalita aparece como indício em porcentagem de 1-5% 
do concentrado. 
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9.3.1.3.1. Análise em Microscópio  
Eletrônico de Varredura (MEV)

Foram escolhidos dois grãos de columbita-tantalita 
do concentrado de peneira média da estação HG-8A 
(Anexo V - Mapa de Geologia e Ocorrências Minerais).  
A análise foi efetivada conforme o método citado no 
capitulo 4.3. A Figura 9.13 mostra os cristais selecionados 
e a Figura 9.14A e B, preparação para análise. 

9.3.1.3.2. Morfologia dos cristais

As imagens BSE (Figura 9.15), revelaram que o grão 
1 mede 0,8 cm de comprimento, superfície irregular, 
bom grau de esfericidade, anguloso com arestas subar-
redondadas e fácies lobadas, contém impurezas de 
quartzo e limonita. O grão 2 (Figura 9.15B) possui 1 
cm, baixa esfericidade, forma alongada, superfície irre-
gular e estriada, contém as mesmas impurezas que o  
grão 1 (Figura 9.15A). 

9.3.1.3.3. Composição química dos grãos

As análises MEV-EDS de dois grãos de columbita- 
tantalita, do concentrado de peneira média da estação 
HG-8A (Figura 9.13), revelaram para o grão 1 a estru-
verita (Ti,Ta,Nb,Fe)2O4, tendo oito pontos analisados e, 
para o grão 2, com sete pontos, a manganocolumbita 
[(Mn,Fe)(Nb,Ta)2O6]. A Tabela 9.7 expressa os valores de 
teores mínimo e máximo dos óxidos obtidos.

9.3.1.3.4. Tipologia do depósito

As ocorrências de columbita-tantalita de placeres 
em cascalhos aluviais do Complexo Cauaburi que se 
define por granitos do tipo I, provavelmente indicam 
que a mineralização secundária tenha origem a par-
tir de outra unidade, a Suíte Rio Içana do tipo-S, uma 
vez que depósitos de columbita-tantalita estão asso-
ciados a este último tipo de granito (BIONDI, 2003).  
O ambiente tectônico é característico de áreas de colisão 

Tabela 9.6 -  Dados obtidos da lixiviação por cianetação do rejeito da concentradora Knelson.

Figura 9.13 - Cristais de columbita-tantalita do resíduo da 
peneira média, selecionados para a análise no MEV (Microscópio 

Eletrônico de Varredura). Estação HG-8A, Complexo Cauaburi.

LIXIVIAÇÃO

AMOSTRA

TEOR ALM
(REJEITO KNELSON)

TEOR RESIDUO  
DA LIXIVIAÇÃO

TEOR 
LICOR

EXTRAÇÃO 
24 HORAS

PH ADIÇÃO CAL 
(GPT)

CONSUMO NACN 
(GPT)Au 

(ppm)
Pd 

(ppm)
Pt 

(ppm)
Au 

(ppm)
Pd 

(ppm)
Pt 

(ppm)
Au 

(mg/�) Au (%) Pd (%) Pt (%)

ECC476 0,007 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,04 N.A N.A N.A 10,54 173 403

continental próprias de granitos tipo-S, com pegmatitos 
portadores de gemas e metais. 

Baseando-se em Solodov (1959), que subdivide os 
pegmatitos de acordo com os minerais essenciais, no 
caso específico da área do Tunuí os corpos pegmatíticos 
aproximam-se do tipo “pegmatitos a albita-microclínio” 
pela quantidade de feldspatos alcalinos, principalmente o 
microclínio (>25%) que às vezes ultrapassa a de quartzo, 
na maior parte das vezes aflora na forma de diques e 
secundariamente em lentes. Este tipo de pegmatito 
contém abundantes quantidades de minerais metálicos 
a exemplo da columbita-tantalita, e gemas, berilo (esta-
ção TM-29, itens 6.7.2 e 9.6.14, e turmalina, item 9.6.8). 
Na área de estudo, além destes minerais podem estar 
hospedados nestes litótipos: a monazita e o xenotimio, 
encontrados nas aluviões. 

Os pegmatitos formam-se junto a zonas apicais de 
intrusões graníticas, e podem apresentar zonalidade 
conforme a distância do foco térmico, o que irá refletir 
nas diferentes composições mineralógicas. Por exemplo, 
o corpo pegmatítico de Bikita no Congo apresenta um 
zoneamento, onde a tantalita + berilo ocorrem na parede 
interna da zona inferior da intrusão (BIONDI, op cit.). 

2 mm
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Figura 9.14 - (A) Imagem do cristal ou grão 1 de columbita-tantalita sobre pino de alumínio (stubs) com fita carbono, 
para análise no MEV (Microscópio Eletrônico de Varredura). Estação HG-8A, Complexo Cauaburi; (B) Imagem do 

cristal de columbita-tantalita sobre pino de alumínio (stubs) com fita carbono, análise no MEV (Microscópio  
Eletrônico de Varredura). Estação HG-8A, Complexo Cauaburi.

A B

2 mm2 mm

Figura 9.15 - Imagens BSE do grão 1 (A) e grão 2 (B). Estação HG-8A, Complexo Cauaburi.

A BGrão 1 Grão 2

9.3.1.4. Formação Tunuí

A estação TM-1, extremo sudeste da Folha NA-19-Z- 
A-II, caracteriza um garimpo paralisado cuja descri-
ção do horizonte de cascalho hospedeiro da minera-
lização está citada no item 9.2.1.3 (Figura 9.6A e B).  

Tabela 9.7 -  Faixas de porcentagens dos óxidos para  
os grãos 1 e 2 obtidos das análises EDS. Estação  

HG-8A, Complexo Cauaburi.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA GRÃO 1 (%) GRÃO 2 (%)

Nb2O5 10,56 a 43,94 44.55 a 58,39

Ta2O5 13,66 a 37,03 16,52 a 25,12

TiO2 3,72 a 41,22 1,62 a 2,18

FeOt (FeO+Fe2O3) 11,73 a 20,32 9,36 a 12,35

MnO 6,84 6,87 a 8,73

Al2O3 19,23 -

SiO2 9,72 -

CaO 3,81 -

O concentrado de bateia revelou indícios de columbita- 
tantalita em valores de 1-3%. A presença de minerali-
zação de tantalita nas aluviões destes litótipos, sugere 
a existência de corpos pegmatíticos ou graníticos do 
tipo-S da Suíte Rio Içana, hospedeiros da fonte primária, 
a montante do local amostrado.

9.3.1.5. Suíte Rio Içana

As principais ocorrências de mineralizações de 
columbita-tantalita nesta unidade litoestratigráfica, 
se localizam no sudeste da folha NA-19-Z-A-VI (Ane-
xos V e VI), que constituem os garimpos das estações 
HG-19 A, B, C, HG -21 A e B (Figura 9.16A e B) nas pro-
ximidades da comunidade Nazaré. Nesta região cita-se 
ainda HG-20, HG-22 e HG-23. Na porção nordeste da 
citada folha, vizinhanças da Comunidade Castelo Branco, 
as estações HG-5A, HG-6, HG-14, HG-16 e HG-17.  
Na folha NA-19-Z-A-V o mineral metálico foi encontrado 
na porção noroeste, estações HG-11, HG-12 e HG-13, 
na região da Comunidade São José, respectivamente.  
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E na porção setentrional da área de estudo, folha NA-19-Z- 
A-II, estações HG-34A, HG-34B, HG-36B, HG-39 e HG-40, 
nas cercanias da Comunidade Vista Alegre.

A estação HG-19A trata-se de um garimpo ativo de 
columbita-tantalita primária e alúvio-coluvionar, onde o 
corte lavrado possui 5,0 m, estando exposto até 2,65 m 
por interceptar o nível freático. A base do pacote ou 
bedrock de 1,20 m de exposição é constituída de sapró-
litos de leucogranitos graisenizados, pegmatitos, sei-
xos, blocos e matacões de quartzo leitoso, raro quartzo 
rosa e quartzo de veio cisalhado com boxworks. Nesta 
porção foi encontrado um nível de alteração caoliní-
tica de 20 a 25 cm de espessura (Figura 9.17A), onde 
foram observados cristais incrustados de columbita- 
tantalita (Figura 9.17B). 

A análise de difração de raios X da caulinita deste 
nível, amostra HG-R-19A, confirmou o argilomineral 
(Al2Si2O5(OH)4), quartzo (SiO2) e menores frações de 
illita, (K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(SiAl)4O10[(OH)2,H20)] (Gráfico 9.1).  

Os valores semiquantitativos de columbita-tantalita no 
substrato aluvionar revelaram 1% a 5%. Este pacote é 
sobreposto pelo horizonte de cascalho removido de 
0,35 m de espessura, matriz de areia grossa a média 
com seixos, blocos e matacões (boulders) de granito 
e quartzo leitoso, com traços de columbita-tantalita. 
Superpõe o pacote removido uma camada de cascalho 
fino com 0,5 m de espessura, de matriz argilosa, cor 
creme com seixos menores que 0,5 cm. Por último, 
lhe sobrepõe um cascalho coluvial de argila com areia 
grossa, marrom claro avermelhado. 

A sequência acima é interceptada por um veio de 
quartzo de atitude 225°/75°SE e é intrusivo na parte 
lateral do pacote aluvionar em todo o perfil, o veio 
ultrapassa 10 m de espessura e aflora em matacões  
na superfície.

Foram observados cristais de columbita-tantalita nos 
níveis cauliníticos originados de fases pegmatíticas asso-
ciadas aos leucogranitos da Suíte Rio Içana (Figura 9.17B).  

A B

Figura 9.16 - (A) Cristal de columbita- tantalita retido no concentrado de peneira média. Estação HG – 21A,  
Suíte Rio Içana; (B) Cristais de columbita-tantalita (Nb/Ta) retidos na peneira fina.  

Estação HG-21B, Suíte Rio Içana.

A B

Figura 9.17 - (A) Saprólitos de alteração leucogranítica-pegmatítica com nível de caulinita de 20-25 cm  
de espessura. Kln-caulinita. Estação HG -19A, Suíte Rio Içana; (B) Cristais de columbita-tantalita nos niveis  

de caulinita de fases pegmatíticas dos leucogranitos Içana. Estação HG - 19A, Suíte Rio Içana.
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Gráfico 9.1 -  Difratograma de raios-X mostrando a caulinita, Al2Si2O5(OH)4, quartzo, SiO2 e illita  
(K,H3O)Al,Mg,Fe)2(SiAl)4O10[(OH)2,H20)]. Estação HG-19A.

Figura 9.18 - Cristal de tantalita retido na peneira média.  
Estação HG-19A, Suíte Rio Içana.

A columbita-tantalita ocorre tanto no cascalho inferior 
quanto no superior, neste nível os cristais no concen-
trado de peneira média atingem 2 cm (Figura 9.18), o 
difratograma de raios X indicou para o cristal analisado, 
amostra HG-Z-19A, a predominância de columbita rica 
em ferro, FeNb2O6, ferrocolumbita, e em quantidade bem 
menor o rutilo, TiO2 (Gráfico 9.2). O mineral ocorre no 
colúvio, horizonte também lavrado pelos garimpeiros, em 
que o indício da mineralização de columbita-tantalita no 
concentrado mostrou valores de 75-100% (Figura 9.19A). 
Atualmente a lavra de columbita-tantalita aluvionar é 
manual (Figura 9.19B), o concentrado de bateia do cas-
calho (Figura 9.20) que estava sendo lavrado mostrou 
indícios de columbita-tantalita entre 25-50% (Anexos V e 
VI). No passado, o minério já foi processado em conjunto 
de peneiras e caixa concentradora (Figura 9.21A e B).

Na estação HG-19B, a frente garimpada se define 
da base para o topo pelo bedrock de saprólito de rocha 
granítica fina, homogênea, de 0,60 m de espessura, 
sobreposto pela camada de cascalho arenoargiloso de 
50 cm com blocos de diâmetro máximo de 7 cm. É reco-
berta por um nível de areia com cascalho fino de 30 cm 
estando o solo já decapeado (Figura 9.19C). A colum-
bita-tantalita é encontrada no bedrock e no cascalho 
sobreposto, neste nível se apresenta no concentrado 
de peneira, e no concentrado de bateia em porcenta-
gem menor que 1% segundo a análise mineralógica.  
O material lavrado por desmonte hidráulico com man-
gueira de 1,5 polegadas é o saprólito do granito, HG-20, 
estação demarcada em um garimpo abandonado em 
que o nível de topo é um solo de 20 cm, sobrepondo 
um nível marrom escuro de 50 cm de areia média com 
argila e grânulos de quartzo. A camada inferior, o casca-
lho, tem matriz de areia grossa e grânulos, pouca argila, 
seixos de quartzo leitoso e alguma laterita, mede 22 cm.  
O bedrock é uma areia fina, argilosa, saprolítica, de decom-
posição de granito fino. A columbita-tantalita está presente 
em concentrado de peneira e de bateia (Anexos V e VI).  
A largura do flat tem por volta de 80 m.

Na estação HG–21A em que a columbita-tantalita 
apresenta-se como ocorrência em concentrado de peneira 
(Figura 9.16). O perfil aluvionar do garimpo desativado tem 
0,66 m, sendo 0,11 m em bedrock de granito fino a médio 
sob o nível de cascalho de 27 cm, com matriz de areia 
grossa pouco argilosa. É sobreposto por uma camada de 
argila com areia grossa e grânulos de quartzo de 28 cm.

A estação HG-21B refere-se ao mesmo garimpo desa-
tivado para jusante, onde da mesma forma, a columbita- 
tantalita foi encontrada em concentrados de peneira.  
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Gráfico 9.2 -  Gráfico de difração de raios X onde foi identificada a columbita rica em ferro,  
FeNb2O6, e rutilo, TiO2, em quantidade  reduzida. Estação HG-19A, Suíte Rio Içana.

Figura 9.19 - (A) Colúvio mineralizado a columbita-tantalita, com blocos de veio de quartzo (Q). Estação HG-19A, 
Suíte Intrusiva Rio Içana; (B) Lavra manual de tantalita aluvionar. Estação HG-19A, Suíte Rio Içana; (C) Perfil aluvionar 

e primário lavrado, tendo na base o saprólito do granito fino mineralizado, de tonalidades marrom escura e bege 
esbranquiçada. Estação HG-19B, Suíte Rio Içana.

A

B

C
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Foram lavrados 5 m de aluvião no sentido transversal ao 
flat, que tem por volta de 15 m de envergadura lateral. 
A base da sequência aluvionar consiste do saprólito de 
granito fino a médio, isotrópico, com uma película de 
crosta ferruginosa, de 2 cm. Está sobreposto um nível 
de cascalho de 20 cm de espessura em que a matriz é 
de areia grossa com muito pouca argila, ocorrem blocos 
de quartzo leitoso de 15-20 cm, com textura sacaroidal. 
A camada de cascalho está recoberta por um nível de 
areia grossa de 50 cm.

Os pontos HG-5A, HG-6, HG-14, HG-16 e HG-18, no 
nordeste da folha NA-19-Z-A-VI, próximos à comuni-
dade Castelo Branco já estão descritos no item 9.2.1.4.  
A columbita-tantalita (Anexo V), na estação HG-5A é 
ocorrência no concentrado de peneira, e indício na aná-
lise semiquantitativa do concentrado de bateia, ocor-
rendo na porcentagem de 5% a 25%; e respectivamente, 
HG-6, ocorrência e indício, 25-50%; HG-14, ocorrência 
e indício, 5 a 25%; HG-16, ocorrência e indício, 25-50%; 
HG-17, ocorrência e indício, 5-25%; e HG-18, somente 
indício, em 5% a 25%.

Na folha NA-19-Z-A-V, estação HG-13, o nível de 
cascalho com 20 cm de espessura revela matriz de areia 
fina a média, seixos e blocos de quartzo leitoso, quartzo 
com textura sacaroidal, cristal, crosta laterítica e gra-
nito leucocrático alterado. O grau de arredondamento 
vai desde muito anguloso, anguloso, subarredondado 
a bem arredondado. A columbita-tantalita ocorre no 
concentrado de peneira fina.

As estações HG-34A e HG-34B estão situadas no cen-
tro leste da folha NA-19-Z-A-II. Na primeira o horizonte 
de cascalho de grau de seleção moderada, 25 cm de 
espessura, matriz cinza a verde clara, de areia grossa a 
média, pouca argila, com blocos de pegmatitos portado-
res de incrustações de monazita, granito grosso a duas 
micas, muscovita-biotita granito, pegmatitos e monzo-
granitos (granodioritos), além de quartzo leitoso, foram 
retidos na peneira média cristais de tantalita de 0,7 cm. 

Figura 9.20 - Lavra manual de tantalita aluvionar. Estação 
HG-19A, Suíte Rio Içana. Columbita-tantalita aluvionar no 

concentrado de bateia. 

Figura 9.21 - (A) Conjunto de peneiras e caixa concentradora empregadas no passado, na lavra de columbita-
tantalita; (B) Detalhe da peneira utilizada para a lavra do minério. Estação HG-19A, Suíte Rio Içana.

BA
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O bedrock é de natureza monzogranítica a quartzomon-
zodiorítica, verde acinzentado, com uma capa de altera-
ção cinza no topo. O flat aluvial tem por volta de 200 m.  
A columbita-tantalita se apresenta nos concentrados 
das peneiras fina e média como ocorrência, e no con-
centrado de bateia na faixa de 25-50% como indício. 
Em HG-34B o cascalho pobre a moderadamente sele-
cionado, de grau de arredondamento desde anguloso 
a subarredondado tem 20 cm de espessura, a matriz 
de tonalidade cinza a verde-clara é de areia média a 
grossa com muito pouca ou nenhuma argila, o diâmetro 
maior dos seixos e blocos é de 25 cm (matacões), são 
compostos por quartzo leitoso, não raramente com 
textura vesicular, às vezes fraturado e sacaroidais, pouco 
quartzo transparente, alguma turmalina e ocorrem 
grânulos de rutilo de 0,5 cm. O bedrock é semelhante 
a HG-34A e a envergadura lateral do flat é maior que 
100 m. O concentrado de bateia revelou a columbita- 
tantalita como indício em 5% a 25% do concentrado. 

A estação HG-39 também situada no centro-leste 
da folha NA-19-Z-A-II está descrita no item 9.2.1.4, 
sendo que a tantalita é ocorrência, e indício em 25-50%  
do concentrado.

9.3.1.6. Coberturas Lateríticas 

Na estação HG-40 (Figura 9.22), folha NA-20-Z-A-II 
nas cercanias da comunidade Vista Alegre, o horizonte 
de cascalho de 60 cm de espessura com matriz de argila, 
areia grossa a média subordinadas, contém blocos de 
crosta lateríticas ferruginosa amarela avermelhada e 
bauxitizada (Figura 9.22A), em que a difratometria de 
raios X (Gráfico 9.3), diagnosticou principalmente quartzo 
e gibbsita, secundariamente hematita e goethita, foi 
observada a textura vesicular. O substrato do cascalho 
aluvionar, bedrock, é definido pelo mesmo litótipo com-
pactado apresentando boxworks de sulfetos e minerais 
máficos, ocorrem ainda porções limoníticas e goethíticas.  

Figura 9.22 - (A) Bloco de crosta laterítica ferruginosa bauxitizada com textura vesicular. Estação HG-40, Suíte Rio Içana; 
(B) Concentrado de bateia com columbita-tantalita (Nb/Ta), granada (Gd) e laterita (Lat). Estação HG-40, Suíte Rio Içana.

A B

Gráfico 9.3 -  Difratometria de raios X com diagnóstico de quartzo (Q), gibbsita (Gb) e  
secundariamente hematita (Hm) e goethita (Gt). Estação HG-40, Suíte Rio Içana.

2 mm
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Provavelmente, este tipo de material trata-se de peg-
matitos da Suíte Rio Içana submetidos a processos dia-
genéticos. A columbita-tantalita, 5-15% do concentrado, 
e granada 25-50% (Figura 9.22B), estão presentes na 
amostra de concentrado de bateia.

9.4. ÓXIDOS

9.4.1. Ilmenita

A ilmenita foi encontrada em diversas estações e 
se distribui de modo abrangente na área de trabalho, 
na maioria das vezes é descrita como indício (Anexo 
VI), embora também esteja presente como ocorrência 
(Anexo V). Em geral é de procedência secundária, entre-
tanto também foram encontrados depósitos primários.
Ocorre no Complexo Taiuaçu-Cauera, Corpo Serra do 
Diabo, Complexo Cauaburi, Formação Tunuí, Suíte Rio 
Içana e Coberturas Lateríticas.

9.4.1.1. Complexo Taiuaçu-Cauera

A ilmenita é encontrada como indício na estação 
HG-11, item 9.2.1.1, localizada no extremo noroeste 
da folha NA-19-Z-A-V, nas proximidades da comunidade 
São José, em que a análise mineralógica estimou um 
teor de 25-50%.

9.4.1.2. Corpo Serra do Diabo

A unidade Corpo Serra do Diabo está representada 
pela estação HG-35B, localiza-se na porção centro- 
leste da folha NA-20-Z-A-II, num afluente da margem 
esquerda do rio Cuiari, nas proximidades do contato 
com a Formação Tunuí. O nível de cascalho possui 20 cm 
de espessura, a composição se assemelha a da estação 
HG-35A, matriz de areia grossa com seixos e blocos de 
quartzitos brancos homogêneos (às vezes apresenta a 
textura sacaroidal), quartzo leitoso, crostas lateríticas 
com boxworks e hematita, ocorrem cristais de quartzo 
euédricos piramidais, bipiramidais. O bedrock é de argila 
com areia fina de cor verde amarelada, a planície alu-
vionar apresenta 30-40 m de espessura. A ilmenita está 
presente como ocorrência e indício, para este último, a 
análise mineralógica estimou entre 1-5%.

9.4.1.3. Complexo Cauaburi

Nesta unidade litoestratigráfica foram definidos 
somente indícios em concentrado de bateia, no extremo 
norte-noroeste da folha NA-19-Z-A-V. Na estação HG-8B 
a análise mineralógica semiquantitava estimou porcen-
tagem de 5-25%, as principais características do cascalho 
e bedrock estão descritas, no item 9.2.1.1; e em HG-12, 

localizado no extremo norte da folha NA-19-Z-A-V, pró-
ximo à Comunidade de São José, em cascalho do leito 
de drenagem com 15 cm de espessura, matriz de areia 
média a fina, pouco argilosa. Predominam seixos e blo-
cos de quartzo leitoso e transparente, sílex e quartzo 
fumê, alguns com excelente grau de arredondamento, 
o bedrock é caracterizado por saprolito de rocha gra-
nodiorítica, o indício de concetrado de bateia revelou 
uma estimativa de 5-25% de ilmenita.

9.4.1.4. Formação Tunuí

Neste grupo, os cascalhos hospedeiros de ilmenita 
localizam-se no nordeste da folha NA-19-Z-A-V, nas 
estações TM-1 das proximidades da comunidade Uari-
ramba, e HG-1, HG-25, ambas a norte da Comunidade 
Tunuí – PEF. E na folha NA-19-Z-A-II porção norte, na 
bacia do igarapé Peuá, estações HG-27A e HG-28 situ-
adas na região dos garimpos de ouro, e na parte sul da 
quadrícula, HG-35A.

A estação TM-1, situada em um garimpo abando-
nado, item 9.2.1.3 (Figura 9.6A e 9.6B), a ilmenita apa-
rece como indício em 1-5% do concentrado. Em HG-1 
foram amostrados cascalhos (espessura 40 cm) (Figura 
9.23A), com matriz de areia média a grossa, pouquíssima 
argila, seixos de quartzito e quartzo leitoso, o grau de 
arredondamento varia desde angulosos a subangulosos, 
subarredondados, os diâmetros estão entre 0,3-0,5 a 
5 cm (máximo 25 cm). O indício de ilmenita (Anexo VI), 
revelou uma porcentagem de 1 a 5%. Na estação HG-25 
descrita no item 9.2.1.3, o indício mostrou um teor de  
25-50% do concentrado.

Na estação HG-27A, item 9.2.1.3, o concentrado 
de bateia revelou 1-5% de ilmenita. Em HG-28, item 
9.2.1.3, a análise mineralógica mostrou um indício 1-5% 
de ilmenta. Já a estação HG-29, no extremo nordeste, o 
cascalho bateado tem matriz de areia grossa com muito 
pouca ou nenhuma argila, grau de seleção moderado, 
seixos e blocos de quartzitos brancos, acinzentados, e 
quartzo leitoso, às vezes fraturado, oxidado, foi obser-
vada a textura sacaroidal, alguma laterita e mais rara-
mente filitos. Nesta estação, afloram quartzitos brancos 
homogêneos com estratificação cruzada e níveis entre-
meados de clorita (sericita)-quartzo filitos (Figura 9.23B), 
com atitude de camada e foliação NS/vertical, ocorrendo 
juntas paralelas e perpendiculares ao acamamento, 
EW/subvertical com presença de boxworks, e sendo 
entremeados níveis de clorita (sericita)-quartzo filito.  
O indício do concentrado de bateia resultou em 1-5% de 
ilmenita (Anexo VI). No sopé da Serra do Diabo, estação 
HG-35A, foram encontrados matacões arredondados 
de quartzitos brancos que atingem um metro de diâ-
metro, com porções oxidadas portadoras de boxworks.  
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O pacote de cascalho aluvionar possui 50 cm de 
comprimento vertical, sendo que a matriz consiste 
de areia grossa com seixos e blocos de quartzito, às 
vezes, com textura sacaroidal, quartzo leitoso, crostas 
de laterita com boxworks e raros sericita-xistos alte-
rados. O bedrock é um saprólito de quartzito oxidado. 
O indício de ilmenita do cascalho bateado está no  
intervalo de 1-5%.

9.4.1.5. Suíte Rio Içana

Nesta unidade a principal ocorrência, estação 
HG-22, está situada no sudeste da folha NA-19-Z-A-VI, 
nas proximidades da Comunidade Nazaré, e constitui o 
garimpo de ilmenita. Ainda nesta mesma região tem-se 
outras ocorrências desse mineral, HG-21A e B, HG-20,  
HG-19A, HG-19B, HG-19C e HG-19D. Na porção noroeste 
da folha, região circunvizinha à Comunidade Castelo 
Branco, são citadas HG-5A, HG-6, HG-14, HG-16, HG-17, 
HG-18. Na parte norte-ocidental da folha NA-19-Z-A-V, 
a ilmenita foi encontrada na estação HG-10, e na folha 
NA-19-Z-A-II, HG-34A. 

A estação HG-22 trata-se de um garimpo desati-
vado de ilmenita primária e aluvionar (Figura 9.24A e B).  
O perfil aluvionar amostrado tem 1 m de espessura. Da 
base para o topo, o bedrock define-se por um saprólito 
de greisen de 10 cm sob o nível de cascalho de 30 cm 
de espessura, sendo a matriz de areia grossa pouco 
argilosa, com seixos e blocos de crostas de alteração 
laterítica com boxworks e textura esqueletal, quartzo 
leitoso e cristais de minerais opacos milimétricos.  
A camada de cascalho está sobreposta por um horizonte 
de areia argilosa de 50 cm, e pela camada de solo de  
10 cm. A planície aluvial tem aproximadamente 40 m de 
envegadura lateral.

No concentrado de peneira da fração grosseira 
(Figura 9.25), foram retidos seixos e blocos de lateritas 

Figura 9.23 - (A) Cascalho aluvionar do Formação Tunuí, matriz de areia média a grossa, com pouca argila, seixos e 
blocos de quartzitos e quartzo leitoso. Estação HG-1; (B) Quartzitos brancos homogêneos com níveis entremeados 

de clorita (serecita)-quartzo filitos. Estação HG-29. Formação Tunuí.

A B

e quartzo leitoso, quartzo envolto com capa de goethita 
de até 12 cm de diâmetro apresentando textura botrioi-
dal. A Figura 9.24B mostra o concentrado de bateia com 
ilmenita obtida em 10 litros de cascalho bateado, e a 
Figura 9.24A mostra o aspecto dos cristais do mineral 
em escala de detalhe. Nesta estação a análise semiquan-
titativa do concentrado revelou 75% a 100% de ilme-
nita. Foram encontrados blocos e matacões de granitos 
a duas micas (Figura 9.26A), e pegmatitos que foram 
submetidos a processos de laterização (Figura 9.26B), 
que podem estar relacionados com a fonte primária da  
mineralização (CIDADE et al., 2016).

No procedimento de lavra do minério era utilizada 
peneira, com lavagem, deslamagem e concentração em 
sluice (caixa concentradora) (Figura 9.27A). 

Nas estações HG-21A e 21B, igarapé Parcimônia, o 
perfil aluvionar está descrito no item 9.3.1.5, sendo este 
último um garimpo de tantalita paralisado. Na primeira 
estação a ilmenita apresenta-se como ocorrência no 
concentrado de peneira (Anexo V), e no concentrado 
de bateia em porcentagem de 5-25% como indício 
(Anexo VI). Enquanto que em HG-21B, o mineral está 
representado somente na análise mineralógica também 
no intervalo de 5-25%.  

A estação HG-20, item 9.3.1.5, também demarcada 
em um garimpo inativo de tantalita, na margem esquerda 
do Rio Içana, apresenta a ilmenita como ocorrência 
e indício, 5-25%. Em HG-23, a oeste da comunidade 
Nazaré, no igarapé Umaçá, o pacote aluvionar amos-
trado possui 60 cm, tendo na base o bedrock com 15 
cm de granito a duas micas. Este é sobreposto pelo 
nível de cascalho com 35 cm, em que a matriz é de 
areia média a grossa com seixos e blocos de quartzo 
leitoso e granito porfirítico, e ainda 10 cm de solo.  
A ilmenita marca presença como ocorrência na peneira 
média e fina, e indício no concentrado de bateia na 
porcentagem de 50-75%.
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Figura 9.24 - (A) Cristais de ilmenita de concentrado de bateia. Estação HG-22, Suíte Rio Içana;  
(B) Concentrado de bateia com ilmenita obtida em 10 litros de cascalho. Estação HG-22, Suíte Rio Içana.

Figura 9.25 - Seixos e blocos de: quartzo envolto em capa de 
goethita (1) com textura botrioidal. Estação HG-22, Suíte Rio Içana.

A B

Ainda na porção sudeste da folha NA-20-Z-A-VI, no 
garimpo de tantalita das cercanias da comunidade Nazaré, 
item 9.3.1.5, estação HG-19A, em que o citado bem mine-
ral ocorre na forma primária, no bedrock de alteração 
pegmatítica e secundária (alúvio-coluvionar), o indício de 
ilmenita do concentrado de bateia do pegmatito alterado 
revelou 25-50%, enquanto no cascalho aluvionar sobre-
posto de 35 cm de espessura, HG-19B, em contato direto 
com o saprólito de pegmatito, a porcentagem de ilmenita 
no cb situa-se no intervalo entre 5-25%. Em HG-19D, 
no cascalho aluvial que estava sendo lavrado na data 
de amostragem, a ilmenita representou 5-25% do cb. 

Tendo continuidade no noroeste da folha supracitada, 
as estações HG-5A, HG-6, HG-14, HG-16 e HG-18, cujas 
características de cada ponto de amostragem estão 
descritas no item 9.2.1.4 e HG-17 em 9.3.1.5. Nestes, a 
ilmenita é indício respectivamente, 25-50%, 1-5%, 5-25%, 
5-25%, 1-5%, 1-5%, somente em HG-14 também é encon-
trada como ocorrência (Figura 9.27B). A estação HG-10 
no extremo noroeste da folha NA-20-Z-A-V descrita no 

item 9.2.1.4, é portadora de ilmenita em porcentagem de 
5-25% do concentrado. As estações HG-34A e HG-40 do 
centro leste da folha NA-Z-A-II, item 9.3.1.5, apresentam a  
ilmenita como ocorrência, sendo que o mineral é indício 
nos dois pontos em porcentagens de 1-5%. 

9.4.1.6. Coberturas Lateríticas

Na estação HG-40 também localizada na porção 
centro-oriental da folha supracitada a ilmenita da mesma 
forma é ocorrência e indício no intervalo de 1-5%.

9.4.2. Hematita

O mineral é encontrado na região central e centro-leste 
da folha NA-20-Z-A-II, na estação HG-35B – Corpo Serra 
do Diabo, HG-35A englobada na Formação Tunuí e HG-40 
na unidade Coberturas Lateríticas.

9.4.2.1. Corpo Serra do Diabo

Na estação HG-35B os dados de toponímia, tipologia 
e espessura do cascalho hospedeiro da mineralização, 
bedrock e a amplitude lateral da planície aluvial estão 
descritas no ítem 9.3.2.2. A hematita apresenta-se como 
ocorrência e aparece em todas as frações de peneiras 
(Figura 9.28A). A análise de difração de raios X dos cristais 
retidos na peneira média, revelou a presença de hematita 
Fe2O3, e moscovita, KAl2(Si3Al)O10(OH,F)2, subordinada 
(Gráfico 9.4). 

Uma possível hipótese de proveniência para a hema-
tita estaria relacionada com a Formação Tunuí, pela 
composição da camada de cascalho e a presença de 
muscovita como impureza, sendo este mineral presente 
em rochas quartzíticas-metapsamíticas de baixo-grau 
metamórfico (ANDRADE, 2019), o fato de que a Formação 
Tunuí drena as cabeceiras da drenagem amostrada, vem 
corroborar esta hipótese.
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Figura 9.26 - (A) Bloco de granito a duas micas. Estação HG-22, Suíte Rio Içana; (B) Pegmatito com capa  
de alteração de crosta laterítica. Estação HG-22, Suíte Intrusiva Rio Içana.

A B

Figura 9.27 - (A) Conjunto de peneira e caixa concentradora, sluice, empregados na lavra do minério de ilmenita. Estação 
HG – 22, Suíte Rio Içana; (B) Cristal de ilmenita retido no resíduo de peneira média. Estação HG – 14. Suíte Rio Içana.

A B

A determinação da composição química do cristal 
de hematita retido na peneira grossa, amostra HG-Z-35B 
(Figura 9.28B), por espectrometria de fluorescência de 
raios-X, com análise semiquantitativa para elementos 
maiores no Laboratório de Análises Minerais – LAMIN/
CPRM - Superintendência Regional de Manaus, onde 
foram considerados os valores máximos e mínimos de 
teores para óxidos da curva de calibração expressos em 
porcentagem na Tabela 9.8. Os resultados obtidos estão 
descritos na Tabela 9.9, portanto o teor estimado em 
89,77% de Fe2O3 do cristal de hematita analisado, está 
acima do limite superior da curva de calibração para o 
referido óxido que é de 75%.

No concentrado de bateia a hematita (Figura 9.28C), 
representada como indício na análise mineralógica 
semiquantitativa, revelou um teor de 85% do concen-
trado (Anexo VI).

9.4.2.2. Formação Tunuí

A estação HG-35A está descrita no item 9.3.2.3, a 
hematita é encontrada como ocorrência junto a cristais 
de quartzo transparente euédricos, piramidais e bipira-
midais, no concentrado de bateia o indício do mineral 
foi estimado entre 1-3%.
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Figura 9.28 - (A) Cristais de hematita do concentrado de peneira média. Estação HG-35B, Gabro Serra do Diabo; 
(B) Cristal de hematita retido na peneira grossa. Estação HG-35B, Corpo Serra do Diabo; (C) Concentrado de 

bateia com hematita em dez litros de cascalho bateado. Estação HG-35B, Corpo Serra do Diabo. 

A B C

Gráfico 9.4 -  Difratograma de raio-X mostrando a presença de hematita e como impureza a moscovita. 
Estação HG-35B, Gabro Serra do Diabo.

9.4.2.3. Coberturas Lateríticas 

Na estação HG-40, item 9.3.1.6, a hematita se apre-
senta tanto como indício, totalizando 1-5% do concen-
trado de bateia, quanto ocorrência no resíduo de peneira.

9.4.3. Rutilo

Apresenta-se distribuído nas três folhas mapeadas, e 
abrange diversas unidades litoestratigraficas (Anexos V e VI).  
No Complexo Taiuaçu-Cauera na região noroeste da 
folha NA-19-Z-A-V, estação HG-11, e no Corpo Serra do 
Diabo, estação HG-36B, no centro da folha NA-19-Z-A-II. 
Complexo Cauaburi, estações HG-8A, HG-8B e HG-12 no 
extremo N-NE da folha NA-19-Z-A-V. Na Formação Tunuí, 
HG-1 e HG-25 no extremo N-NE da folha NA-19-Z-A-V, TM- 
01 no extremo S-SE da folha NA-19-Z-A-II, e nos pontos 
HG-26A, HG-27A, HG-28 e HG-30 na porção setentrional, 

região dos garimpos de ouro da serra do Caparro, e por 
último HG-35A no centro-leste, todos pertencentes à 
última folha citada. A Suíte Rio Içana na folha NA-19-Z-A-V 
está representada pelo único ponto HG-10 no noroeste.  
Na folha NA-19-Z-A-VI as estações, HG-14, HG-16 e HG-17 
no noroeste, HG-19A, HG-19D, HG-20, HG-23 no centro- 
oeste, e no extremo sul, HG-21A, HG-21B. Por último 
HG-34B e HG-39, centro-leste da folha NA-19-Z-A-II.

9.4.3.1. Complexo Taiuaçu-Cauera

A estação HG-11, item 9.2.1.1, o rutilo é indicio e 
perfaz 5-25% do concentrado (Anexo VI).

9.4.3.2. Corpo Serra do Diabo

Estação HG-36B, item 9.3.1.2, o indício de rutilo revelou 
em análise mineralógica 1-3% do concentrado de bateia.



| 184 |

| CPRM - Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil |

9.4.3.3. Complexo Cauabari

Reúnem os pontos HG-8A, item 9.3.1.1, HG-8B, item 
9.2.1.2, onde a espessura e composição do pacote alu-
vionar são semelhantes, havendo, entretanto diferença 
na envergadura lateral do pacote aluvial, 70 m para 
HG-8A, e 50 m para HG-8B. Os indícios estão no inter-
valo de 1-5% para ambos os pontos. A estação HG-12, 
item 9.3.2.1, também incluída nesta unidade revelou na 
análise mineralógica semiquantitativa 5-25%.

9.4.3.4. Formação Tunuí

As características das estações HG-1 e HG-25 (Anexo 
VI), estão descritas respectivamente nos itens 9.3.2.3 e 
9.2.1.3, onde na primeira o rutilo apresenta-se como indí-
cio numa estimativa de 15% do concentrado de bateia, 
na segunda estação também é encontrado como indício, 
porém em menor porcentagem, 1-5%. Na estação TM-1, 
item 9.2.1.3, o indício fica em 1-5%. Na estação HG-26A, 
item 9.2.1.3, o concentrado de bateia do cascalho virgem 
da cata de garimpo revelou 1-5%, prosseguindo-se na 
área garimpada HG-27A, HG-28, HG-30, e HG-35A no 
centro-leste, todos na folha NA-19-Z-A-II, os indícios 
permanecem em 1-5%. Assim, não foram encontradas 
ocorrências de rutilo na Formação Tunuí. 

9.4.3.5. Suíte Rio Içana

Na estação HG-10 o indício de rutilo está entre 1-5%, 
enquanto que em HG-6, HG-14, HG-16 e HG-17, estão 
respectivamente, entre 1-5%, 5-25%, 1-5% e 5-25%, sendo 
que dados de espessura, grau de seleção, composição do 
horizonte de cascalho, bedrock, e da camada sobreposta 
ao cascalho que aparece em HG-6 e HG-17, estão des-
critos no item 9.2.1.4. Já nas estações HG-19A, HG-19B, 
HG-19D, HG-20 e HG-23 no centro-oeste os indícios são, 
pela ordem, 1-5%, 1-5%, 5-25%, 5-25% e 1-5%. HG-21A e 
HG-21B apresentaram no concentrado de bateia 5-25% 
e 1-5%. Já na folha NA-19-Z-A-II, o rutilo se apresenta 
em HG-34B e HG-39 no centro leste. 

Na estação HG-34B, os principais atributos do hori-
zonte de cascalho como espessura, composição (seixos 
e matriz), bedrock, além da estimativa de envergadura 
lateral da planície aluvial estão descritos no item 9.3.1.5. 
Características dos seixos de quartzo leitoso compo-
nentes do cascalho como as texturas: vesicular e saca-
roidal, são elementos indicadores de mineralizações. 
O rutilo é encontrado em todas as frações de peneira, 
tendo maior frequência na peneira fina (Figura 9.29A).  
Apresenta-se como ocorrência tendo 1,5 cm seu maior 
tamanho de grão, e como indício situando-se no inter-
valo de 5 a 25% do concentrado de bateia (Figura 9.29B  
e C). Os cristais foram identificados pela típica coloração 

cinza-chumbo, não apresentam cor do traço ou risco 
característico, e muitas vezes revelam estrias longitudi-
nais (Figura 9.29C), sendo que a análise DF-X a que foi 
submetido o cristal revelou o rutilo, TiO2, para todos os 
picos (Gráfico 9.5).

Foi realizada a análise semiquantitativa por espec-
trometria de fluorescência de raios X para elementos 
maiores no Laboratório de Análises Minerais – LAMIN/
CPRM, onde os valores padrão da curva de calibração são 
expressos na Tabela 9.8. Os dados da análise estão descri-
tos na Tabela 9.9, o valor semiquantitativo de 96,43% de 
TiO2 dos cristais de rutilo, é superior ao limite máximo da 
curva de calibração para o TiO2 que é 3,8% (Tabela 9.10).

Os resultados sugerem a presença de impurezas 
como, Al2O3, Fe2O3, MgO, Na2O, MnO. Em depósitos 
de placeres, minerais de titânio comumente ocorrem 
em associações como o rutilo, ilmenita, zircão e terras- 
raras, especialmente monazita (BALTAR et al., 2005), 
que são os indícios minerais de maior porcentagem 
na estação HG-34B (Anexo VI). Segundo estes auto-
res a maioria dos depósitos comercialmente impor-
tantes está associada a rochas básicas como gabros, 
dioritos e anortositos, podendo ser do tipo ilmenita- 
magnetita, ilmenita-hematita ou ilmenita-rutilo, sendo 
esta última à associação presente na estação HG-34B, 
o que na área em apresso poderia sugerir uma prove-
niência a partir do Corpo Serra do Diabo, as impurezas  
encontradas na Tabela 9.10.

Na estação HG-39, item 9.2.1.4, o indício de rutilo no 
concentrado de bateia está no intervalo de 5-25% (Anexo VI).

9.4.4. Leucoxeno

Está presente na estação HG-21B, folha NA-20-Z-A- 
VI, descrita no item 9.3.1.5, na unidade Suíte Rio Içana, 
o leucoxeno, TIO2, produto de alteração de mineral de 
titânio principalmente a ilmenita, se apresenta como 
indício em porcentagem de 1-5%.

9.4.5. Cromita

O mineral representa indício no centro-leste da folha 
NA-20-Z-A-II, estação HG-36B, em aluviões do Corpo 
Serra do Diabo, item 9.3.1.2, e a análise mineralógica 
semiquantitativa revelou 1-5%. 

A cromita, Cr2O3, em depósitos de placeres costuma 
associar-se a minerais de titânio (BARTAL et al., op. cit).

9.4.6. Espinélio

O espinélio, MgAl2O4, foi encontrado como indício, 
1-5%, está presente na estação HG-39, folha NA-20-Z-A-II, 
descrita no item 9.2.1.4 e englobada na Suíte Rio Içana.
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Figura 9.29 - (A) Cristais de rutilo retidos na peneira fina. Estação HG-34B, Suíte Rio Içana; (B) Rutilo de  
concentrado de bateia. Estação HG-34B, Suíte Rio Içana; (C) Cristal de rutilo retido na peneira média com  

estrias longitudinais. Estação HG-34B, Suíte Rio Içana.

Gráfico 9.5 -  Difratograma de raios X do cristal da Figura 9.43 confirmando o rutilo (Rt).  
Estação HG-34B, Suíte Rio Içana.

Tabela 9.8 -  Valores de teores máximos e mínimos considerados para a curva de calibração  
na análise FR-X da amostra HG-Z-35B.

Tabela 9.9 -  Valores de teores em porcentagem obtidos na análise FR-X da amostra HG-Z-35B. 

Tabela 9.10 -  Valores de teores obtidos na análise de FR-X da amostra HG-Z-34B. 

Al2O3(%) CaO Fe2O3 K2O MgO MnO Na2O P2O5 SiO2 TiO2

Valor mínimo 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,02 0,2 0,05 1 0,1

Valor máximo 40,5 54 75 12,1 25,5 0,75 9 35,7 99,8 3,8

AMOSTRA Al2O3(%) CaO Fe2O3 K2O MgO MnO Na2O P2O5 SiO2 TiO2

HG-Z-35B 3,322 ND > LS 0,78 0,20 0,03 0,09 0,061 4,381 0,438

ND – Não detectado; 
> LS – Valor acima da curva de calibração estimado em 89,77%

AMOSTRA Al2O3(%) CaO Fe2O3 K2O MgO MnO Na2O P2O5 SiO2 TiO2

HG-Z-34B 0,05 ND 1,48 ND 0,09 0,01 0,05 ND ND > LS

ND – Não detectado; 
> LS – Valor superior ao da curva de calibração, estimado em 96,43%.
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9.4.7. Goethita

As estações em que ocorre a goethita, FeO(OH), 
situam-se nas folhas NA-20-Z-A-II, HG-36B na unidade 
Corpo Serra do Diabo, na folha NA-20-Z-A-V, HG-25 na 
Formação Tunuí, e por último na folha NA-20-Z-A-VI, 
HG-21A e HG-22 ambas na Suíte Rio Içana. 

9.4.7.1. Corpo Serra do Diabo

A estação HG-36B está descrita no item 9.3.1.2, sendo 
que a goethita foi encontrada como ocorrência em con-
centrado de peneira fina.

9.4.7.2. Formação Tunuí

Em HG-25, a goethita é componente do horizonte 
de cascalho descrito no item 9.2.1.3, fazendo parte do 
concentrado de peneira.

9.4.7.3. Suíte Rio Içana

Na estação HG-21A, item 9.3.2.4, a goethita é nova-
mente uma ocorrência, sendo encontrada no concen-
trado da peneira fina (Figura 9.30). 

Na estação HG-22 descrita no item 9.3.2.4, um 
garimpo abandonado de ilmenita, a goethita está presente 
no concentrado de peneira da fração grosseira, aparece 
como uma capa de óxido de ferro de 3 mm envolta em 
seixos de quartzo sacaroidal de 12 cm de diâmetro, onde 
é evidente a textura sacaroidal apresentada pela goethita.

9.4.8. Limonita

A limonita, FeO(OH).nH2O, foi encontrada em HG- 
35B, HG-36B, da unidade Corpo Serra do Diabo HG- 
33B da Suíte Rio Içana, e por último HG-40 na Cober-
tura Laterítica, todas as estações estão localizadas na  
folha NA-20-Z-A-II.

9.4.8.1. Complexo Cauaburi 

A estação HG-33 consiste de uma zona mosqueada de 
cor vermelha amarelada composta por argila com areia 
média a grossa, de 1,30 m de espessura, em parte laterí-
tica com grânulos deste material. Onde é intrusivo um veio 
de quartzo leitoso de espessura variando entre 20-30 cm, 
orientado a 195°/62°SE. Ocorrem seixos de quartzo muito 
angulosos a angulosos, leitosos, às vezes oxidados e 
intensamente transparentes, de diâmetro máximo de  
5 cm, disseminados na zona mosqueada. O bateiamento 
deste material revelou um indício de limonita de 1-5%.

9.4.8.2. Corpo Serra do Diabo

Nas estações HG-35B, item 9.3.2.2, e HG-36B, item 
9.3.1.2, a limonita foi encontrada definindo ocorrência 
em concentrados de peneira (Figura 9.31A).

9.4.8.3. Suíte Rio Içana

Na estação HG-21A, item 9.3.2.4, o mineral é ocor-
rência sendo encontrado no concentrado da peneira 
fina (Figura 9.31A).

9.4.8.4. Cobertura Laterítica

No ponto HG-40, descrito no item 9.3.1.6, a limonita 
aparece como ocorrência nos concentrados de peneira.

9.4.9. Magnetita

A magnetita, Fe3O4, foi sempre encontrada como 
indício na estação HG-35B - Corpo Serra do Diabo, item 
9.3.2.2, a análise semiquantitativa do concentrado de bateia  
revelou 1-5%, bem como no ponto HG-33 – Complexo Cauaburi,  
item 9.3.9.1, também resultou em 1-5%, ambas na folha 
NA-20-Z-A-II. Nas estações HG-5A, e HG-10, item 9.2.1.4, da 
Suíte Rio Içana, folhas NA-20-Z-A-VI e NA-20-Z-A-V, os indí-
cios foram respectivamente 1-5%, e 5-25% (Figura 9.31B).

9.5. NÃO METÁLICOS

9.5.1. Caulinita

As estações portadoras de caulinita estão situadas 
na folha NA-20-Z-A-VI, área do garimpo de columbita- 
tantalita primária e aluvionar, descrito no item 9.3.1.5, 
estações HG-19A e HG-19B da Suíte Rio Içana.

9.5.1.1. Suíte Rio Içana

Na estação HG-19A, a caulinita, (Al2Si2O5(OH)4), repre-
senta uma ocorrência primária, que situa-se no nível 
inferior de 1,20 m e constitui a base do perfil lavrado 
de columbita-tantalita, de 5 m de espessura vertical.  

Figura 9.30 - Grânulos de goethita retidos na peneira fina. 
Estação HG-21A, Suíte Rio Içana.
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Figura 9.31 - (A) A esquerda grânulo de limonita retido na peneira fina, Estação HG-21A, Suíte Rio Içana.  
À direita, seixo de limonita retido na peneira média, Estação HG-36B, Corpo Serra do Diabo; (B) Magnetita  

de concentrado de bateia. Estação HG-10, Suíte Intrusiva Rio Içana.
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É o resultado da alteração feldspática de pegamatitos e 
forma uma faixa horizontalizada de 25 cm, onde estão 
associadas as mais significativas concentrações de colum-
bita-tantalita (Figura 9.17). A análise de difração de 
raios X destes níveis caulínicos determinou a caulinita, 
quartzo, e illita em menor quantidade (Figura 9.32A).

Na estação HG-19B, garimpo ativo em que a colum-
bita-tantalita estava sendo lavrada na forma primária, a 
caulinita faz parte do saprólito da rocha leucogranítica 
fina e homogênea de 0,60 m de espessura que define 
o bedrock, é a base do corte lavrado de 1,10 m de com-
primento vertical, item 9.3.1.4.

A caulinita é o principal componente do caulim, cuja 
derivação do nome provém da localidade chinesa, Kau – ling, 
onde as primeiras extrações de caulim foram realizadas.  
O caulim se apresenta em uma massa compacta, ter-
rosa, microcristalina, de dureza 1,0 na escala de Mohs, 
peso específico 2,6 g/cm3 (LUZ & DAMASCENO, 1993; 
BIFFI, 2002). De acordo com Biffi (op cit.) o caulim é 
um produto que resulta da transformação em profun-
didade de alumino-silicatos, principalmente feldspatos. 
Deriva da transformação pela hidrólise dos silicatos, 
com solubilização dos íons alcalinos e alcalino-terrosos 
sob a forma de carbonatos, permanecendo insolúveis 
os silicatos hidratados de alumínio que se cristalizam, 
devido a elevadas temperatura e pressão (BIFFI, op cit.).

 
9.5.2. Gibbsita (bauxita)

A gibbsita, que é o principal mineral formador de 
bauxitas, se apresenta nas estações HG-32A e HG-32B 
do noroeste da folha NA-20-Z-A-II, entre 100-150 m para 
leste da pista da serra do Caparro.

A estação HG-32A, trata-se de uma crosta laterí-
tica ferruginosa de cor vinho predominante a marrom 
escura (Figura 9.32B). A análise de difração de raios X 
determinou os minerais gibbsita, Al(OH)3 que representa 
o maior pico, e quartzo, tendo menores frações de 

illita, (K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(SiAl)4O10[(OH)2,H20)], hematita, 
e traços de pirita, FeS2 (Gráfico 9.6).

A análise semiquantitativa por espectrometria de flu-
orescência de raios X para elementos maiores no LAMIN/
CPRM, nos quais os valores padrão são citados na Tabela 
9.8, item 9.4.3.4, os dados da análise estão descritos na 
Tabela 9.11, o valor semiquantitativo de 49,32% de Al2O3 
da gibbsita é superior ao limite máximo da curva de cali-
bração para o referido óxido, que é 40,5% (Tabela 9.8). 

A amostra analisada pode ser considerada uma bau-
xita, sendo que os principais constituintes deste material 
são a gibbsita, γ-Al(OH)3, boehmita, γ-AlO(OH) e diásporo, 
α-AlO(OH). As bauxitas de depósitos em áreas de clima 
tropical são geologicamente mais jovens e formam os 
maiores jazidas, além de possuírem alto conteúdo de 
gibbsita (ULLMANN, 1998), o que pode ser sugerido 
pela predominância do citado mineral na análise de 
difração de raios X. As principais impurezas presentes 
na bauxita destes depósitos são compostos de ferro 
(hematita), óxidos/hidróxidos amorfos, sílica e titânio  
(ULLMANN, 1998), sendo que o difratogarma  da amostra 
HG-32A revelou o quartzo, illita e hematita (Gráfico 9.6).

A composição típica do minério de bauxita para uso 
industrial (fabricação do alumínio) é: 40-60% de Al2O3, 
1-15% de SiO2, 1-30% de Fe2O3; 3-4% de TiO2; 0,05-0,2 % 
de outros elementos e óxidos (SAMPAIO et al. 2008). 
Portanto, o teor semiquantitativo por fluorescência de 
raios X de 49,32% Al2O3 (Tabela 9.11), além das porcen-
tagens obtidas de Fe2O3 e SiO2, podem indicar vocação 
metalogenética para depósitos bauxíticos. 

A estação HG-32B refere-se a uma crosta laterítica 
ferruginosa marrom avermelhada, com tons amarelados, 
apresentando a textura vesicular (Figura 9.32 C). O difra-
tograma de raios-X (Gráfico 9.7) definiu o quartzo que é 
o pico principal, gibbsita, hematita, illita e vestígios de 
pirita. A pirita detectada nas duas estações, bem como a 
textura vesicular (Figura 9.32 C), estação HG-32B, podem 
ser indicadores de mineralizações auríferas.
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Figura 9.32 - (A) Caulinita resultante da alteração feldspática de pegmatitos hospedeiros de columbita-tantalita 
primária. Garimpo ativo da estação HG-19A. Suíte Rio Içana; (B) Crosta laterítica ferruginosa de coloração vinho 
predominantemente a marrom escura. Estação HG-32A, Cobertura Laterítica; (C) Crosta laterítica ferruginosa 

marrom, com tons amarelados, apresentando textura vesicular (esquerda). Estação HG-32B, Cobertura Laterítica.

A B C

Gráfico 9.6 -  Difratograma de raios X da amostra HG-R-32A, mostrando a presença dos minerais  
gibbsita, illita, hematita e traços de pirita. Estação HG-32A, Cobertura Laterítica.

Os resultados das análises executadas até o momento 
nas estações HG-32A e HG-32B, bem como na região da 
pista da serra do Caparro edificada sobre o platô laterítico, 
sugerem um potencial para ocorrências de ouro e bauxita.

9.6. SULFETOS

9.6.1. Pirita 

Foi encontrada na porção nordeste da folha NA-20- 
Z-A-II.

9.6.1.1. Formação Tunuí

Na estação HG-28 a pirita descrita no item 9.2.3.1, 
foi observada como incrustação em seixo de quartzito 
componente do cascalho (Figura 9.5A), se apresenta  

bastante alterada, com 3 mm de diâmetro, e ainda  
preserva a forma cúbica.

9.7. GEMAS

9.7.1. Quartzo leitoso

O mineral apresenta-se em todas as folhas que com-
põem a área de estudo. É ocorrência nos três tylers (aber-
turas) de peneiras utilizadas nas amostragens dos depósitos 
de placeres aluviais, terraços, elúvios e colúvios descritos, 
bem como tem significativa frequência como compo-
nente da matriz dos cascalhos. É comum nas múltiplas 
faixas granulométricas, desde grânulos a matacões, e 
aparece nas diversas unidades litoestratigráficas: Complexo 
Taiaçu-Cauera, Corpo Serra do Diabo, Complexo Cauaburi, 
Formação Tunuí, Suíte Rio Içana e Cobertura Laterítica.
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Tabela 9.11 -  Valores de teores em porcentagem obtidos na análise FR-X da amostra HG-Z-32A. 

AMOSTRA Al2O3(%) CaO Fe2O3 K2O MgO MnO Na2O P2O5 SiO2 TiO2

HG-R-32A 49,32 ND 4,94 0,40 ND 0,01 0,04 0,04 21,376 0,537

ND – Não detectado.

9.7.1.1. Complexo Taiaçu-Cauera

Foi encontrado no extremo noroeste da folha  
NA-19-Z-A-V, estações HG-11, e HG-9, ambas descritas 
no item 9.2.1.1.

9.7.1.2. Corpo Serra do Diabo

Todas as ocorrências foram encontradas no centro- 
leste da folha NA-19-Z-A-II, nas estações HG-35B e HG-36B 
(Figura 9.33), respectivamente, itens 9.3.2.2 e 9.3.1.2.

9.7.1.3. Complexo Cauaburi

Engloba as estações HG-8A e HG-12, item 9.3.2.1, 
HG-8B, item 9.2.1.2, todos situados no extremo norte da 
folha NA-19-Z-A-V e HG-3 no noroeste. Nesta estação a 
camada de cascalho sobre o bedrock de granito alterado 
e laterizado tem 35 cm de espessura, matriz de areia fina 
a média, com seixos de quartzo de veio branco leitoso, 
cisalhado e fraturado, blocos de gossans com vênulas 
de quartzo em forma de stockworks, localmente com 
boxworks, silexitos, lateritas com textura botrioidal e 
granitos laterizados. Ocorre sobreposto um nível marrom 
escuro de areia fina a média de 30 cm.

9.7.1.4. Formação Tunuí

Na folha NA-19-Z-A-V está representado pelas esta-
ções HG-1, item 9.3.2.3 (Figura 9.33) TM-1 e HG-25, item 
9.2.1.3, e na folha NA-19-Z-A-II são citadas: HG-26, HG-27A, 
HG-28 e HG-30, descritas no item 9.2.1.3.

9.7.1.5. Suíte Rio Içana

Trata-se da unidade que engloba maior número de 
ocorrências de quartzo leitoso, bem como é o mineral que 
marca presença em todas as faixas granulométricas. Na 
folha NA-19-Z-A-V, estação HG-10, item 9.2.1.4, e HG-13.  

Gráfico 9.7 -  Difratograma de raios X da amostra HG-R-32B, com quartzo e gibbsita, hematita e illita, 
ainda a pirita. Estação HG-32B, Cobertura Laterítica.

Figura 9.33 - Quartzo leitoso (Ql), cristal (Qc) e hematita (Hm), do 
concentrado da peneira fina. Estação HG-36B, Corpo Serra do Diabo.
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Figura 9.34 - (A) Bloco de quartzo leitoso com cristal de turmalina encravada. Estação HG-17, Suíte Rio Içana;  
(B) Geodos de quartzo leitoso no diâmetro de bloco (esquerda) e matacão (direita). Estação HG-20, Suíte Rio Içana; 

(C) Drusas de cristais piramidais de quartzo leitoso (direita) e quartzo leitoso prismático esuédrico a subédrico 
(centro e esquerda). Estação HG-39, Suíte Rio Içana.

Na folha NA-19-Z-A-VI o mineral ocorre nas estações 
HG-5A, HG-14, HG-16 e HG-17 em que na peneira 
grossa foram retidos blocos de quartzo leitoso com 
turmalina encravada (Figura 9.34A), às vezes se apre-
sentam cisalhados e com textura sacaroidal, HG-14 
(Figura 9.9 – item 9.2.1.4), ainda em HG-18, HG-06, HG- 
19A, HG-19B e HG-20, garimpo ativo de columbita- 
tanta onde foram observadas drusas de quartzo lei-
toso na variedade leitosa, e menos frequente hialina ou 
transparente (Figura 9.34B), HG-22, HG-23, HG-24, HG- 
21A, HG-21B. Na folha NA-19-Z-A-II o quartzo leitoso é 
encontrado nas estações HG-34A, HG-34B, HG-37 e HG-39, 
aparece na peneira grossa em forma de drusas e cristais 
prismáticos, item 9.2.1.4 (Figura 9.34C).

9.7.1.6. Cobertura Laterítica

Na estação HG-40, centro-leste da Folha NA-19-Z- 
A-II, o quartzo leitoso foi observado como componente 
da matriz do horizonte de cascalho.

O quartzo leitoso ocorre em grande quantidade e 
tem ampla distribuição na área de trabalho, pode ser 
aproveitado para a confecção de artesanato mineral, 
e na obtenção do silício metálico de larga aplicação na 
indústria, na produção de ligas com alumínio para uti-
lização automobilística, naval, bélica e construção civil, 
silicones a base de lubrificantes, borrachas, produtos 
farmacêuticos, próteses, painéis de captação de ener-
gia solar, fabricação de chips de produtos eletrônicos, 
confecção de abrasivos como o carbeto de silício (silício 
+ carbono), e produtos refratários com aplicação na 
siderurgia e metalurgia (LIASA, 2019).

9.7.2. Quartzo fumê

A gema é encontrada no Complexo Cauaburi e Suíte 
Rio Içana. 

9.7.2.1. Complexo Cauaburi

Abrangem as estações HG-3 descrita no item 9.6.1.3 
e HG-12, item 9.3.2.1, folha NA-19-Z-A-V. 

9.7.2.2. Suíte Rio Içana

O quartzo fumê ocorre na estação HG-10, folha 
NA-19-Z-A-V, e NA-19-Z-A-VI, estações HG-5A, HG-6, HG-16 
e HG-18, todas descritas no item 9.2.1.4. HG-23, item 9.3.2.4, 
HG-15, item 9.4.4.1 e HG-24, neste ponto a camada de 
cascalho tem 20 cm de espessura, a matriz é de areia 
grossa com pouca ou nenhuma argila, e consiste de seixos e 
blocos subarredondados a angulosos de greisens e quartzo  
leitoso, de até 10 cm de diâmetro (Figura 9.35A, B e C). 

Na folha NA-19-Z-A-II o quartzo fumê se apresenta 
nas estações HG-34A na peneira fina, e HG-34B na 
peneira média, num afluente do baixo-Peuá, sendo que 
em ambos os casos atingem no máximo um centímetro 
de diâmetro e são anédricos.

9.7.3. Cristal (quartzo transparente)

É encontrado nas três folhas mapeadas e está presente 
nos concentrados de peneiras amostrados nos placeres 
sobre as diversas unidades litoestratigráficas: Complexo 
Taiaçu-Cauera, Complexo Cauaburi, Corpo Serra do Diabo, 
Formação Tunuí, Suíte Rio Içana e Cobertura Laterítica.

9.7.3.1. Complexo Taiaçu-Cauera

Na folha NA-19-Z-A-V se apresenta nas estações 
HG-11, item 9.2.1.1.

9.7.3.2. Corpo Serra do Diabo

Localiza-se na folha NA-19-Z-A-II, na estação HG- 
35B, item 9.3.1.2, o cristal está presente em todos os 
resíduos de peneira utilizadas na amostragem, nas 
formas piramidais e bipiramidais (Figura 9.36A, B, C).  

A B C
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Figura 9.35 - (A) Cristal de quartzo fumê retido na peneira grossa. Estação HG-18, Suíte Rio Içana; (B) Cascalho do 
leito da drenagem com seixos e blocos de greisens (Grn) e quartzo leitoso (Ql), matriz de areia grossa, pouca ou 
nenhuma argila, Estação HG - 24, Suíte Rio Içana; (C) Quartzo fumê (Qf), quartzo leitoso (Ql) e cristal (Qc) retidos  

nas peneiras média e grossa. Estação HG-24, Suíte Rio Içana.

A B C

Figura 9.36 - (A) Cristais de quartzo piramidais e bipiramidais retidos na peneira fina. Estação HG-35B, Corpo Serra 
do Diabo; (B) Cristais de quartzo da peneira média. Estação HG-35B, Corpo Serra do Diabo; (C) Cristais de quartzo 

retidos na peneira grossa. Estação HG-35B, Corpo Serra do Diabo; (D) Cristais de quartzo euédricos e subédricos do 
resíduo da peneira média. Estação HG-36B, Corpo Serra do Diabo.

A B

C D

Foi registrada a ocorrência de cristais na superfície, e 
HG-36B, item 9.3.1.2. A Figura 9.36D mostra cristais 
euédricos e subédricos retidos na peneira média. 

9.7.3.3. Complexo Cauaburi

Nesta unidade o cristal aparece em concentrados 
de peneira das estações HG-8A, item 9.3.3.1, HG-8B, 

item 9.2.1.2, HG-12, item 9.3.2.1, e HG-3, item 9.6.1.3.  
Todos estão localizados na folha NA-19-Z-A-V.

9.7.3.4. Formação Tunuí

Ocorrências de cristal nesta unidade são encontradas 
na folha NA-19-Z-A-II estações HG-26, HG-27A, HG-28 
e HG-30, na área dos garimpos da serra do Caparro.  
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Nesta regiãoos cristais são em geral anédricos a subé-
dricos além de mais raros e de pequeno tamanho, 
tendo muitas vezes aspecto fosco. Também ocorre na 
parte sul da folha, estação HG-35A, item 9.3.2.3, onde 
aparecem cristais em todos os concentrados de peneira. 
A Figura 9.37 mostra cristais centimétricos bipirami-
dais euédricos, do resíduo da peneira grossa. Na folha 
NA-19-Z-A-V é encontrado na estação HG-25 no resíduo 
da peneira média, e em HG-1, onde foi encontrado na 
peneira fina um cristal prismático e euédrico de um  
centímetro de comprimento.

9.7.3.5. Suíte Rio Içana

As estações HG-34A, HG-34B, HG-37 no garimpo para-
lisado de ametista, e HG-39, são portadoras de ocorrên-
cias de cristais na folha NA-19-Z-A-II. Nesta última são na 
maioria foscos e predominam nas peneiras média e fina, 
onde neste tyler ocorrem junto a turmalinas (Figura 9.38A).  

Para sul, na folha NA-19-Z-A-V o cristal se apresenta nas 
estações HG-10 e HG-13. Já na folha NA-19-Z-A-VI, as 
aluviões hospedeira de cristais estão nas estações HG-14, 
HG-15, HG-16, HG-17, HG-5A e HG-6, todos nas proximi-
dades da comunidade Castelo Branco. E na região dos 
garimpos de columbita-tantalita, nas cercanias da comu-
nidade Nazaré, se apresentam em HG-19A, HG-24, onde 
nesta estação os cristais são encontrados junto à turmalina, 
quartzo leitoso e quartzo fumê (Figura 9.38B). Também 
neste último ponto foram observados cristais de quartzo 
transparente na forma de esferas perfeitas, assim é suge-
rida uma investigação para montante da drenagem com o 
intuito de serem encontrados cristais de maior diâmetro.

No sentido sudoeste o cristal ocorre em HG-21A e 
HG-21B, sendo este ponto um garimpo paralisado de 
columbita-tantalita, nestas duas estações também foi 
constatada a ocorrência de cristal junto à turmalina, 
quartzo fumê e quartzo leitoso.

9.7.3.6. Cobertura Laterítica

Esta unidade revelou a presença de cristal na estação 
HG-40, item 9.3.1.6, folha NA-19-Z-A-II. 

9.7.4. Quartzo citrino

A gema foi encontrada na folha NA-19-Z-A-VI, esta-
ções HG-6 e HG-14, item 9.2.1.4, e HG-19A e HG-21A, 
item 9.3.2.4.

9.7.4.1. Suíte Rio Içana 

As estações HG-6 e HG-14 localizam-se nas proximida-
des da Comunidade Castelo Branco, na primeira o cristal 
de quartzo citrino maclado foi capturado na peneira fina 
(Figura 9.39A), e na segunda, no concentrado da peneira 
grossa (Figura 9.39B). 

A B

Figura 9.37 - Cristais do resíduo da peneira grossa. Estação  
HG-35A, Formação Tunuí.

Figura 9.38 - (A) Cristais de quartzo bipiramidal, transparente (Qc) e turmalinas(Tu), retidos na peneira fina. Estação 
HG-39, Suíte Rio Içana; (B) Concentrado de peneira da fração fina em que foram retidos cristal (Qc), turmalina (Tu), 

quartzo fumê (Qf) quartzo leitoso (Ql) e topázio (Tp). Estação HG -24. Suíte Rio Içana.
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Figura 9.39 - (A) Cristal de quartzo citrino maclado do resíduo da peneira fina. Estação HG-6, Suíte Rio Içana;  
(B) Quartzo citrino do resíduo da peneira grossa. Estação HG-14, Suíte Rio Içana; (C) Quartzo citrino retido  

na peneira grossa. Estação HG-19A, Suíte Rio Içana.

A B C

Na estação HG-19A, no garimpo ativo de columbita- 
tantalita, próximo da Comunidade Nazaré na margem 
esquerda do Içana, a citada gema apresenta-se na peneira 
grossa (Figura 9.39C). Na estação HG-21A, a sudoeste 
da Comunidade Nazaré, o quartzo citrino é resíduo da 
peneira média. 

9.7.5. Ametista

A referida ocorrência situa-se no sudeste da folha 
NA-19-Z-A-II, estação HG-37 num afluente da margem 
direita do Igarapé Macaco, nas adjacências da Comunidade 
Vista Alegre, na mesma folha a ametista também ocorre 
na estação HG-34A, no curso inferior do igarapé Peguá.

9.7.5.1. Suíte Rio Içana

A estação HG-37 consiste de um garimpo aluvionar 
de ametista, desativado, onde a camada de cascalho 
amostrada em uma cata de garimpo, possui em média 
80 cm de espessura, estando recoberta por um nível de 
10 cm de solo. A matriz é de coloração cinza clara a bege, 
composta por grânulos com areia grossa a média e pouca 
argila, contem seixos e blocos de ametista (Figura 9.40). 
O bedrock é de argila branca intensamente caulinizada, 
predominando sobre areia grossa a média. O minério foi 
lavrado em pequenas catas tendo estas por volta de um 
metro quadrado de superfície. A planície aluvial possui 
aproximadamente 200 m de envergadura lateral.

Além de ametista, ocorrem quartzo euédrico de 
formas piramidais e ágata. A Figura 9.41A e B mostra, em 
nível de detalhe, o mineral descrito como uma variedade 
de quartzo, subvariedade da calcedônia, caracterizado 
pelas diversidades de tons, e cores geralmente dispostas 
em faixas paralelas não concêntricas, proveniente da 
cristalização ou deposição em vesículas, e com aspecto 
zonado (ÁGATA, 2019). A cor lilás da ametista revela 
tonalidades claras, translúcidas e escuras, o quartzo é 
variegado entre leitoso, fumê, caramelado a ligeiramente 

avermelhado por oxidação, e raramente vermelho mais 
intenso tendendo para o jaspe, onde modifica igualmente 
a intensidade de cor (Figura 9.41C). 

A gênese da ametista é epitermal (EVANS, 1993), e 
se deve ao desmantelamento de veios hidrotermais tar-
dios de baixa profundidade ou dos pegmatitos, intrusivos 
nos álcali-feldspato granitos da Suíte Rio Içana, 1516 Ma 
(VERAS, 2012). Os veios preenchem fraturas por onde 
percolaram soluções silicosas com precipitação de cris-
tais de quartzo, posteriormente incorporados ao ciclo de 
transporte-deposição formando placeres aluviais de ame-
tista. Testes microtermométricos em ametistas aluvionares 
sobre álcali-feldspato granitos tipo-A da Suíte Aricamã, 
1986 Ma (FRAGA et al., 2010), na folha NA-20-X-A-III, 
Vila de Tepequém, centro-norte do Estado de Roraima a 
nordeste da área estudada, revelaram inclusões fluidas 
primárias e pseudosecundárias, monofásicas e aquosas, 
com temperaturas de aprisionamento inferiores a 100°C, 
o que indica uma origem meteórica, a partir de um fluido 
homogêneo (GRAZZIOTIN & ANDRADE, 2011).

Figura 9.40 - Seixos e blocos de ametista disseminados no 
horizonte de cascalho (80 cm), em cata de garimpo desativado  

de 1 metro de diâmetro. Estação HG-37, Suíte Rio Içana.
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Figura 9.41 - (A) Ametista (At), quartzo (Q) piramidal, quartzo leitoso (Ql) e ágata (Agt). Estação HG-37, Suíte Rio 
Içana (B) Detalhe da Figura 9.41A com ênfase para a  ocorrência de ametista (At) e ágata (Agt), uma subvariedade 
de calcedônia disposta em faixas paralelas. Estação HG-37, Suíte Rio Içana; (C) Concentrado da peneira média com 

ametista (At), quartzo fumê (Qf), jaspe (Jp) e quartzo leitoso (Ql). Estação HG-37, Suíte Rio Içana.

9.7.6. Jaspe

O mineral foi encontrado em três estações, no 
extremo norte da folha NA-19-Z-A-V, estações HG-11, 
unidade Taiaçu-Cauera, e HG-13, Suíte Rio Içana, ambas 
no extremo norte da citada folha em dois afluentes 
da margem esquerda do Içana, entre as comunidades  
Uariramba e São José. Na folha NA-19-Z-A-II se apresenta 
na estação HG-37, no garimpo de ametista do centro- 
leste da folha também incluído na Suíte Rio Içana.

9.7.6.1. Complexo Taiaçu-Cauera

Na estação HG-11 a camada de cascalho possui  
20 cm de espessura, tendo o perfil aluvionar amostrado 
60 cm de profundidade total, a tipologia da matriz e 
composição dos seixos estão descritos no item 9.2.1.1.  
O grão de jaspe foi capturado no concentrado de peneira 
média (Figura 9.42A), e ocorre junto a quartzo leitoso, 
cristal, turmalina, monazita e columbita-tantalita.

9.7.6.1.1. Análise em Microscópio  
Eletrônico de Varredura (MEV)

Foi selecionado o cristal de jaspe da estação HG-11 
(Figura 9.42B), para a análise no MEV (Microscópico 

Eletrônico de Varredura – SEM (Scanning Electron Micros-
copy), adotando-se a metodologia citada no capitulo 4.3, 
item 4.3.2.2. A Figura 9.42B exibe a preparação do cristal 
para análise no MEV. 

9.7.6.1.2. Morfologia do cristal

Na estação HG-11, a imagem BSE do grão de jaspe 
(Figura 9.42C), revela um diâmetro maior de 1 centí-
metro, mostra baixa esfericidade e é subarredondado, 
possui forma aproximadamente poligonal com arestas 
arredondadas, exibe superfície irregular e rugosa, com 
partes côncavas e apresenta cavidades de minerais dis-
solvidos, entre elas a forma cúbica (boxwork de pirita).

9.7.6.1.3. Composição química

As análises MEV-EDS do grão de jaspe (Figura 9.42A 
a Figura 9.42C), do concentrado de peneira média da 
estação HG-11, tem seus resultados expressos na Tabela 
9.12, tendo nove pontos analisados. O jaspe, SiO2, é 
uma variedade de calcedônia, a sodalita, Na8 Al6 Si6 O24 
Cl2, é um feldspatóide encontrado em rochas alcalinas 
plutônicas como sienitos, e vulcânicas como fonolitos.  
Os óxidos de ferro goethita/limonita, podem referir-se 
a impurezas impregnadas na superfície do grão.  
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A cor vermelha do jaspe é originada pela presença da 
hematita, Fe2O3 (MORAES BRANCO, 2008). O K2O, da 
mesma forma, é resultante da oxidação de feldspatos 
alcalinos ortoclásio/microclínio dos migmatitos e gnaisses 
paraderivados do Complexo Taiaçu-Cauera, bem como 
pode ser proveniente dos pegmatitos da Suíte Rio Içana 
intrusivos no embasamento.

9.7.6.1.4. Tipologia do depósito

A ocorrência de Jaspe da estação HG-11 é do tipo 
placer aluvial, onde a gema é encontrada no cascalho 
de 20 cm de espessura. De acordo com Kostov (2010), 
a formação de jaspe mais aceita acontece a partir de 
ações de metassomatismo e recristalização de rochas 
vulcanossedimentares primárias, vulcânicas ou intrusi-
vas, durante os processos de diagênese, metassoma-
tismo de contato e hidrotermalismo (metamorfismo) 
pós-vulcânico. A ação metamórfica envolve a saída 
de fluidos com modificações mineralógicas e reações 
químicas, que irão gerar novos fluidos, contudo se con-
sideráveis quantidades de fluidos magmáticos passam 
a fazer parte do sistema, a pressões e temperaturas de 

A B C

Figura 9.42 - (A) Grão de jaspe do cascalho aluvial retido na peneira média. Estação HG-11, Complexo  
Taiaçu-Cauera; (B) Imagem do jaspe sobre pino de alumínio (stub) com fita carbono para análise no MEV 

(Microscópio Eletrônico de Varredura). Estação HG-11, Complexo Taiaçu-Cauera; (C) Imagem BSE do  
grão de jaspe. Estação HG-11, Complexo Taiaçu-Cauera.

2 mm 2 mm

Tabela 9.12 -  Faixas de teores em porcentagens dos óxidos 
para o grão de jaspe, obtidos das análises EDS. Estação  

HG-8A, Complexo Cauaburi.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA TEORES (%) 

SiO2 66.3 a 100

Al2O3 3,40 a 16,16

Na2O 4,90 a 9,70

Cl2O3 3,68 a 4,25

FeOt (FeO+Fe2O3) 5,27

K2O 2,94

metamorfismo, a composição química da rocha pode 
ser significativamente alterada. Este tipo de alteração 
hidrotermal passa a ser tratada por metassomatismo 
(PANCHUK, 2019).

Outros minerais que ocorrem no concentrado de 
peneira são: quartzo leitoso, cristal, turmalina, topázio, 
monazita e columbita-tantalita, o que sugere proveniên-
cia a partir da Suíte Rio Içana. O jaspe é um dos minerais 
guias ou satélites do diamante no ambiente aluvionar, 
onde existem ao todo trinta e três tipos (JUAREZ, 2016). 
Em áreas de garimpo o jaspe é identificado como “lacre” 
ou “fígado de galinha”. 

Outros minerais indicadores da possível presença 
do diamante ou farejadores encontrados nesta estação 
são, a turmalina (pretinha reluzente) e monazita (fava), 
no concentrado de peneira, os termos citados entre 
parênteses são empregados pelos garimpeiros, para 
identificar estes dois minerais.

E ainda como indícios no concentrado de bateia, cita-
-se a ilmenita (o que em análises futuras no MEV pode 
ser confirmada como ilmenita magnesiana), estimada 
em 25 a 50% do concentrado, e a granada (5 a 25%), 
pela possibilidade da presença de piropo (variedade rica 
em magnésio), rutilo e monazita que também totalizam 
5 a 25% do concentrado de bateia. É do conhecimento 
que a ilmenita magnesiana e o piropo, são ferejadores 
de uma fonte primária kimberlítica para mineraliza- 
ções diamantíferas. 

9.7.6.2. Suíte Rio Içana

Na estação HG-13, item 9.3.1.5, o jaspe (Figura 9.43A) 
foi encontrado junto a quartzo rosa, crisoberilo, turma-
lina e tantalita no resíduo da peneira fina. Enquanto que 
na estação HG-37, o mineral foi capturado no resíduo 
da peneira média (Figura 9.43B).
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Figura 9.43 - (A) Jaspes obtidos do resíduo da peneira fina. Estação HG-13, Suíte Rio Içana; (B) Jaspe do resíduo da 
peneira média. Estação HG-37, Suíte Rio Içana.

A B

9.7.7. Ágata

A gema pode ser encontrada na estação HG-37 
no garimpo de ametista, item 9.6.5 (Figura 9.41A e B), 
em aluviões da Suíte Rio Içana no centro-leste da folha 
NA-20-Z-A-II, onde se encontra exemplares no diâmetro 
de bloco, item 9.7.5.1. 

9.7.8. Turmalina

A turmalina tem ampla distribuição na área e abrange 
diversas unidades litoestratigráficas: Complexo Taiaçu- 
Cauera, Complexo Cauaburi, Formação Tunuí, Suíte Rio 
Içana e Coberturas Lateríticas

9.7.8.1. Complexo Taiaçu-Cauera

Está representado pela estação HG-11 (Figura 9.44A), 
descrita no item 9.2.1.1, localizada na região setentrional 
da folha NA-19-Z-A-V.

9.7.8.2. Complexo Cauaburi

A turmalina ocorre em concentrados de peneira 
nas estações HG-8A, item 9.3.1.3, HG-8B, item 9.2.1.2, 
e HG-12 (Figura 9.44B), todas na porção norte da folha 
NA-19-Z-A-V. Os cristais revelam a cor preta característica, 
com frequência, devido a influência dos agentes erosivos, 
transporte-deposição no ambiente fluvial, muitos apre-
sentam arestas arredondadas e estrias ausentes, fratura 
conchoidal e forma anédrica, entretanto na maioria das 
vezas conservam o brilho vítreo.

9.7.8.3. Formação Tunuí

As estações com presença de turmalina são HG-26A 
e HG-27A descritas no item 9.2.1.3, localizadas na área 

dos garimpos de ouro do nordeste da folha NA-19-Z- 
A-II, dos contrafortes da serra do Caparro. Na cata de 
garimpo ativo de 5 x 3,5m estação HG-26A, a turmalina 
é ocorrência nos concentrados das peneiras média e fina 
do horizonte de cascalho virgem, trata-se de grânulos e 
seixos de veios de quartzo, tanto transparentes quanto 
leitosos, com clusters (grupamentos) e agulhas de tur-
malina visíveis à lupa. No concentrado de bateia (indício), 
a análise semiquantitaiva estimou para a turmalina um 
teor de 1 a 5%. A análise de difração de raios-X do cristal 
de turmalina do resíduo de peneira média (Figura 9.45 -  
Estação HG-27A),identificou a turmalina rica em ferro, 
schorlita NaFe2

+3Al6Si6O18(BO3)3(OH)4 e como impureza 
a illita, (K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(SiAl)4O10[(OH)2,H20)], (Gráfico 
9.8). No extremo sudeste da folha NA-19-Z-A-II, na esta-
ção TM-1 descrita no item 9.2.1.3, e demarcada em um 
garimpo paralisado de ouro, a turmalina aparece como 
indício em concentrado de bateia, tendo um percentual 
semiquantitativo na faixa de 5 a 25%.

 
9.7.8.4. Suíte Rio Içana 

Na folha NA-19-Z-A-VI, extremo noroeste, nas pro-
ximidades da Comunidade Castelo Branco, a turmalina 
é encontrada nas estações descritas no item 9.2.1.4.  
No ponto HG-5A, no concentrado de peneira média alguns 
cristais preservam as estrias e a forma prismática (Figura 
9.46A), e a camada de cascalho mostra seixos e blocos de 
quartzo leitoso com turmalina (Figura 9.46B). No concen-
trado de bateia o indício revelou 1-5%. Em HG-6 a gema é 
ocorrência em todas as peneiras. A Figura 9.46C mostra a tur-
malina no resíduo da peneira média e o indício de turmalina 
no concentrado de bateia é de 1 a 5%. Em HG-14 a turmalina 
apresenta-se em todas as malhas de peneira utilizadas, e é 
indício no intervalo de 1-5%. Na estação HG-17, item 9.2.1.4, 
destaca-se a ocorrência de grande número de blocos de 
quartzo leitoso com turmalina na drenagem (Figura 9.46D).  
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A B

Figura 9.44 - (A) Turmalinas do resíduo de peneira fina. Estação HG-11, Complexo Taiaçu-Cauera;  
(B) Cristais de turmalinas do resíduo de peneira fina. Estação HG-12, Complexo Cauaburi.

Figura 9.45 - Grão de turmalina retido na peneira média.  
Estação HG-27A, Formação Tunuí.

Gráfico 9.8 -  Difratograma de raios-X mostrando a schorlita, NaFe2
+3Al6Si6O18(BO3)3(OH)4 e illita (K,H3O)(Al,

Mg,Fe)2(SiAl)4O10[(OH)2,H20)] como impureza. Estação HG-27A, Formação Tunuí.

No resíduo da peneira média a turmalina é encontrada 
junto à columbita-tantalita e crisoberilo (Figura 9.46E), e 
no concentrado de bateia se apresenta no intervalo de 
25-50%. No ponto HG-18, vide descrição no item 9.2.1.4, 
a turmalina ocorre em todos os concentrados de peneira, 
incrustada em blocos de quartzo leitoso componentes 
da matriz do cascalho (Figura 9.46F e G), e também 
foram observadas em matacões no leito da drenagem.  
Neste ponto, o percentual de turmalina no concentrado 
de bateia está no intervalo de 25-50% (Figura 9.46H).

Ainda na folha supracitada nas vizinhanças da Comu-
nidade Nazaré, pontos HG-19A e HG-19B no garimpo 
ativo de columbita-tantalita, a turmalina é ocorrência 
com presença mais frequente na peneira fina, bem 
como é indício na estação HG-19A ocorrendo em  
5-25% do concentrado. 
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Figura 9.46 - (A) Cristais de turmalina do resíduo da peneira média. Estação HG-5A, Suíte Rio Içana; (B) Seixo de 
quartzo leitoso com turmalina. Estação HG-5A, Suíte Rio Içana; (C) Cristais de turmalina do resíduo da peneira 

média. Estação HG-6A, Suíte Rio Içana; (D) Bloco de quartzo leitoso com turmalina. Estação  
HG-5A, Suíte Rio Içana; (E) Turmalina junto à columbita-tantalita e crisoberilo resíduo da peneira média. Estação  

HG-17, Suíte Rio Içana; (F) Cristais de turmalina negra, schorllita, em bloco de quartzo leitoso. Estação HG-18,  
Suíte Rio Içana; (G) Cristais de turmalina negra, schorllita, em blocos de quartzo leitoso. Estação HG-18,  

Suíte Rio Içana; (H) Turmalinas de concentrado de bateia. Estação HG-18, Suíte Rio Içana.
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Nas estações HG-23 e HG-24, item 9.3.2.4, a presença 
da turmalina foi detectada na peneira fina na primeira 
estação, e na segunda ocorre junto a quartzo leitoso, 
quartzo fumê, cristal e topázio (Figura 9.47A).

No extremo sudoeste, nas estações HG-21A e HG-21B, 
item 9.3.1.5, em um garimpo desativado de columbita- tan-
talita no igarapé Parcimônia próximo à desembocadura com 
o Rio Içana, a turmalina é ocorrência, embora em menor 
quantidade, nos concentrados das peneiras média e fina. 

As ocorrências de turmalina da folha NA-19-Z-A-II estão 
situadas na porção centro-oriental. Na estação HG-37, 
item 9.7.5.1, localizada no garimpo de ametista do sopé 
da serra do Macaco, foi encontrado um grão de turmalina 
anédrica de 0,8 cm de diâmetro no resíduo da peneira fina.  
E no ponto HG-39, a oeste-noroeste da Comunidade 
Vista Alegre, apresenta-se junto a quartzo bipiramidal e 
transparente no resíduo da peneira média (Figura 9.47B).

9.7.8.5. Coberturas Lateríticas

A ocorrência de turmalina na mesma folha acima 
mencionada está na estação HG-40, item 9.3.1.6, a norte- 
noroeste da Comunidade Vista Alegre, e foi encontrada 
na peneira fina em que o tamanho dos cristais não ultra-
passa os oito milímetros. 

9.7.9. Calcita

Resume-se a uma ocorrência, folha NA-19-Z-A-VI, 
estação HG-5B da Suíte Rio Içana, nas proximidades da 
Comunidade Castelo Branco, com descrição semelhante a 
HG-5A item 9.2.1.4. O cristal foi capturado na peneira fina 
junto a crisoberilo (Figura 9.48), a confirmação da identifi-
cação da calcita se deu pela forma cúbica e pela resposta 
de cor rosa fosforescente (MORAES BRANCO, 2014), ao 
ser submetida à fluorescência de luz ultravioleta.

9.7.10. Moscovita

As principais ocorrências estão inseridas na Suíte Rio 
Içana, situadas no noroeste da folha NA-19-Z-A-VI, estações 
próximas à Comunidade Castelo Branco, sendo HG-5A, HG-6, 
HG-17 e HG-18, nas cercanias da Comunidade Nazaré a esta-
ção HG-19A, no extremo sudeste da folha as estações HG- 
21A, HG-21B, e por último HG-10 junto à Comunidade 
Tapira Ponta no extremo norte-ocidental da folha NA-19-Z- 
A-V. A Cobertura Laterítica está representada pela estação 
HG-40 do centro-oriental da folha NA-19-Z-A-ll.

9.7.10.1. Suíte Rio Içana

Na estação HG-18, item 9.2.1.4, num afluente da 
margem esquerda do Rio Içana, foram encontrados 
blocos de veios de quartzo leitoso com incrustações 
de placas lamelares de moscovita (Figura 9.49A), e de 
quartzo leitoso, moscovita e turmalina (Figura 9.49B). 
No pacote aluvionar é frequente a presença do mineral 
com dimensões centimétricas, como componente da 
matriz do cascalho e na camada superior arenosa que o 
recobre. Nesta mesma região, estação HG-5A descrita no 
item 9.2.1.4, é encontrada no resíduo da peneira média 
e define cristais individuais de mais ou menos 2 cm de 
diâmetro, e também se apresenta em veios de quartzo 
leitoso e pegmatíticos. Na estação HG-6, item 9.2.1.4, é 
encontrada na peneira média em que os cristais revelam 
a mesma dimensão acima citada, junto à turmalina, cristal 
e columbita- tantalita. Na estação HG-17 se apresenta 
na matriz do cascalho, a desagregação e peneiramento 
de um granito a duas micas que aflora nas proximidades 
do aluvião amostrado, revelou quartzo fumê de 6 cm, 
parcialmente transparente a leitoso, e placas de mus-
covita de 4 cm, bem como esta última às vezes ocorre 
incrustada no quartzo. 

A B

Figura 9.47 - (A) Concentrado de peneira da fração fina em que foram retidos turmalina (Tu), quartzo fumê (Qf), 
quartzo leitoso (Ql), cristal (Qc), topázio (Tp). Estação HG -24, Suíte Rio Içana; (B) Turmalinas (Tu) junto a quartzo (Q) 

piramidal, bipiramidal e cristal de quartzo transparente (Qc), presentes no resíduo da peneira média.  
Estação HG-39, Formação Tunuí.
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No extremo sudoeste da folha NA-19-Z-A-VI as 
estações HG-21A e HG-21B, foram demarcadas em um 
garimpo desativado de columbita-tantalita, ítem 9.3.2.4. 
Em HG-21A a moscovita foi encontrada no resíduo da 
peneira média, encravada em quartzo leitoso cisalhado. 
Em HG-21B foram retidos cristais de moscovita de 3 cm 
(Figura 9.50A), também na peneira média.

Na porção norte-ocidental da folha NA-19-Z-A-V 
junto à Comunidade Tapira Ponta, a estação HG-10, 
item 9.2.1.4 – Figura 9.9B foi demarcada em zona 
de alteração de greisen à base de moscovita, bio-
tita e quartzo, sobreposta por uma crosta laterítica de  
1,5 m de espessura.

9.7.10.2. Cobertura Laterítica 

Na folha NA-19-Z-A-ll a estação HG-40 descrita 
no item 9.3.1.6, apresentou um cristal de mosco-
vita com oito milímetros de diâmetro maior retido  
na peneira fina. 

9.7.11. Biotita

Na área de trabalho, a biotita foi encontrada em 
duas estações inseridas na Suíte Rio Içana, HG-21A no 
estremo sudeste da folha NA-19-Z-A-Vl, e HG-34A no 
centro-leste da folha NA-19-Z-A-ll. Na primeira estação 
a biotita foi encontrada na peneira fina onde os cristais 
são menores que 0,5 cm, e na estação HG-34, item 
9.3.1.5, na peneira média. A Figura 9.50B mostra um 
cristal de biotita com 1,5 cm de diâmetro e columbita- 
tantalita retidos na peneira média.

9.7.12. Andaluzita

Apresenta-se na folha NA-19-Z-A-V, estação HG-8A 
no Complexo Cauaburi e HG-13 na Suíte Rio Içana. Na 
folha NA-19-Z-A-VI, estações HG-6, HG-14, HG-16 e 
HG-18, são desta mesma unidade.

9.7.12.1. Complexo Cauaburi

Na estação HG-8A, item 9.3.1.3 o mineral é ocor-
rência no resíduo da peneira fina. 

9.7.12.2. Suíte Rio Içana 

Na estação HG-13, item 9.3.1.5, a andaluzita está pre-
sente nas peneiras fina e média (Figura 9.51A e B). As des- 
crições dos perfis aluvionares das demais ocorrências 
das estações, HG-6, HG-16 e HG-18, são citadas no 
item 9.2.1.4. Em HG-6 foi encontrado na peneira fina 
um cristal de 0,7 cm, e nos demais pontos ocorre no 
mesmo tyler de peneiras. Em todos os pontos mapeados 
a andaluzita se apresenta nos concentrados de peneira, 
sendo somente na estação HG-18 em que o mineral 
está presente no concentrado de bateia, como indício 
em estimativa de 1 a 5%.

Figura 9.48 - Cristal de calcita (centro) junto a crisoberilos 
(direita e esquerda) capturados na peneira fina. Estação  

HG-5B, Suíte Rio Içana.

A B

Figura 9.49 - (A) Placas de moscovita (Ms) em veio de quartzo leitoso (Ql). Estação HG-18, Suíte Rio Içana;  
(B) Placas de moscovita (Ms) e turmalina (Tu) em veio de quartzo leitoso (Ql). Estação HG-18, Suíte Rio Içana.
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Figura 9.50 - (A) Cristais de moscovita do resíduo da peneira média. Estação HG-21B, Suíte Rio Içana; (B) Cristal de 
biotita (esquerda) e columbita-tantalita (direita) do resíduo da peneira média. Estação HG-34A, Suíte Rio Içana.

9.7.13. Crisoberilo 

Tem ampla distribuição na área de pesquisa, e 
suas estações de ocorrência abrangem as duas folhas 
do setor sul da área de estudo. As estações HG-8A, 
HG-12 e HG-3 do Complexo Cauaburi, estão situadas na 
folha NA-19-Z-A-V. A estação TM-53 do Corpo Igarapé 
Tocandira está localizada na folha a leste, NA-19-Z-A-VI. 
As estações HG-13, folha NA-19-Z-A-V, HG-16, HG-17, 
HG-5A, HG-5B, HG-6, HG-18, HG-19A, da folha NA-19-Z- 
A-VI, pertencem a Suíte Rio Içana.    

9.7.13.1. Complexo Cauaburi

Na estação HG-8A - item 9.2.1.2, HG-12 – item 9.3.2.1 
e HG-3, o crisoberilo foi retido na peneira fina, estruturas 
tipo stockworks (Figura 9.52), boxworks, veios de quartzo 
leitoso cisalhado e fraturado são visíveis e são frejadores 
de mineralizações. A camada de cascalho de 80 cm de 
espessura, a matriz do cascalho é argilo-arenosa, marrom 
escura, ocorrem ainda seixos de silexitos e granitos late-
rizados, o bed-rock (itálico) é de granito alterado. Outros 
minerais que acompanham o crisoberilo nos concentrados 
de peneira são: quartzo fumê, cristal e turmalina.

9.7.13.2. Corpo Igarapé Tocandira

A ocorrência descrita na estação TM-53 capítulo 6, 
item 6.5.2, está localizada no sudoeste da folha NA-19-Z- 
A-VI. Trata-se de um dique de metapegmatito com cristais 
visíveis em exame macroscópico de granada e crisoberilo, 
o crisoberilo é verde-amarelado e alcança três milímetros 
de diâmetro, a granada dois milímetros. O dique tem 
um metro de espessura e é intrusivo em paragnaisse 
do Complexo Taiuaçu-Cauera. O crisoberilo e granada 
se apresentaram em concentrados de bateia no aluvião 
desta estação. Microscopicamente foram definidos o 
álcali-feldspato, quartzo, silimanita, moscovita, crisoberilo 
e granada. A associação de sillimanita, granada e crisobe-
rilo, se relacionam com metamorfismo de fácies de alto 
grau (BEURLEN et al., 2013). Posto isso, pode-se atribuir 
a geração de pegmatitos atribuídos a um magmatismo 
colisional Estateriano, anterior a orogenia Içana.

9.7.13.3. Suíte Rio Içana

Na folha NA-19-Z-A-V o crisoberilo está presente como 
resíduo da peneira fina na estação HG-13, item 9.3.1.5, 
onde os cristais medem entre 2-3 mm. 

A B

Figura 9.51 - (A) Cristais de andaluzita retidos na peneira fina. Estação HG-13, Suíte Rio Içana;  
(B) Andaluzita de 2 cm retida na peneira média. Estação HG-13, Suíte Rio Içana.
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Figura 9.52 - Bloco com vestígios de gossan e vênulas de  
quartzo mostrando a textura em rede ou stockwork.  

Estação HG-3, Complexo Cauaburi.

As estações HG-5A, HG-5B, HG-6, HG-16, HG-17 
e HG-18, estão descritas no item 9.2.1.4. Nos pontos 
HG-16, HG-17 e HG-18, em dois afluentes da margem 
direita do Rio Içana, a sul da Comunidade Castelo Branco, 
foi encontrado no resíduo da peneira fina. Sendo que 
na estação HG-17 o cristal mede por volta de 0,6 cm.  
As demais estações foram feitas em tributários da mar-
gem esquerda do Rio Içana a norte de Castelo Branco, 
nas estações HG-5A, HG-5B (Figura 9.48), HG-6 e HG-18, 
o crisoberilo foi encontrado no resíduo da peneira fina, 
a Figura 9.53A mostra o crisoberilo junto à granada e 
monazita - estação HG-5A. Na estação HG-6 os cristais 
revelaram duas tonalidades, amarela-transparente e verde, 
amarelo-amarronzada (Figura 9.53B).

9.7.14. Berilo

A estação TM-29 da Suíte Rio Içana situa-se na folha 
NA-19-Z-A-V, no leito do rio do mesmo nome. 

Localiza-se a montante da confluência com o rio Cuiari, 
no sentido nordeste da Comunidade São José. A ocorrência 
refere-se a cristais de berilo verde-esmeralda, prismáticos 
e bem preservados em um dique de pegmatito intrusivo 
em um granito fino a médio, homogêneo, da Suíte Rio 
Içana (Figura 6.26D - capítulo 6.7). No local do contato, o 
dique possui 40 cm de diâmetro e o maior cristal de berilo 
mede 5 cm, a Figura 9.54 mostra a nível mais detalhado as 
esmeraldas no pegmatito, observa-se na rocha hospedeira 
pórfiros de quartzo e k-feldspato de 5 cm.

9.7.15. Topázio

As estações com a referida gema estão situadas na 
folha NA-19-Z-A-VI, todas as ocorrências estão engloba-
das na Suíte Rio Içana, sendo HG-14 e HG-17 localizadas 
a sul da Comunidade Castelo Branco, em afluentes da 
margem direita do Rio Içana, e em tributário da mar-
gem esquerda a leste da citada comunidade, na estação 
HG-6. No extremo sudeste da folha acima, o topázio foi 
encontrado em HG-23 e HG-24 no igarapé Umacá, que 
desemboca na margem esquerda do Rio Içana. Cita-se 
ainda para jusante outra estação com topázio, HG-21A 
no igarapé Parcimônia da margem esquerda do Içana, 
em um garimpo desativado de columbita-tantalita.

As estações HG-14, HG-17 e HG-6 estão descritas 
no item 9.2.1.4, na primeira estação o cristal de topázio 
retido na peneira grossa, e possui 2 cm de diâmetro 
(Figura 9.55A). Na estação HG-17 no resíduo de peneira 
da fração grosseira, o topázio encontrado mede 5 cm 
de diâmetro maior (Figura 9.55B). Na estação HG-18 
três cristais de topázio foram capturados nos resíduos 
de peneiras, sendo que o maior deles mede 3,5 cm. 
Em HG-6 um cristal euédrico e prismático de topázio, 
foi retido na peneira média medindo 1,1 cm de diâ-
metro maior. Na estação HG-23, item 9.4.1.5, o cris-
tal de topázio foi encontrado na peneira fina, tendo 
a forma placóide e o diâmetro maior é de 0,8 cm.  

A B

Figura 9.53 - (A) Crisoberilo (centro), junto a granada (esquerda) e monazita (direita), retidos na peneira fina. 
Estação HG-5A, Suíte Rio Içana; (B) Cristais de crisoberilo de diferentes tonalidades de cores do resíduo da  

peneira fina. Estação HG-6, Suíte Rio Içana.
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Em HG-24, item 9.7.2.2, o topázio se apresenta na peneira 
fina junto a turmalina, quartzo leitoso, quartzo fumê 
e cristal, Figura 9.38. No ponto HG-21A foi obtido do 
resíduo da peneira fina e mede 0,5 cm.

9.7.16. Granada

Na folha NA-19-Z-A-V, a granada apresenta-se na esta-
ção HG-8B e HG-11 no Complexo Taiaçu-Cauera, HG-8A-  
HG-12 no Complexo Cauaburi, todas localizadas em tribu-
tários da margem direita do Içana, e HG-10 da Suíte Rio 
Içana na Comunidade Tapira-Ponta. As estações HG-5A, 
HG-14, nas proximidades da Comunidade Castelo Branco, 
HG-21A - HG-21B no extremo sudoeste, e HG-24 no Igarapé 
Umacá, estão situadas na folha NA-19-Z-A-VI. A estação 
HG-34A se localiza no centro-leste da folha NA-19-Z-A-II.

9.7.16.1. Complexo Taiaçu-Cauera

Na estação HG-8B, item 9.2.1.2, e HG-11, item 
9.2.1.1, a granada aparece somente como indício no  

Figura 9.54 - Cristais de berilo (Brl) em pegmatito. Estação  
TM-29, Suíte Rio Içana.

concentrado de bateia, onde o teor semiquantitativo fica 
respectivamente entre 1-5% para a primeira estação, e 
5-25% para HG-11.

9.7.16.2. Complexo Cauaburi

Nesta unidade a granada foi encontrada somente 
como indício nos concentrados de bateia. Na estação 
HG-8A, item 9.2.1.2, mostrou um percentual de 5-25% e 
em HG-12, item 9.3.1.3, o teor da granada revelou 50-75% 
(Figura 9.56A), cristais de coloração alaranjada indicativa 
de espessartita, Mn3Al2(SiO4), e vermelha escura típica 
da almandina, Fe3Al2(SiO4)3, rica em ferro (PEREIRA et al., 
2005), preservando em sua grande maioria a forma de 
cristalização cúbica característica. A granada espessartita é 
um dos minerais indicadores da presença de diamantes no 
ambiente secundário de placeres aluviais, junto ao cromo-
diopsídio, cromita, granada piropo e ilmenita magnesiana.

9.7.16.3. Suíte Rio Içana

Os dados das estações HG-5A e HG-14, localizadas 
nas vizinhanças da Comunidade Castelo Branco, como 
natureza da camada de cascalho, grau de seleção e tipo 
de substrato são mencionados no item 9.2.1.4. Na primeira 
estação o mineral ocorre na peneira fina (Figura 9.56B), 
onde predominam os cristais anédricos, vermelho escuros 
sugestivos de almandina, nesta estação a granada em con-
centrado de bateia apresentou porcentagem menor que 
1%. Na segunda estação, a granada Figuracomo indício no 
concentrado de bateia, 1 a 5%. Na estação HG-21A, item 
9.3.1.5, foram encontrados dois cristais anédricos de gra-
nada vermelha, almandina, como resíduo da peneira fina, 
há a possibilidade de terem sido quebrados, ou melhor, 
serem lascas de outros grãos. Na bateia o teor foi esti-
mado em 1-5%. Na estação HG-21B, item 9.3.1.5, o mineral 
se apresenta somente como indício na bateia entre 1-5%.  

A B

Figura 9.55 - (A) Cristal de topázio retido na peneira grossa. Estação HG-14, Suíte Rio Içana; (B) Cristal de topázio 
com 5 cm de diâmetro retido na peneira de fração grosseira. Estação HG – 17, Suíte Rio Içana.
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A B C

Figura 9.56 - (A) Granadas de cor alaranjada indicativas de espessartita e vermelha escuras, almandina, de 
concentrado de bateia. Estação HG-12, Complexo Cauaburi; (B) Cistais de granada vermelha escura sugestiva de 

almandina retidas na peneira fina. Estação HG-5A, Suíte Rio Içana; (C) Granada vermelha escura típica de almandina, 
retida no concentrado de peneira fina. Estação HG-34A. Suíte Rio Içana.

No igarapé Umacá, estação HG-24, item 9.7.2.2, a norte- 
nordeste de HG-21, foram obtidos da peneira fina dois 
grãos anédricos vermelho escuros medindo 0,4 e 0,5 cm. 
No ponto HG-34A - folha NA-19-Z-A-II, descrita no item 
9.3.1.5, afluente da margem direita do Peuá o cristal de 
granada almandina é resíduo da peneira fina, subédrico 
e mede 0,5 cm de diâmetro maior (Figura 9.56C), o 
teor estimado no concentrado de bateia vai de 5-25%.

9.7.17. Monazita 

As ocorrências e indícios de monazita, (Ce, La, Nd, 
Th)PO4, abrangem diversas unidades litoestratigráficas. 
O Complexo Taiaçu-Caueira engloba a estação HG-11 
da folha NA-19-Z-A-V, e o Complexo Cauaburi os pontos 
HG-8A, HG-8B e HG-12. O Formação Tunuí está repre-
sentado pelas estações HG-25 na folha supracitada, 
HG-26A, HG-26B, HG-27A na folha NA-19-Z-A-II. Na 
Suíte Rio Içana a monazita é encontrada na estação 
HG-5A, HG-6, HG-19A, HG-21A, HG-21B, HG-23 na folha 
NA-19-Z-A-VI e HG-34A, folha NA-19-Z-A-II.   

9.7.17.1. Complexo Taiaçu-Caueira

Na estação HG-11, item 9.2.1.1, a monazita apareceu 
no resíduo da peneira fina, e no concentrado de bateia 
a estimativa de teor foi de 5-25%.

9.7.17.2. Complexo Cauaburi

Em HG-8A, item 9.2.1.2, se define somente como 
indício, sendo que a porcentagem estimada de teor é 
de 1-5%, e em HG-8B, item 9.2.1.2, foi encontrada na 
peneira fina sendo que no concentrado de bateia a 
proporção está entre 5-25%. No ponto HG-12 o indício 
do concentrado de bateia está entre 1-5%.

9.7.17.3. Formação Tunuí

Na folha NA-19-Z-A-V, estação HG-25, item 9.2.1.3, 
a norte do PEF, a monazita no concentrado de bateia 
revelou 1-5% na contagem semiquantitativa. Na área 
dos garimpos, estações HG-26A, HG-26B e HG-27A, item 
9.2.1.3, os indícios de monazita encontrados são respec-
tivamente, 1-5%, 5-25% e 25-50%.

9.7.17.4. Suíte Rio Içana

Na estação HG-5A, item 9.2.1.4, a monazita apresen- 
ta-se na peneira fina junto à granada e crisoberilo (Figura 
9.53A), e o indício no concentrado de bateia fica entre 5-25%.  
Em HG-6, item 9.2.1.4, o mineral é resíduo da peneira 
fina, é alongado, anédrico a subédrico, com 0,8 cm de 
comprimento maior (Figura 9.57A), na bateia totaliza 
5-25% do concentrado. A monazita representa indício no 
concentrado de bateia no garimpo de tantalita, estações 
HG-19A (Figura 9.57B), e HG-19B, onde os teores esti-
mados semiquantitativamente estão nos intervalos de  
25 a 50% para ambos os pontos. Na estação HG-23, bacia 
do Umacá, item 9.4.1.5 a monazita aparece somente 
como indício de concentrado de bateia, em proporção 
de 5-25%. No ponto HG-34A, item 9.3.1.5, ponto loca-
lizado em tributário da margem direita do Peuá, o teor 
semiquantitativo de monazita no concentrado de bateia, 
também se situa na faixa de 5 -25%.

9.7.18. Xenotímio

Na área de estudo, até o momento, o xenotímio foi 
encontrado somente como indício em concentrado de 
bateia, folha NA-19-Z-A-V na estação HG-11 do Complexo 
Taiaçu-Cauera, HG-8A, e HG-12, Complexo Cauaburi.  
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As outras estações com xenotímio, todas da Suíte Rio 
Içana, estão na folha NA-19-Z-A-VI, HG-5A, HG-6, HG-14 e 
HG-16 e HG-17, próximas à Comunidade Castelo Branco. 
Para sudoeste, nas cercanias da Comunidade Nazaré, 
HG-19A, HG-19B e HG-19D, HG-20 e HG-23 na região 
dos garimpos de columbita-tantalita. Por último, no 
extremo sudoeste da folha, HG-21A e HG-21B, atual-
mente garimpos inativos do citado metal.

9.7.18.1. Complexo Taiaçu-Cauera

Nesta unidade, estação HG-11, item 9.2.1.1, locali-
zada nas proximidades da Comunidade São José, apre-
sentou na análise semiquantitativa 1 a 5% de xenotímio 
sob o total do concentrado de bateia.

9.7.18.2. Complexo Cauaburi

Nos pontos HG-8A, item 9.4.1.2, e HG-12, item 
9.3.1.3, a análise mineralógica revelou o mesmo inter-
valo, 1-5%, para as duas estações.

9.7.18.3. Suíte Rio Içana

Nas estações HG-5A, HG-6, HG-14 e HG-16, descritas 
no item 9.2.1.4, e HG-17, item 9.3.1.5, os indícios de 
xenotímio no concentrado foram de 1-5% para todas 
as estações. Nos pontos HG-19A (Figura 9.58A), HG-19B 
e HG-19D, item 9.3.1.5, que caracterizam um garimpo 
ativo de tantalita, respectivamente, os teores estão 
nos intervalos de 25-50%, 5-25% e 5-25%. Em HG-20 e 
HG-23, item 9.4.1.5, os resultados foram equivalentes, 
1-5%. Nas estações HG-21A e HG-21B, item 9.3.1.5, os 
teores de xenotímio foram de 5-25% e 1-5%.

9.7.19. Zircão (Zirconita)

O mineral, ZrSiO4, é de ampla distribuição na 
área pesquisada, e marca presença como indício nos 

concentrados de bateia das aluviões, na maior parte das 
unidades litoestratigráficas mapeadas: Complexo Taiaçu- 
Cauera, Corpo Serra do Diabo, Complexo Cauaburi, For-
mação Tunuí, Suíte Rio Içana e Cobertura Laterítica.

9.7.19.1. Complexo Taiaçu-Cauera

Abrange a estação HG-11 - item 9.2.1.1, folha NA-19-Z- 
A-V, situada nas proximidades da Comunidade São José, 
onde na bateia foi definido um teor semiquantitativo 
de 25-50%. 

9.7.19.2. Corpo Serra do Diabo

Estão incluídas nesta unidade as estações HG-35B, 
item 9.4.1.2, e HG-36B, item 9.3.1.2, na folha NA-19-Z- 
A-II, localizadas num afluente da margem esquerda do 
rio Cuiari, ao sul da serra do Diabo. O concentrado de 
bateia revelou respectivamente 1-5% e 50-75% de zircão.

9.7.19.3. Complexo Cauaburi

A citada unidade engloba as estações HG-8A e HG-8B, 
item 9.2.1.2 e HG-12, 9.3.1.3, todas do extremo seten-
trional da folha NA-19-Z-A-V; e HG-33, item 9.4.8.1, no 
Igarapé Peuá na folha NA-19-Z-A-II a sudeste da pista do 
Caparro, que quando em atividade dava acesso à área 
dos garimpos de ouro da serra homônima.  Para a análise 
semiquantitativa dos indícios de zircão na bateia dos 
pontos HG-8A e HG-8B, foi obtido o mesmo intervalo, 
5-25%, e para HG-33, 50-75%.

9.7.19.4. Formação Tunuí

Na folha NA-19-Z-A-V reúne os pontos HG-1 - item 
9.3.2.3 na porção nordeste e HG-25, item 9.2.1.3, 
localizada junto ao PEF (Pelotão Especial de Fron-
teira). Nestas estações os resultados de concentrado 
de bateia foram respectivamente, 5-25% e 50-75%.  

A B

Figura 9.57 - (A) Monazita retida na peneira fina. Estação HG-6, Suíte Rio Içana; (B) Monazita de concentrado  
de bateia. Estação HG-19A, Suíte Rio Içana.
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Figura 9.58 - (A) Xenotimio de concentrdo de bateio. Estação HG-19A (garimpo de tantalita), Suíte Rio Içana; 
(B) Zircões de concentrado de bateia. Estacão TM-1 (garimpo paralisado de ouro). Suíte Rio Içana.

A estação TM-1 do extremo sudeste da folha NA-19-Z-A-II, 
item 9.4.1.4, apresentou entre 50-75% de zircão (Figura 
9.58B). Na região dos garimpos da serra do Caparro situ-
ados na mesma folha, as estações HG-26A (cascalho não 
beneficiado) em HG-26B (cascalho de resíduo de lavra), 
HG-28 e HG-30 descritas no item 9.4.1.4 mostraram, 
respectivamente, as seguintes faixas de teores de zircões: 
75-100%, 50-75% e 75-100% para as duas últimas. Para 
HG-29, item 9.4.1.4, o intervalo também foi de 75-100%. 
No ponto HG-35A do sopé da serra do Diabo no centro 
da folha NA-19-Z-A-II, a faixa de teores definida para  
o zircão foi de 50-75%.

9.7.19.5. Suíte Rio Içana

Reúne as estações HG-19D e HG-20 – item 9.3.1.5, 
área dos garimpos de columbita-tantalita das cercanias 
da Comunidade Nazaré, folha NA-19-Z-A-VI, a análise 
mineralógica determinou teores de zircão na faixa de 
25-50% para os dois pontos.  Na mesma área as estações 
HG-22 (garimpo de ilmenita) e HG-23, item 9.4.1.5, ambas 
na bacia do Igarapé Umacá, os intervalos obtidos foram, 
na ordem mencionada, 1-5% e 25-50%. No centro-leste 
da folha NA-19-Z-A-II, baixo igarapé Peuá próximo à 
desembocadura no rio Cuiari, estações HG-34A e HG-34B, 
item 9.3.1.5, os teores revelados foram de 1-5% e 5-25%.  

Na mesma folha para sul no ponto HG-37, garimpo desati-
vado de ametista da bacia do igarapé Macaco, item 9.5.1, 
foram bateados 5-25% de zircão no concentrado obtido. 
Para oeste, na estação HG-39 - item 9.2.1.4, localizada 
em um tributário da margem direita do Cuiari, o indício 
de zircão situa-se na mesma faixa, 5-25%. Nesta esta-
ção foi encontrado o zircão hafnífero, zircões com esta 
característica são considerados traçadores ou farejadores 
para a prospecção de corpos pegmatíticos, e granitos 
peraluminosos tipo-S, portadores de mineralizações 
lítio-tantalíferas e elementos terras-raras (PEREIRA et 
al., 2005). A columbita-tantalita totalizando 25-50% do 
concentrado de bateia, e também presente no con-
centrado de peneira, a monazita encontrada na bateia, 
embora em pequena quantidade, 1-5%, corroboram 
esta hipótese. O zircão é considerado hafnífero quando 
HfO2≥10%, em geral tem 1-3 mm de tamanho, prismático 
podendo ser bipiramidal e apresenta-se zonado, tendo 
maior quantidade de HfO2 nas bordas do que na parte 
central (PEREIRA et al., 2007).

9.7.19.6. Cobertura Laterítica

Refere-se à estação HG-40, item 9.3.1.6, folha 
NA-19-Z-A-II, a sul da serra do Diabo na região frontei-
riça com a Colômbia, onde foram capturados 5-25% de 
zircão no concentrado de bateia.
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10. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Os dados e interpretações apresentados neste tra-
balho trouxeram importantes avanços no conhecimento 
do meio físico da região do médio curso do Rio Içana. 
Além da nova cartografia em escala 1:250.000, que para 
padrões regionais representa um bom detalhamento, 
logrou-se importantes avanços no entendimento das 
unidades litoestratigráficas e da evolução crustal da 
área. A partir da amostragem e processamento dos 
dados de geoquímica de solo, sedimento de corrente 
e água, estabeleceu-se valores de background para a 
região. O conjunto desses dados também serviu de 
base para o estudo da origem das ocorrências minerais 
cadastradas, compondo um registro amplo e inédito da 
caracterização dessa região quase que inexplorada do 
território brasileiro.

O Complexo Cauaburi compõe o embasamento 
ortoderivado da área, apresentando idades da passa-
gem do Orosiriano para o Estateriano (1,81 a 1,76 Ga). 
É formado por tonalitos a sienogranitos da série cálcio- 
alcalina de médio a alto potássio, instalado em uma 
antiga margem continental ativa (Orógeno Cauaburi). 
Relacionado a esse evento tectometamórfico, o Com-
plexo Taiuaçu-Cauera reúne principalmente gnaisses 
e migmatitos paraderivados, cujos protólitos se depo-
sitaram provavelmente na bacia precursora do Oró-
geno Cauaburi. Associado a fusão parcial dessas rochas 
paraderivadas, o Corpo Igarapé Tocandira representa o 
magmatismo colisional do tipo-S, da Orogenia Cauaburi. 
Além dessas unidades, o Corpo Serra do Diabo apre-
senta rochas máficas, metamorfizadas em fácies epidoto- 
anfibolito, quimicamente correlacionáveis a gabros e 
dioritos gabróicos de afinidade cálcio-alcalina, sendo 
provável manifestação do magmatismo Arco Magmático 
Cauaburi. Essas unidades compõem o embasamento da 
área e seguem um trend geral de direção E-W a ENE-WSW 
com mergulhos de alto ângulo.

A Formação Tunuí reúne uma sucessão psamopelítica, 
metamorfizada em condições de fácies xisto-verde, que 
forma as principais serranias da região (Tunuí e Caparro). 
Seu padrão estrutural segue a direção NE-SW na porção 
centro-sul da área, tendo uma inflexão para a direção 
N-S na porção setentrional. As camadas se apresentam 
levemente dobradas e com foliação metamórfica com 
mergulho de médio ângulo. Essa deformação é rela-
cionada a um evento de colisão continental durante o 
Calimiano (1,52 a 1,48 Ga), denominado Orogenia Içana. 

Corpos intrusivos de sienogranitos a monzogranitos, 
peraluminosos e de idade calimiana (1,51 a 1,52 Ga) 
são mapeados por toda área do Projeto, estando 
espacialmente associados às rochas do Complexo  
Taiuaçu-Cauera. Sua gênese é atribuida à fusão parcial 
das rochas desse embasamento paraderivado no decorrer 
da Orogenia Içana. Entende-se, portanto, que a Suíte 
Rio Içana representa o magmatismo colisional, sin a  
tardi-tectônica, do tipo-S desse evento tectonometamór-
fico. Outros corpos intrusivos, associados à inselbergs 
graníticos que se destacam no relevo local, são agrupados 
na Suíte Inhamoin. Essa suíte reúne biotita-hornblenda 
leucosienogranitos e monzogranitos, metaluminosos, 
do tipo-A. A colocação desses corpos intrusivos ocorreu 
na fase pós-tectônica do evento, encerrando esse ciclo 
orogênico por volta de 1,48 Ga. 

Grandes lineamentos regionais que cortam a área 
correspondem a zonas de cisalhamento que retraba-
lharam a área em um terceiro evento deformacional.  
Essa atividade tectônica, reconhecida ao longo do Escudo 
das Guianas como Evento K’Mudku, seria o reflexo intra-
continental de processos orogênicos que ocorreram na 
margem oeste do cráton e teria duração de 1,0 a 1,4 Ga. 
Os dados obtidos no Projeto sugerem que essas zonas de 
cisalhamento aproveitaram preferencialmente descon-
tinuidades pré-existentes do embasamento paleopro-
terozoico, como por exemplo os planos de contato dos 
complexo Cauaburi e Taiuaçu-Cauera, onde a geometria 
das estruturas e disponibilidade de fluidos favoreciam 
a tectônica transcorrente. Essas zonas de cisalhamento 
tendem a ser dextrais no norte e sinistrais no sul da área.

Sugere-se um levantamento aerogeofísico de detalhe 
para toda a região, a fim de se reconhecer os principais 
alvos geofísicos, além de se mapear as estruturas e corpos 
geológicos com maior precisão. Atividades de mapea-
mento em escalas de maior detalhe, com emprego de 
técnicas auxiliares (litoquímica, geocronologia e geologia 
isotópica), são necessárias para se ajustar a cartografia 
e se avançar no conhecimento geológico da área, que 
ainda Figuracomo uma das menos conhecidas do Brasil.

Especificamente, estudos de sedimentologia, estrati-
grafia, geologia estrutural e metalogenia a ser desenvol-
vidos em escala de detalhe nas serras do Tunuí e Caparro 
são importantes para o entendimento da Formação 
Tunuí e seu posicionamento estratigráfico, bem como 
dos indícios e ocorrências de ouro associados à unidade. 
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O Corpo Serra do Diabo ainda carece de mapeamento 
de detalhe e dados de geocronologia e geologia isotó-
pica. A falta de dados para além da fronteira dificulta as 
interpretações, sobretudo sobre a evolução geológica 
do embasamento regional. Nesse sentido, seria muito 
interessante promover convênios de integração geológica 
com o Serviço Geológico Colombiano.

Com relação à geoquímica ambiental, as águas da 
região Tunuí-Caparro apresentam baixíssimas concen-
trações de elementos e íons, valores de pH ácido além 
de baixa condutividade elétrica, que são naturalmente 
observados na região amazônica, nas águas pretas da 
bacia do rio Negro. Além disso, os teores de Al e Fe que 
estão acima dos valores de referência de águas classe 
1 da Resolução CONAMA 357/2005, não representam 
problemas ambientais. Portanto, sugere-se que os valores 
de referência da resolução sejam estabelecidos de forma 
regionalizada de modo a refletir as características de cada 
ambiente do país.

Quanto ao solo, não houve teor acima dos valores de 
prevenção da CONAMA 420/2009, e os teores de Li, U e V, 
que estão acima do valor de referência da NOAA (BUCH-
MAN, 2008), não tem relação com causas antropogênicas 
e refletem unicamente as características geogênicas das 
rochas que afloram na área de estudo. Nos sedimentos 
de corrente, os teores de Cd, Cr, Cu, Zn, Pb e Hg, que 
estão acima dos valores de referência constantes na 
Resolução 454/2012 CONAMA, também devem refletir 
origens geogênicas. Destaca-se apenas o Hg, que pode 
provir de origem antropogênicas devido ao histórico de 
atividades de garimpo na área, já que uma das amostras 
com maior concentração ocorre nas proximidades de um 
garimpo inativo. Contudo, Fadini e Jardim (2001) e Siqueira 
et al. (2018), observaram altos teores de Hg que ocorrem 
naturalmente na bacia do rio Negro/Amazonas e que 
estão relacionados ao intemperismo de solos. Portanto, 
recomenda-se a realização de estudos específicos e de 
maior detalhe acerca desses altos teores de Hg na região 
da bacia do rio Içana para uma conclusão mais precisa. 

Desse modo, conclui-se que devido à ausência de 
atividades econômicas de impacto e à baixa densidade 
demográfica na bacia do médio rio Içana, as concentra-
ções que estão acima dos valores de referência não devem 
ser reflexos de contaminação antrópica. É importante 
ressaltar que, a amostragem geoquímica em uma região 
de baixa ocupação humana permitiu estabelecer um 
background geoquímico que poderá ser utilizado como 
base para o monitoramento ambiental na identificação 
de impactos ambientais que possam ser causados pos-
teriormente por atividades antrópicas.

Com relação às contribuições ao mapeamento geoló-
gico e à identificação de ocorrências minerais na região, 
algumas observações quanto à geologia da área foram 
feitas a partir da amostragem geoquímica e da análise 

em conjunto dos resultados das quatro matrizes de amos-
tras (água, solo, sedimento de corrente e concentrado 
de bateia). Concentrações significantes de elementos 
formadores de rochas do manto, em solo, sedimento e 
água, indicam a presença de corpos máficos ainda não 
mapeados. Minerais como cianita e estaurolita presentes 
nos concentrados de bateia e que não foram observados 
nas unidades da área, são evidências de litotipos ainda 
não descritos na área de estudo. A grande quantidade, 
nos concentrados de bateia, de minerais como crisoberilo, 
gahnita, cianita, monazita, topázio e turmalina reflete a 
presença marcante de granitoides e pegmatitos, espe-
cialmente em bacias que drenam a Suíte Rio Içana. Teores 
altos de Th e U no solo, e a associação Th-U-ETR nos 
sedimentos de corrente, também refletem granitoides e 
pegmatitos. Os baixos teores da maioria dos elementos 
em todas as matrizes são observados em bacias que dre-
nam os sedimentos quaternários. Quanto às ocorrências 
minerais, alguns teores em solo e sedimento de corrente 
mostraram concordância com ocorrências catalogadas, 
como os elementos Ta e Y, em região próxima da comu-
nidade Nazaré. O Au foi identificado em três matrizes 
(solo, sedimento e concentrado de bateia), em diversas 
regiões próximas a locais catalogados como indícios de 
ouro ou onde já são conhecidas ocorrências e garimpos, 
como exemplos, a porção leste da Serra do Caparro, e 
pontos nas proximidades das comunidades Santa Rosa, 
Vista Alegre, Tunuí e Nazaré. 

Verificou-se ser urgente e imprescindível o estabeleci-
mento de acordos e diretrizes que viabilizem e incentivem 
de forma segura e respeitosa, sobretudo em relação aos 
residentes locais, os trabalhos de pesquisa em territórios 
indígenas. Ressalta-se que a falta de conhecimento a 
respeito de uma região dificulta a gestão territorial da 
mesma, que fica a margem das ações de administração 
do Estado e mais vulnerável a atividades ilegais. 

As principais ocorrências e garimpos de ouro da área 
de pesquisa situam-se no curso superior do igarapé Peuá 
e seus tributários, na serra do Caparro - fronteira com 
a Colômbia. As mineralizações de ouro hospedam-se 
nos cascalhos de placeres aluviais sobre as rochas metas-
sedimetares, predominantemente, quartzíticas da For-
mação Tunuí na região dos garimpos (estações HG-26, 
27A, 28, 30), com teores estimados que variam entre 
1,60 a 4,33 g/m3. A Suíte Rio Içana apresentou impor-
tantes indícios em concentrado de bateia nos placeres 
de granitos a duas micas do tipo S, pegmatitos e greisens. 
Em sua maioria nas vizinhanças da comunidade Castelo 
Branco, estações HG-5A, 6, 14, 16 e 18, com estimativas 
de teores de 0,35 a 1,64 g/m3. 

O teor estimado em Au de 1,4 g/m3 em cascalhos 
sobre granitos a duas micas da Suíte Intrusiva Rio Içana, 
estação HG-14, Tabela 9.1, está isento do efeito pepita, 
devido à significativa quantidade de pintas de ouro  
grosso (peso > 1,5 mg).
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Os valores de ouro estimados em 0,22 g/m3 com 
112 pintas da estação HG-25 localizada junto ao PEF 
nas aluviões da Formação Tunuí, e o garimpo de ouro 
desativado na estação HG-09 lavrado por dragagem 
na década de 80 (segundo informação dos indígenas), 
sobre o Complexo Taiaçu-Cauera (folha NA-19-Z-A-V).  
Isto sugere que o flat aluvionar do rio Içana deve 
apresentar potencial para mineralizações auríferas.  
É também recomendada uma campanha prospectiva 
para montante no igarapé afluente do rio Içana, a partir 
da estação HG-25.

As análises de MEV em quatro partículas de ouro da 
Formação Tunuí revelaram um grau de pureza elevado 
para o Au e na grande maioria dos pontos analisados 
supera 90%, os valores vão desde 88,32% a 99,30%.  
Os dados obtidos com o MEV revelaram para a Formação 
Tunuí um potencial para depósitos do tipo Porphyry Gold 
classificados como depósitos apicais de Au, Mo (Cu), ou 
Phorphyry Gold Only. 

Os granitos tipo I são hospedeiros deste tipo de 
depósito, e estão sempre associados a zonas de alte-
ração hidrotermal (BIONDI, 2003). Na área de estudo 
as litologias sienograníticas a tonalíticas do Complexo 
Cauaburi, podem ser as hospedeiras da fonte primária 
da mineralização. Na região dos garimpos da serra do 
Caparro, estação HG-27 B, foram encontrados sapróli-
tos de rochas granodioríticas a quartzomonzodioríticas 
do Complexo Cauaburi com óxido de ferro-manganês 
e boxworks de sulfetos, o que favorece a hipótese  
acima citada.

Em análise de MEV em quatro partículas da Suíte Rio 
Içana, tendo em vista que não foi feito o rastreamento 
para metais base, elementos farejadores de ouro e plati-
noides, os resultados obtidos foram 100% de Au. Assim é 
provável que a fonte primária, da mineralização secun-
dária dos cascalhos aluviais de granitos a duas micas da 
Suíte Rio Içana, do tipo S, seja os metagranitóides do 
tipo I do Complexo Cauaburi, espacialmente associados 
a granitos do tipo S em regiões de soerguimento pós- 
colisional (PITCHER, op cit.). Entretanto não foi mapeado 
o Complexo Cauaburi na margem direita do rio Içana, em 
seu tributário, onde se localiza a estação HG-14. Assim se 
torna oportuna uma investigação para montante, a fim 
de localizar a fonte primária da mineralização aurífera.

O teste de recuperação em resíduo de lavra da área 
dos garimpos de ouro da serra do Caparro, estação HG- 
26B, avaliou os teores de Au, Pd, Pt e demais elementos 
traços, de uma alíquota de 5,94 Kg, de uma amostra 
de canal em resíduo de lavra composto por areia fina a 
média, simulando em laboratório o desempenho de uma 
planta de beneficiamento. A leitura por fire-assay em três 
alíquotas de 50g cada uma, somente uma delas mostrou 
Au=0.088 ppm e nenhuma apresentou platinóides. Os teo- 
res ICP para elementos traços, foram sempre inferiores 

aos respectivos Klarkes de concentração (MASON, 1971), 
não sendo possíveis deduções a respeito da proveniência 
do material. Os resultados da leitura da concentração 
gravítica (movimento rotativo+gravitacional), do bene-
ficiamento na concentradora Knelson estão nas figuras 
9.20 e 9.21, Tabelas 9.4, 9,5 e 9.6, item 9.4.1.5. A Knelson, 
mostrou excelente recuperação, 92,2 % do ouro contido, 
a leitura final de Au para a massa de alimentação (4.745 g) 
resultou em 0,09 ppm, sendo o teor final de Au da massa 
do rejeito do concentrado (80 g), 0,01 ppm. O valor do 
ouro recuperado, Au=5,97 ppm da massa de alimentação 
(80 g), é reduzido, devido ao baixo teor inicial da massa 
de alimentação, 0,09 ppm. A lixiviação por cianetação da 
massa de alimentação do resíduo da Knelson, resultou 
em Au=0,007 ppm e não revelou platinoides, e o resíduo 
de lixiviação da massa de rejeito não apresentou Au, Pt 
e Pd. O valor final de Au do licor cianetado foi 0,04 ppm. 

A ocorrência de columbita-tantalita da estação 
HG-8A, em cascalhos aluviais do embasamento do Com-
plexo Cauaburi, que se define por granitos do tipo I, 
provavelmente indica que a mineralização secundária 
tenha origem a partir de outra unidade, a Suíte Rio Içana 
tipo S, a fonte primária da mineralização. Sugere-se uma 
investigação à montante para corpos pegmatíticos desta 
suíte, uma vez que depósitos de columbita-tantalita estão 
associados a este último tipo de granito. O ambiente 
tectônico é característico de áreas de colisão continental 
próprias de granitos tipo-S com pegmatitos portadores 
de gemas e metais (BIONDI, 2003). As análises MEV- 
EDS de dois grãos de columbita-tantalita da estação 
acima citada, revelaram a estruverita, (Ti,Ta,Nb,Fe)2O4, 
e a manganocolumbita. No garimpo da estação HG- 
19A da Suíte Rio Içana, a columbita-tantalita, [(Mn,Fe)
(Nb,Ta)2O6], é primária nos níveis de alteração caulinítica 
dos saprólitos de leucogranitos e pegmatitos; e secundá-
ria no horizonte de cascalho com teores estimados em 
25-50%, e no colúvio, 75-100%. A difração de raios-X do 
cristal analisado do nível de cascalho da estação HG-19A 
mostrou a ferrocolumbita, FeNb2O6, que junto à man-
ganocolumbita formam a série isomórfica de minerais- 
minério de nióbio e tântalo. 

A estação HG-22 da Suíte Rio Içana, na folha NA-19-Z - 
A-VI, caracteriza um garimpo desativado de ilmenita pri-
mária e aluvionar. O nível de cascalho 30 cm é composto 
por seixos e blocos de crostas de alteração laterítica com 
boxworks e com textura esqueletal, quartzo leitoso, e 
cristais de ilmenita disseminados na matriz arenosa com 
pouco argila. A ilmenita no concentrado de bateia mos-
trou valores de 75 a 100%. O bed-rock é um saprólito de 
greisen. Blocos e matacões de granitos a duas micas e 
pegmatitos, submetidos a processos de laterização, são 
observáveis de forma generalizada na estação descrita, 
e podem representar a fonte primária da mineralização.
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A estação HG-35B da unidade Corpo Serra do Diabo, 
define-se uma significativa ocorrência de hematita alu-
vionar, cujo nível de cascalho possui 20 cm de espessura, 
matriz de areia grossa com seixos e blocos de quartzitos 
brancos homogêneos (às vezes com textura sacaroi-
dal), quartzo leitoso, crostas lateríticas com boxworks, 
hematita e cristais de quartzo piramidais e bipiramidais. 
A hematita aparece em todas as frações de peneiras e 
a análise semiquantitativa revelou um teor de 85% no 
concentrado de bateia. 

Uma ocorrência de rutilo foi encontrada na estação 
HG-34B da Suíte Rio Içana  em cascalhos aluviais de 
20 cm. O rutilo é encontrado em todas as frações de 
peneira tendo maior frequência na mais fina. O indício 
no concentrado de bateia é de 5 a 25%. Em depósitos 
de placeres minerais de titânio formam associações 
como o rutilo, ilmenita, zircão e terras-raras, espe-
cialmente monazita (BARTAL et al., 2005), que são os 
indícios minerais de maior porcentagem de ocorrência 
na estação HG-34B. Assim uma investigação geológica 
em escala regional neste tributário da margem esquerda 
do Peuá é recomendada, no intuito de mapear a exten-
são para leste do corpo que já está individualizado, ou 
mesmo outros corpos desta unidade que venham a 
ser definidos.

Nas estações HG-32A e HG-32B, a leste da pista da 
serra do Caparro, ocorrem crostas lateríticas ferrugi-
nosas, duricrust, de cor vinho predominante a marrom 
escura amarelada, com boxworks e textura vesicular. 
A estação HG-32A define uma ocorrência de gibbsita, 
principal mineral formador de bauxitas. A difração 
de raios-X determinou gibbsita, quartzo e em frações 
reduzidas, illita, hematita e traços de pirita. 

A estação HG-37 caracteriza um garimpo aluvio-
nar desativado de ametista, num afluente da margem 

direita do Igarapé Macaco. Além de ametista ocorre 
quartzo euédrico piramidal e ágata, o lilás da ametista 
varia entre claro, tranlúcido e escuro; e o quartzo é 
diversificado (leitoso, fumê, caramelado, levemente 
avermelhado por oxidação, e raramente vermelho 
intenso, jaspe).

A presença de seixos e blocos de quartzo de alto 
grau de arredondamento e muito angulosos, respec-
tivamente designados por “ôvo-de-pombo” e “dente- 
de-cão” (termos usados no garimpo) nas estações 
HG-8A, HG-10, e do jaspe em HG-11, e a alta densi-
dade de minerais escuros no concentrado de peneira 
em HG-13 em relação a outras estações amostradas 
no extremo norte da folha NA-19-Z-A-V, podem ser 
indicativos de áreas com potencial diamantífero (GRA-
ZZIOTIN e ANDRADE, 2011). A florencita, um fosfato 
básico de cério e alumínio, foi identificada em con-
centrado de bateia pela equipe de prospecção geo-
química do projeto, próximo às estações acima citadas 
e a sul da comunidade Castelo Branco. Este mineral é 
um dos indicadores da mineralização diamantífera em 
placeres aluviais de conglomerados do Membro Cabo 
Sobral da Formação Tepequém (GRAZZIOTIN, 2010; 
D’ANTONA, 1988), do Orosiriano, na bacia do Amajari, 
extremo norte do estado de Roraima. Por outro lado, 
a florencita é um mineral presente em rochas grani-
toides e pegmatitos, sendo gerada nas fases finais da  
cristalização fracionada. 

Na estação HG-24 da Suíte Rio Içana, sudeste da 
folha NA-19-Z-A-VI, foram encontrados no concentrado 
de bateia cristais de quartzo transparente na forma 
de esferas perfeitas, o que sugere que seja feita uma 
investigação para montante da drenagem com o intuito 
de encontrar cristais de maior diâmetro, visando o seu 
aproveitamento como gema.
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ANEXO I - MAPAS DE DISTRIBUIÇÃO DE TEORES EM ÁGUA























ANEXO II - MAPAS DE DISTRIBUIÇÃO DE TEORES EM SOLO













































































ANEXO III - MAPAS DE DISTRIBUIÇÃO DE  
TEORES EM SEDIMENTO DE CORRENTE













































































ANEXO IV - MAPAS DE CONCENTRADOS DE BATEIA



































































ANEXO V - MAPA DE GEOLOGIA E OCORRÊNCIAS MINERAIS
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ANÁLISE SEMIQUANTITATIVA
Código de teor

85
60
40
15

< 0,5 mm 0,5 - 1 mm > 1 mm
1 HG-1 R t15, Z r15, Tu15, Ilm 3
2 HG-5A 21 2 1 24 Ilm 40, Nb/Ta15, Mz15, Z r15, Mgt3, X t3, Tu3
3 HG-6 71 2 2 75 Nb/Ta40, Mz15, Z r15, Ilm 3, R t3, X t3, Tu3
4 HG-8A Ilm 15, Nb/Ta15, Z r15, Gd15, Ep15, R t3, Mz3, X t3
5 HG-8B 2 2 Ilm 15, Nb/Ta15, Mz15, Z r15, R t3, Gd3
6 HG-10 Z r40, Mgn15, Ilm 15, R t3, Gd3,Tu3, Ms/Bt
7 HG-11 1 1 Ilm 40, Z r40, R t15, Mz15, Gd15, Nb/Ta3, X t3, Ep3
8 HG-012 Gd60, Z r40, Ilm 15, R t15, Nb/Ta3, Mz3, X t3, Ep3
9 HG-014 7 1 1 9 Z r40, Ilm 15, Nb/Ta15, R t15, Mz3, X t3, Gd3, Tu3
10 HG-016 7 2 9 Nb/Ta40, Ilm 15, Z r15, R t3, Mz3, X t3
11 HG-017 2 2 Z r40, Tu40, Nb/Ta15, R t15, Ilm 3, X t3
12 HG-18 2 2 Nb/Ta40, Tu40, Ilm 3, Z r3, And3
13 HG-19A Mz40, X t40, Ilm 40, Tu15, Nb/Ta3, R t3
14 HG-19B Mz40, Ilm 15, X t15, Z r15, R t3
15 HG-19C Nb/Ta85
16 HG-19D Nb/Ta40, Z r40, Ilm 15, R t15,X t15,Mz3
17 HG-20 Z r40, Ilm 15, R t15, Mz15, Nb/Ta3, X t3
18 HG-21A Z r40, Ilm 15, R t15, Mz15, X t15,Lx3,Gr3
19 HG-21B Z r60, Mz40, Ilm 15, R t3, Lx3, X t3, Gd3
20 HG-22 Ilm 85, Z r3
21 HG-23 Ilm 60, Z r40, Mz15, R t3, X t3
22 HG-25 5 5 Z r60, Ilm 40, R t3,Mz3
23 TM-1 15 5 3 21 Z r60, Tu15, Ilm 3, Nb/Ta3, R t3
24 HG-26A 1 2 8 11 Z r85, R t3, Mz3, Tu3
25 HG-26B 25 1 26 Z r60,Mz15, Tu3
26 HG-27A 49 5 2 56 Mz40, Ilm 3, R t3
27 HG-28 25 3 2 30 Z r85, Ilm 3, R t3
28 HG-29 Z r85, Ilm 3, Tu3
29 HG-30 2 2 3 7 Z r85, R t3
30 HG-33 Z r15, Mgt3, L m 3, Tu3, Ms/Bt3,
31 HG-34A Nb/Ta40, R t15, Mz15, Gd15, Ilm 3, Z r3, Ep3
32 HG-34B Ilm 15, Nb/Ta15, R t15, Z r15, Mz3
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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 quatro grandes linhas de atuação:

• Geologia
• Recursos Minerais;
• Hidrologia; e
• Gestão Territorial.

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.








