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APRESENTAÇÃO

A   CPRM – Serviço Geológico do Brasil tem a satisfação de disponibilizar à comunidade geocientífica,     
empresários do setor mineral e à sociedade em geral, o Informe de Recursos Minerais, número 34, “Evo-

lução Crustal e Metalogenia do Sudeste do Amazonas: Distrito Aurífero Juma”, fruto da Ação Avaliação dos 
Recursos Minerais do Programa Geologia, Mineração e Transformação Mineral, financiado pelo Programa de 
Aceleração do Crescimento do governo Federal (PACII - MME00970). Esta ação consiste em um conjunto de 
projetos que visam estimular a pesquisa e a produção mineral brasileira, com foco adicional no suprimento 
de matérias primas essenciais para o desenvolvimento da infraestrutura e do agronegócio no Brasil. Parte 
dessa iniciativa está inserida no empreendimento Áreas de Relevante Interesse Mineral (ARIM). O projeto 
foi executado pela Gerência de Geologia e Recursos Minerais da Superintendência Regional de Manaus, com 
supervisão nacional da Divisão de Geologia Econômica – DIGECO e coordenação geral do Departamento de 
Recursos Minerais – DEREM. 

Neste sentido, o Serviço Geológico do Brasil - CPRM apresenta o presente produto com o objetivo de 
fomentar o aproveitamento econômico dos depósitos de ouro no Sudeste do estado do Amazonas. Esta 
região é relevante no contexto de ocorrências de manganês, estanho e, principalmente, ouro. O ápice da 
extração aurífera se deu no início do presente século, quando houve a explotação no Garimpo Eldorado do 
Juma. Esse e outros garimpos, a maioria atualmente fora de atividade, estão distribuídas no interflúvio dos 
rios Aripuanã e Sucunduri, região de Apuí-AM e pequena  parte dos municípios de Nova Aripuanã e Borba. Os 
quais  em conjunto delimitam uma área com mesmo contexto geológico e evolução tectônica, que recebeu 
nesta publicação a denominação de Distrito Aurífero Juma.  O distrito foi mapeado neste projeto em uma área 
composta por seis folhas na escala 1:100.000. As respectivas folhas são: Fazenda Guanabara (SB-20-Z-D-III), 
Mutum (SB-20-Z-B-VI), Ilha Grande (SB-21-Y-A-IV), Vila Porto Franco (SB-21-Y-A-V), Vila Apuí (SB-21-Y-C-I) e 
Igarapé Jaburu (SB-21-Y-C-II). O presente informe mineral reporta as atividades de mapeamento geológico, 
interpretação de imagens geofísicas, tratamento de dados geoquímicos e a integração desses dados para 
propor um modelo de favorabilidade para prospecção de ouro na área. Além dos avanços relacionados à 
geologia e estratigrafia destaca-se a origem magmática-hidrotermal (epitermal de baixa sulfetação) para as 
mineralizações de ouro. O controle destas mineralizações está associado com estruturas regionais. A espa-
cialização e predição de ocorrências estão presentes no mapa de favorabilidade para ouro desenvolvido pelo 
projeto. Além do ouro, novas ocorrências de fósforo (fosfato) e alumínio (bauxita) também são reportadas.

Por meio deste trabalho, o Serviço Geológico do Brasil – CPRM, procura especialmente se aproximar do 
setor produtivo mineral, apresentando resultados que podem promover aumento na atividade de explo-
ratória nesta região da Amazônia. Os resultados, integrados em Sistema de Informações Geográficas (SIG), 
estão disponíveis no banco de dados corporativo da CPRM (http://geosgb.cprm.gov.br).

Esteves Pedro Colnago
Diretor-Presidente 

Marcio José Remédio
Diretor de Geologia e Recursos Minerais 



RESUMO

O sudeste do Amazonas, é uma região com registro de décadas de atividade de extração artesanal de 
ouro em garimpos. Geologicamente, predomina um terreno pré-cambriano, atribuído ao Cráton Amazonas e 
inserido nas províncias geocronológicas Tapajós-Parima e Rondônia-Juruena, o qual é parcialmente recoberto 
por rochas sedimentares paleozoicas, mesozoicas e cenozoicas. 

O sudeste do Amazonas é tido como área de relevante interesse mineral tanto pelo registro de décadas 
de atividade de extração artesanal de ouro em garimpos, quanto pela correlação das rochas hospedeiras 
dessas mineralizações com as províncias minerais do Tapajós e Juruena-Teles Pires, dessa forma este projeto 
teve como objetivo revisar, atualizar e refinar a cartografia geológica e a estratigrafia da área, com foco em 
investigar os controles geológicos regionais das mineralizações primárias de ouro. Para tanto, foram realizados: 
compilação bibliográfica; levantamentos de campo; análises de petrografia, litogeoquímica, geocronologia 
isotópica, difratometria de raios-X, e outras. Também foram realizados estudos sobre dados de aerogeofísica 
e de geoquímica prospectiva.

A estratigrafia do Distrito Aurífero Juma é composta, em sua base, pela Formação Abacaxis e os mon-
zogranitos Chuim e Arraia. Esses monzogranitos são classificados quimicamente como metaluminosos, 
calcioalcalinos a álcali-cálcicos, com afinidade composicional a granitos do tipo A2. Suas idades foram deter-
minadas por U-Pb (LA-ICP-MS) em 1855±6 Ma e 1838±9 Ma, respectivamente, e podem representar um 
magmatismo pós-colisional ou pós-orogênico. O granito Chuim é intrusivo em metagrauvaca da Formação 
Abacaxis, cuja idade (> 1,85 Ga) é balizada por seu contato com o granito Chuim. Essa formação representa 
o embasamento da área, considerado uma continuação da crosta do Domínio Tapajós. Sobrepondo essas 
rochas, ocorrem as rochas vulcânicas do Grupo Colíder (1814±9 - 1781+15/-21 Ma, idades U-Pb LA-ICP-MS). 
Essa unidade é composta na área por rochas piroclásticas ácidas, cálcio-alcalinas a álcali-cálcicas com afinidade 
aos magmas do tipo A2.  No Estateriano, uma bacia extensional começou a se abrir na área, acompanhada 
de vulcanismo bimodal, predominantemente ácido, variando de cálcico a alcalino, com afinidade a magmas 
do tipo A2. Esse processo resultou na geração das formações Pedro Sara (1758±12 Ma,1743±7 Ma U-Pb LA-
-ICP-MS), Camaiú (< 1,75 Ga, idade máxima definida por LA-ICP-MS em zircões detríticos) e Vila do Carmo 
(> 1,57 Ga, soleira de gabro intrusiva). As duas últimas são compostas, respectivamente, por sedimentos de 
prováveis leques aluvionares e deltaicos, localmente com níveis intercalados de rochas piroclásticas félsicas. 
Derrames e soleiras basálticas estão presentes na formação Camaiú, representando o componente máfico do 
vulcanismo bimodal Estateriano. A Suíte Mata-matá (1528±4 Ma, U-Pb SHRIMP) representa um magmatismo 
máfico com afinidade toleítica continental que ocorre como soleiras em grande parte da área. A Formação 
Sucunduri, que ocorrer no vale do rio de mesmo nome, foi posicionada no Neoproterozoico. É composta 
por uma sequência sedimentar siliciclástica continental não deformada. Partes da área são recobertas por 
sedimentos paleozoicos do Grupo Alto Tapajós, representados pela formação Juma, a qual é composta pelos 
membros Borrachudo (inferior) e São Benedito (superior). Arenitos mesozoicos são representados pela 
Formação Rio das Pombas (< 161 Ma, idade máxima definida por LA-ICP-MS em zircões detríticos). Extensas 
coberturas detrito-lateríticas estão presentes por toda a área.

Os resultados dos estudos deste trabalho indicam que as mineralizações de ouro primárias do Distrito 
Aurífero Juma, são de provável origem magmática-hidrotermal, e ocorrem associadas, principalmente, a 
veios e brechas de quartzo formados em nível epizonal. As alterações hidrotermais que estão espacialmente 
associadas com as mineralizações são: silicificação, sericitização, argilização (com illita e pouca caolinita), 
hematitização, potassificação (com biotita e adulária), cloritização e carbonatação. Ademais, foram descritas 
feições típicas de sistemas epitermais de baixa sulfetação, como brechas com pseudomorfos de calcita placoide 
substituída por quartzo. Em sua maior parte, as mineralizações estão hospedadas nas rochas da sequência 
vulcanossedimentar composta pelas Formações Pedro Sara, Camaiú e Vila do Carmo, muitas vezes em pro-
ximidades, ou encaixadas, em gabros da Suíte Mata-matá. Entretanto as mineralizações não estão restritas 
a essas unidades, ocorrendo também associadas a todas as unidades mais antigas que cerca de 1,53 Ga.



ABSTRACT

The southeast of Amazonas state records decades of gold artisanal extraction. Geologically, a pre-
Cambrian terrane of the Amazon Craton dominates. It makes part of the Tapajós-Parima and Rondônia-Juruena 
geochronological provinces and is partially covered by Paleozoic, Mesozoic, and Cenozoic sedimentary rocks.

The southeast of Amazonas is considered an area of relevant mineral interest due to the gold artisanal 
exploration and by the correlation of the mineralization host rocks with the Tapajós and Juruena-Teles Pires 
mineral provinces. In this way, this project had the goal to review, update and refine the geologic cartography 
and stratigraphy of the area, focused on the investigation of regional geological controls of the primary gold 
mineralization. For this we performed: bibliographic compilation, field campaigns, petrography, whole-rock 
geochemistry, isotopic geochronology, X-ray diffraction and other techniques. Studies of airborne geophysical 
data and prospective geochemistry were also done. 

The stratigraphy of the Juma Gold District is composed, in its base, by the Abacaxis Formation and the 
Chuim and Arraia monzogranites. These monzogranites are metaluminous, calc-alkaline to alkali-calcic, 
showing affinity with A2-type granitoids. Their ages were obtained using U-Pb (LA-ICP-MS) technique, and 
they presented ages of 1855±6 Ma and 1838±9 Ma, respectively, and they may represent a post-collisional 
or post-orogenic magmatism. The Chuim granite is intrusive in a meta-greywacke of the Abacaxis Formation 
(> 1.85 Ga). This unit represents the basement of the area, considering it a continuation of the Tapajós 
Domain crust. Above these rocks there are the Colíder Group volcanic rocks (1814±9 – 1781+15/-21 Ma, U-Pb 
LA-ICP-MS ages). This unit is composed of silicic pyroclastic rocks with calc-alkaline to alkali-calcic and A2-type 
affinity. During the Statherian, an extensional basin began to open in this area, accompanied by a bi-modal 
volcanism, dominantly silicic and varying from calcic to alkalic, with A2-type affinity. This process resulted in 
the generation of the Pedro Sara (1758±12 Ma, 1743±7 Ma, U-Pb LA-ICP-MS), Camaiú (<1.75 Ga, maximum 
depositional age defined by U-Pb LA-ICP-MS detrital zircon geochronology) and Vila do Carmo (> 1.57 Ga, 
gabbro sill) formations. The last two are composed, respectively, of sediments from alluvial and deltaic fans, 
locally interbedded with felsic pyroclastic strata. Basaltic lava flows and sills are present within the Camaiú 
Formation, representing the mafic component of the bi-modal Statherian volcanism. The Mata-matá Suite 
(1528±4 Ma, U-Pb SHRIMP) represents a mafic magmatism with continental tholeiitic affinity occurring as sills 
in a significant part of the study area. The Sucunduri Formation, which occurs in the valley of the namesake 
river, is positioned in the Neoproterozoic. It is composed of a non-deformed siliciclastic sedimentary sequence. 
Parts of the study area are covered by Paleozoic sedimentary rocks of the Alto Tapajós Group, represented 
by the Juma Formation, composed of the Borrachudo (lower) and São Benedito (upper) members. Mesozoic 
sandstones are represented by the Rio das Pombas Formation (<161 Ma, maximum depositional age defined 
by detrital zircon U-Pb LA-ICP-MS). Large lateritic covers are present along the entire area of investigation.

The results obtained in this work indicate a probable magmatic-hydrothermal origin for the primary 
gold mineralization in the Juma Gold District. They occur associated to epizonal quartz veins and breccias. 
The mineralization-related hydrothermal alteration is: silicification, sericitization, argilization (with illite and 
less kaolinite), hematitization, potassification (with biotite and adularia), chloritization and carbonatation. In 
addition, features typical of low-sulfidation epithermal systems were described, such as breccias containing 
placoid calcite pseudomorphs replaced by quartz. The bulk of the mineralization in hosted in the rocks of the 
volcano-sedimentary succession of the Pedro Sara, Camaiú and Vila do Carmo formations, near or within the 
Mata-matá Suite gabbros. Nevertheless, the mineralization is not restricted to these units, occurring also 
associated to all the units older than 1.53 Ga.



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO .......................................................................................................................... 9
1.1. LOCALIZAÇÃO E ACESSO .......................................................................................................10
1.2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS .................................................................................................11
1.3. MÉTODOS ...............................................................................................................................11

1.3.1. Mapeamento Geológico ................................................................................................11
1.3.2. Aerogeofísica ................................................................................................................12
1.3.3. Geoquímica de rocha-total ............................................................................................13
1.3.4. Levantamento Geoquímico ...........................................................................................13
1.3.5. Geocronologia ...............................................................................................................13

2. CONTEXTO GEOLÓGICO ....................................................................................................... 15
2.1. O CRÁTON AMAZONAS E A PROVÍNCIA RONDÔNIA-JURUENA ................................................15

3. GEOFÍSICA ............................................................................................................................. 18
3.1. CORRELAÇÃO DA GEOFÍSICA COM AS UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS ................................18

3.1.1. Principais aspectos geomorfológicos .............................................................................18
3.1.2. Domínios aeromagnetométricos ...................................................................................19
3.1.3. Domínios gamaespectrométricos ..................................................................................19
3.1.4. Características das unidades litoestratigráficas .............................................................19

3.2. CARACTERÍSTICAS E CONTEXTO ESTRUTURAL DE FEIÇÕES GEOFÍSICAS ...........................28
3.3. GEOFÍSICA E MINERALIZAÇÕES ............................................................................................34

4. UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS ...................................................................................... 39
4.1. FORMAÇÃO ABACAXIS (PP3ab) .............................................................................................39
4.2. GRANITOS CHUIM (PP3γch) E ARRAIA (PP3γar) ....................................................................43
4.3. GRUPO COLÍDER (PP34αc) ..................................................................................................... 51
4.4. SUÍTE IGARAPÉ DAS LONTRAS (PP4γil) .................................................................................61
4.5. FORMAÇÃO PEDRO SARA (PP4αp) ........................................................................................62
4.6. FORMAÇÃO CAMAIÚ (PP4C) .................................................................................................70
4.7. FORMAÇÃO VILA DO CARMO (PP4VC) ..................................................................................80
4.8. SUÍTE MATA-MATÁ (MP1δmm)   ............................................................................................87
4.9. FORMAÇÃO SUCUNDURI (MP23s) .........................................................................................90
4.10. GRUPO ALTO TAPAJÓS (SDat) ..............................................................................................93
4.11. FORMAÇÃO RIO DAS POMBAS (J3r) ....................................................................................99
4.12. COBERTURAS DETRÍTICO-LATERÍTICAS (Edl) .................................................................... 103
4.13. FORMAÇÃO SALVA-TERRA (Q1ST) .....................................................................................106
4.14. TERRAÇOS FLUVIAIS (Q2T) E DEPÓSITOS ALUVIONARES (Q2a) ....................................... 107

5. GEOLOGIA ESTRUTURAL E EVOLUÇÃO TECTÔNICA .......................................................... 109
5.1. GEOLOGIA ESTRUTURAL .....................................................................................................109

5.1.1. Evento Deformacional D1 ............................................................................................. 110
5.1.2. Evento Deformacional D2 ............................................................................................. 111
5.1.3. Evento Deformacional D3 ............................................................................................. 112
5.1.4. Evento Deformacional D4 ............................................................................................. 112



5.2. EVOLUÇÃO TECTÔNICA  ...................................................................................................... 114
5.2.1. Arco Magmático Parauari (D1) ..................................................................................... 116
5.2.2. Bacia tipo rifte relacionada ao Orógeno Juruena (D2): Evento Juruena ........................ 116
5.2.3. Eventos de Retrabalhamento (Evento Roosevelt-Guariba - D3a) e  

Reativações (Súnsas - D3b) .......................................................................................... 117
5.2.4. Bacia paleozoica Alto Tapajós (D4) ............................................................................... 118

6. MAPEAMENTO GEOQUÍMICO E MINERALOMÉTRICO ...................................................... 120
6.1. INTRODUÇÃO .......................................................................................................................120
6.2. RESULTADOS ........................................................................................................................ 121

6.2.1. Sedimento de corrente  ............................................................................................... 121
6.2.1.1. Estatística univariada...................................................................................... 121
6.2.1.2. Estatística bivariada ....................................................................................... 127
6.2.1.3. Estatística multivariada ..................................................................................128

6.2.2. Concentrado de bateia ................................................................................................ 132
6.2.2.1. Minerais de Minério e Gemas  ........................................................................ 133
6.2.2.2. Minerais Metamórficos  ................................................................................. 133
6.2.2.3. Minerais Acessórios ........................................................................................134

7. RECURSOS MINERAIS ......................................................................................................... 137
7.1. OURO .................................................................................................................................... 137

7.1.1. Garimpo Guida e Alvo Platô .........................................................................................140
7.1.1.1. Rochas hospedeiras e alteração hidrotermal .................................................. 141

7.1.2. Garimpo Boia Velha ..................................................................................................... 151
7.1.3. Garimpo Acari ..............................................................................................................154
7.1.4. Garimpo Ema ...............................................................................................................154
7.1.5. Garimpo Eldorado do Juma ..........................................................................................154
7.1.6. Garimpo Vicinal Sucunduri .......................................................................................... 159
7.1.7. Garimpo Chico Preto .................................................................................................... 165
7.1.8. Discussões sobre a metalogenia do ouro no Distrito Aurífero Juma ............................ 167

7.1.8.1. Rochas hospedeiras das mineralizações .......................................................... 167
7.1.8.2. Controles estruturais e feições geofísicas associadas ...................................... 167
7.1.8.3. Discussões sobre o modelo metalogenético.................................................... 169

7.2. FÓSFORO .............................................................................................................................. 170
7.3. ALUMÍNIO (BAUXITA) .......................................................................................................... 171
7.4. MANGANÊS .......................................................................................................................... 171
7.5. AMETISTA ............................................................................................................................. 171

8. INTEGRAÇÃO DE DADOS E PROSPECTIVIDADE MINERAL ..................................................174
8.1. INTRODUÇÃO ....................................................................................................................... 174
8.2. METODOLOGIA .................................................................................................................... 174
8.3. INTEGRAÇÃO DE DADOS DO DISTRITO AURÍFERO JUMA .................................................. 175

8.3.1. Fertilidade ................................................................................................................... 175
8.3.2. Momento geodinâmico favorável ............................................................................... 176
8.3.3. Arquitetura litosférica favorável ................................................................................. 179
8.3.4. Preservação ................................................................................................................183

8.4. ANÁLISE DO RESULTADO E CONCLUSÕES ...........................................................................183
8.4.1. Análise visual ..............................................................................................................183
8.4.2. Análise quantitativa e conclusões ...............................................................................184

9. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES .................................................................................... 185



9.1. CONCLUSÕES .......................................................................................................................185
9.2. RECOMENDAÇÕES ...............................................................................................................186

REFERÊNCIAS .......................................................................................................................... 188

ANEXOS



| 9 |

| Áreas de Relevante Interesse Mineral (ARIM) - Evolução Crustal e Metalogenia do Sudeste do Amazonas: Distrito Aurífero Juma |

A região sudeste do estado do Amazonas possui 
relevância no contexto de ocorrências minerais de ouro, 
manganês e estanho (ALMEIDA; NOGUEIRA FILHO, 1959; 
BRITO et al., 2010; ALMEIDA; COSTA; OLIVEIRA, 2016), 
além de ser correlacionada por diversos autores com a 
Província Mineral Alta Floresta (RIZZOTTO et al., 2004; 
SOUZA; FRASCA; OLIVEIRA,  2005; SCANDOLARA, 2006), 
no norte do Mato Grosso.

Após trabalhos pioneiros de reconhecimento geológico 
no rio Aripuanã (ALMEIDA; NOGUEIRA FILHO, 1959), a 
região de Apuí-Novo Aripuanã/AM se tornou mais acessível 
devido à construção da rodovia BR-230, popularmente 
conhecida como rodovia Transamazônica. Os trabalhos 
do Serviço Geológico do Brasil - CPRM entre os anos de 
1972 e 1985 tiveram melhores condições de acesso, com 
destaque para os projetos Aripuanã-Sucunduri (LIBERA-
TORE et al., 1972) e Tapajós-Sucunduri (BIZINELLA et al., 
1980), os quais apresentam grande densidade de estações 

geológicas.  Neste período ocorreu uma significativa evo-
lução nas considerações estratigráficas e caracterização 
de potenciais minerais. Após um intervalo de 20 anos 
de trabalho na área, a CPRM executou o Programa de 
Zoneamento Ecológico-Econômico (HORBE et al., 1999), 
uma caracterização para insumos agrícolas (REIS, 2006), 
o reconhecimento local do Distrito Aurífero do Rio Juma 
(BRITO; SILVEIRA; LARIZZATI, 2010) e o mapeamento geo-
lógico Sumaúma-Roosevelt-Mutum, composto por três 
folhas contíguas na escala 1:250:000 (REIS et al., 2013; 
OLIVEIRA et al., 2014; OLIVEIRA; LIRA, 2019) (Figura 1.1). 
Este programa de mapeamento contou com grande aporte 
analítico, de sensoriamento remoto e geofísica, permitindo 
contextualizar a região aos modelos evolutivos discutido 
para a Província Rondônia-Juruena, que na época eram 
quase que exclusivamente fruto de trabalhos realizados 
nos estados do Mato Grosso e Rondônia (LACERDA FILHO 
et al., 2006; SANTOS, 2003).

Figura 1.1 - Principais projetos que antecederam ao projeto ARIM - Evolução crustal e metalogenia do sudeste do Amazonas. Fonte: 
REIS et al., 2013; OLIVEIRA et al., 2014; OLIVEIRA; LIRA, 2019.

1. INTRODUÇÃO
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O presente trabalho reporta as atividades de mape-
amento geológico-geofísico e prospectivo na área defi-
nida como Distrito Aurífero Juma, ao longo de uma área 
de 18.000 km² representada por seis folhas na escala 
1:100:000, nominalmente: Fazenda Guanabara (SB-20-Z-
D-III), Mutum (SB-20-Z-B-VI), Ilha Grande (SB-21-Y-A-IV), 
Vila Porto Franco (SB-21-Y-A-V), Vila Apuí (SB-21-Y-C-I) 
e Igarapé Jaburu (SB-21-Y-C-II). 

1.1. LOCALIZAÇÃO E ACESSO

A área de estudo está localizada entre os parale-
los 6°30’S-7°30’S e os meridianos 60°30’W-59°00’W. O 
acesso pode ser feito por via aérea de Manaus até Apuí, 
distantes entre si cerca de 450 km. Por via terrestre,   o 

acesso partindo de Manaus/AM, é restrito a épocas de 
pouca chuva no Estado, de julho a outubro, pela BR-319, 
Manaus/AM- Porto Velho/RO, rodovia não pavimentada, 
até a rodovia BR-230 (Transamazônica) na altura da sede 
municipal de Humaitá/AM, onde se segue até Apuí/AM, 
município inserido na área de estudo, que serviu de base 
logística para as atividades de campo. Outra importante 
via de acesso na região é a rodovia estadual AM-174, que 
liga o município à cidade de Novo Aripuanã, com sede 
municipal às margens do Rio Madeira, principal ponto 
de acesso fluvial à região. Com acesso limitado por via 
terrestre, os trabalhos de levantamento em campo uti-
lizaram os cursos dos rios Aripuanã, Jatuarana, Juma, 
Acari, Camaiú e Sucunduri, que, junto com seus afluentes, 
viabilizaram os estudos inloco (Figura 1.2).

Figura 1.2 - Mapa de localização e acesso com ocorrências minerais para a área do projeto ARIM - Evolução crustal e metalogenia do 
sudeste do Amazonas.
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1.2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS

O projeto Evolução Crustal e Metalogenia do Sudeste 
do Amazonas (Áreas de Relevante Interesse Mineral) é jus-
tificado devido à intensa atividade garimpeira de extração 
de ouro ao longo dos rios Sucunduri, Camaiú, Acari e Juma 
(Figura 1.2). Neste último se localiza o Garimpo Eldorado 
do Juma, onde a extração de outro ocorreu principalmente 
entre 2007 e 2012 e, segundo o Ministério Público Federal 
(processo 2007.32.00.000456-5), foram extraídas cerca de 
10 toneladas de ouro. Outras ocorrências auríferas, onde 
a atividade garimpeira é menos desenvolvida, localizadas 
principalmente nos rios Sucunduri e Acari, motivaram 
investimentos em pesquisa mineral por empresas, com 
projetos de prospecção em andamento na região. De 
acordo com os dados da Agência Nacional de Mineração 
(ANM), de janeiro de 2020, na área do projeto predominam 
requerimentos de pesquisa para ouro, com subordinadas 
áreas de pesquisa para cassiterita, minério de estanho e 
minério de ferro (Figura 1.3).

Os objetivos do projeto foram o mapeamento geo-
lógico-geofísico embasado na consistência de dados 
disponíveis na literatura e no banco de dados da CPRM 
(GeoSGB), na caracterização das ocorrências de ouro, bem 
como na apresentação dos controles estratigráficos e 

estruturais, e na elaboração de um modelo metalogené-
tico com aplicação na prospectividade mineral para esta 
importante e interessante área no sudeste do Amazonas.

1.3. MÉTODOS

1.3.1. Mapeamento Geológico

O mapeamento geológico neste projeto compreen-
deu cinco etapas de campo divididas em dois roteiros. 
O primeiro, puramente terrestre ao longo da rodovia 
Transamazônica e vicinais, que ocorreu em julho de 2015 
e teve conotação de nivelamento de conhecimento para 
os pesquisadores, enquanto para o roteiro fluvial foram 
necessárias mais quatro etapas, das quais, uma ocorreu 
ao longo do curso do rio Acari em setembro do mesmo 
ano, tendo como objetivo o cadastramento de garimpos. 
Nos anos seguintes foram realizadas etapas ao longo do 
rio Camaiú, outra em segmentos do rio Sucunduri e tre-
cho do Igarapé Jatuarana. Com a necessidade de avançar 
ainda mais no conhecimento da região, as etapas fluviais 
foram complementadas com o percurso terrestre nos 
municípios de Apuí e Novo Aripuanã. Os métodos empre-
gados foram o levantamento de seções estratigráficas 
nas unidades sedimentares e vulcanossedimentares, 

Figura 1.3 - Polígonos de requisição para pesquisa mineral na área do projeto (ANM, 2020).
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por vezes com auxílio de gamaespectrômetro portátil. 
Durante as campanhas foram coletadas amostras para 
análises de geoquímica de rocha total, além de amostras 
para análises geocronológicas.

1.3.2. Aerogeofísica

Os métodos potenciais têm como grande aplicação 
em estudos geológicos a investigação da subsuperfície, e 
se mostram como uma ferramenta valiosa para estudos 
geotectônicos. Já o método radiométrico tem aplicação 
mais voltada para o mapeamento geológico de rochas 
superficiais aflorantes, porém a intensidade do intem-
perismo na região da Floresta Amazônica causa grandes 
alterações nessas rochas, e dificulta as interpretações 
desses dados. A dispersão e lixiviação dos seus elementos 
químicos implicam em contatos e forma de corpos geo-
lógicos confusos e, a resposta dos litotipos associados, 
por vezes destoa do esperado na literatura clássica.

O período de aquisição dos dados aerogeofísicos dos 
dois aerolevantamentos, ocorr  eu durante intervalos 
distintos entre os anos de 2009 e 2010. O processamento 

dos dados de magnetometria e gamaespectrometria está 
disponibilizado no Anexo I. Juntos esses levantamentos 
cobrem a porção sudeste do Estado do Amazonas e parte 
do extremo noroeste do estado do Mato Grosso (Figura 
1.4). Possivelmente este fato pode justificar o desnive-
lamento dos dados, que foram reprocessados durante 
a união dos aerolevantamentos, mas ainda apresentam 
faixas verticais com sutis variações nas cores, porém 
esta situação não interfere na interpretação qualitativa 
dos dados. Os dados dos aerolevantamentos foram pré-
-processados pelas empresas de aquisição de dados 
aerogeofísicos, onde a metodologia aplicada pode ser 
consultada detalhadamente nos relatórios finais forne-
cidos por estas empresas (CPRM, 2010). Neste projeto o 
processamento foi efetuado com uso do software Oasis 
MontajTM (versão 9.1.3). 

Ao considerar o caráter prospectivo para depósitos 
de ouro e a consistência geológica dos mapeamentos 
existentes, um novo pré-processamento geofísico foi 
realizado, com vistas a valorizar os dados e elaborar 
produtos compatíveis com a escala 1:100.000. Neste 
estudo se optou por realizar uma análise estatística 

Figura 1.4 - Mapa do o Distrito Aurífero do Juma, destacando projetos de aerolevantamento geofísico utilizados nesse trabalho  
(áreas hachuradas).



| 13 |

| Áreas de Relevante Interesse Mineral (ARIM) - Evolução Crustal e Metalogenia do Sudeste do Amazonas: Distrito Aurífero Juma |

comparativa entre os produtos obtidos pelo recorte dos 
grids pré-existentes e os gerados a partir dos GDBs (Geo-
databases) originais dos projetos aerogeofísicos, com o 
propósito de escolher o dado que melhor representasse 
anomalias magnéticas e radiométricas da área. Pela 
praticidade do processo, também se optou por gerar os 
produtos geofísicos para cada folha, a partir de recortes 
de dados previamente interpolados , com ressalva para 
recortes um pouco superiores ao limite da articulação 
original, a fim de evitar efeitos de borda.

A partir dos dados recortados para cada folha, foram 
gerados os seguintes produtos: Magnetométricos - Campo 
Magnético Anômalo (CMA), Primeira derivada vertical em 
Z (1Dz), Gradiente Total (GT), Espectro de Potência Radial 
médio para as anomalias magnéticas da área, Gradiente 
Total de anomalias maior que 7 km (GT>7), Gradiente Total 
de anomalias entre 7 – 0,8 km (GT7-0,8) e Gradiente Total 
de anomalias menor que 0,24 km (GT<0,24); Gamaespectro-
métricos - Contagem Total (CT), Potássio em percentagem 
(Kperc), equivalente Tório (eTh), equivalente Urânio (eU) e 
composição ternária em falsa cor (RGB); Relevo - Modelo 
digital do terreno obtido pelo aerolevantamento geofísico 
(MDT) e modelo digital obtido por radar com células de 
30 metros (SRTM30) e Combinados – GT integrado à 1Dz 
(GTx1Dz); MDT integrado ao RGB (MDTxRGB) e SRTM 
integrado ao RGB (SRTM30xRGB). 

1.3.3. Geoquímica de rocha-total

As amostras de rocha foram enviadas de forma inte-
gral para serem preparadas e analisadas nos laboratórios 
da SGS Geosol. A preparação consistiu de secagem, 
britagem (< 3 mm) e pulverização a menos de 150#. 
Para determinação de óxidos de elementos maiores, o 
material pulverizado foi submetido à fusão por metabo-
rato de lítio e analisado em fluorescência de raios-X. As 
concentrações de elementos menores e traços foram 
determinadas por ICP-MS (espectrometria de massa com 
plasma indutivamente acoplado) após digestão multiácida 
e/ou fusão por metaborato de lítio (ETR).

1.3.4. Levantamento Geoquímico

- Amostragem 
A distribuição das amostras nas áreas mais adensadas 

das quatro folhas corresponde à escala 1:100.000, com 
densidade máxima de uma amostra a cada 10 Km², porém 
a amostragem foi menor nas áreas de difícil acesso. 

Os sedimentos de corrente foram coletados de forma 
composta na porção ativa e retilínea do canal, em uma 
área de cerca de 50 metros. Aproximadamente 1 kg da 
fração fina foi coletado após peneiramento no local, 
com material plástico para evitar contaminação (Figuras 
1.5a, 1.5b). A cada 10 amostra foi feita uma duplicata 

de campo. As amostras de concentrado de bateia foram 
coletadas em concentradores naturais de minerais pesa-
dos como em curvas de rio, atrás de obstáculos (e.g. 
matacões) e cascalheiras (Figura 1.5c). Cerca de 20 litros 
de material foram peneirados e bateados (Figura 1.5d), 
e o material obtido foi armazenado em saco plástico. 

- Análises laboratoriais
As amostras de sedimento de corrente foram envia-

das de forma integral para serem preparadas e analisadas 
nos laboratórios da SGS Geosol. A preparação consistiu 
de secagem em estufas a 60ºC, peneiramento em malha 
<80#, quarteamento, pulverização e digestão parcial 
com água régia (HNO₃+3HCl). A análise foi realizada em 
equipamentos ICP-OES (emissão ótica com plasma indu-
tivamente acoplado) e ICP-MS (espectrometria de massa 
com plasma indutivamente acoplado) para 51 elementos: 
Ag, Al, As, Au, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, 
Ga, Ge, Hf, Hg, In, K, La, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Ni, P, 
Pb, Rb, Re, S, Sb, Sc, Se, Sn, Sr, Ta, Te, Th, Ti, Tl, U, V, W, 
Y, Zn e Zr. As amostras de concentrado de bateia foram 
enviadas também para o laboratório SGS-Geosol, onde 
foram peneiradas, quarteadas, separadas por densidade 
(líquidos densos) e magnetismo, e analisadas semiquan-
titativamente para mineralometria com lupa binocular 
e microscópio ótico. Os resultados foram dados em 
termos de porcentagem do mineral no concentrado, 
nas seguintes faixas: <1%, 1-4%, 5-24%, 25-49%, 50-74%, 
75-100%. O ouro foi analisado de forma quantitativa após 
quarteamento, através da contagem de pintas. 

1.3.5. Geocronologia

As análises geocronológicas foram efetuadas em 
amostras de relevante importância para o refinamento da 
estratigrafia da área do projeto e áreas adjacentes, onde 
as seções-tipo de algumas unidades foram definidas. As 
amostras coletadas em campo passaram pelos proces-
sos de cominuição, separação magnética e bateia no 
Laboratório de Preparação de Amostras da SUREG-MA. 

Para a preparação do mount, os cristais de zircão 
foram separados manualmente em lupa binocular e 
fixados em fita dupla face (cerca de 100 e 50 para 
rochas sedimentares e ígneas, respectivamente). Para 
as amostras de rochas sedimentares não foi efetuado 
nenhum processo de seleção dos cristais, visando uma 
amostragem randômica das populações existentes nos 
sedimentos. Os cristais foram embutidos em resina epóxi 
(a frio), desgastados para a exposição do interior dos 
grãos e polidos em pasta de diamante 0,25 m. Os labo-
ratórios de duas universidades foram contratados para 
a realização das análises: Universidade de Brasília - UnB 
(1) e Universidade de São Paulo - USP (2). A metodologia 
de cada laboratório está descrita no Anexo 2.
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Figura 1.5 - Amostragem realizada durante campanha de campo do projeto Metalogenia do Sudeste do Amazonas, cujos resultados 
foram utilizados nesta análise. (a) Coleta de material fino para sedimento de corrente; (b) Cerca de 1 a 2 kg de material coletado para 

análise de sedimento; (c) Área de cascalheira, onde foi coletada amostra de concentrado de bateia; (d) Concentração de minerais 
pesados em bateia.

A B

C D
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2.1. O CRÁTON AMAZONAS E A PROVÍNCIA 
RONDÔNIA-JURUENA

O Cráton Amazonas (CA) é o maior segmento tectô-
nico que expõe rochas arqueanas a mesoproterozoicas 
na Plataforma Sul-Americana (ALMEIDA; HASUI, 1984), 
e é limitado a leste pelo Cinturão Tocantins, de idade 
neoproterozoica e a oeste pelas bacias e associações 
tectônicas de antepaís da Cadeia Andina (CORDANI; 
SHUKOWSKY, 2009). As bacias do Solimões e Amazonas na 
parte central em conjunto com as bacias do Acre a oeste 
e Marajó a leste, dividem o CA em Escudo das Guianas, 
ao norte, e Escudo Brasil-Central (ou Guaporé) ao sul. 

As principais divisões geotectônicas do CA foram pro-
postas na forma de províncias geocronológicas (Figura 2.1). 
Os núcleos arqueanos do CA ocorrem dominantemente 
nos blocos Imataca e Amapá, no Escudo das Guianas 
(KROONENBERG et al., 2016), e no bloco Carajás, onde a 
crosta arqueana aflora e é bem estabelecida (CORDANI; 
SHUKOWSKY, 2009), com idades entre 3,2 e 2,6 Ga (TASSI-
NARI et al., 2000; SANTOS, 2003). As províncias geocrono-
lógicas associadas a estes núcleos são Amazônia Central e 

Figura 2.1 - Compartimentação do Cráton Amazonas em províncias geocronológicas segundo (A) Tassinari e Macambira (2004), onde 
AC-Amazônia Central, MI-Maroni-Itacaiúnas, VT-Ventuari-Tapajós, RNJ- Rio Negro-Juruena, RO-Rondoniana-San Ignácio, SS-Sunsás; e 
(B) Santos et al. (2006), onde AC-Amazônia Central, CJ-Carajás, TA-Transamazônica, TP-Tapajós-Parima, RN-Rio Negro, RJ-Rondônia-

Juruena, SS-Sunsás e K’mudku.

Maroni-Itacaiúnas – Figura 2.1a - (TASSINARI; MACAMBIRA, 
2004) ou Amazônia Central e Carajás (SANTOS et al., 2006). 
Uma extensa faixa com orientação NNW-SSE é dominada 
por rochas vulcânicas e sedimentares com idades entre 
2,0 Ga e 1,79 Ga, além de rochas metamórficas de 2,26 
Ga a 1,98 Ga (SANTOS, 2003), que representam os even-
tos de acresção crustal da Orogênese Transamazônica. 
Este domínio pertence às províncias Ventuari-Tapajós/
Maroni-Itacaiúnas (TASSINARI; MACAMBIRA, 2004) ou 
Tapajós-Parima/Transamazônica (SANTOS et al., 2006).

A área do presente projeto está inserida nas pro-
víncias geocronológicas Ventuari-Tapajós e Rio Negro-
-Juruena (TASSINARI; MACAMBIRA, 1999; CORDANI; 
SHUKOWSKY, 2009) ou Rondônia-Juruena (SANTOS et 
al., 2006), cuja evolução tectônica ocorreu entre 1,82 e 
1,54 Ga, e foi atribuída por Cordani e Shukowsky (2009) 
a processos de acresção de arcos magmáticos e soft-
-collision.  Devido ao grande volume de rochas vulcânicas 
e sedimentares na parte sudoeste do CA, e ausência 
das mesmas no domínio Rio Negro, a área de estudo foi 
atribuída à província Rondônia-Juruena (Figura 2.1b). Esta 
província possui uma forma alongada, na direção E-W, é 

2. CONTEXTO GEOLÓGICO
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limitada a nordeste pela província Tapajós-Parima (>1,88 
Ga) e a sudoeste pela província Sunsás (>0,90 Ga). Devido 
à abundância de depósitos minerais, principalmente de 
ouro, este segmento também foi intitulado como Província 
Mineral Alta Floresta por Souza, Frasca e Oliveira (2005). 

Scandolara et al. (2017) compartimentou a provín-
cia e diferenciou o embasamento, representado pelos 
complexos Bacaeri-Mogno e Cuiú-Cuiú, além das suítes 
Parauari e Flor da Serra (2014-1872 Ma) e o Complexo 

Figura 2.2 - Mapa de domínios petrotectônicos na porção SW do Cráton Amazonas, modificado de Scandolara et al. (2017).

Santana do Araguaia (2760 Ma). O Terreno Juruena é 
composto por sequências vulcânicas (1773-1825 Ma) e 
pelo Complexo Juruena (1749-1788 Ma), e está separado 
geograficamente do Terreno Jamari (1761-1743 Ma) por 
zonas de cisalhamento de direção NW (Figura 2.2).

No Mato Grosso, onde este segmento crustal é mais 
conhecido, a interpretação de Scandolara et al. (2017) 
reafirma a origem orogênica da área, onde é proposto 
o Orógeno Juruena. Este orógeno possui direção E-W, 



| 17 |

| Áreas de Relevante Interesse Mineral (ARIM) - Evolução Crustal e Metalogenia do Sudeste do Amazonas: Distrito Aurífero Juma |

aproximadamente 1100 km de extensão, 350 km de espes-
sura e inflete para a direção NW no Amazonas (Figura 2.2), 
e é cortado por diversas zonas de cisalhamento de direções 
NNE-SSW, NNW-SSE e E-W. O orógeno é composto por 
dois arcos de margem continental: Jamari e Juruena. Estes 
autores sustentam que os eventos tectono-metamórficos 
de alto grau ocorreram entre 1,69 Ga e 1,63 Ga e, as prin-
cipais estruturas foram obliteradas entre 1,42 Ga e 1,37 
Ga pela orogenia Rondoniana-San Ignácio e depois entre 
1,20 Ga e 1,12 Ga pela orogenia Sunsás.

Rizzotto et al. (2019a) interpretam a mesma área 
como um Complexo de Núcleo Metamórfico (meta-
morfic core complex), onde as rochas metamórficas de 
alto grau – migmatitos e granulitos do Complexo Nova 
Monte Verde – juntamente com os granitoides da Suíte 
Juruena e vulcânicas associadas foram formadas entre 
1,80 Ga e 1,77 Ga por fusão parcial da crosta Paleopro-
terozoica Tapajós, em um mecanismo de descompressão 
em um regime tectônico extensional ao longo de uma 
margem continental.

A região sudeste do estado do Amazonas é interpre-
tada como uma continuação de unidades aflorantes no 
Mato Grosso (ALMEIDA; COSTA; OLIVEIRA, 2016), que é 
dominada por sequências vulcanossedimentares com 
intervalos de idades de 1,77 Ga a 1,82 Ga e 1,76 Ga e 
1,72 Ga, suítes graníticas cronocorrelatas, como a Suíte 
Teodósia, rochas metamórficas de médio a alto grau do 
Complexo Quatro Cachoeiras e rochas máficas plutônicas 
mesoproterozoicas da Suíte Mata-matá (Figura 2.2). 

No contexto do Orogéno Juruena (SCANDO-
LARA et al., 2017), a região está localizada em 
back-arc, onde são depositadas suas sequências 

vulcanossedimentares-sedimentares e intenso vulca-
nismo, tendo como embasamento a Crosta Tapajós-
-Parima (MELONI; SIMÕES; BENEVIDES FILHO, 2018; 
OLIVEIRA; ALMEIDA, 2019).  Apesar da concepção anta-
gônica, o modelo de Rifteamento Ventuari-Tapajós, no 
sensu Rizzotto et al. (2019b) a região é submetida a 
uma tectônica extensional com formação sequências 
supracrustais no período entre 1,77 Ga a 1,82 Ga e 1,76 
Ga e 1,72 Ga.

Oliveira e Almeida (2019) descrevem a comparti-
mentação geotectônica proterozoica no sudeste do 
Amazonas controlada pela Faixa Deformacional Roo-
sevelt-Guariba (FDRG), uma feição tectônica litosférica 
intracontinental de idade calimiana (1468-1520 Ma) com 
direção NW-SE, que cruza toda região, estendendo-se 
para o Mato grosso, onde trunca a estruturação regional 
ENE-WSW do Orógeno Juruena (1,69-1,63 Ga). Esses 
autores, individualizam três domínios geotectônicos 
na região, com dois associados ao Arco Juruena, grani-
toides-gnaisses deformados (~1,75 Ga) e supracrustais 
não-deformadas (1,81-1,72 Ga), os quais estão disposto 
ao longo da faixa deformacional (internamente) e a 
leste-nordeste da mesma, respectivamente, o terceiro 
domínio, localizado a oeste-sudoeste da FDRG,  agrupa 
granitoides e coberturas sedimentares associados a 
eventos intracontinentais Pós-Juruena (1,50-1,43 Ga). O 
Distrito Aurífero do Juma está inserido no Domínio de 
Supracrustais não-deformadas Juruena.  Além destas 
unidades litoestratigráficas também ocorrem amplas 
coberturas de idade paleozoica (BIZINELLA et al., 1980; 
ALMEIDA; COSTA; OLIVEIRA, 2016) a exemplo das rochas 
sedimentares que ocupam a Bacia do Alto Tapajós.
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Serão apresentados neste capítulo os principais domí-
nios, feições e anomalias magnetométricas e gamaespec-
trométricas da área de estudo. Buscando estabelecer 
correlação com os temas: mapeamento geológico, geologia 
estrutural e recursos minerais. As informações sobre mate-
riais e métodos referentes à geofísica constam no item 1.1.

3.1. CORRELAÇÃO DA GEOFÍSICA COM AS 
UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

3.1.1. Principais aspectos geomorfológicos

A área do presente projeto é interceptada, de oeste 
para leste, por cinco rios principais: Aripuanã, Juma, Acari, 
Camaiú e Sucunduri (Figura 3.1). A morfologia das suas 
bacias fluviais é caracterizada por um forte controle estru-
tural. Suas orientações principais são na direção N-S e seus 
cursos são todos no sentido de sul para norte. Diversos 
dos seus segmentos estão encaixados em estruturas de 
direção NW-SE, E-W e NE-SW. Os principais domínios 

Figura 3.1 - Imagem SRTM 30 m da área do projeto indicando os principais rios e a localização dos domínios geomorfológicos (m.a.s.l. = 
meters above sea level – metros acima do nível do mar).

geomorfológicos presentes são: (1) Platôs extensos 
dissecados por drenagens dendríticas, por vezes com 
terminações retangulares. Estas macroformas são caracte-
rizadas pela presença de rochas vulcânicas e sedimentares, 
podendo apresentar coberturas lateríticas espessas; (2) 
Planícies dissecadas com drenagem dendrítica a paralela, 
geralmente desenvolvida sobre rochas vulcânicas e sedi-
mentares com restrita ocorrência de coberturas lateríticas; 
(3) Vales dissecados por drenagens paralelas com termi-
nações dendríticas, localmente com cristas alongadas. 
Também são típicos de rochas vulcânicas e sedimentares 
com restrita ocorrência de coberturas lateríticas; (4) Vales 
fluviais com incisão de rios mais caudalosos com afluentes 
ortogonais ao fluxo principal e com algumas ocorrências 
de cristas orientadas. Região característica de ocorrência 
de arenitos e conglomerados de uma bacia mais restrita 
e; (5) Vales fluviais com incisão do rio Aripuanã, o mais 
caudaloso da área, caracterizados por ampla ocorrência 
de depósitos fluviais cenozoicos retrabalhados pelo curso 
fluvial atual (Figura 3.1).

3. GEOFÍSICA
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3.1.2. Domínios aeromagnetométricos

Em relação à aeromagnetometria, os domínios que 
podem ser discriminados compreendem áreas com altos 
valores de Gradiente Total, associadas a: (1) rochas plu-
tônicas máficas; (2) rochas vulcânicas ácidas ricas em 
quartzo; (3) rochas vulcânicas ácidas pobres em quartzo; 
(f) lineamentos magnéticos associados à ocorrência de 
falhas de grande porte e; (d) lineamentos magnéticos 
associados à ocorrência de diques de grande porte. 
As áreas com baixos valores de gradiente total (4) são 
interpretadas como áreas onde as bacias sedimentares 
possuem uma maior espessura (Figura 3.2).

3.1.3. Domínios gamaespectrométricos

Devido à baixa penetrabilidade dos raios gama na 
superfície (aproximadamente 0,5 m), o método gama-
espectrométrico é capaz de mostrar os domínios indi-
vidualizados por variações litológicas, pedológicas ou 
corpos hidrográficos superficiais. A confecção do mapa 
de domínios gamaespectrométricos seguiu a metodologia 
utilizada pela CPRM conforme guia de procedimentos 
técnicos (CPRM, 2018; CHIARINE; PINTO; OLIVEIRA, 2020) 
e está representada na Figura 3.3. Foram individualizados 
21 domínios, considerando a concentração relativa dos 

radioelementos que se correlacionam em sua maioria 
com unidades litológicas. 

3.1.4. Características das unidades 
litoestratigráficas

A partir de domínios geofísicos regionais, cada 
unidade litoestratigráfica foi caracterizada de acordo 
com sua expressão geomorfológica, magnetométrica e 
gamaespectrométrica.

A área de ocorrência da Formação Abacaxis corres-
ponde a relevos baixos próximos a extensos platôs (Figura 
3.4a) compostos por quartzo arenitos e/ou coberturas 
lateríticas. Esta feição denota sua menor resistência à 
erosão em relação às rochas circundantes. No mapa de 
composição ternária RGB (composição ternária K-eTh-eU 
), a formação é caracterizada por tons avermelhados, 
atribuídos a altos valores do canal do potássio (Figura 
3.4b), provavelmente devido a uma considerável presença 
de argilominerais, micas e/ou feldspatos potássicos. O 
mapa de gradiente total apresenta sinais que são, por 
vezes, associados a lineamentos de direção NW-SE (Figura 
3.4c) que podem estar relacionados à alguma fase de 
foliação destas rochas.

O Granito Chuim (Figura 3.5), assim como o Granito 
Arraia, ocupa regiões mais baixas que os platôs que o 

Figura 3.2 - Mapa do Gradiente Total com transparência sobre imagem SRTM 30m, com indicação dos domínios aeromagnetométricos 
interpretados.
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Figura 3.3 - Fluxograma com a interpretação dos dados gamaespectrométricos em domínios.

circundam, onde o terreno é mais arrasado (Figura 3.5a). 
Suas principais características nas imagens de aero-
geofísica são os tons vermelho-escuro na composição 
ternária RGB (Figura 3.5b), indicando valores de potássio 
relativamente mais altos que os de eTh e eU, o que é 
compatível com a abundância de feldspatos potássicos 

e micas nestas rochas. Nos mapas de gradiente total e 
da primeira derivada vertical da Anomalia Magnetomé-
trica, este granito mostra um relevo magnético de alta 
frequência, e lineamentos na direção N60°W-S40°E, 
espaçados em menos de 1 km (Figura 3.5c,d).

A

B
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Figura 3.4 - Distribuição da Formação Abacaxis na área do projeto. (A) Imagem SRTM (30m). (B) Fusão da composição ternária RGB com 
o SRTM. (C) Mapa de Gradiente Total. 

Figura 3.5 - Expressão geomorfológica e geofísica do Granito Chuim. (A) Modelo digital de terreno (SRTM 30m). (B) Composição 
ternária RGB (K, eTh, eu). (C) Gradiente Total. (D) Primeira derivada vertical da Anomalia Magnetométrica.
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As rochas do Grupo Colíder tendem a ocupar regi-
ões de relevo mais dissecados, cercados por platôs 
aplainados (Figura 3.6a), onde ocorrem rochas sedi-
mentares sobrepostas a essa unidade. Suas respostas 
na composição ternária RGB são bastante variadas, indo 
de tons brancos (convergência dos radioelementos) à 
tonalidades rosa e vermelha, mostrando altos valores 
relativos de potássio (Figura 3.6b). Esta assinatura está 
associada a prováveis variações nas proporções de fel-
dspatos potássicos em relação aos sódicos e cálcicos, 
e também na variação da intensidade de alteração 
hidrotermal. Nos mapas de Gradiente Total mostram 
tanto altos quanto baixos valores (Figura 3.6c). 

As rochas da Formação Pedro Sara tendem a ocupar 
regiões de relevo mais dissecados, pois são sobrepostas 
por rochas sedimentares das formações Camaiú e Vila 
do Carmo, além das unidades paleozoicas do Grupo 
Jatuarana. Podem mostrar um controle estrutural loca-
lizado de direção NE-SW (Figura 3.7a). Suas respostas 
na composição ternária RGB variam entre tonalidades 
rosadas e verdes, mostrando resposta positiva aos 
canais do K e eTh, respectivamente (Figura 3.7b), pro-
vavelmente associadas às variações de conteúdo de 
feldspato potássico. Nas imagens de gradiente total 
mostram tanto altos quanto médios sinais magnéticos 
relativos (Figura 3.7c). 

Figura 3.6 - Distribuição do Grupo Colíder (A,B,C) e da Suíte Igarapé das Lontras (D,E,F). (A e D) Modelo digital de terreno. (B e E) 
Imagem de aerogamaespectrometria. (C e F) Imagem de GT. 
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As rochas das formações Camaiú e Vila do Carmo 
constituem platôs ou regiões dissecadas com padrões 
pinados (Figura 3.7d; 3.8a). Suas respostas no mapa de 
composição ternária RGB são dominantemente tonali-
dades verdes, mostrando altos valores relativos de eTh 
(Figura 3.7e; 3.8b). Essa resposta é atribuída ao desen-
volvimento de coberturas lateríticas ou de camadas 
sedimentares ricas em Th no topo da unidade. O mapa 
de gradiente total apresenta tanto valores baixos quanto 
altos (Figura 3.7f, 3.8c). Os altos valores podem estar 
associados a derrames basálticos ou à intrusão de rochas 
máficas nesta unidade.

As áreas de ocorrência da Suíte Mata-matá são regiões 
de relevo variado, em platôs ou em vales escavados. Nos 
locais onde suas formas em superfície são irregulares e 
mais extensas, aparentam ser intrusões horizontais. Já nas 
localidades ao sul de Apuí, onde mostra formas alongadas 
e orientadas, podem ser interpretadas como diques (Figura 
3.8d). As rochas desta unidade apresentam baixos teores 
de K, eTh e eU, devido à sua composição máfica, na qual 
estão ausentes minerais ricos em potássio e minerais aces-
sórios ricos em Th e U (Figura 3.8e). Na Primeira derivada 
vertical da Anomalia Magnetométrica estes corpos estão 
associados a altos sinais magnéticos relativos (Figura. 3.8f).

Figura 3.7 - Distribuição da Formação Pedro Sara (A,B,C) e Formação Camaiú (D,E,F) na área do projeto. (A e D) Imagem SRTM (30 m). (B 
e E ) Composição ternária RGB sobre o SRTM. (C e F) Gradiente total. 
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A área de ocorrência da Formação Sucunduri é o 
vale fluvial da bacia hidrográfica do rio homônimo, 
que faz contato a oeste com platôs elevados (Figura 
3.9a). A composição ternária RGB é caracterizada por 
tons vermelhos e escuros, atribuídas a altos valores 
do canal do potássio, contrastando com a maior con-
centração de tonalidade branca mais típica do Grupo 

Figura 3.8 - Distribuição da Formação Vila do Carmo (A,B,C) e Suíte Matá-matá (C,D,E) na área do projeto. (A e D) Imagem SRTM (30 m). 
(B e E) Composição ternária RGB sobre o SRTM. (C) Gradiente Total. (F) Primeira derivada vertical da Anomalia Magnetométrica. 

Colíder (Figura 3.9b). Os altos valores de potássio são 
atribuídos à composição feldspática dos arenitos e 
conglomerados. O gradiente total apresenta baixos 
valores devido à natureza sedimentar pouco magnética 
desta unidade. Incipientes lineamentos magnéticos 
de direção NE-SW podem ser associados a estruturas 
sotopostas à bacia (Figura 3.9c).
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As principais ocorrências da Formação Juma, na 
folha Vila Apuí, constituem uma região relativamente 
mais baixa que os arredores do município de Apuí, cir-
cundando um platô da Formação Camaiú. Suas outras 
ocorrências nas folhas Mutum e Fazenda Guanabara 
constituem regiões relativamente mais arrasadas entre 
28 e 137 m de altitude, em formas alongadas, de acordo 
com a direção NNE-SSW (Figura 3.10a). Estas feições de 
relevo sugerem que as unidades paleozoicas são mais 
susceptíveis à erosão que as demais unidades, restando 
porções depositadas em vales. Na porção sul da área do 
projeto (folhas Vila Apuí e Fazenda Guanabara), a compo-
sição ternária RGB apresenta tons brancos a levemente 
rosados para esta unidade, indicando altos valores dos 
radioelementos (K, eTh e eU) com leve predomínio do K, 
provavelmente relacionado à abundância de feldspatos 
potássicos. Já na porção norte (folha Mutum), ocorre 
um predomínio de tons verdes, indicando uma maior 
concentração relativa de eTh para esta unidade (Figura 
3.10b). O mapa do gradiente total da aeromagnetometria 
evidencia que as ocorrências nas áreas sul e norte ocor-
rem em setores pouco magnéticos, sendo localmente 
cortadas por diques magnéticos (Figura 3.10c). 

Na área do projeto a Formação Igarapé Ipixuna 
aflora na folha Fazenda Guanabara (SB.20-Z-D-III), sobre-
pondo o Membro São Benedito e sendo sobreposta por 
coberturas detrito-lateríticas. Sua área de exposição 
está associada aos relevos mais baixos (entre 120 e 150 
m) da bacia do igarapé dos Pombos (Figura 3.11a). Na 
Composição Ternária RGB, nesta unidade predominam 
tons escuros, indicando baixa concentração relativa dos 
radioelementos. Esta feição é associada à composição 
ortoquartzítica dos arenitos que compõem a unidade. 
Existe um notável contraste entre as unidades detrito-
-lateríticas sobrepostas, que são caracterizadas por uma 
cor verde, que denotam altos valores para o canal do eTh 
(Figura 3.11b). No mapa de gradiente total, essa unidade 
é marcada por baixos valores, exceto em porções onde 
são intersectados por diques máficos (Figura 3.11c).

As coberturas detrito-lateríticas ocorrem comumente 
em platôs e regiões de relevo aplainado e pouco disse-
cado devido à sua competência em relação à erosão, 
contrastando com as rochas sotopostas (Figura 3.12a). 
Na imagem de gamaespectrometria mostram uniforme-
mente uma intensa cor verde-claro, associada a altas 
concentrações de eTh (Figura 3.12b).

Figura 3.9 - Distribuição da Formação Sucunduri na área do projeto. (A) Imagem SRTM (30m). (B) Composição Ternária RGB sobre o 
SRTM (30m). (C) Gradiente Total. 
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Figura 3.10 - Distribuição da Formação Juma na área do projeto. (A,B,C) Membro Borrachudo. (D,E,F) Membro São Benedito. (A e D) 
Imagem SRTM (30 m). (B e E) Composição ternária RGB sobre o SRTM. (C e F) Gradiente Total.
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Figura 3.11 - Distribuição da Formação Igarapé Ipixuna na área do projeto. (A) Imagem SRTM (30m) com localização da amostra SS-
33, coletada para estudos geocronológicos. (B) Fusão da imagem de gamaespectrometria com MDT. (C) Primeira derivada vertical da 

magnetometria. 
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Na área do projeto, a Formação Salva Terra (FST) 
ocorre como um extenso platô de, no mínimo 400 
km2, que aflora predominantemente nas margens 
do rio Aripuanã, mostrando um relevo atenuado, 
típico de bancadas fluviais. A oeste e a sul da sua 
exposição predominam relevos escarpados (Figura 
3.13a). Sua expressão geofísica é mais bem identi-
ficada na composição ternária RGB, onde os tons 
verde-claros (atribuídos a altos valores de eTh) se 
destaca em relação aos depósitos fluviais do rio 
Aripuanã, onde tons avermelhados são dominantes. 
Esta feição ocorre, pois os arenitos e conglomerados 
da FST são dominantemente compostos por quartzo, 
com pouca quantidade de feldspatos. Também se 
destaca das rochas sotopostas, que mostram uma 
maior diversidade de cores, com respostas variadas 
de concentrações de K, eTh e eU (Figura 3.13b).

As áreas de exposição dos Terraços Fluviais e 
dos Depósitos Aluviais são facilmente identificadas 
pela mudança nos padrões de relevo e pela conti-
nuidade lateral em relação ao curso atual dos rios 
(Figura 3.13a). Na composição ternária RGB, é muito 
comum que estes depósitos apresentem tons aver-
melhados, sugerindo alta concentração relativa de 
potássio (Figura 3.13b), devido à grande quantidade 
de feldspatos potássicos.

3.2. CARACTERÍSTICAS E CONTEXTO 
ESTRUTURAL DE FEIÇÕES GEOFÍSICAS

Nas últimas décadas, a geofísica foi consagrada 
como ferramenta imprescindível para estudos de 
arquitetura e evolução da crosta, sendo utilizados em 
conjunto com análises estrutural e tectônica (BETTS 

Figura 3.12 - Distribuição da Formação Igarapé Ipixuna na área do projeto. (A) Imagem SRTM (30m) com localização da amostra SS-
33, coletada para estudos geocronológicos. (B) Fusão da imagem de gamaespectrometria com MDT. (C) Primeira derivada vertical da 

magnetometria. 
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Figura 3.13 - Distribuição da Formação Salva Terra (Q1st) e dos Depósitos Aluvionares (Q2a) na área do projeto. (A) Imagem SRTM (30 
m) mostrando os contornos e o padrão de relevo suave da unidade. (B) Composição ternária RGB sobre o SRTM 30 m.

et al., 2007; STEWART; BETTS, 2010; OLIVEIRA, 2016; 
BETTS et al., 2019). Em especial em regiões remotas 
ou pouco expostas, situação observada no Distrito 
Aurífero do Juma (DAJ), onde a vasta cobertura 
de floresta, o intenso intemperismo e as extensas 
coberturas sedimentares paleozoicas e cenozoicas 
limitam drasticamente as exposições de unidades 
proterozoicos,  que constituem os prospectos para 
ouro na área (MELONI; SIMÕES, 2019; GOULART; 
SILVA, 2019; ALMEIDA; COSTA; OLIVEIRA, 2016; REIS 
et al. 2017; BRITO; SILVEIRA; LARIZZATI, 2010).

No DAJ, os dados magnetométricos são inter-
pretados, segundo os preceitos da geofísica estru-
tural. Uma abordagem voltada para caracterização 

estruturação, cinemática e de relações de super-
posição entre feições tectônicas, na qual a meto-
dologia e a interpretação estrutural são aplicadas a 
dados geofísicos em escala regional, por exemplo, 
1:100.000 (JESSELL; VALENTA, 1996). 

 Na geologia da área, predominam cobertu-
ras sedimentares e sequências supracrustais, cujos 
litotipos mostram intensidade magnética baixa. No 
entanto, mapas aeromagnetométricos, por exemplo, 
anomalia magnética (AM), mostram textura rugosa, 
anomalias positivas e descontinuidades lineares mag-
néticas e desmagnetizadas. Essas feições magnéticas 
têm geometrias e intensidades características de 
terreno cristalino, diques e/ou soleiras de corpos 
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magnéticos e estruturas tectônicas (zonas de cisa-
lhamento, falhas e fraturas). O que sugere, que tais 
respostas magnéticas no DAJ, sejam provenientes de 
corpos geológicos não aflorantes ou sub aflorantes.

Considerando as características geológicas da 
área, foi aplicado ao dado de anomalia magneto-
métrica (AM, Figura 3.15) filtros para separação das 
componentes regional e residual (JACOBSEN,1987; 
OLIVEIRA, 2008), segundo parâmetros definidos 
através da análise do espectro de potência radial 
médio (SPECTOR; GRANT, 1970), assim sendo indi-
vidualizados três componentes para o DAJ, sendo 
essas: fontes profundas (FP); fontes intermediárias 
(FI) e fontes rasas (FR). Os limites entre as compo-
nentes FP:FI e FI:FR têm número de onda (k) de 
0,08 ciclos/km (=12,5 km) e 0,51 ciclos/km (=1,9 
km), respectivamente (Figura 3.14). As imagens fil-
tradas de AM (filtro gaussiano, passa banda) são: 
anomalia magnética de fontes profundas (AM.FP) 
com comprimento de onda inferior a 12,5 km; ano-
malia magnética de fontes intermediárias (AM.FI) 
com comprimento de onda menor que 12,5 km e 
maior que 1,9 km e anomalia magnética de fontes 
rasas (AM.FR) com comprimento de onda inferior 
a 1,9 km. As imagens AM.FI e AM.FR foram combi-
nadas gerando um produto híbrido que destaca   a 
componente residual intermediári  a com textura 

magnética de fontes rasas (AM.FI.sAM.FR, Figura 
3.15A). Também foram aplicados filtros de derivada 
direcional (SIMPSON et al., 1986; COOPER; COWAN, 
2004, NABIGHIAN et al., 2005) no dado de anomalia 
magnética. As imagens geradas realçam sinais de alta 
frequência, que estão associados a fontes de baixa 
profundidade, sendo essas: primeira derivada em X 
da anomalia magnética (1Dx.AM); primeira derivada 
em Y da anomalia magnética (1Dy.AM) e primeira 
derivada em Z da anomalia magnética (1Dz.AM). 
Essas imagens foram combinadas na composição 
ternária CMY, respectivamente, 1Dx, 1Dy e 1Dz (CMY.
XYZ.AM, Figura 3.15B).

Segundo o método de interpretação qualitativa 
(CHIARINI; PINTO; OLIVEIRA, 2020) das imagens de 
combinação binária entre as Passa Banda 2-0,5 km 
e >0,5 km (AM.FI.sAM.FR) e de composição ternária 
CMY entre derivadas direcionais em Z, Y e X (CMY.
XYZ.AM) foram extraídos lineamentos magnéticos de 
primeira e segunda ordem, estas feições serviram de 
base para a análise geofísica estrutural. O que consis-
tiu na reinterpretação dessas feições magnéticas seu 
significado em geologia estrutural, assim considerando 
suas relações de superposição e cinemáticas aparen-
tes (Figura 3.16). Na figura 3.17, são apresentadas 
em detalhe as interpretações de quatro áreas bem 
como as imagens geofísicas utilizadas na interpretação, 

Figura 3.14 - Espectro de potência radial médio dos dados de anomalia magnética do DAJ, com a interpretação dos intervalos dos 
números de onda utilizados para a aplicação do filtro gaussiano regional-residual. Estão apresentadas as estimativas das profundidades 

dos topos das fontes, segundo o método de Spector e Grant (1970).
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Figura 3.15 - Fluxogramas de processamento dos dados de anomalia magnetométrica do DAJ para o realce da estruturação magnética 
de fontes intermediárias (regime rúptil-dúctil e litotipos sub aflorantes). Em A) componentes regional-residual, produto final 

combinação binária das imagens residual de fontes magnéticas de profundidade intermediária e rasas; e B) derivadas direcionais, 
produto final composição ternária CMY entre derivadas direcionais Y, Z, X, respectivamente.

sendo essas as imagens de combinação binária entre 
as Passa Banda 2-0,5 km e >0,5 km e de composição 
ternária CMY entre derivadas direcionais em Z, Y e X. 
Segue as descrições das feições:

Domínios magnéticos:
1. Domínio A (DA), domínios magnéticos com 

intensidade moderada a alta, textura rugosa, 
composto internamente por feições lineares 
positivas e negativas muito curtos pareadas, 
atribuídos a classe de Lineamentos 1 (L1), 
que compõem trajetórias anastomosadas a 
dobradas, com direção geral N40E.

2. Domínio B (DB), domínios magnéticos com 
intensidade moderada a baixa, com textura 
lisa, internamente mostra feições anasto-
mosadas, aparentemente atenuadas, com 
direção geral N40E. 

Lineamentos magnéticos:
1. Lineamentos 1 (L1), feições magnéticas line-

ares positivas e negativas muito curtos pare-
adas, que em conjunto desenham trajetórias 
anastomosadas com direção geral N40E; que 
são bem marcadas e caracterizam o DA;

2. Lineamentos 2 (L2), são feições em faixas 
largas de baixa amplitude magnética com 
direção que varia entre N40E e N60E, que 
internamente mostram feições secundárias 
discretas e oblíquas. Apesar de subparalela 
aos L1, é possível observar relação de corte 
entre estas feições. Estão localizadas na por-
ção sul-sudoeste do DAJ;  

3. Lineamentos 3 (L3), são feições retilíneas 
que marcam os limites entre os padrões dos 
DA e DB, constituindo o contato entre esses 
domínios magnéticos;

A B
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1. Lineamentos 4 (L4), feições lineares a faixas 
de largura variável, com intensidade magné-
tica muito alta e que se apresentam prefe-
rencialmente subparalelas aos L1.

2. Lineamentos 5 (L5), lineamentos magnéticos 
longos de alta frequência (rasos), como mos-
tram as imagens de passa banda regionais e 
residual (AM.FP; AM.FI, AM.FR), onde os L5 
são bem marcados na AM.FR (imagens de 
fontes mais rasas), truncando os L1, L2, L3, 
L4, com este último, apresentando desloca-
mentos aparente dextral;

3. Lineamentos 6 (L6), um conjunto de line-
amentos magnéticos de alta frequência 
conjugados (rasos), muito realçados nas 
imagens de residual de profundidade rasas 
e nas derivadas direcionais. São lineamen-
tos longos e retilíneos nas direções N80E e 
N20E, truncam os lineamentos 5;

4. Lineamentos 7 (L7), feições lineares longas e 
contínuas com intensidade magnética muito 
alta com direção N10E, truncam os demais 
lineamentos e que cruzam toda área.

A análise dos dados aeromagnetométricos, geo-
física estrutural das imagens residuais e derivadas 
direcionais (Figura 3.16) definiu domínios e feições 
que integradas a geologia local e contexto geotectô-
nico da área constituem o mapa geofísico estrutural 
do DAJ (Figura 3.18). Nesse mapa são propostos os 
significados geológico e estrutural dessas feições 
geofísicas, essa interpretação é apresentada abaixo 
através das gerações de estruturas:

Geração 1
Foliações anastomosadas com trend geral ENE-

-WSW, caracterizadas pelos lineamentos e domí-
nios magnéticos L1 e DA, respectivamente. Essas 

Figura 3.16 - Lineamentos e domínios magnéticos extraídos e interpretados a partir das imagens de combinação binária entre as Passa 
Banda 2-0,5 km e >0,5 km e de composição ternária CMY entre derivadas direcionais em Z, Y e X. DA, DB: domínio magnéticos e L2, L3, 

L4, L5, L6: lineamentos magnéticos.

A B

C D
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Figura 3.17 - Lineamentos e domínios magnéticos extraídos e interpretados a partir das imagens de combinação binária entre as Passa 
Banda 2-0,5 km e >0,5 km e de composição ternária CMY entre derivadas direcionais em Z, Y e X. DA, DB: domínio magnéticos e L2, L3, 

L4, L5, L6: lineamentos magnéticos.

estruturas são atribuídas e restritas aos litotipos do 
embasamento aflorante, representado pela Forma-
ção Abacaxis, e não aflorante, interpretado sendo 
uma continuação da Crosta Tapajós; 

Geração 2
Zonas de cisalhamento dúcteis à dúcteis-rúpteis 

que ocorrem na porção sul-sudoeste do DAJ, carac-
terizadas pelos lineamentos e domínios magnéticos 
L2 e DA, respectivamente. Essas zonas estão asso-
ciadas às fontes magnéticas profundas. Essas feições 
constituem um feixe de zonas de cisalhamento ENE-
-WSW, que truncam as foliações L1. Essas estruturas 
servem de descontinuidades para intrusão de diques 
e soleiras máficas.

Geração 3
Zonas de cisalhamento e falhas normais com 

direção geral NE-SW, caracterizadas pelos linea-
mentos magnéticos L3, que demarcam o contato 

entre os domínios magnéticos A e B. Essas falhas 
constituem um sistema de horst e graben, com o 
DB sendo o bloco abatido e o DA o bloco soerguido, 
cuja superfície magnética guia é atribuída ao topo 
do embasamento na área.

Geração 4 
Zonas de cisalhamento e falhas N40W normal-

-dextral associadas a fontes magnéticas inter-
mediárias a rasas (regime rúptil a rúptil-dúctil), 
caracterizadas pelos lineamentos magnéticos L5. 
Essas feições estruturais truncam e deslocam corpos 
máficos (L2) e as falhas normais NW-SE (L3).

Geração 5
Falhas e fraturas conjugadas com direção N20E e 

N80E, caracterizadas pelos lineamentos magnéticos 
L6, que truncam as demais estruturas. São trucados 
por diques magnéticos com direção N10E, caracte-
rizados por lineamentos magnéticos L7. 
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3.3. GEOFÍSICA E MINERALIZAÇÕES

O DAJ está localizado numa região de difícil 
acesso e com espesso horizonte de intemperismo, 
o que resulta em poucas e descontínuas exposições 
geológicas. Nesse cenário, a seleção de áreas favo-
ráveis e guias prospectivos para depósitos minerais 
dependem de métodos indiretos de investigação, 
como por exemplo a geofísica aplicada a prospecção 
mineral, uma ferramenta fundamental para espaciali-
zação de informações pontuais de ocorrências mine-
rais, através da caracterização de suas assinaturas 
geofísicas. Os mapas de domínios gamaespectromé-
tricos do DAJ (Figura 3.19) e recortado pelos domí-
nios metalogenéticos (Figura 3.20); Gradiente total da 
anomalia magnetométrica: Zonas de alta intensidade 
magnética (Figura 3.21); Profundidade de fontes mag-
néticas, obtidas pelo método de deconvolução de 
Euler (REID et al., 1990) (Figura 3.22) e de Estruturas 
Geofísicas: feições associadas a prospectos de ouro 

(Figura 3.23). Esse conjunto de mapas geofísicos foi 
especialmente confeccionado   para realçar no DAJ 
anomalias com significado metalogenético, sendo 
as assinaturas das principais ocorrências auríferas 
no DAJ obtidas através da interpretação e integra-
ção desses mapas, que também caracterizaram os 
possíveis controles geológicos e estruturais para o 
sistema mineral desse distrito aurífero (Figura 3.24).

Segue abaixo as principais características utiliza-
das para compor essas assinaturas no DAJ:  

1. Os litotipos que estão associadas às minerali-
zações auríferas são vulcânicas e subvulcânicas 
félsicas, sequências vulcanossedimentares, 
rochas do embasamento (metassedimentares 
e granitos intrusivos) e intrusivas máficas.

2. De maneira geral as unidades geológicas do 
entorno das ocorrências auríferas apresen-
tam domínios gamaespectrométricos enri-
quecidos em potássio; no entanto, a análise 
individual dos domínios metalogenéticos 

Figura 3.18 - Interpretação estrutural dos dados aeromagnetométricos, destacando quatro eventos deformacionais de geração de 
estruturas no DAJ. 
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do DAJ (MELONI; SIMÕES, 2019) mostrou 
importantes diferenças entre os mesmos 
(Figura 3.20). O Domínio Juma, agrupa domí-
nios gamaespectrométricos enriquecidos 
em equivalente tório (domínios 212, 323, 
211); enquanto, os domínios Ema e Acari são 
caracterizados por domínios gamaespectro-
métricos muito enriquecidos em potássio 
(domínios 321, 311, 211).

3. As principais ocorrências auríferas no DAJ 
coincidem com feições com alta intensidade 
magnética, sendo essa informação extraída 
da imagem de gradiente total da anomalia 
magnetométrica (GT.AM, Figura 3.21).

4. As fontes magnéticas, obtidas pela deconvo-
lução de Euler (Figura 3.22), apresentam pro-
fundidades rasas à intermediárias no entorno 
das principais ocorrências auríferas do DAJ. 
Sugerindo que nessas áreas o embasamento 

é mais raso ou ocorrem intrusões de diques 
e soleiras máficas. 

5. No contexto dos domínios metalogenéticos 
do DAJ,   as principais estruturas geofísicas 
(Figura 3.23) têm direção ENE-WSW (L1), 
NE-SW (L2, L3) e NW-SE (L5), com está última 
truncando as primeiras.  

Alteração hidrotermal caracteriza-se pela forma-
ção de associações minerais a partir da interação de 
fluidos mineralizantes com a rocha hospedeira, ou 
diretamente a partir do fluído. É através da altera-
ção hidrotermal que ocorrem variações nas condi-
ções físico-químicas dos fluidos, necessárias para a 
deposição de metais (ROBB, 2005). O mapeamento 
sistemático de processos de alteração hidrotermal 
pode ajudar a indicar áreas com potencial para a 
descoberta de depósitos minerais. 

Para o DAJ, os principais processos de alteração 
descritos são: argilização, hematitização, silicificação, 

Figura 3.19 - Mapa de Domínios aerogamaespectrométricos no Distrito Aurífero do Juma (DAJ). 
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sericitização e subordinada sulfetação. Nesse Distrito, 
as mineralizações são epigenéticas com indicativos 
de níveis epizonais, o que somado a aparente ausên-
cia de metamorfismo regional nas rochas hospedei-
ras, sugere origem magmática hidrotermal para essas 
mineralizações (MELONI; SIMÕES, 2019).   Os tipos 
de alteração mais expressivos no Garimpo Eldorado 
do Juma são argilização e hematitização, ocorrendo 
sericitização em quantidade subordinada (BRITO; 
SILVEIRA; LARIZZATI, 2010; GOULART; SILVA, 2019); 
Enquanto nos garimpos Ema e Guida, e seus correla-
tos, as alterações predominantes são potassificação, 
sericitização e silicificação, essas ocorrências também 
mostram um controle estrutural   mais expressivo 
(MELONI; SIMÕES, 2019).

A sericitização é geralmente caracterizada pela 
transformação de feldspato em mica branca com a 
liberação de íons K+. Assim, as zonas de sericitização 
regional, podem ser identificadas como anomalias 
de potássio. Para avaliar a resposta dessa alteração 
no DAJ, foi gerado o mapa de composição ternária 

RGB para os domínios metalogenéticos (Figura 3.20), 
no qual existe no Domínio Juma concentrações altas   
nos três radioelementos, resultados em tons ciano e 
esverdeados na imagem ternária, uma resposta com 
significativ  o aumento no canal eTh, se comparada à 
resposta do domínio na imagem ternária geral para 
o DAJ, onde esse domínio se apresenta em tons ver-
melhos a magenta. Por outro lado, os domínios Ema 
e Acarí mantêm respostas com tons vermelhos, com 
sensível empobrecimento no canal de equivalente em 
urânico no Domínio Ema, que resulta em pequenas 
manchas em tons amarelos neste domínio.

No domínio Ema, a disposição das anomalias de 
potássio sugere seu controle geológico e estrutu-
ral, atribuído aos milonitos micaxisto, de protólito 
vulcânico, que ocorrem ao longo da zona de cisa-
lhamento Buiuçu (BETIOLLO et al. 2009b), também 
são descritas rochas máficas intrudidas concordante-
mente a zona de cisalhamento, todos esses litotipos 
apresentam-se com intensa alteração hidrotermal 
nos garimpos do Chico Preto e Ema1 (ver capítulo 7).

Figura 3.20 - Mapa de Domínios aerogamaespectrométricos, gerado a partir das leituras gamaespectrométricas apenas nas áreas dos 
Domínios Metalogenéticos do Juma, Ema e Acari. Distrito Aurífero do Juma (DAJ).
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Figura 3.21 - Mapa de Gradiente total da anomalia magnetométrica (GT.AM) no Distrito Aurífero do Juma (DAJ). 

Figura 3.22 - Mapa de Profundidade de fontes magnéticas, obtidas pelo método de Deconvolução de Euler, Distrito Aurífero do 
Juma (DAJ). Parâmetros do cálculo das soluções de Deconvolução de Euler: Índice estrutural 1,0; tamanho de janela de 10 células e 

tolerância de erro 8%.
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Figura 3.23 - Mapa de geofísico estrutural, no Distrito Aurífero do Juma (DAJ). 

Figura 3.24 - Mapa de domínios aerogamaespectrométricos e litotipos associados às mineralizações auríferas no Distrito Aurífero 
do Juma (DAJ). Também mostra zonas com intensidade magnética anômalas positivas; estimativas de profundidade de fontes 

magnéticas e principais estruturas magnéticas associadas às mineralizações.
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4. UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS

O mapeamento geológico das folhas Fazenda Guana-
bara (SB-20-Z-D-III), Mutum (SB-20-Z-B-VI), Ilha Grande 
(SB-21-Y-A-IV), Vila Porto Franco (SB-21-Y-A-V), Vila Apuí 
(SB-21-Y-C-I) e Igarapé Jaburu (SB-21-Y-C-II) foi realizado 
pela composição de uma extensa revisão dos dados de 
projetos anteriores desenvolvidos pela CPRM na região 
(ex.: Aripuanã-Sucunduri, Tapajós-Sucunduri, Zoneamento 
Ecológico-econômico do Vale do Rio Madeira, Rochas 
carbonáticas de Apuí, Informe de Recursos Minerais do 
Distrito Eldorado do Juma, Sumauma-Roosevelt-Mutum) e 
de trabalhos disponíveis na literatura. Após a realização de 
etapas de campo ao longo das rodovias BR-230, AM-174 (e 
vicinais), nos rios Aripuanã, Juma, Camaiú, Sucunduri, dentre 
outros, os dados foram consistidos para o estabelecimento 
de unidades litoestratigráficas, buscando um enfoque no 
controle dos depósitos minerais, principalmente de ouro.

As ferramentas de investigação indireta, como imagens 
SRTM (Shuttle Radar Topography Mission), ALOS-PALSAR, de 
aerogamaespectrometria e aeromagnetometria serviram 
de base para a geração dos mapas geológicos-geofísicos. 
Portanto, para cada unidade litoestratigráfica serão apresen-
tadas as suas principais feições geomorfológicas-geofísicas.

A evolução do conhecimento durante o período do 
projeto, a partir dos dados de campo, litogeoquímicos e 
geocronológicos, possibilitou a descrição de 17 unidades 
litoestratigráficas (Figura 4.1). Destas, destacam-se uma 
unidade metamórfica (Formação Abacaxis) e duas uni-
dades graníticas de idade orosiriana (granitos Chuim e 
Arraia), que são dados litoestratigráficos inéditos para a 
porção sudeste do Amazonas. As unidades sedimentares 
e vulcanossedimentares mais antigas foram estabeleci-
das criteriosamente, pois estas cobrem 80% da área, e 
estão representadas pelo Grupo Colíder e pelas forma-
ções Pedro Sara, Camaiú e Vila do Carmo. A distinção 
das unidades vulcânicas, que também ocupam grande 
parte da área do projeto, foi estabelecida com critérios 
petrográficos e de campo. Um pequeno corpo granítico 
de idade desconhecida foi atribuído à Suíte Igarapé das 
Lontras. As rochas máficas plutônicas e sub-vulcânicas 
relativamente abundantes na área foram incluídas na 
Suíte Mata-matá. Uma unidade sedimentar de relevante 
ocorrência na calha do rio Sucunduri, e de idade ainda 
desconhecida, foi cartografada como Formação Sucun-
duri. As unidades paleozoicas da Bacia do Alto Tapajós 
foram divididas em duas sub-unidades: Membro São 
Benedito e Membro Borrachudo. A Formação Rio das 
Pombas foi reposicionada, agora no Jurássico, devido 

a uma datação de proveniência de zircões detríticos. 
Ao longo da extensão da área do projeto as coberturas 
cenozoicas como as Coberturas detrito-lateríticas, a 
Formação Salva-terra, Terraços Aluviais e Depósitos 
Aluvionares recobrem as unidades mais antigas.

Neste capítulo será dado maior enfoque a unidades 
inéditas, e unidades com relevância em relação às ocorrên-
cias de ouro. Por outro lado, unidades que não possuam 
tamanha relevância em termos de recursos minerais serão 
descritas de forma mais sucinta. Os dados litogeoquími-
cos, quando disponíveis, serão apresentados com as suas 
correspondentes tabelas, assim como os geocronológicos 
com as imagens dos zircões analisados e tabelas de análises 
isotópicas, para que o leitor possa avaliar o trabalho com 
o critério necessário e, se possível, chegar às suas pró-
prias conclusões Apesar do alto grau de detalhe permitido 
pelo mapeamento na escala 1:100.000, muitas dúvidas e 
incertezas ainda devem ser investigadas, e a proposta lito-
estratigráfica deste projeto serve como base para futuras 
críticas, modificações e evolução do conhecimento.

4.1. FORMAÇÃO ABACAXIS (PP3ab)

A Formação Abacaxis (FA) foi designada por Santos et 
al. (2000) para descrever metassiltitos rosados intercalados 
com raras lentes de metarenito e metargilito que ocorrem 
no Garimpo do Abacaxis. Este garimpo dista cerca de 250 
km a leste do município de Apuí. Neste local a sequência 
metassedimentar é subvertical e extremamente intempe-
rizada. Os autores obtiveram, no garimpo do Abacaxis, a 
partir de quatro cristais de zircão, um intercepto na curva 
de concórdia em 1895 ± 9 Ma.  Esta unidade é cortada 
por um granodiorito correlacionado à Suíte Maloquinha 
(1870 ± 4 Ma), portanto limitando sua idade entre 1895 
e 1870 Ma. A deposição dos sedimentos desta unidade e 
dos sedimentos da Formação Sequeiro, cronocorrelata, 
é interpretada como uma bacia de intra-arco (SANTOS et 
al., 2000; SANTOS, 2003).

Na área de estudo esta unidade ocorre no limite entre 
as folhas Ilha Grande (SB.21-Y-A-IV) e Vila Porto Franco 
(SB.21-Y-A-V), na forma de uma faixa levemente alongada 
na direção N-S, a leste do rio Acari, seccionada por zonas 
de cisalhamento de direção NE-SW e falhas indiscriminadas 
de direção NW-SE. Os litotipos observados em campo são 
rochas metamórficas foliadas e dobradas, por vezes com 
alteração intempérica avançada, e nos testemunhos de 
sondagem JED04, JED05 e JED06 da empresa BBX Minerals, 
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Figura 4.1 - Mapa geológico simplificado da área do projeto com as principais unidades litoestratigráficas, suas relações temporais e de 
contato.
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as rochas mostram diversas feições de alteração hidroter-
mal e a alteração intempérica é menos intensa (Figura 4.2). 

Como observado nos testemunhos de sondagem, a 
FA atinge uma profundidade de até ~270m (Figura 4.3) 
e exibe diversas zonas de intensa alteração hidrotermal. 
Nestas zonas ocorre a neoformação de muscovita, biotita, 
feldspato, sericita, clorita, carbonato e ilita.

Macroscopicamente, a FA apresenta uma foliação (Sn) 
sub-vertical (Figura 4.4a) que é realçada em zonas mais 
alteradas, gerando tonalidades no espectro do amarelo 
ao vermelho (Figura 4.4b), e é geralmente cortada por 
veios de quartzo segmentados, escalonados e, por vezes, 
dobrados (Figura 4.4a,b). Microscopicamente, as litologias 
principais da FA são arenitos muito mal selecionados com 

Figura 4.2 - Localização dos furos de sondagem da Empresa BBX MINERALS estudados neste projeto, com a geologia simplificada da 
Folha Ilha Grande.

Figura 4.3 - Perfil geológico N-S com a geologia nos testemunhos JED04, 05 e 06.
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Figura 4.4 - – Feições macro- e   microscópicas da Formação Abacaxis na área de estudo. (A) Porção pouco alterada do metarenito 
mostrando Sn sub-vertical (JED06- 262,2m). (B) Porção mais alterada mostrando a Sn realçada por diferentes tonalidades (JED06- 

263,5m). As setas apontam os veios de quartzo em A e B. (C) Arenito muito mal selecionado com matriz silto-argilosa (grauvaca), JED05 
(41,2m). (D) Contato (seta) entre a FS (abaixo) e o Granito Chuim (acima), JED05 (43m). (E) Detalhe no contato entre o arenito da FS e o 

Granito Chuim, JED05 (41,2m).

matriz silto-argilosa (grauvacas) com grãos angulosos, 
com baixa esfericidade, de quartzo (~70%), feldspatos 
(~25%) e fragmentos líticos (~5%) (Figura 4.4c). Estes 
são cortados por sienogranitos (Figura 4.4 d,e) e ocor-
rem intercalados com rochas de granulação fina (argili-
tos) ricas em sericita (Fig. 4.5a), que mostram zonas de 
deformação plástica mais acentuada (Figura 4.5b). Estas 
rochas são cortadas por apófises de sienogranito (Fig. 

4.5c), que são acompanhadas por venulações ricas em 
quartzo e muscovita (Figura 4.5d).

Na profundidade de ~43 m do testemunho JED05, 
ocorre o contato entre a FA e uma intrusão monzogra-
nítica (Granito Chuim). Em diversas profundidades do 
testemunho JED06 são observadas   apófises graníticas. 
Os contatos com a rocha encaixante variam de retos a 
levemente ondulados, sendo localmente acompanhados 
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Figura 4.5 - Feições macro- e   microscópicas da Formação Abacaxis na área de estudo. (A) Detalhe em lâmina da orientação 
preferencial da sericita na matriz da rocha (JED06, 138m). (B) Porção com deformação plástica mais acentuada (JED04, 154m). (C) Dique 
sienogranítico com aproximadamente 7 cm de espessura cortando a rocha encaixante com contatos retos (JED06, 297m). (D) Vênula de 

quartzo e muscovita próximo ao contato de uma apófise granítica (JED06, 289m).

por alteração hidrotermal da rocha encaixante, na forma 
de vênulas de quartzo, feldspato e muscovita. 

Interpretações
A FA é composta por rochas metassedimentares 

de baixo grau apresentando alteração hidrotermal e 
é interpretada como uma unidade mais antiga que os 
granitos que a seccionam. Estas feições são indicativas 
de que esta unidade pode ser correlata às unidades 
metassedimentares (Fm. Sequeiro) atribuídas a ambientes 
de arco no sudoeste do estado do Pará por Santos et al. 
(2000) e Vasquez et al. (2017). 

4.2. GRANITOS CHUIM (PP3γch) E ARRAIA 
(PP3γar)

Duas novas unidades litoestratigráficas são propostas 
neste trabalho: Granitos Chuim e Arraia. O Granito Chuim 
é um corpo granítico com cerca de 110 km² orientado 

aproximadamente na direção N-S. Em área, ele ocorre 
dominantemente (>98%) na folha Ilha Grande (SB.21-
-Y-A-IV) e subordinadamente (<2%) na folha Vila Porto 
Franco SB.21-Y-A-V. 

Os afloramentos são esparsos e as melhores expo-
sições ocorrem em profundidade, e podem ser obser-
vadas nos testemunhos de sondagem da empresa BBX 
Minerals, onde atinge 60m de espessura no testemu-
nho JED05. Petrograficamente é classificado como um 
monzogranito porfirítico grosso, de coloração creme 
a rosada e com 3% a 5% de minerais máficos (Figura 
4.6a,b). Os fenocristais são de K-feldspato pertíticos 
com geminação tipo carlsbad (Figura 4.6c), e localmente 
apresentam textura granofírica nas bordas. No interior 
dos cristais maiores ocorrem inclusões de alguns cris-
tais anédricos de plagioclásio e biotita cloritizada. O 
plagioclásio ocorre na forma de cristais anédricos com 
geminações albita e periclínio e, localmente, são zona-
dos e apresentam intensa sericitização. O K-feldspato 
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Figura 4.6 - Texturas macro e microscópicas do Granito Chuim. (A) Monzogranito porfirítico rosado com matriz grossa. (B) 
Monzogranito porfirítico com matriz grossa rica em plagioclásio, quartzo e biotita (<5%). (C) Cristais subédricos de K-feldspato (K-f), por 

vezes micropertítico (K-f-p) e quartzo (Q) intersticial. (D) Destaque para formas reliquiares de biotita (Bt) parcialmente cloritizada (Cl) 
entre cristais de K-feldspato e quartzo.

da matriz ocorre na forma subédrica, com geminação 
do tipo carlsbad. A seritização nestes cristais gera local-
mente cristais de muscovita. O quartzo é subédrico a 
anédrico e localmente intercrescido com K-feldspato. A 
biotita ocorre como cristais subédricos em aglomerados 
intergranulares e é reliquiar, pois aparece quase total-
mente cloritizada (Figura 4.6d). Está frequentemente 
intercrescida com epídoto e muscovita, e apresenta 
frequentes inclusões de minerais opacos.

O Granito Arraia está localizado na margem esquerda 
do rio Sucunduri, e aflora em alguns locais no leito do 
igarapé homônimo. Este corpo possui uma orientação 
aproximada no sentido N-20°30°W, e ocupa uma área 
aproximada de 30 km², inteiramente na folha Vila Porto 
Franco (SB.21-Y-A-V), sendo parcialmente coberto pelas 
rochas sedimentares da Formação Sucunduri. 

As principais feições deste granito são a textura 
porfirítica com esparsos megacristais de K-feldspato 
(<5 cm) com textura rapakivi, representada por cristais 
esféricos de K-feldspato  manteados por plagioclásio. 
(Figura 4.7a). A matriz do granito é grossa, com quartzo, 
K-feldspato, plagioclásio, biotita e muscovita. Também são 
comuns enclaves máficos microgranulares com formas 

irregulares (Figura 4.7b), ricos em biotita. Os fenocristais 
de K-feldpatos são anédricos, parcialmente saussuriti-
zados e os demais cristais como quartzo, muscovita e 
biotita tendem a ocorrer anédricos e intergranulares 
(Figura 4.7c). Este último, assim como no granito Chuim, 
ocorre dominantemente substituído por clorita (Figura 
4.7d). Em alguns locais o Granito Arraia é afetado por 
zonas de alteração hidrotermal e cataclase, que geraram 
brechas cataclásticas onde os cristais de quartzo são 
preservados e os demais minerais de origem magmática 
são transformados em sericita, clorita e cabonato (Figura 
4.7e). Em algumas porções a alteração é acompanhada 
por fragmentação, a qual gerou brechas cataclásticas 
com fragmentos angulosos de quartzo e K-feldspato 
inferiores a 5 mm cimentados por fragmentos inferiores 
a 0,5 mm (Figura 4.7f).

Classificação modal e litogeoquímica
Com base na análise visual modal de quatro amostras 

dos dois granitos estudados, eles são classificados no 
diagrama Q-A-P (STRECKEISEN, 1967) como monzogra-
nitos (Figura. 4.8). O Granito Chuim é um pouco mais 
empobrecido em quartzo (~26-27 %) e em minerais 
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máficos (5-7%) em relação ao Granito Arraia (29-31%, 
~10%, respectivamente). 

Análises litogeoquímicas foram realizadas em duas 
amostras do Granito Chuim (JED005 e RE-14) e uma 
amostra do Granito Arraia (PB-40).  Os dados foram 

Figura 4.7 - Texturas macro- e  microscópicas do Granito Arraia. (A) Textura porfirítica com matriz grossa e viborgito em destaque 
(seta). (B) Enclave máfico microgranular com forma irregular. (C) Textura porfirítica com fenocristais subédricos de K-feldspato 

saussuritizados. Quartzo, muscovita e biotita são anédricos e intergranulares. (D) Cristais anédricos de biotita cloritizada. (E) Cristais 
muito finos de sericita, clorita e carbonato, envolvendo cristais de quartzo magmáticos, gerados por alteração hidrotermal. (F) Brecha 

cataclástica constituída por fragmentos angulosos de quartzo e feldspato de diversos tamanhos.
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comparados com análises de granitoides das suítes 
Matupá (MOURA; BOTELHO, 2002; SILVA et al., 2014), 
do norte do Mato Grosso, e Maloquinha e Parauari 
(COUTINHO, 2008; VASQUEZ et al., 2017),  do sudo-
este do Pará.
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As amostras analisadas possuem teores de SiO2 entre 
70,1 e 72,9% em peso para valores de K2O+Na2O entre 
7,5 e 7,9% e razões K2O/Na2O de 1,6 a 1,9 (Tabela 4.1). No 
diagrama R1-R2 (DE LA ROCHE et al., 1980) as amostras 
do granito Chuim são classificadas como granitos, já a 
amostra do granito Arraia plota na linha entre granitos 
e granodioritos, devido ao seu maior conteúdo de CaO 
(1,91%) em relação às demais amostras (<0,66%). Esta 
tendência também é observada nos granitoides da Suíte 
Matupá (Figura 4.9a). No diagrama A/NK versus A/CNK 
(Shand, 1943) as amostras mostram afinidade peralu-
minosa, assim como a maioria das suítes utilizadas para 
comparação (Figura 4.9b), excetuando-se as unidades 1 
e 2 da Suíte Parauari de Vasquez et al. (2017). O caráter 
altamente peraluminoso da amostra JED005-101m pode 
indicar lixiviação de Ca, Na, K ou enriquecimento de Al 
por processos de alteração hidrotermal.

No diagrama de SiO2 versus (Na2O+K2O-CaO) de Frost 
et al. (2001) modificado de Peacock (1931) as amostras 
caem entre o campo cálcio-alcalino e álcali-cálcico (Figura 

4.9c). E no diagrama SiO2 versus FeOt/(FeOt/MgO) de 
Frost e Frost (2011) as amostras plotam no campo dos 
granitoides magnesianos, assim como amostras da Suíte 
Matupá de Moura e Botelho (2002) (Figura.4.9d).

As razões CaO/(FeOt+MgO+TiO2), entre 0,09 e 0,36, e 
Al2O3/(K2O/Na2O), entre 6,78 e 8,71 indicam que as amos-
tras têm afinidade com granitoides do tipo-A oxidados 
(DALL’AGNOL; OLIVEIRA, 2007). Entretanto, nos diagramas 
da razão Ga/Al versus elementos pouco móveis (Zr, Y) 
(WHALEN; CURRIE; CHAPPEL, 1987), as amostras plotam 
no campo dos granitos do tipo I e S, e acompanham o 
padrão dos granitoides da Suíte Matupá (Figura 4.10a,b). 
No diagrama Y+Nb versus Rb, de Pearce (1996), as amos-
tras plotam no campo dos granitos pós-colisionais, assim 
como a maioria das suítes comparadas (Figura 4.10c).

Quando os elementos-traço são normalizados pelo 
manto primitivo de Wood et al. (1979), as amostras 
mostram leves anomalias negativas de Ba, Ta-Nb, Sr e 
P, com uma anomalia negativa de Ti mais acentuada 
(Figura 4.11a,b,c). As anomalias de Ba e Sr sugerem o 

Figura 4.8 - Classificação modal por estimativa visual no diagrama QAP (Streckeisen, 1967) das amostras dos granitos Chuim e Arraia. 
M=porcentagem de máficos.
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AMOSTRA PB-40 RE-14 JED005

UNIDADE G.ARRAIA G.CHUIM G.CHUIM

LITOLOGIA monzogranito monzogranito monzogranito

SiO2 70.10 72.80 72.90

Al2O3 14.40 14.70 14.40

Fe2O3 4.83 2.94 4.31

MnO 0.08 0.08 0.08

MgO 1.08 0.65 0.73

CaO 1.91 0.66 0.40

Na2O 2.94 2.93 2.55

K2O 4.86 5.00 5.04

TiO2 0.43 0.28 0.29

P2O5 0.09 0.12 0.09

P.F. 1.10 0.78 1.43

Total 99.73 99.16 98.80

Rb 222.40 304.50 259.50

Sr 154.30 148.40 77.70

Ta 1.03 0.71 1.16

Th 16.80 14.00 14.30

U 7.11 5.03 4.22

Zr 164.80 220.80 130.70

Hf 4.47 5.91 4.72

Nb 11.13 12.20 11.59

Y 34.25 31.52 31.33

Ga 16.70 17.40 14.60

Ba 1059.00 580.00 674.00

La 37.50 30.00 24.40

Ce 71.80 62.60 49.10

Pr 8.77 6.90 5.53

Nd 32.40 25.80 19.60

Sm 6.10 5.00 4.40

Eu 0.91 0.81 0.67

Gd 5.51 4.76 4.52

Tb 0.84 0.85 0.76

Dy 5.00 5.27 4.81

Ho 1.13 1.11 1.09

Er 4.54 4.60 4.38

Tm 0.55 0.58 0.55

Yb 4.40 4.00 4.70

Lu 0.63 0.61 0.56

Ce+Yb+Nb+Zr 250.13 299.60 195.09

K2O/Na2O 1.65 1.71 1.98

FeOt/(FeOt/MgO) 0.78 0.82 0.82

CaO/(FeO+MgO+TiO2) 0.36 0.17 0.09

Al2O3/(K2O/Na2O) 8.71 8.03 6.78

10^Ga/Al 2.19 2.40 2.06

Eu/Eu* 0.51 0.48 0.46

La/Yb(N) 5,05 7,43 4,44

La/Sm(N) 3,77 3,86 3,48

Eu/Yb(N) 0,57 0,76 0,51

Tabela 4.1 -  Análises de geoquímica de rocha total para amostras dos granitos Chuim e Arraia. Elementos maiores em % 
em peso. Elementos-traço em ppm.
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fracionamento de plagioclásio, já a anomalia de P é rela-
cionada ao fracionamento de apatita. Anomalias de Ta-Nb 
são mais comumente associadas ao fracionamento de 
anfibólios ou da retenção destes elementos em proces-
sos de subducção (KELEMEN; SHIMIZU; DUNN, 1993). Os 
padrões dos elementos nestes diagramas são muito mais 
próximos aos padrões da Suíte Matupá, embora esta apre-
sente anomalia positiva de U (Figura 4.11a). Em relação às 
outras suítes os padrões também são similares, no entanto, 
a dimensão das anomalias é diferente (Figura 4.11b,c).

Os elementos terras raras (ETRs) normalizados pelo 
condrito de Boynton (1984) mostram um forte fraciona-
mento de ETRL e moderado em ETRP, com uma razão La/
Yb(N) = 4,4-7,4. O enriquecimento em ETRs leves é expresso 
pela razão La/Sm(N) de 3,4-3,8 e para os ETRs pesados 
ocorre uma inclinação positiva, com Eu/Yb(N)=0,51-0,57.  
As anomalias negativas de Eu são expressas por Eu*/Eu(N) 
entre 0,45 e 0,50. O padrão dos ETRs leves e a dimensão 
das anomalias de Eu são similares aos granitos da Suíte 
Matupá (Figura 4.11d), no entanto o padrão dos ETRs 

Figura 4.9 - Classificação geoquímica das amostras dos granitos Chuim e Arraia nos diagramas (A) R1-R2 de De La Roche et al. (1980), 
(B) A/CNK versus A/NK de Shand (1943), (C) SiO2 versus (Na2O+K2O-CaO) de Frost et al. (2001) modificado de Peacock (1931), e (D) SiO2 

versus FeOt/(FeOt/MgO) de Frost e Frost (2011).

A B C
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Figura 4.10 - Diagramas de discriminação tectônica para as amostras dos granitos Chuim e Arraia. (A, B) 10000*Ga/Al versus Zr e Y, 
respectivamente (WHALEN; CURRIE; CHAPPEL, 1987). (C) Y+Nb versus Rb (PEARCE, 1996).

pesados é mais coerente com as análises de Silva et al. 
(2014) em relação aquelas de Moura e Botelho (2002). 
Comparativamente à Suíte Maloquinha (Figura 4.11e), as 
anomalias negativas de Eu das amostras deste projeto 
são muito mais moderadas, tanto em relação às amostras 
de Coutinho (2008), quanto em relação às amostras de 
Vasquez et al. (2017). Em relação às amostras da Suíte 
Parauari, os padrões também são similares, assim como 
as anomalias de Eu (Figura 4.11f).

Geocronologia
Análises geocronológicas (U-Pb/LA-ICP-MS) foram 

realizadas nas amostras RE-14 (Folha Ilha Grande) que 
representa o Granito Chuim e PB-40 para o Granito 
Arraia (Folha Vila Porto Franco). Os dados analíticos 
estão apresentados nos anexos 4.2a e 4.2b.

Os cristais de zircão do Granito Chuim (amos-
tra RE-14) são dominantemente prismáticos, bem 
formados, com zonações concêntricas e, em parte, 
fragmentados. O tamanho varia de 100 a 400µm, 
com razões de forma 2/1 (Figura 4.12a). As razões 
Th/U variam entre 0,49 e 2,8 nos zircões utilizados 
para o cálculo da concórdia, e entre 0,5 e 4,9 nos 
zircões considerados como herdados. O diagrama de 
concórdia, composto por 09 cristais forneceu idade 
de 1855,1±6,4 Ma (Figura 4.12b), considerada como 
idade de cristalização da rocha, embora 11 cristais 
forneçam uma idade de discórdia da ordem de 1991 
Ma, que pode ser considerada como idade de herança.

O Granito Arraia (amostra PB-40) contém zircões 
prismáticos, com razões de forma de 1/1 e 2/1, geral-
mente com zonações concêntricas, porém alguns estão 
fragmentados. O tamanho varia entre 100 e 250 µm 

(Figura 4.12c). Apenas três zircões concordantes serviram 
para o cálculo da idade de cristalização da rocha que 
foi de 1837,8 ± 9,6 Ma (Figura 4.12d), os quais possuem 
razões Th/U entre 1,6 e 2,1. Outros 28 zircões forneceram 
resultados muito discordantes e não foram utilizados no 
cálculo da idade. 

Interpretações
De acordo com a classificação de Barbarin (1999), 

o granito Chuim apresenta características do tipo 
MPG (leucogranitos sem anfibólio e com A≥CNK). Já 
ambos os corpos graníticos mostram afinidade com 
o tipo KCG (leucogranitos com fenocristais de K-fel-
dspato, biotita>muscovita, enclaves máficos comuns, 
teores médios de CaO, K2O=~5%, K2O>Na2O, FeOt/
FeOT+MgO>0,8), as quais prevalecem. Segundo o autor, 
granitos do tipo KCG estão geralmente associados com 
granitoides peraluminosos e são abundantes em plútons 
dos cinturões Caledonianos nas Ilhas Britânicas e Hercinia-
nos no oeste da Europa. Granitos KCG são cálcio-alcalinos 
de origem mista, com componente crustal dominante 
em relação à componente mantélica. Sua ambientação 
tectônica está relacionada com fases de relaxamento, 
durante períodos pós-orogênicos. Também podem estar 
associados a granitos peralcalinos (PAG) em bacias de 
back-arc e em áreas onde crátons antigos estão envolvi-
dos em extensão regional e podem ser bons indicadores 
de maiores mudanças em regimes tectônicos.

Chappell, Bryant e Wyborn (2012) propõem que gra-
nitoides peraluminosos do tipo-I podem estar associados 
com a fusão desidratada de rochas mais máficas sob 
pressões abaixo do campo de estabilidade da granada, 
onde anfibólio e biotita fundem incongruentemente para 
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Figura 4.11 - Padrões de elementos-traço e terras-raras das amostras dos granitos Chuim e Arraia e comparações com as suítes 
Matupá, Maloquinha e Parauari. (A, B, C) Elementos-traço normalizados pelo manto primordial de Wood et al. (1979). (D,E,F) Elementos 

terras-raras normalizados pelo condrito de Boynton (1984). 
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gerar piroxênios. O excesso de Al é incorporado no líquido 
félsico, e resulta na geração de fusões peraluminosas. 

Na Província Tapajós-Parima (SANTOS et al., 2006) 
ou Ventuari-Tapajós (TASSINARI; MACAMBIRA, 2004), os 
granitoides de 1,88-1,87 Ga da Suíte Parauari e Matupá são 
considerados por Santos et al. (2004) e Silva et al. (2014) 
como parte de um arco magmático de origem continental. 
Para Vasquez, Ricci e Klein (2002) os eventos cálcio-alcalino 
de alto K e alcalinos das suítes Parauari e Maloquinha esta-
riam relacionados a um estágio pós-colisional em relação 
a colisão do Arco Magmático Cuiú-Cuiú. O relaxamento e 
extensão pós-colisional teria causado um soerguimento 
do manto astenosférico com subsequente underplating 
de magmas básicos na base da crosta, o que desencadeou 
refusão crustal da crosta superior. Apesar das rochas da 
Suíte Parauari serem dominantemente metaluminosas, 
este modelo de refusões de rochas máficas no Arco Cuiú-
-Cuiú gerou rochas mais potássicas, o que é explicado 
pelos modelos de Barbarin (1999) e Chappell, Bryant e 
Wyborn (2012). Esse modelo converge com o de Moura & 
Botelho (2002), o qual sugere origem cálcio-alcalina para 

o Granito Matupá, gerado em ambiente pós-colisional, 
em condições de elevada fugacidade de oxigênio e sob 
pressões entre 3,3 e 3,5 kbar (~12 km de profundidade). 

Apesar de serem ligeiramente mais jovens (~1,85-1,83 
Ga), os granitos Chuim e Arraia possuem maior afinidade 
mineralógica (+biotita, -anfibólio) e geoquímica (tipo-I, pera-
luminosos) com a Suíte Matupá (~1,87 Ga), do que com as 
suítes Parauari (+anfibólio, metaluminosa, ~1,88-1,87 Ga) 
e Maloquinha (+anfibólio, tipo-A, pronunciada anomalia 
negativa de Eu, 1,88 Ga). Sua evolução pode ser comparada 
com a apresentada por Moura e Botelho (2002), mas neces-
sita de dados de química mineral e geoquímica isotópica 
para essa confirmação. Por fim, o granito Chuim serve de 
balizador para a idade da Formação Abacaxis na área de 
estudo, que deve ser mais antiga que 1855 Ma.

4.3. GRUPO COLÍDER (PP34αc)

Nas regiões norte do Mato Grosso, sudoeste do 
Pará e sudeste do Amazonas, uma faixa alongada na 
direção NNW-SSE é dominada por rochas vulcânicas 

Figura 4.12 - Diagrama concórdia da amostra do Granito Chuim (A, B) e amostra do Granito Arraia (C, D), a partir das imagens de 
catodoluminescência e diagramas isocrônicos das amostras.
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félsicas e subordinadamente máficas a intermediárias. 
Esta área se estende desde o município de Peixoto 
de Azevedo (MT) a leste, até a região de Apuí (AM), a 
noroeste, bordejada e localmente encoberta por rochas 
paleozoicas da Bacia do Alto Tapajós. Estas rochas 
vulcânicas foram primeiramente relacionadas com os 
grupos Uatumã (OLIVEIRA; LEONARDOS, 1940; SILVA 
et al., 1980) e Iriri (FORMAN et al., 1972; BIZINELLA et 
al., 1980; PINHO et al., 2001). 

A primeira descrição de rochas vulcânicas na área do 
presente projeto foi realizada por Almeida e Nogueira 
Filho (1959), com o reconhecimento do quartzo-pórfiro 
do Aripuanã, no rio homônimo.  Os autores descreve-
ram uma rocha vulcânica com laminação mergulhando 
20° para NNE, constituída por fenocristais de quartzo, 
ortoclásio, andesina e biotita cloritizada.  

Liberatore et al. (1972) agruparam as rochas vulcâ-
nicas ácidas em uma unidade denominada “Efusivas Áci-
das”, estendendo a área de ocorrência para os rios Juma, 
Roosevelt, Guariba, Buiuçú, Urucu e Sucunduri.  Nessas 
áreas foram reconhecidos riolitos (quartzo-pórfiros), 
tufos, ignimbritos, aglomerados vulcânicos e riodacitos.  
Bizinella et al. (1980) também identificaram variedades 
de vulcânicas ácidas a intermediárias das regiões dos 
rios Tapajós e Sucunduri.

Os primeiros dados geocronológicos para a o Grupo 
Colíder foram obtidos pelo método Rb-Sr em rocha total 
entre os rios Teles Pires e Aripuanã, onde Basei (1977) 
descreveu riodacitos, dacitos, riolitos e tufos, nos quais 
obteve uma idade isocrônica de 1561 ± 38 Ma. Iwanuch 
(1982) obteve uma idade de 1688 ± 23 Ma em vulcâni-
cas ácidas do rio Juruena e 1641 ± 14 Ma para litotipos 
similares aflorantes no Domo do Sucunduri (Tabela 4.2).

Idades de cristalização pelo método U-Pb em zircões 
foram obtidas no norte do Mato Grosso, com valores 
de 1786 ± 17 Ma (LACERDA FILHO et al., 2001) para um 
riolito próximo à Paranaíta, e 1781 ± 8 Ma em um riolito 
porfirítico aflorante na rodovia MT-320 (amostra GM-80), 
no município de Nova Santa Helena-MT (SOUZA; FRASCA; 
OLIVEIRA, 2005). A partir desta idade,   Souza, Frasca e 
Oliveira (2005) propuseram a Suíte Colíder para rochas 
vulcânicas e granitoides de granulação fina. Nesta por-
ção do Mato Grosso foram descritas rochas vulcânicas 
intermediárias a ácidas, intercalação de derrames, rochas 
piroclásticas e sedimentos arenosos e pelíticos. A afini-
dade geoquímica das rochas vulcânicas foi definida como 
cálcio-alcalina de alto-K (MORETON; MARTINS, 2005), 
por meio dos diagramas K2O versus SiO2 (RICKWOOD, 
1989) e AFM (IRVINE; BARAGAR, 1971). 

Na região limítrofe entre os estados do Mato Grosso 
e Amazonas, na localidade do garimpo do Moriru, Pinho 
et al. (2001) descreveram em testemunhos de sonda-
gens lavas ácidas com fácies coerente e autoclástica, 
depósitos de fluxo piroclástico ricos em púmices e 

cristaloclastos (ignimbritos ricos em cristais) e tufos 
de queda. Conglomerados vulcanogênicos, arenitos 
imaturos tufáceos e basaltos ocorrem intercalados 
com as rochas ácidas. 

As unidades de corrente de densidade piroclástica pos-
suem 20 a 150 m de espessura, com 80% de plagioclásio, 
10% de quartzo e 10% de K-feldspato, e forneceram uma 
idade obtida pelo método Pb-Pb em zircões de 1801 ± 11 
Ma, recalculada para 1778 ± 6 Ma por Pinho et al. (2003), 
que também apresentou idades de 1774 ± 2 Ma e ~1775 
Ma. Os tufos de queda possuem 10 a 20 m de espessura, os 
riolitos efusivos possuem entre 20 a 150 m, com fenocris-
tais de quartzo e K-feldspato, e idades de cristalização de 
1770 ± 8 Ma. Os corpos tabulares de basaltos intercalados 
com rochas sedimentares vulcanogênicas atingem 20 m 
de espessura e forneceram idades Pb-Pb em zircões de 
1764 ± 3 e 1780 ± 3 (Figura 4.13). Estudos isotópicos de 
Sm-Nd fornecidos por Pinho et al. (2003) mostram idades 
modelo TDM entre 2,16 e 2,02 Ga e ƐNd (para 1,75 Ga) 
entre +0,1 e +10,7 para as rochas máficas, e entre -0,9 e 
-0,2 para as rochas félsicas (Figura. 4.13). 

Próximo do município de Aripuanã (MT), Neder et al. 
(2002) descreveram tufos e lápili tufos ricos em cristais 
e cinza, com estruturas de fluxo,  além das rochas piro-
clásticas, riolitos e riodacitos maciços, juntamente com 
camadas centimétricas de chert e derrames de basaltos. 
As rochas félsicas possuem altas razões K2O/Na2O e são 
metaluminosas a peraluminosas com coríndon normativo. 
Os basaltos possuem afinidade geoquímica toleítica. Uma 
idade de 1762 ± 6 Ma foi obtida na mesma área para o 
Dacito Massaranduba. 

Barros et al. (2009) sugere  m que a afinidade geoquí-
mica dos basaltos de Moriru é toleítica continental, e das 
rochas plutônicas e vulcânicas félsicas não-deformadas 
como similares ao tipo-A, originadas de fontes modifi-
cadas por subducção, relacionando-as a períodos pós-
-orogênicos e pós-colisionais.

Na área entre os municípios de Juína e Juruena (MT) 
Batata, Leite e Sousa (2008) relacionou rochas piroclás-
ticas como tufos suportados por matriz cinerítica ou 
por cristais ao Grupo Roosevelt. Geoquimicamente as 
rochas são riodacitos, dacitos e riolitos metaluminosos 
a peraluminosos, seguindo um trend do tipo-I ao tipo-A 
nos diagramas que envolvem a razão Ga/Al e com pro-
porções de elementos-traço compatíveis com ambientes 
pós-colisionais.

Entre os municípios de Guarantã do Norte e a Serra 
do Cachimbo, Santos et al. (2019) descreveram três 
unidades para o GC: 

1. Inferior – composta por ignimbritos soldados 
hemicristalinos e ricos em cristais subsolvus, 
ignimbritos ricos em lápili acrescionário e tufos 
estratificados; 
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Tabela 4.2 -  Sumário das análises geocronológicas e isotópicas obtidas para o Grupo Colíder e unidades cronocorrelatas.

Unidade Estado Localização Rocha Idade(Ma) εNd TDM(Ga) Ref.

Vulcânicas Teles Pires Mato Grosso Rio Aripuanã Dacito cataclástico 1561±38¹ - - a

Amazonas Domo do Sucunduri Multiamostra 1641±14¹ - - b

Amazonas Rio Juruena Multiamostra 1688±23¹ - - b

Formação Iriri Mato Grosso Juruena - 1586±36¹ - - c

Dacito Roosevelt Mato Grosso Rio Roosevelt Dacito 1740±8³ - - d

Suíte Colíder Mato Grosso NW de Paranaíta Riolito pórfiro 1786±17³ - - e

Grupo Iriri Amazonas Moriru Ignimbrito riodacítico 1801±11*² -0,7 2,16 f

Grupo Iriri Amazonas Moriru Basalto 1848±9² +0,1 2,10 f

Dacito Massaranduba Mato Grosso Aripuanã Dacito 1762±6² - - g

- Amazonas Moriru Riolito maciço 1770±8² - - h

- Amazonas Moriru basalto 1764±3/1780±3² +1,3 2.16 h

- Amazonas Moriru Ignimbrito 1775² (idade ap.) - - h

- Amazonas Moriru Ignimbrito 1774±2² -0,9 2,14 h

- Amazonas Moriru Ignimbrito riodacítico 1778±6² - - h

- Amazonas Moriru riolito - -0,2 2,11 h

- Amazonas Moriru gabro - +10,7 n.d. h

- Amazonas Moriru basalto - +1,5 2,02 h

Suíte Colíder Amazonas Nova Santa Helena Riolito pórfiro 1781±8⁴ - - i

Grupo Colíder Amazonas Rio Buiuçu (afl. Ari-
puanã) Riodacito 1806±8³ - - j

Grupo Colíder Amazonas - Riolito - +2,00 1,94 j

Grupo Colíder Amazonas - Riolito - +0,62 2,06 j

Grupo Colíder Amazonas - Ignimbrito riolítico - -1,07 2,22 j

Grupo Colíder Amazonas - - 1825±14³ - - k

Grupo Colíder Mato Grosso Serra do Cachimbo reoignimbrito 1757±14⁴; 1810±14⁴ - - l

Grupo Colíder Mato Grosso Guarantã do Norte ignimbrito 1792±14⁴ - - m

Grupo Colíder Mato Grosso riolito 1810±9⁵ - - n

Grupo Colíder Amazonas Vicinal  Ema Lápili-tufo 1781+15/-21⁵ - - o

Grupo Colíder Amazonas Igarapé Jatuarana Lápili-tufo 1814±9⁵ - - o

¹Rb-Sr; ²Pb-Pb; ³U-Pb(SHRIMP); ⁴U-Pb(indefinido); ⁵U-Pb(LA-ICP-MS)

*idade considerada como herança

a-Basei (1977); b-Iwanuch (1982); c-Silva et al. (1980); d-Santos et al. (2000); e-Lacerda Filho et al. (2001); f-Pinho et al. (2001); g-Neder 
et al. (2002); h-Pinho et al. (2003); i-Moreton e Martins (2005); j-Almeida; Costa e Oliveira (2016); k-Oliveira e Lira (2019); l-Bini et al. (2015); 
m-Silva et al. (2018); n-Santos et al. (2019); o-este projeto.
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2. Intermediária – arenitos vulcanogênicos estra-
tificados e subordinados pelitos com mergulho 
~20° para NW; e 

3. Superior – traquitos e riolitos efusivos hypersol-
vus com ignimbritos reomórficos. Estas unidades 
possuem afinidade geoquímica metaluminosa a 
peraluminosa, comparável a magmas do tipo-A2. 
Um riolito da sucessão inferior forneceu uma 
idade U-Pb (LA-ICP-MS) de 1810 ± 9 Ma.

No Amazonas a nomenclatura de Grupo Colíder (GC), 
proposta por Lacerda Filho et al. (2001) foi adotada por 
Reis (2006) para nomear as rochas vulcânicas ácidas des-
critas por Almeida e Nogueira Filho (1959), Liberatore et 
al. (1972) e Bizinella et al. (1980). Almeida; Costa e Oliveira 
(2016) separaram três fácies do vulcanismo do GC na área 
da Folha Sumaúma: fácies dacítica, riolítica e traquítica-
-riolítica. Os autores concluíram que, de um modo geral, 
o vulcanismo GC nesta área possui afinidade geoquímica 
cálcio-alcalina de alto-K metaluminosa a peraluminosa, e 
associam o vulcanismo a um ambiente de arco magmático.  
No rio Buiuçu, um riodacito forneceu uma idade de 1805 

± 8,4 Ma. No igarapé das Lontras os autores obtiveram 
duas populações de idades concordantes para uma rocha 
vulcânica, uma de 1754 ± 6,4 Ma e outra de 1797,5±7,6 
Ma, e associaram com a Suíte Igarapé das Lontras. 

As rochas do GC afloram em uma ampla área no 
sudeste do Amazonas, superior a 5.000 km², principal-
mente na porção sudeste, nos rios Sucunduri, Acari, Buiuçu, 
Aripuanã e igarapé Jatuarana. Na região do Distrito Juma, 
sua ocorrência é limitada por falhas de direção N40-60°E 
e N40-50°W, que marcam o contato desta unidade com as 
formações Pedro Sara, Camaiú e Vila do Carmo, além do 
Grupo Alto Tapajós.  Na área do projeto esta unidade aflora 
mais expressivamente nas folhas Vila Apuí (SB.21-Y-A-V) e 
Igarapé Jaburu (SB.21-Y-C-II). Os afloramentos do GC são 
geralmente na forma de campos de matacões e blocos, 
ravinas em leitos de drenagens e, subordinadamente, em 
garimpos de ouro próximos às vicinais de Apuí.

Descrições de projetos anteriores (LIBERATORE et 
al., 1972; BIZINELLA et al., 1980); ALMEIDA; COSTA; OLI-
VEIRA, 2016) mostram que no sudeste do Amazonas as 
rochas do GC são dominantemente félsicas, de forma 

Figura 4.13 - Perfis estratigráficos do Grupo Colíder na região do garimpo do Moriru, intercalação de rochas vulcânicas máficas e 
félsicas com rochas sedimentares vulcanogênicas. As idades Pb-Pb em zircão, valor de ƐNd e idades TDM são apresentadas nas posições 

originais (modificado de BARROS et al., 2009).
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que as ocorrências de basaltos são identificadas apenas 
em testemunhos de sondagem na região do rio Moriru 
(Pinho et al., 2001).  Nos rios Aripuanã, alto Acari e Buiuçu 
dominam lápili-tufos de composição riolítica com 40-60% 
de fenocristais e cristaloclastos de quartzo, K-feldspato 
(hypersolvus), óxidos de Fe-Ti e plagioclásio, em ordem 
de abundância (Figura. 4.14a,b). Os fenocristais ocorrem 
moderadamente a intensamente quebrados, com des-
membramento de cristais de ~2-5 mm em fragmentos 
inferiores a 1 mm. Alguns cristaloclastos de quartzo e 
feldspato possuem texturas de corrosão e embainhamento 
(Figura. 4.14c). A mineralogia varietal é formada por bio-
tita (3%-5%) geralmente cloritizada (Figura. 4.14d) com 
acessórios como zircão e alanita (Figura. 4.14e). A matriz 
destas rochas é micro- a criptocristalina, onde fragmentos 
de cristais estão imersos em uma mesóstase quartzo-
-feldspática. Esta matriz mostra texturas vitroclásticas 
(eutaxíticas e parataxíticas) preservadas (Figura. 4.14f). 

Rochas de composição modal dacítica (fenodacitos) 
ocorrem principalmente ao longo do igarapé Jatuarana, 
afluente do rio Sucunduri. Nestas rochas o plagioclásio é 
dominante em relação aos K-feldspatos, frequentemente 
com texturas do tipo sieve (Figura. 4.14g), e fenocristais 
de quartzo também são abundantes. Lápili-tufos ricos em 
fragmentos de púmice, que atingem até 4 cm, e com textura 
eutaxítica, ocorrem de forma subordinada (Figura. 4.14h), 
associados a lápili-tufos ricos em cristais nas vicinais ao sul 
de Apuí. Brechas de interação entre lápili-tufos e sedimentos 
finos foram observadas ao longo do igarapé Jatuaraninha 
e mostram a fragmentação das rochas vulcânicas gerando 
fragmentos centimétricos de diversos tamanhos cimentados 
por sedimentos na fração silte (Figura. 4.14i).

Em trechos do rio Acari e na vicinal Três Estados – a 
noroeste e sul de Apuí, respectivamente – as rochas 
vulcânicas do GC estão localmente afetadas por uma tec-
tônica rúptil-dúctil, marcada por foliações subverticiais, 

Figura 4.14 - Texturas macroscópicas e microscópicas das rochas vulcânicas do Grupo Colíder. (A) Lápili-tufo rico em fenocristais de 
quartzo e K-feldspato, rio Aripuanã. (B) Lápili-tufo rico em cristais aflorante na vicinal Ema. (C) Fenocristal subédrico e quebrado de 
quartzo. (D) Cristal de biotita cloritizada. (E) Cristal de alanita. (F) Cristaloclastos de quartzo imersos em matriz vítrea com textura 

parataxítica. (G) Fenocristal de plagioclásio com textura sieve imerso em matriz microcristalina. (H) Lápili-tufo rico em fragmentos de 
púmice estirados, em textura eutaxítica. (I) Brecha de interação de lápili-tufo (rosa) com siltitos finos (cinza).

A B C

D E F

G H I



| 56 |

| CPRM - Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil |

com neoformação de sericita e muscovita, que em 
geral preserva cristaloclastos ígneos de quartzo e bio-
tita (Figura. 4.15a). Outras feições secundárias comuns 
nestas rochas vulcânicas são a geração de sombras de 
pressão (caudas recristalizadas) em torno dos fenocris-
tais, indicando transferência de material para zonas de 
menor pressão (Figura. 4.15b).

Litogeoquímica
As análises geoquímicas em rocha total foram rea-

lizadas em três amostras (SS-12, SS-39a e SS-39b) de 
lápili-tufos ricos em cristais representativos do GC na área 
(Tabela. 4.3). Para o estudo de comparação com outras 
rochas do GC utilizaram-se os dados de: (i) Santos et al. 
(2019), que realizou um estudo sistemático no norte do 
Mato Grosso; (ii) Pinho et al. (2003), que estudou teste-
munhos de sondagem no Amazonas, próximo à divisa com 
o Mato Grosso; (iii) Souza, Frasca e Oliveira (2005) que 
estudaram o GC na região de Colíder-MT - neste grupo 
estão incluídas rochas graníticas e diversas amostras 
sem descrição; e (iv) Almeida; Costa e Oliveira (2016) que 
realizaram análises na folha Sumaúma (1:250.000). Das 
10 análises de Almeida; Costa e Oliveira (2016), foram 
excluídas amostras com SiO2>85% e Al2O3<8%, por não 
representarem composições magmáticas, além de um 
microtonalito. Duas das amostras deste trabalho estão 
agrupadas na Formação Pedro Sara no atual projeto.

As amostras do presente projeto possuem entre 
73,2% e 74,4% de SiO2 em peso, e Na2O+K2O entre 7,9% 
e 8,3%, sendo classificadas como riolitos no diagrama 
TAS – Total Alkali-Silica – de Le Bas, Le Maitre e Zanettin 
(1986). As rochas máficas de Pinho et al. (2003) ocorrem 
nos campos de basalto, basanito, traquiandesito basáltico 
e traquibasalto, enquanto que as amostras de Souza, 
Frasca e Oliveira (2005)  plotam no campo dos andesitos, 
a as rochas félsicas mostram menores teores de SiO2 que 

as demais  (Figura 4.16a). Também é observado um gap 
de SiO2 entre ~57% e 64%. No diagrama R1-R2 de De La 
Roche et al. (1980) as amostras são classificadas como 
riolitos enquanto, juntamente com as amostras de outros 
trabalhos, mostram um padrão, partindo dos campos 
de basaltos, latitos, andesitos, dacitos e riolitos grada-
cionando para álcali-riolito e quartzo traquito (Figura 
4.16b). No diagrama Zr/TiO2 versus SiO2 de Winchester 
e Floyd (1977) as amostras do projeto distribuem-se no 
campo dos riolitos, enquanto as demais transicionam 
entre riodacitos/dacitos e riolitos (Figura 4.16c).  Os 
basaltos de Pinho et al. (2003) plotam entre basaltos 
subalcalinos e alcalinos e as amostras de Souza, Frasca 
e Oliveira (2005) plotam nos campo de andesitos e de 
rochas ácidas subalcalinas a alcalinas. Tantos as vulcânicas 
máficas do GC, quanto as félsicas, incluindo as do projeto, 
seguem um trend metaluminoso a dominantemente 
peraluminoso no diagrama A/CNK versus A/NK – Shand 
(1943) - (Figura. 4.16d).

As razões FeOt/(FeOt+MgO) entre 0,85 - 0,86 são 
típicas de associações ferrosas no diagrama de Frost & 
Frost (2001) (Figura 4.17a), concordando com o padrão 
das amostras de Almeida, Costa e Oliveira (2016) e a 
unidade superior de Santos et al. (2019). Este campo é 
onde ocorre a maioria dos granitoides do tipo-A. Estas 
razões juntamente com as razões CaO/(FeOt+MgO+TiO2) 
e Al2O3/(K2O/Na2O) são típicas dos magmas graníticos do 
tipo-A oxidados (DALL’AGNOL; OLIVEIRA, 2007). Os dados 
de Souza, Frasca e Oliveira (2005) e da sucessão inferior 
transicionam do campo magnesiano para o ferroso.

No diagrama de Peacock (1931), as amostras con-
cordam com a unidade inferior de Santos et al. (2019), 
plotando no limite entre rochas cálci-alcálicas e álcali-
-cálcicas (Figura 4.17b). A partir dos diagramas de Wha-
len, Currie e Chappel (1987) e Eby (1992), a associação 
de rochas do GC mostra afinidade com associações do 

Figura 4.15 - Texturas microscópicas das rochas metavulcânicas atribuídas ao Grupo Colíder. (A) Lápili-tufo rico em fenocristais de 
quartzo e K-feldspato e biotita mostrando muscovita neoformada paralela à foliação. (B) Cauda recristalizada em fenocristal de 

K-feldspato em lápili-tufo.
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Tabela 4.3 -  Análises químicas de rocha total para amostras do Grupo Colíder. Elementos maiores em % em peso. 
Elementos-traço em ppm.

AMOSTRA SS-12 SS-39A SS-39B

LITOLOGIA Lápili-tufo Lápili-tufo Lápili-tufo

SiO2 74.20 74.70 74.40

Al2O3 14.20 14.10 12.70

Fe2O3 2.25 2.85 2.58

MnO 0.09 0.08 0.06

MgO 0.38 0.48 0.41

CaO 0.95 1.36 1.06

Na2O 4.18 2.95 4.02

K2O 5.21 5.03 5.16

TiO2 0.26 0.36 0.34

P2O5 0.06 0.09 0.08

P.F. 0.31 0.42 0.41

Total 99.09 100.42 100.22

Ba 720.00 774.00 524.00

Rb 192.40 194.10 212.00

Sr 158.20 145.60 102.90

Ta 0.99 1.14 0.43

Th 20.10 22.30 24.80

U 5.20 5.60 6.66

Zr 201.60 244.30 200.50

Hf 5.84 6.71 6.77

Nb 14.70 15.43 17.70

Y 56.46 40.99 39.68

Ga 17.40 17.20 15.60

La 66.90 64.10 60.70

Ce 135.30 124.40 122.40

Pr 15.27 14.38 14.40

Nd 55.50 47.70 46.20

Sm 10.40 8.20 7.90

Eu 1.32 1.05 0.79

Gd 10.30 7.42 7.13

Tb 1.68 1.16 1.09

Dy 10.27 7.06 6.58

Ho 2.11 1.42 1.36

Er 6.18 4.45 4.44

Tm 0.92 0.70 0.68

Yb 6.00 4.70 4.80

Lu 0.87 0.72 0.72

K2O/Na2O 1.64 1.71 1.71

FeOt/(FeOt/MgO) 0.86 0.86 0.86

CaO/(FeO+MgO+TiO2) 0.33 0.37 0.32

Al2O3/(K2O/Na2O) 8.06 7.68 7.43

10.000*Ga/Al 2.49 2.48 2.32

Eu/Eu* 0.39 0.41 0.32

LaN/YbN 7,51 9,05 8,52

LaN/SmN 4,04 4,84 4,83

GdN/YbN 1,38 1,27 1,19
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tipo-A, sendo predominantemente relacionadas com 
o sub-tipo A2 (Figura 4.17c,d). No diagrama Y+Nb ver-
sus Rb de Pearce (1996) as amostras deste projeto e 
aquelas da literatura plotam no campo de granitoides 
pós-colisionais (Figura 4.17e), e no campo de granitoides 
intra-placa (Figura 4.17f) do diagrama Y versus Nb de 
Pearce et al. (1984). A análise comparativa de diferentes 
ambientes tectônicos nestes dois últimos diagramas 
mostra uma maior afinidade das rochas do GC com gra-
nitoides tipo-A pós-colisionais do sul do Brasil (NARDI; 
BITTENCOURT, 2009) em relação a riolitos orogênicos do 

Cinturão Orogênico Kunlun na China (Kunlun OB) e riolitos 
intra-placa do Central Snake River Plain nos EUA (CSRP).

Quando os elementos menores e traço são normali-
zados pelo N-MORB (SUN; MCDONOUGH, 1989) as amos-
tras se caracterizam pelo enriquecimento em elementos 
do grupo dos Large Ion Lithophiles (LIL) em relação aos 
High Field Strength (HFS). Ambas normalizações pelo 
N-MORB e pela Crosta Continental Superior (TAYLOR; 
MCLENNAN, 1980), mostram anomalias negativas de Sr, 
P, Ti e Nb-Ta (Figura 4.18a,b). As três primeiras são atri-
buídas ao fracionamento de plagioclásio, apatita e óxidos 

A B

C D

Figura 4.16 - Classificação geoquímica das amostras do GC nos diagramas: (A) TAS (LE BAS et al., 1986), (B) R1-R2 de De La Roche (1980), 
(C) Zr/TiO2 versus SiO2 (WINCHESTER; FLOYD, 1977), e (D) A/CNK versus A/NK de Shand (1943).
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de Fe-Ti. A última é relacionada ao metassomatismo do 
manto superior em ambientes de arco magmático e pós-
-colisionais (KELEMEN; SHIMIZU; DUNN, 1993; PIEROSAN 
et al., 2011b; SANTOS et al., 2019).

Os elementos terras raras (ETR) totalizam 278-323 
ppm nas amostras e, quando normalizados pelo condrito 
(BOYNTON, 1984), mostram enriquecimento dos ETRs 
leves em relação aos pesados (Figura 4.18c), com razões 
LaN/YbN entre 7,5 e 9,0. A diferenciação dos ETR leves é 
mais acentuada, o que é expresso por razões LaN/SmN  
entre 4.0 e 4.8. Os ETRs pesados mostram um padrão mais 
aplainado, com razões GdN/YbN de 1,1 a 1,4. A anomalia de 
Eu é da ordem de (Eu/Eu*)N 0,32 a 0,41. Tanto os padrões 
de elementos menores e traço quanto os padrões de ETR 
são similares aos daqueles da literatura. Destacam-se simi-
laridades como maiores anomalias de Eu, compartilhadas 
com a sucessão superior de Santos et al. (2019), que ao 
mesmo tempo mostra anomalias mais acentuadas de Ba, 
Sr e P. Nas amostras de Almeida, Costa e Oliveira (2016) 
os elementos-traço e ETR mostram um maior enriqueci-
mento para menores valores de SiO2 (67% a 74%), o que 
pode refletir anomalias analíticas, considerando-se que os 
dados foram obtidos por diferentes laboratórios.

Geocronologia
As análises geocronológicas para o GC foram reali-

zadas em duas amostras: um dacito porfirítico (amostra 
TL-144A) que aflora no igarapé Jatuarana (Folha Igarapé 
Jaburu) e um lápili-tufo rico em cristais (amostra SS-12) 
coletado na vicinal Ema, a sul de Apuí (Folha Vila Apuí). Os 
dados analíticos são apresentados nos anexos 4.3a e 4.3b.

Para o cálculo de idade da amostra TL-144 foram ana-
lisados 10 cristais de zircão prismáticos, bem formados, 
com exceções de cristais fragmentados. Eles possuem 60 
a 120µm, razões de forma entre 1/1 e 2/1, e zonações 
ígneas dominantemente concêntricas, raramente em 
setor (Figura 4.19a). As razões Th/U são entre 0,49 e 0,74 
(anexo 4.3a). No diagrama isocrônico a amostra forneceu 
uma idade de 1814 ± 9 Ma - MSWD=0,80 - (Figura 4.19b). 
Esta idade é próxima às idades entre 1,82 e 1,80 Ga obtidas 
por Santos et al. (2019), para a sucessão inferior, Pinho et 
al. (2001) para um ignimbrito riodacítico, Almeida, Costa e 
Oliveira (2016) para um riodacito no rio Buiuçú, e Oliveira 
et al. (2014) para vulcânica porfirítica no rio Aripuanã.

A idade da amostra SS-12 foi baseada na análise 
de 29 zircões bem formados a levemente corroídos, 
com diversos cristais fragmentados de 120 a 500 µm, 

A B C

E FD

Figura 4.17 - Diagramas de discriminação tectônica. (A) SiO2 versus FeOt/(FeOt+MgO) de Frost e Frost (2001). (B) Índice de alcalinidade 
de Peacock (1931). (C) 10.000*Ga/Al versus Zr de Whalen et al. (1987). (D) Discriminação de granitoides do tipo-A de Eby (1992). (E) 

Y+Nb versus Rb de Pearce (1996). (F) Y versus Nb de Pearce et al. (1984). Nas figuras E e F os campos de comparação são com base em 
amostras do Cinturão Orogênico Kunlun na China, Kunlun OB (LIU, 2005), do Central Snake River Plain nos EUA, CSRP (BONNICHSEN et 

al., 2008) e de granitoides tipo-A tarditranscorrentes do sul do Brasil (TTSB) de Nardi e Bittencourt (2009).
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razões de forma 1/1 a 3/1 (Figura. 4.19c), e razões Th/U 
entre 0,78 e 2,29 (anexo 4.3b). No diagrama isocrônico 
os cristais ocorrem com grande espalhamento, com 
interceptos em 1371 + 230/- 210 Ma e 1781 +15/-21 
Ma - MSWD=0,081 - (Figura. 4.19d), a última interpre-
tada como idade de cristalização da amostra. Rochas 
com idade similar foram obtidas para o GC na região de 
Colíder e Nova Santa Helena-MT por Lacerda Filho et al. 
(2001) e Souza, Frasca e Oliveira (2005), e em riolitos e 
basaltos do garimpo do Moriru por Pinho et al. (2003).

Interpretações
A partir das evidências de campo e de petrografia, o 

GC na área de estudo é composto por unidades de cor-
rentes de densidade piroclásticas pouco diluídas, com alta 
concentração de cristais e fragmentos vítreos. Texturas 
eutaxíticas e parataxíticas indicam médio a alto grau de 
soldagem para estas unidades de resfriamento. Apesar 
do isolamento dos afloramentos, a correlação com os 
dados de Pinho et al. (2001) indica que, no Amazonas, 
estas unidades atingiram até ~130 m de espessura e 
estão intercaladas com lavas riolíticas, rochas sedimen-
tares vulcanogênicas e estão sobrepostas a derrames 
basálticos (20-80 m).

Espessas unidades félsicas de correntes de densidade 
piroclásticas associadas a lavas e rochas sedimentares 
vulcanogênicas são muito comuns no Cráton Amazonas, 
sendo descritas para unidades de 2,0-1,9 Ga no Pará 
(LAMARÃO et al., 2002; ROVERATO et al., 2019), de 1,88-
1,87 Ga no Pará e no Amazonas (PIEROSAN et al., 2011a; 
BARRETO et al., 2013; SIMÕES et al., 2014), no entanto  ,   
nestas referidas áreas as rochas mais primitivas associa-
das são mais raras e tendem a ser andesitos, geralmente 
porfirírticos (MARQUES et al., 2014; ROVERATO et al., 
2017).  Rochas andesíticas foram atribuídas ao GC por 
Souza, Frasca e Oliveira (2005) na região de Colíder-
-MT, no entanto  ,   seu volume é pouco expressivo e 
sua idade é desconhecida. No norte do Mato Grosso as 
rochas sedimentares vulcanoclásticas foram agrupadas 
por Rizzotto et al. (2019c) na Formação Braço Norte, e 
devem ser correlatas às rochas sedimentares descritas 
por Pinho et al. (2001)  . 

As idades de 1814 ± 9 Ma e 1781 +15/-21 Ma cor-
roboram com a hipótese de um vulcanismo de longa 
duração (~50 Ma) entre 1,81 e 1,76 Ga. Os valores de 
εNd para as rochas basálticas (+10,7 e +0,1) com idades 
TDM de 2,02 e 2,16 Ga (PINHO et al., 2001, 2003) e para 
as rochas riolíticas (+2,00 e -1,7) com idades TDM de 1,94 
e 2,22 Ga (ALMEIDA; COSTA; OLIVEIRA, 2016; PINHO et 
al., 2003) sugerem uma evolução isotópica cogenética. A 
petrogênese das rochas envolveu a fusão de fontes man-
télicas metassomatizadas e de crosta paleoproterozoica 
(BARROS et al., 2009), com idade do embasamento da 
província Tapajós-Parima ou Ventuari-Tapajós. 

O vulcanismo do GC é caracterizado por um magma-
tismo bimodal, cujas rochas basálticas associadas possuem 
afinidade toleítica continental e composição de elementos-
-traço equivalentes a basaltos intra-placa (BARROS et 
al., 2009). O baixo teor de Al2O3 exclui a possibilidade 
de vinculação dos basaltos a séries cálcio-alcalinas, e as 
razões K2O/Na2O inferiores a 1,0 descartam a afinidade 
com séries shoshoníticas (NARDI, 2016).

Os riolitos possuem altas razões FeOt/(FeOt/MgO) e 
Ga/Al, altos teores de K2O+Na2O e baixos conteúdos de 
Al2O3 (~11-14%) para SiO2 entre 68% e 76%, mostrando 

Figura 4.18 - Padrões de elementos menores e traço normalizados 
pelo (A) N-MORB (SUN; MCDONOUGH, 1989) e (B) Crosta 

Continental Superior (TAYLOR; MCLENNAN, 1985). (C) Elementos 
terras raras normalizados pelo condrito (BOYNTON, 1984).

A
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similaridades geoquímicas com magmas do tipo-A. Este 
tipo de afinidade é compartilhado com granitoides pós-
-colisionais (NARDI; BITTENCOURT, 2009) e com rochas 
félsicas associadas a vulcanismo intra-placa (NARDI, 2016) 
como as associações bimodais relacionadas ao vulcanismo 
do tipo-Snake River (ELLIS et al., 2013) e  de Large Igneous 
Provinces (BRYAN et al., 2002). A diferenciação de basaltos 
toleíticos pode gerar granitoides ferrosos metaluminosos 
alcálicos, álcali-cálcicos e cálci-alcálicos, que se tornam 
peraluminosos dependendo do grau de assimilação da 
crosta continental (FROST; FROST, 2011). 

Os dados aqui interpretados corroboram com a gera-
ção de suítes bimodais com contribuição de fusão parcial 
da crosta continental Paleoproterozoica. Duarte, Xavier 
e Rodrigues et al. (2019) e Santos et al. (2019) assumem 
um ambiente pós-colisional para o magmatismo esta-
teriano no norte do Mato Grosso. No entanto, o pico 
metamórfico de 1,80 Ga é cronocorrelato com a gera-
ção de leucossomas e dos principais pulsos magmáticos 
da Supersuíte Juruena, Teles Pires e do GC. Diversas 
evidências de campo e estruturais no Complexo Nova 
Monte Verde (norte do Mato Grosso) indicam que o 

magmatismo félsico estateriano é relacionado à tectônica 
transtensional em ambiente de rifte, com perturbações 
térmicas no manto superior e underplating máfico asso-
ciado (RIZZOTTO et al., 2019b). 

4.4. SUÍTE IGARAPÉ DAS LONTRAS (PP4γil)

A Suíte   Igarapé das Lontras (SIL) foi proposta por 
Almeida, Costa e Oliveira (2016) para corpos graníti-
cos cartografados na Folha Sumaúma (SB.20-Z-D). Sua 
área-tipo está localizada no alto curso do rio Buiuçú 
(afluente da margem direita do rio Aripuanã), próximo 
à foz do Igarapé das Lontras. Neste local ocorre um 
corpo circular constituído por sienogranitos médios a 
grossos e um metarriolito pórfiro que contém quartzo 
azulado, biotita e muscovita, além de epidoto e clorita, 
com cerca de 3% de máficos.

Outras litologias associadas a esta unidade são mon-
zogranitos e sienogranitos, além de álcali-feldspato gra-
nitos, quartzo monzonitos e quartzo sienitos, em geral 
isótropos, de cor rosada a avermelhada. Apresentam qui-
mismo transicional entre as associações cálcio-alcalinas 

Figura 4.19 - Geocronologia do GC na área. Imagens catodoluminescência e diagramas de concórdia das amostras TL-144 (A, B) e SS-12 (C, D).
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de alto-K e os granitos tipo-A aluminosos, demonstrando 
acentuada ambiguidade tipológica. Sua idade de crista-
lização é de 1754,1 ± 6,4 Ma com heranças de 1797,5 ± 
7,6 Ma (ALMEIDA; COSTA; OLIVEIRA, 2016).

A SIL na área de estudo foi identificada principal-
mente pelo reconhecimento da intrusão de forma elíp-
tica em imagem de satélite, e teve reconhecimento 
complementado pela amostra (HG-228) do projeto 
Tapajós-Sucunduri (BIZINELLA et al., 1980). Esta amostra 
é um sienogranito porfirítico, com fenocristais centimé-
tricos de K-feldspato e agregados de minerais máficos 
imersos em uma matriz afanítica de cor laranja (Figura. 
4.20). Pontualmente, as amostras desta estação mos-
tram pintas de pirita.

Interpretações
Tendo em vista a afinidade geoquímica e a proximi-

dade das idades, a SIL é interpretada como um magma-
tismo subvulcânico correlato às rochas do Grupo Colíder. 
Devido sua incipiente ocorrência na área do projeto, 
trabalhos futuros deverão elucidar melhor a sua evolução.

4.5. FORMAÇÃO PEDRO SARA (PP4αp)

Neste projeto, um grupo de rochas vulcânicas foi 
inserido na Formação Pedro Sara (FPS), nome referente 
ao igarapé homônimo, onde é a seção-tipo que está inse-
rida na folha Ilha Grande, e que deságua no rio Acari. Esta 
unidade litoestratigráfica foi inicialmente descrita como 
parte do Grupo Colíder (ALMEIDA; COSTA; OLIVEIRA, 
2016), no entanto,   a   sua composição, relações estra-
tigráficas e novos dados geocronológicos apresentados 
neste capítulo justificam a correlação desta unidade ao 
Grupo Beneficente (SIMÕES; MELONI; SANTOS, 2020). 

Estas rochas ocorrem geralmente intercaladas com as 
rochas sedimentares da Formação Camaiú. Seus princi-
pais afloramentos são ao longo de cachoeiras no igarapé 
Novo Natal, nos rios Juma, Acari e Camaiú, ocorrendo 
também no Garimpo Eldorado do Juma.   

As litofácies representativas desta unidade estão 
resumidas na Tabela 4.4 e são descritas abaixo:

• Fenolatitos maciços (FLm)  
Esta litofácies é composta por fenolatitos maciços 

(FLm) com 20% a 45% de fenocristais, por vezes quebra-
dos, de: (1) plagioclásios prismáticos subédricos com 15 
mm de comprimento; (2) orto e clinopiroxênios subédri-
cos a euédricos com 0,2 -1 mm, geralmente alterados 
para minerais do grupo da iddingsita; (3) K-feldspatos 
subédricos (~12 mm); e mais raramente quartzo globular. 
Em testemunhos de sondagem a FLm atinge uma espes-
sura mínima de 150 m ocorrendo de forma monótona, 
com uma sutil variação no conteúdo total de fenocristais. 
A matriz destas rochas possui tonalidade laranja a verme-
lha em amostra de mão (Figura 4.21a) e é formada por 
diversos patches de matriz devitrificada, cuja estrutura 
interna revela diversas formas aciculares aleatoriamente 
orientadas (Figura 4.21b). Este tipo de textura é típico 
de rochas de alta temperatura que devitrificaram rapi-
damente (texturas quench). 

A FLm possui duas interpretações possíveis: a pri-
meira é uma origem subvulcânica, onde corpos hipabis-
sais estariam na base do GC, a segunda é a sua vinculação 
com correntes de densidade piroclásticas cujo grau de 
soldagem foi tão alto que obliterou as texturas vitroclás-
ticas originais (ignimbritos lava-like). A origem hipabissal 
é menos provável, pois não foram verificadas relações 
de corte com outras rochas.

Figura 4.20 - Amostra HG-228 (BIZINELLA et al., 1980) da SIL na área do projeto.
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• Brechas de fenolatitos (FLbr)  
No topo da litofácies FLm é encontrada uma brecha 

autoclástica (FLbr) com grandes fragmentos de FLm 
(5-20 cm), geralmente angulosos, alguns com bordas 
onduladas e corroídas, cimentados por pequenos frag-
mentos (0,2-1 cm) de mesmas características (Figura 
4.21c). Esta litofácies é interpretada como brecha de 
topo dos FLm, portanto, pode ser vinculada ao topo de 
ignimbritos lava-like.

• Lápili-tufos reomórficos (LTreo) 
As rochas que afloram nos rios Acari e Camaiú são 

lápili-tufos com alto grau de soldagem (reomórficos). 
A principal estrutura associada a esta litofácies é uma 
foliação de fluxo reomórfico mostrando dobras isocli-
nais a abertas cujas charneiras e planos axiais possuem 
orientação variada e redobramento (Figura 4.22a,b,c). As 
dobras envolvem tufos de granulação mais fina (Treo) 
e o aspecto macroscópico das rochas é porfirítico, com 
fenocristais de plagioclásio (15 mm) dominantes (Figura 
4.22d). Microscopicamente mostram fiammé com 0,5 a 
2 cm de comprimento envolvendo cristais de feldspato 
e quartzo com 0,1 a 0,5 cm (Figura 4.22e).  

Esta litofácies é atribuída a correntes de densidade 
piroclásticas pouco diluídas, com relativa concentração 
de cristaloclastos, que sofreu o processo de reomor-
fismo sin- a pós deposicional, gerando feições de fluxo 
magmático secundárias.

• Tufos reomórficos (Treo)
Os tufos reomórficos (Treo) estão envoltos pelos 

LTreo nas dobras de fluxo, também apresentam aspecto 
foliado e representam uma fração vítrea de fiammé mais 
fina, que igualmente envolve fenocristais e cristaloclastos. 
Estas texturas de fluxo podem gerar imbricamentos dos 
cristais com os vitroclastos (Figura 4.22f). 

A intercalação desta litofácies com os LTreo indica 
que partes mais diluídas da corrente de densidade 

piroclástica foram depositadas concomitantemente com 
partes menos diluídas.

• Lápili tufos maciços (LTm)
Lápili tufos maciços (LTm) formam unidades de até 1,5 

m a 2 m e ocorrem intercalados com as rochas sedimen-
tares da Formação Camaiú e possuem alta concentração 
de fragmentos líticos com até 3 cm (Figura 4.23a,b), e de 
cristais de feldspato e quartzo em uma matriz muito fina, 
rica em fragmentos vítreos. Interpreta-se esta litofácies 
como a porção basal de corrente de densidade piroclástica.

• Tufos grossos maciços (TGm) 
Esta litofácies possui ~1 m de espessura e é uma 

transição entre os depósitos mais grossos (LTm) e os 
depósitos mais finos (TFm). É caracterizada pela diminui-
ção da concentração de fragmentos líticos em relação 
aos cristais e pela diminuição do tamanho de grãos, 
que são inferiores a 2 mm. Por essas características, 
interpreta-se como a porção intermediária de corrente 
de densidade piroclástica.

• Tufos finos maciços (TFm) 
Esta litofácies é a mais delgada (~ 0,5 m) e representa 

uma diminuição abrupta da granulação da sucessão 
LTm-TGm-TFm. Os fragmentos líticos são virtualmente 
ausentes e os cristais tornam-se mais escassos. Os 
seus principais componentes são shards e fragmentos 
de púmices estirados a bandados com 0,5 mm a 1 mm 
de comprimento (Figura 4.23c). Sugere-se que esta 
litofácies constitui um depósito de queda formado 
pela elutriação dos fragmentos finos na corrente de 
densidade piroclástica.

• Tufos finos a grossos laminados (TFGl) 
Os tufos finos a grossos laminados (TFGl) estão 

intercalados com arenitos médios a grossos com estrati-
ficação plano-paralela. Sua laminação é sub-horizontal, 

Figura 4.21 -  Aspectos macro- e microscópicos das litofácies de fenolatitos maciços (FLm) e brechas de fenolatitos (FLBr). (A) Fenolatito 
maciço rico em fenocristais de plagioclásio imersos em uma matriz afanítica. (B) Fenocristais de plagioclásio e clinopiroxênio em matriz 

devitrificada com texturas “quench”. (C) Fragmentos angulosos de fenolatito com 2 a 5 cm cimentados por fragmentos menores de 
mesma composição.
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apresenta fragmentos líticos de até 2 cm esparsos 
(Figura 4.23d) e é marcada pela deposição de shards 
e púmices bandados de acordo com o seu maior eixo 
(Figura 4.23e). Por estas características e associação 
litológica sugere-se que represente um depósito vul-
cânico de queda de cinzas finas e lápili.

Figura 4.22 - Aspectos macro- e microscópicos das litofácies de lápili-tufos reomórficos (LTreo) e tufos reomórficos (Treo). (A-B) no rio 
Acari e (C) no rio Camaiú. (A) Foliação em dobras abertas (comprimento de onda ~0,5 m) a isoclinais (comprimento de onda ~20 cm) nos 
LTreo. (B) Dobra aberta com comprimento de onda em torno de 1 m, com LTreo envolvendo Treo. (C) Dobra isoclinal com Treo envolto 

por LTreo. (D) Textura macroscópica de LTreo no plano X-Z com diversos fenocristais de feldspato alterados. (E) Variação no tamanho de 
fiammé (f), mostrando a intercalação microscópica de LTreo e Treo. (F) Detalhe em Treo com textura vitroclástica (fiammé) envolvendo 

cristal de quartzo e indicando fluxo assimétrico.

Litogeoquímica 
Foram analisadas 03 amostras pertencentes a FPS 

(RE-01B, RE-13B e SS-49) da fácies FLm, sendo a primeira 
aflorante no Garimpo Eldorado do Juma, a segunda no 
rio Acari e a terceira no rio Juma. Os resultados estão 
disponíveis na Tabela 4.5. O estudo de comparação foi 
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Tabela 4.4 -  Descrição das litofácies que compõem a Formação Pedro Sara.

Formação Pedro Sara

Código Litofácies Descrição Interpretação Associação

FLm Fenolatitos maciços Fenolatitos com 20-45% de cristais (Pl, opx,cpx,Kf, 
qz) imersos em matriz com texturas quench Ignimbritos lava-like Corrente de densidade pi-

ro-clástica (CDP)

FLBr Brechas de fenolatitos
Brecha com fragmentos (cm) de FLm inequigra-
nulares, angulosos e cimentados por fragmentos 
menores (mm)

Brecha de topo da FLm  

LTreo Lápili-tufos reomórficos Lápili-tufos foliados e dobrados com cristaloclas-
tos (Pl, q) alterados e fiammé.

Porção pouco diluída de CDP 
com alto grau de soldagem

CDP com alto grau de sol-
dagem

Treo Tufos reomórficos Tufos foliados envoltos pelos LTreo com cristalo-
clastos (Pl, q) e fiammé.

Porção mais diluída de CDP 
concomitante a LTreo e com 
alto grau de soldagem.

 

LTm Lápili tufos maciços
Lápili-tufos com 1,5-2 m de espessura com frag-
mentos líticos, de cristais e vítreos (ordem de 
abundância).

Porção basal de CDP
CDP delgada com depósi-
tos de queda co-ignimbrí-
ticos

TGm Tufos grossos maciços Tufos grossos com ~1m de espessura apresentan-
do fragmentos de cristais, líticos e vítreos. Porção intermediária de CDP

TFm
 Tufos finos maciços

Tufos finos com ~0,5 m, ricos em fragmentos ví-
treos (shards e fiammé) e com escassos fragmen-
tos de cristais

Depósito de queda formado 
pela elutriação
de fragmentos finos da CDP

 

TFGl Tufos finos a grossos lami-
nados

Tufos finos a grossos com laminação sub-ho-
rizontal,  mostrando líticos (<2 cm) esparsos e 
abundantes shards e púmices bandados

Depósito de queda de cinzas 
finas e  lápili

Depósito de queda interca-
ladocom rochas sedimen-
tares

Figura 4.23 - (A) Sucessão de lápili tufos, tufos grossos e tufos finos maciços (LTm-TGm-TFm). (B) TGm com fragmentos líticos e de cristais 
imersos em matriz de vitroclastos finos. (C) TFm com fragmentos de cristais (c), púmices achatados e bandados (p). (D) TFGl com laminação 

sub-horizontal e fragmentos líticos. (E) Fragmentos de shards e púmices bandados achadados marcando a laminação da litofácies TFGl.

A B

C

D E
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feito com 05 amostras de rochas vulcânicas da região do 
garimpo do Juma (BRITO; SILVEIRA; LARIZZATI, 2010) com 
perda ao fogo   inferior a 3,0, SiO2<80% e com Al2O3<10%, 
pois são as que podem representar composições magmá-
ticas. As amostras UP-52 e UP-43b de Almeida, Costa e 
Oliveira (2016) também foram utilizadas, pois embora os 
autores as tenham correlacionado com o GC, suas áreas 
de ocorrência e descrições petrográficas são compatíveis 
com a FPS deste projeto.

As amostras apresentam 70,1% a 75,4% de SiO2 e 
3,7% a 9,0% de Na2O+K2O. Esta ampla variação é atribuída 
ao enriquecimento de sílica e FeOt e depleção de K2O 
devido a alteração hidrotermal em amostras do garimpo 
do Juma. Este comportamento também é observado nas 
amostras da literatura, e é evidenciado no diagrama K2O 
versus FeOt, onde é observado um padrão de correlação 
negativa (R2=0,56) –(Figura 4.24). O efeito da alteração 
hidrotermal reflete no padrão das amostras nos dia-
gramas classificatórios e discriminantes. Esta alteração 
causou a dissolução e lixiviação de feldspatos ricos em 
K e a precipitação de hematita, o que explica os padrões 
observados nas análises químicas.

No diagrama TAS (LE BAS; LE MAITRE; ZANETTIN, 
1986) todas as rochas são classificadas como riolitos. As 
rochas intemperizadas/hidrotermalizadas mostram uma 
dispersão e plotam abaixo da linha Na2O+K2O=5 (Figura 
4.25a). No diagrama R1-R2 de De La Roche et al. (1980) a 
baixa concentração de CaO nas amostras de Brito, Silveira 
e Larizzati (2010) e na amostra RE-01B, anulam a variável 

Tabela 4.5 -  Análises de geoquímica de rocha total para 
amostras da FPS. Elementos maiores em % em peso. 

Elementos-traço em ppm.

AMOSTRA RE-01B RE-13B SS-49

LITOLOGIA Lápili-tufo Lápili-tufo Lápili-tufo

SiO2 75.90 70.10 70.30

Al2O3 12.00 14.40 14.50

Fe2O3 6.24 4.17 4.30

MnO 0.02 0.05 0.03

MgO 0.33 1.10 1.09

CaO 0.03 0.14 0.15

Na2O 0.11 1.65 1.97

K2O 4.67 7.33 7.07

TiO2 0.51 0.48 0.46

P2O5 0.10 0.10 0.09

P.F. 1.91 1.39 1.41

Total 98.91 98.52 98.96

Ba 650.00 991.00 1301.00

Rb 69.20 216.60 195.80

Sr 27.30 19.70 18.20

Ta 1.52 1.24 1.40

Th 20.10 19.90 20.00

U 7.43 4.89 4.55

Zr 427.90 488.50 446.20

Hf 11.31 12.65 11.87

Nb 19.87 21.82 20.56

Y 47.86 57.62 50.75

Ga 18.60 20.80 20.10

La 74.60 71.40 41.20

Ce 139.10 148.80 90.50

Pr 18.73 16.40 10.14

Nd 70.60 61.10 36.90

Sm 14.60 11.20 7.10

Eu 2.36 1.74 1.23

Gd 11.77 10.74 7.18

Tb 1.70 1.71 1.36

Dy 9.28 9.98 8.88

Ho 1.85 2.12 1.86

Er 5.42 6.40 6.07

Tm 0.96 0.93 0.92

Yb 5.60 6.20 6.30

Lu 0.84 0.93 0.91

K2O/Na2O 5.46 5.84 6.53

FeO/(FeO+MgO) 0.97 0.97 0.97

CaO/(FeO+MgO+TiO2) 0.16 0.17 0.18

Al2O3/(K2O/Na2O) 964.06 934.57 477.79

10^Ga/Al 2.93 2.93 2.81

Eu*/Eu 0.39 0.46 0.43

LaN/YbN 8,86 7,76 4,40

LaN/SmN 3,40 4,01 3,65

GdN/YbN 1,69 1,39 0,91

Figura 4.24 - (Diagrama K2O versus FeOt para as amostras do 
projeto e outras de projetos anteriores . As rochas coletadas no 
Garimpo Eldorado do Juma (GEJ) - de Brito, Silveira e Larizzati 

(2010) e RE-01c - mostram enriquecimento em FeOt e depleção 
em K2O, formando, juntamente com as demais amostras, uma 

correlação negativa com R2= 0,56.
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R1, mas as amostras não alteradas são classificadas como 
álcali-riolitos (Figura 4.25b). No diagrama Zr/TiO2 versus 
SiO2 de Winchester e Floyd (1977) as amostras menos 
enriquecidas em SiO2 são dacitos/riodacitos e as mais 
alteradas são riolitos (Figura 4.25c). A variável A/CNK, 
também sensível ao conteúdo de CaO, foi calculada 
apenas para cinco amostras, todas classificadas como 
peraluminosas no diagrama A/CNK versus A/NK – Shand 
(1943) - (Figura 4.25d). Em todos os diagramas as rochas 
pouco alteradas são sobrepostas à sucessão superior do 
GC de Santos et al. (2019). Uma amostra proveniente do 
Garimpo Eldorado do Juma apresenta altos valores de A/
CNK e pode indicar depleção de Ca, Na e K em relação ao 
Al, possivelmente relacionada à substituição de cristais 
de plagioclásio por argilominerais.

Nos diagramas SiO2 versus FeOt/(FeOt+MgO) de Frost 
e Frost (2011) e SiO2 versus Na2O+K2O-CaO de Peacock 
(1931) as amostras submetidas à alteração hidrotermal 
destacam-se consideravelmente das demais. No primeiro, 
as rochas pouco alteradas plotam entre os campos mag-
nesiano e ferroso, com razões FeOt/(FeOt+MgO) entre 0,79 
(amostras deste projeto) e 0,86 (amostras de ALMEIDA; 
COSTA; OLIVEIRA, 2016). As amostras alteradas fornecem 
razões superiores a 0,92 (Figura 4.26a), corroborando com 
o enriquecimento em FeOt por alteração hidrotermal. No 
segundo, as amostras pouco alteradas caem nos campos 
dos granitoides álcali-cálcicos e alcalinos, devido aos altos 
teores de K2O, já as amostras do GEJ, com depleção de K2O, 
Na2O e CaO distribuem-se, dominantemente,   no campo 
dos granitoides cálcicos e cálci-alcálicos (Figura 4.26b). 

Figura 4.25 - Classificação geoquímica das amostras da FPS nos diagramas: (A) TAS (LE BAS; LE MAITRE; ZANETTIN, 1986), (B) R1-R2 de De La 
Roche et al. (1980), (C) Zr/TiO2 versus SiO2 (WINCHESTER; FLOYD, 1977), e (D) A/CNK versus A/NK de Shand (1943). O sombreamento azul-

claro representa a sucessão superior do GC de Santos et al. (2019).

A B

C D
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O somatório de ETR das amostras da FPS é de 220 
ppm a 355 ppm e seu padrão, normalizado pelo con-
drito (BOYNTON, 1984),   é similar aos do GC, com 
enriquecimentos dos ETRs leves em relação aos pesados 
(Figura 4.27c). As razões LaN/YbN são entre 4,4 e 8,8 e 
corroboram com este enriquecimento. A diferenciação 
entre os ETRs leves é levemente menor que nas amos-
tras do GC, com valores LaN/SmN  entre 3,4 e 4,0. Já os 
ETRs pesados mostram pouca diferenciação entre si, 
moderado fracionamento, com razões GdN/YbN 0,9 e 
1,4. As anomalias negativas de Eu são moderadamente 
mais acentuadas que as do GC, com valores de (Eu/Eu*)
N de 0,39 e 0,46

Geocronologia
As análises geocronológicas para a FPS foram realiza-

das em uma amostra da litofácies FLm (RE-13B) que aflora 
no rio Acari (Folha Ilha Grande) e uma da litofácies Treo 

(SS-64B), que aflora no mesmo rio. Os dados analíticos 
podem ser visualizados no Anexo 4.5a. 

O cálculo da idade da amostra RE-13B foi baseado 
em 33 zircões prismáticos (50-230 µm), parcialmente 
reabsorvidos, no geral pouco fraturados, com zonações 
concêntricas e em setor, e com razões de forma entre 1:1 
e 4:1(Figura 4.28a). As razões Th/U são entre 1,25 e 3,14 
e a idade isocrônica obtida é de 1744.6 ± 7.5 Ma (Figura 
4.28b), com MSWD=3,1. A amostra SS-64b forneceu boas 
análises apenas em 02 zircões prismáticos, parcialmente 
quebrados e corroídos, mostrando razões de forma de 
1,5:1 (Figura 4.28c). As razões Th/U são de 0,38 e 0,42 
(anexo 4.5b) e a idade obtida, apesar de baixo MSWD 
(0,0036) foi de 1758 ± 12 Ma (Figura 4.28d). As idades 
disponíveis na literatura (Tabela 4.6) para rochas que são 
interpretadas como pertencentes à FPS incluem uma 
em torno de 1,74 Ga obtida para uma rocha da litofácies 
LTreo no rio Camaiú (SANTOS, 2003).

Figura 4.26 - Diagramas de discriminação tectônica para a FSP. O sombreamento azul corresponde a unidade superior do Grupo 
Colíder de Santos et al. (2019). As áreas em pontilhado idenfiticam as amostras mais alteradas, provenientes do Garimpo Eldorado 

do Juma. (A) SiO2 versus FeOt/(FeOt+MgO) de FROST et al. (2001) (B) Índice de alcalinidade de Peacock (1931). (C) 10.000*Ga/
Al versus Zr de Whalen Currie e Chappel   (1987). (D) Discriminação de granitoides do tipo-A de Eby (1992). (E) Y+Nb versus Rb de 
Pearce (1996). (F) Y versus Nb de Pearce et al. (1984). Nas figuras E e F os campos de comparação são com base em amostras do 

Cinturão Orogênico Kunlun na China (Liu, 2005), do Central Snake River Plain nos EUA (BONNICHSEN et al., 2008) e de granitoides 
tipo-A tarditranscorrentes do sul do Brasil (NARDI, 2016). O sombreamento azul-claro representa a sucessão superior do GC de 

Santos et al. (2019).

A B C

D E F
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Figura 4.27 - Padrões de elementos menores e traço normalizados pelo (A) N-MORB (SUN; MCDONOUGH, 1989) e (B) Crosta Continental 
Superior (TAYLOR; MCLENNAN, 1985) e elementos terras raras normalizados pelo condrito (BOYNTON, 1984). O polígono sombreado em 

azul-claro representa a sucessão superior do GC de Santos et al. (2019).

A

B

C

Tabela 4.6 -  Dados geocronológicos disponíveis na literatura para a FPS.

Unidade Estado Localização Rocha Idade(Ma) ENd TDM(Ga) Ref.

Formação Pedro Sara Amazonas Rio Camaiú (Cach. Tucunaré) vulcânica 1740² - 1,95 a

Formação Pedro Sara Amazonas Rio Camaiú (Cach. Tucunaré) vulcânica 1740² - 1,85 a

Formação Pedro Sara Amazonas Garimpo Eldorado do Juma vulcânica ácida 1766±5,7¹ (-2/-6) 2,19-2,9 b

Formação Pedro Sara Amazonas Igarapé Branco traquito 1791±9,6¹ -4,92 2,79 c

Formação Pedro Sara Amazonas Rio Acari fenolatito 1743,6±7,5¹ - - d

Formação Pedro Sara Amazonas Rio Acari fenolatito 1758±12¹ - - d

¹U-Pb(LA-ICP-MS); ²U-Pb(SHRIMP)

a-J.O.S. Santos (2003); b-Brito et al. (2010); c-Almeida; Costa e Oliveira (2016); d-este.
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A B

C D

Figura 4.28 - Geocronologia da FPS. Imagens de elétrons retroespalhados e diagramas de concórdia com as idades das amostras RE-13B (A, 
B) e SS-64B (C, D).

4.6. FORMAÇÃO CAMAIÚ (PP4C)

A Formação Camaiú (FC) foi primeiramente sugerida 
por Reis et al. (2013) e proposta por Reis et al. (2017) 
para ritmitos, arenitos e tufos cuja exposição descrita 
ocorre ao longo das estradas BR-230 (trecho entre a sede 
municipal de Apuí e a localidade de Mata-matá), e AM-174 
(Apuí-Novo Aripuanã) e ainda no Garimpo Eldorado do 
Juma. Os autores propuseram esta unidade como uma 
formação no Grupo Vila do Carmo. 

No presente projeto os afloramentos ao longo do rio 
Camaiú foram descritos e as litologias aflorantes (con-
glomerados, arenitos e tufos) nesta localidade não são 
compatíveis com as propostas litoestratigráficas anteriores.  
No presente trabalho a FC é proposta para a sucessão 
vulcanossedimentar que ocorre no rio homônimo, onde 
é descrita a sua seção tipo. A interpretação litoestratigrá-
fica e os dados geocronológicos indicam a sua correlação 
com o Grupo Beneficente (SIMÕES; MELONI; SANTOS, 
2020). De maneira geral, as camadas desta unidade são 
suborizontais e mostram inclinações de até 40° quando 

próximas a falhas de direção NW e NE. A variação lateral 
das litologias é observada quando a seção-tipo é compa-
rada com os testemunhos JED01, JED02 e JED03 da BBX 
Minerals. Possui espessura estimada de 500 metros que 
se torna adelgaçada na direção oeste, como pode ser 
observado no Garimpo Eldorado do Juma.

A seção-tipo da FC (Figura 4.29) está situada na folha 
Vila Porto Franco. As litofácies desta formação foram 
observadas nos testemunhos de sondagem da empresa 
BBX Minerals (Figura 4.30). As principais litofácies que 
compõem esta formação estão sumarizadas na tabela 
4.7 e são descritas a seguir, em ordem de ocorrência da 
base para o topo da seção:

Gh – Conglomerados moderadamente laminados
Lentes de conglomerados com espessura entre 1,5 

m e 20 cm (Figura 4.31a), com clastos dominantemente 
vulcanoclásticos, de rochas vulcânicas félsicas afaníti-
cas e porfiríticas de cor branca, laranja e vermelha, e 
arenitos. O seu arcabouço é sustentado por seixos e 
blocos angulosos de baixa esfericidade de 1 cm a 10 cm, 
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Figura 4.29 - Seção colunar da FC na sua seção-tipo. O diagrama composicional de Folk (1980) representa a estimativa visual de campo, 
L-F=litarenito feldspático, L=litarenito, SL=sublitarenito, Q-A=quartzo arenito. Legenda da coluna de estruturas: Ec = embricamento de 

clastos, L = lítico, M = maciço. A legenda de granulometria corresponde a: l=lama-cinza fina, am=areia média-cinza média, ag=areia grossa-
cinza grossa, g=grânulo-lápili s=seixo, b=bloco, m=matacão.
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Figura 4.30 - (A) Mapa geológico simplificado da região onde a sondagem foi realizada. (B) Seções colunares da FC nos testemunhos de 
sondagem da empresa BBX Minerals. S.M. = susceptibilidade magnética, em 10-3 psi.

A

B
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localmente imbricados, além de areia média a grossa 
com laminação plano-paralela. Blocos angulosos entre 
10 cm e 20 cm ocorrem de forma mais esparsa. No topo 
gradaciona para arenitos conglomeráticos (Figura 4.31b). 
Pelas características acima, sugere-se que representem 
depósitos de corrente de alta energia.

Shc - Arenitos conglomeráticos com laminação 
horizontal

São litarenitos tabulares com espessura entre 10 
a 40 cm, com seixos (raramente blocos) angulosos de 
rocha vulcânica félsica afanítica e porfirítica imbricados, 
envoltos pela laminação plano-paralela (Figura 4.31c). A 
laminação é marcada pela alternância de grãos de areia 
fina com grãos de areia média a grossa. Possuem grada-
ção normal e, no topo, sua granulação é dominantemente 
de areia média a grossa e transiciona para a litofácies 
Sh.  Microscopicamente são arenitos mal selecionados, 
finos a grossos, com grãos de baixa a alta esfericidade, 
angulosos a subangulosos. Seus principais constituintes 
são (em ordem de abundância): quartzo, fragmentos de 

rocha vulcânica félsica, microclínio e plagioclásio. Sugere-
-se que correspondam a depósitos hiperconcentrados 
de corrente de alta energia.

Sfh – Arenitos mal selecionados com silte e laminação 
horizontal

Arenitos finos a médios tabulares com espessura de 
~10 cm (Figura 4.31c), laminação horizontal a ondulada e 
mal selecionados, com grãos na fração silte a areia média, 
angulosos de baixa a média esfericidade. Seus principais 
constituintes por ordem de abundância são: (1) quartzo 
monocristalino   >   policristalino, cujos fragmentos meno-
res são muito angulosos e pouco esféricos e os maiores 
possuem média angulosidade e maior esfericidade; (2) 
plagioclásio; (3) K-feldpato micropertítico e microclínio 
(Figura 4.31d); (4) líticos de vulcânica félsica (lembrando a 
matriz da fácies LTm da Formação Pedro Sara); (5) líticos 
argilizados mostrando uma trama planar reliquiar; e (6) 
calcedônia subarredondada e semi-esférica. Esta litofá-
cies pode ser interpretada como depósitos de decresci-
mento no regime de fluxo de correntes de alta energia.

Figura 4.31 - Feições macro- e microscópicas das fácies basais da FC. (A) Contato de lápili-tufo soldado da FPS com conglomerados 
moderadamente laminados (Gh) da FC. (B) Camada de conglomerado (Gh) com gradação para arenito conglomerático (Shc). (C) Arenito 

conglomerático (Shc) com laminação plano-paralela e grânulos na base (indicados com setas), os quais mostram gradação normal e 
transição para Sfh. (D) Arenito mal selecionado da litofácies Sfh composto por grãos subangulosos de quartzo (Q), plagioclásio (Pl), 

microclínio (Mc) e rocha vulcânica (polarizadores cruzados).
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Sl-Sl/C – Arenitos com laminação de baixo ângulo
Litarenitos feldspáticos finos a grossos tabulares, com 

laminação de baixo ângulo (Figura 4.32a), mal seleciona-
dos, com alternância de lâminas ricas e pobres em óxidos 
de ferro. A laminação original é marcada pela alternância 
de grãos muito finos com grossos (Figura 4.32b). Estes 
são dominantemente angulosos, com baixa esfericidade e 
compostos por: quartzo monocristalino, microclínio, líticos 
de vulcânica félsica devitrificada e chert, argilas mecanica-
mente infiltradas e mineral máfico alterado para iddingsita.  
O cimento que sustenta o arcabouço é de quartzo policris-
talino (lâminas claras) e óxido de ferro (lâminas vermelhas). 
Variações desta litofácies são litarenitos grossos com grãos 
angulosos a subarredondados com baixo a médio grau 

de esfericidade. Além dos constituintes já descritos, apre-
sentam cristais de óxidos de Fe-Ti (<3 mm) subarredon-
dados com alta esfericidade, rocha vulcânica devitrificada 
com textura quench (típica da litofácies LTm da FPS), rocha 
substituída por sílica em textura boxwork e fragmentos 
de calcedônia (Figura 4.32c). Estas variações faciológicas 
estão intercaladas com lentes irregulares de até 3 cm de 
sílica micro- a criptocristalina (chert), em contatos ondu-
lados (Figura 4.32d), e por vezes com filmes de hematita 
entre as duas litologias. Uma feição notável é a injeção e/
ou absorção de grãos mais finos do arenito para dentro 
das lentes de chert (Figura 4.32e). As feições sedimentares 
indicam tratar-se de depósitos de preenchimento de suaves 
depressões, com precipitação química de fluido exalativo.  

Tabela 4.7 -  Descrição e interpretação litofácies da Formação Camaiú.

Formação Camaiú - sedimentares

Código Litofácies Descrição Interpretação

Gm Conglomerados clasto-suportados

Camadas de conglomerados (10-20m) clasto-suportados, 
moderadamente selecionados, com seixos e blocos subar-
redondados, orientados. Clastos de rochas vulcânicas e bre-
chas hidrotermais.

Depósitos de fluxo de escoamento 
hiperconcentrados.

Gms Conglomerados maciços matriz-supor-
tados

Camadas de conglomerados (2-8m) maciços com clastos su-
barredondados (<20cm) de rochas vulcânicas e com feições 
de alteração hidroterrmal. Arcabouço sustentado por areia 
média a grossa.

Fluxos de detritos não coesivos.

Gh Conglomerados moderadamente lami-
nados

Lentes de conglomerados (20cm-1,5m) com clastos vulca-
noclásticos com arcabouço sustentado por seixos e blocos 
angulosos, localmente imbricados, além de areia laminada.

Depósitos de corrente de alta ener-
gia.

Shc Arenitos conglomeráticos com lamina-
ção horizontal

Litarenitos tabulares (10-40cm) com laminação plano-para-
lela com seixos e raros blocos angulosos, de rocha vulcânica, 
imbricados. Gradação normal. 

Depósitos hiperconcentrados decor-
rentes de alta energia.

Slsb Arenitos com laminação de baixo ângulo
Litarenitos grossos a muito grossos (2-5m) com laminação 
de baixo ângulo, paleocorrentepolimodal, seixos e blocos 
dispersos (<10%).

Retrabalhamento de depósitos con-
glomeráticos.

Sl-Slc Arenitos com laminação de baixo ângulo

Litarenitos feldspáticos finos a grossos, tabulares (1-2m), 
com laminação de baixo ângulo (<15°). Mal selecionados. 
Possuem fragmentos de calcedônia e podem estar interca-
lados com lentes irregulares (~3cm) de chert.

Depósitos de preenchimento de sua-
ves depressões. Precipitação química 
de fluido/vapor exalativo.

Slt Arenitos tufáceos com laminação de 
baixo ângulo

Litarenitos tufáceos (~1m) médios a grossos, com laminação 
de baixo ângulo (<15°), mal selecionados. Arcabouço susten-
tado por sílica.

Depósitos de preenchimento de sua-
ves depressões. Vulcanismo piroclás-
tico contemporâneo.

policristalina e fragmentos de shars (<1mm).

Sfh Arenitos com silte e laminaçao horizon-
tal com seixos e blocos

Litarenitos grossos a muito grossos (2-5m) com laminação 
de baixo ângulo, gradação normal e silte no topo dos sets.

Decrescimento de regime de fluxos 
de alta energia.

Slq Quartzo arenitos com laminação de bai-
xo ângulo

Quartzo arenitos (até 80m) médios a grossos com laminação 
de baixo ângulo com paleocorrentes bidirecionais.

Deposição de areia em fluxo oscila-
tório.

Formação Camaiú - vulcânicas

Bb Brechas de basalto Brechas de basalto (0,5m) com fragmentos angulosos de até 
10cm cimentados pela lava e matriz arenosa.

Topo de derrame do tipo slabby/rub-
bly pahoehoe.

Bm Basaltos maciços
Basaltos maciços (20-30m)microporfiríticos com matriz mui-
to fina. Fenocristais e matriz são compostos por plagioclásio, 
clinopiroxênio e óxidos de Fe-Ti.

Núcleo de derrame do tipo slabby/
rubbly pahoehoe.

Bv Basaltos vesiculados 
Basaltos vesiculados (~10m) semelhantes à lilofácies Bm, 
com abundantes vesículas (1-5cm) orientadas, preenchidas 
por calcedônia.

Topo do núcleo de derrame do tipo 
slabby/rubbly pahoehoe.
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Figura 4.32 - (A) Arenito com estratificação de baixo ângulo (Sl). (B) Detalhe em amostra de testemunho de sondagem na alternância 
de lâminas vulcanoclásticas (escuras) e quartzosas (claras) em truncamento de baixo ângulo. (C) Intercalação de arenitos laminados 

(Sl) com níveis irregulares de chert (C). (D) Detalhe microscópico da interdigitação local dos arenitos Sl com os níveis de chert – C 
(polarizadores cruzados). (E) Fragmento de calcedônia em arenito Sl intercalado com chert (polarizadores cruzados). (F) Arenito tufáceo 

(Slt) mostrando grãos de areia sustentados por um arcabouço rico em fragmentos de shards (polarizadores descruzados). (G) Detalhe 
em fragmento de shard em forma cúspide entre os grãos.

Slt – Arenitos tufáceos com laminação de baixo ângulo
Litarenitos tufáceos médios a grossos, mal selecio-

nados, com grãos subarredondados de baixa a média 
esfericidade (Figura 4.32f), compostos por: líticos de 
vulcânica félsica devitrificada em textura quench (LTm 
da FPS); líticos de reoignimbrito foliado e dobrado (LTreo 
e Treo da FPS); tufos vítreos ricos em shards e púmice 
(TFm da FPS), calcedônia, óxidos de Fe-Ti de granulação 
fina, dispersos ou em trilhas e quartzo monocristalino.  
O arcabouço dos grãos é cimentado por sílica policris-
talina, no entanto,   em porções de granulação mais fina 
ocorrem fragmentos de shards (< 1 mm) entre os grãos 
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(Figura 4.32g). Sugere-se que esta litofácies represente 
depósitos de preenchimento de suaves depressões, com 
vulcanismo piroclástico contemporâneo.

Gms – Conglomerados maciços matriz-suportados
Camadas de conglomerados com 2 m a 8 m de 

espessura, com clastos subarredondados de até ~20 
cm de rocha vulcânica porfirítica, lápili-tufos soldados e 
rochas vulcânicas substituídas por calcedônia, em textura 
boxwork. O arcabouço é sustentado por areia média a 
grossa vulcanoclástica (Figura 4.33a.b). Interpreta-se 
como depósito de fluxo de detritos não coesivos.
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Gm – Conglomerados clasto-suportados
Camadas de 10 m a 20 m de espessura de conglo-

merados moderadamente selecionados, com seixos e 
blocos subarredondados, orientados de acordo com o 
seu maior eixo (Figura 4.33d,e). Seus clastos são domi-
nantemente de rochas vulcânicas félsicas afaníticas a 
porfiríticas, tufos laminados, tufos soldados, arenitos, 
brechas hidrotermais, rochas vulcânicas máficas e rochas 
substituídas parcialmente por calcedônia. Estas cama-
das correspondem a depósitos de fluxo de escoamento 
hiperconcentrados.

Slsb – Arenitos com laminação de baixo ângulo com 
seixos e blocos

Litarenitos grossos a muito grossos com clastos 
angulosos a subarredondados com baixa a média esfe-
ricidade. A principal estrutura é a laminação de baixo 
ângulo, com paleocorrentes para diversas direções, 

que envolvem seixos e blocos (Figura 4.34a) de rocha 
vulcânica félsica porfirítica e tufos soldados. Os grãos 
dominantes são de líticos vulcanoclásticos compos-
tos por tufos com textura parataxítica, tufos ricos em 
shards, fragmentos de quartzo quebrados, calcedônia 
e óxidos de Fe-Ti.  Esta litofácies apresenta caracterís-
ticas de depósitos conglomeráticos retrabalhados em 
ambiente de foreshore.

Slq – Quartzo arenitos com laminação de baixo ângulo
Quartzo arenitos médios a grossos com laminação 

de baixo ângulo (Figura 4.34b), com paleocorrentes para 
diversas direções. São compostos predominantemente 
por grãos de quartzo mono- a policristalino subarre-
dondados com média a alta esfericidade. Subordinada-
mente ocorrem líticos de vulcânica félsica devitrificada. 
Interpretam-se estas camadas como sendo depósitos   
de areia em fluxo oscilatório. Ambiente de foreshore.

Figura 4.33 - (A) Conglomerado matriz-suportado (Gms) com clastos subarredondados de fenolatitos maciços (FLm). (B) Detalhe em 
clasto de rocha vulcânica parcialmente substituída por calcedônia em conglomerado Gms, além de clastos de tufo reomórfico (Treo) e 

arenito laminado (Sh). (C) Detalhe do Gms com clastos de FLm e LTreo em matriz arenosa. (D) Conglomerado moderadamente laminado 
com orientação dos clastos de acordo com seu maior eixo e imbricação (destaque). (E) Contato dos conglomerados Gm e arenitos com 

estratificação plano-paralela (Sh).

A B C

D E
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Bm – Basaltos maciços 
A litofácies basaltos maciços (Figura 4.35a) variam de 

20-30 m de espessura, são microporfiríticos com matriz 
muito fina (Figura 4.35b). Os fenocristais ocorrem iso-
ladamente ou em agregados glomeroporfiríticos e são 
compostos por plagioclásios tabulares (0,5 mm -1 mm), clino-
piroxênios subédricos (~0,5 mm) parcialmente a totalmente 
substituídos por minerais do grupo da clorita. Óxidos de 
Fe-Ti menores que 1 mm em forma arredondada também 
ocorrem como fenocristais. Na matriz, a mesma paragênese 
de plagioclásio subédrico, piroxênio anédrico e óxidos de 
Fe-Ti globulares ocorre em textura decussada. A paragênese 
de alteração da rocha inclui carbonatos, epidoto e óxido de 
ferro (Figura 4.35c). Estes basaltos maciços podem constituir 
núcleo de derrame do tipo rubbly pahoehoe.

Bv – Basaltos vesiculados 
São basaltos (~10 m) semelhantes à litofácies Bm, 

no entanto,   com abundantes vesículas (1-5 cm) preen-
chidas por sílica microcristalina (calcedônia), geralmente 
mostrando orientação coerente (Figura 4.35d). Por serem 
basaltos vesiculados sugere-se que representem o topo 
do núcleo de derrame do tipo rubbly pahoehoe.

Bb – Brechas de basalto 
Brechas de basalto (~0,5 m) com fragmentos angu-

losos de variados tamanhos até 10 cm cimentados pelo 

próprio basalto ou por matriz arenosa (Figura 4.35e). 
Interpreta-se como sendo uma brecha de topo de der-
rame do tipo rubbly pahoehoe.

Dm – Diabásio maciço 
Diabásio maciço de granulação fina (Figura 4.36a) 

composto por cristais euédricos a subédricos de pla-
gioclásio ripiforme em textura decussada, mostrando 
textura ofítica a subofítica em relação aos piroxênios 
(Figura 4.36b) que estão quase totalmente substituídos 
por minerais do grupo da iddingsita. Demais máficos (<2 
mm) também estão alterados e possuem formas e padrão 
de fraturamento parecidos com os da olivina. Óxidos de 
Fe-Ti também ocorrem disseminados. Sugere-se que seja 
uma soleira que secciona a FC.

Associação de litofácies
As associações de litofácies podem ser visualizadas 

na tabela 4.8. O contato da FC com os reoignimbritos da 
FPS é abrupto, no entanto,   mostra variações laterais nas 
quais as vulcânicas são sobrepostas ora por arenitos con-
glomeráticos, ora por conglomerados (Gh). Essa relação 
está ligada ao fato dos Gh possuírem formas lenticulares, 
e sua intercalação com lâminas de areia são compatíveis 
com depósitos de fluxo de massa turbulentos, cuja dis-
sipação é materializada na deposição de arenitos das 
litofácies Shc e Sfh (NEMEC; STEEL, 1984).  

Figura 4.34 - (A) Arenito com laminação de baixo ângulo (Slsb), bidirecional, mostrando retrabalhamento de seixos de rocha vulcânica 
(setas). (B) Quartzo arenito com laminação de baixo ângulo (Slq).

A B
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Nesta porção mais basal da FC, a erupção de derra-
mes basálticos é registrada nos testemunhos de sonda-
gem estudados. Sua espessura (~40 m) e estruturação 
interna tripartite (núcleo maciço, topo do núcleo vesi-
culado e brecha de topo) são comuns em derrames do 
tipo rubbly pahoehoe (DURAISWAMI et al., 2014).

A associação de Sl-Slc e Slt representa um ambiente 
de sedimentação onde ocorre a transição entre fluxos 

supercríticos e subcríticos (BRIGDE; BEST, 1988), represen-
tando um decréscimo   da energia do sistema sotoposto. A 
intercalação de arenitos siliciclásticos com tufos da FPS e a 
presença abundante de shards na matriz dos Stl indica que 
este intervalo de sedimentação foi contemporâneo com 
episódios de vulcanismo piroclástico. O chert inorgânico 
associado a arenitos pode ser vinculado a uma desem-
bocadura fluvial em lagos de alta alcalinidade. Quando 

Figura 4.35 - (A) Basalto maciço (Bm) de núcleo de derrame. (D) Basalto com vesículas orientadas, preenchidas por calcedônia (Bv). (E) 
Brecha com fragmentos de basalto vesicular imersos em matriz de lava basáltica e areia (Bb). (B) Textura microporfirítica com fenocristais 

tabulares de plagioclásio em uma matriz com micrólitos de plagioclásio, piroxênio e óxidos de Fe-Ti (polarizadores cruzados). (C) Carbonato 
amebóide   como produto de alteração da rocha basáltica (polarizadores cruzados).
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Figura 4.36 - Texturas da litofácies Dm, ambas com polarizadores descruzados. (A) Diabásio maciço com cristais de plagioclásio em textura 
decussada, piroxênios alterados e óxidos de Fe-Ti. (B) Detalhe em textura subofítica (seta).

A B
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associado a sedimentos finos, pode ser formado quando 
fluidos hidrotermais resfriam ao desembocar em assoalhos 
de lagos rasos (SILLITOE; HEDENQUIST, 2005). Também é 
possível uma origem exalativa para esses depósitos.

Os fluxos de detritos proximais (Gms) carregam 
partículas essencialmente de origem vulcanogênica ou 
relacionada à alteração hidrotermal de rochas vulcânicas, 
sugerindo sua proximidade de um centro ou fissura de 
emissão. Sua transição para as litofácies Gm e Sh é indi-
cativa da dissipação do fluxo e da deposição de seixos 
e blocos na forma de barras longitudinais e fluxos pla-
nares em regime de fluxo superior (MIALL, 1978). Esses 

depósitos são posteriormente retrabalhados por corren-
tes multidirecionais (Slsb), ocorrendo a substituição dos 
seixos e blocos gradativamente por arenitos quartzosos 
(Slq), que também possuem como característica princi-
pal o fluxo multidirecional. Este tipo de corrente, com 
estratificação de baixo ângulo, é comum em ambientes 
praiais (foreshore), e representam uma progradação dos 
sistemas deposicionais.

Composição e proveniência de arenitos 

A petrografia das rochas da FC envolveu uma análise 
quantitativa em 11 amostras representativas de diver-
sas litofácies. Esta análise foi conduzida pela contagem 
de ~400 a 700 pontos por lâmina, dependendo da sua 
granulometria (Tabela 4.9). 

Composicionalmente, as amostras mais próximas à 
base da seção são subarcósios e litarenitos feldspáticos. 
Já as amostras próximas ao topo da seção possuem uma 
contribuição negligenciável de feldspatos e são classifi-
cadas como litarenitos, sublitarenitos e quartzo arenitos 
(Figura 4.37A). No diagrama de Dickinson et al. (1983), as 
amostras mais basais distribuem-se nos campos de fonte 
continental transicional, interior cratônico e orógeno quart-
zoso reciclado. As amostras de topo plotam nos campos 
de orógeno reciclado lítico-transicional e quartzoso, e de 
interior cratônico (Figura 4.37b). Considerando-se que os 
líticos contados são de rochas vulcânicas, muitas das quais 
com texturas muito similares às da FPS, a proveniência 
destas rochas é interpretada como a partir de fontes con-
tinentais concomitantemente com vulcânicas proximais.

Tabela 4.8 -  Associações de fácies da FC.

Formação Camaiú - sedimentares

Códigos Associação

Gh, Shc, 
Sfh Canais aluviais de alta energia

Sl-Slc, Slt Canais aluviais de baixa energia. Atividade exalativa. 

Vulcanismo contemporâneo.

Gms Fluxos de detritos proximais

Gm, Sh Depósitos de dissipação de fluxo formas de leito lon-
gitudinais.

Slsb, Slq Ambiente de foreshore (dominado por ondas).

Formação Camaiú - vulcânicas

Bm, Bv, Bb Derrame com morfologia transicional entre slabby e 
rubbly pahoehoe (~20-40m)

Amostra Localização Qm Qp Qt F v p m Lt T

RE-05a Garimpo Pombos 10.57 1.89 12.46 0.00 87.54 0.00 0.00 87.54 100

RE-43c Rio Camaiú 60.77 2.99 64.75 14.01 24.24 0.00 0.00 24.24 100

RE-43b Rio Camaiú 89.32 9.61 98.93 0.00 1.07 0.00 0.00 1.07 100

RE-43d Rio Camaiú 70.88 9.58 80.46 18.77 0.77 0.00 0.00 0.77 100

RE-44 Rio Camaiú 59.04 14.50 72.54 11.44 16.02 0.00 0.00 16.02 100

RE-47 Rio Camaiú 84.98 2.91 87.89 0.00 12.11 0.00 0.00 12.11 100

RE-52 Rio Camaiú 28.57 0.39 28.96 0.00 71.04 0.00 0.00 71.04 100

RE-53c Rio Camaiú 71.50 14.73 86.22 11.64 2.14 0.00 0.00 2.14 100

PB-01 Rio Acari 96.76 0.16 96.92 0.00 4.08 0.00 0.00 4.08 100

PB-02 Rio Acari 97.90 1.46 99.35 0.00 0.65 0.00 0.00 0.65 100

PB-04 Rio Acari 96.50 0.00 96.50 0.00 4.50 0.00 0.00 4.50 100

Tabela 4.9 -  Composição modal dos arenitos da FC. Qm – quartzo monocristalino, Qp – quartzo policristalino, Qt – 
quartzo total, F – feldspato, v – lítico vulcânico, p – lítico plutônico, m – lítico metamórfico, Lt – lítico total, T - total.
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Geocronologia
A amostra selecionada para geocronologia da FC (SS-

59) é um arenito muito mal selecionado, com fragmentos 
angulosos de quartzo e líticos vulcânicos que aflora no 
rio Acari, sobrepondo uma sequência de conglomerados. 
Os zircões coletados são dominantemente prismáticos, 
moderadamente preservados, por vezes quebrados, com 
zonações concêntricas e em setor, e com baixo a médio grau 
de fraturamento. Variam de tamanho entre ~70 e 220 µm 
com razões de forma entre 1:1 e 3:1 (Figura 4.38a). 

De um total de 51 zircões analisados, 22 cristais foram 
considerados adequados para estudos de proveniência 
(anexo 4.6). Esses forneceram idades nos seguintes inter-
valos: 2190 - 1987 Ma, 1913 - 1851 Ma, 1817 - 1778 Ma e 
1746 - 1732 Ma (Figura 4.38b). Os dois primeiros possuem 
correlação temporal com unidades que afloram na porção 
sudoeste do Pará (Grupo Jacareacanga, Complexo Cuiú-Cuiú, 
eventos plutônicos e vulcânicos) (Vasquez et al., 2017), além 
dos granitos Arraia e Chuim, mapeados no presente projeto. 
O terceiro intervalo representa idades do vulcanismo do 
Grupo Colíder no Amazonas e no Mato Grosso. O quarto 
intervalo é coincidente com as idades da FPS obtidas por 
J.O.S. Santos (com. verb.) e neste trabalho.

Interpretações
A FC representa estágios onde o transporte de sedi-

mentos, dominantemente vulcanoclásticos, ocorreu em 
regiões de alto gradiente do nível de base. Ou seja, a cria-
ção de relevo pelas próprias edificações vulcânicas e pelo 
soerguimento das rochas mais antigas gerou processos 
de alta energia. Os sedimentos foram transportados por 
canais aluviais de alta e baixa energia, alternando-se com a 
deposição de fluxos de detritos que se dissiparam ao longo 

de canais, à medida que o gradiente de elevação diminuiu. 
Em seguida, foram retrabalhados por fluxos oscilatórios em 
ambiente de foreshore/shoreface superior.

A deposição de camadas de tufos félsicos, principal-
mente nas porções mais basais da sequência, a mistura 
de sedimentos epiclásticos com partículas piroclásticas, 
a presença de lentes de chert inorgânico e a erupção de 
derrames de composição basáltica são indicativos de que 
esta sedimentação foi concomitante com o vulcanismo 
félsico e máfico. Neste contexto, a circulação de fluidos de 
alta temperatura provocou a alteração hidrotermal nas 
rochas vulcânicas e sedimentares, sendo um ambiente 
propício para remobilização de metais. Estas características 
da FC sugerem um controle litoestratigráfico para possíveis 
mineralizações metálicas na área do projeto.

4.7. FORMAÇÃO VILA DO CARMO (PP4VC)

A denominação Vila do Carmo foi empregada com 
status de Grupo nos trabalhos de Reis et al. (2013) e 
Almeida, Costa e Oliveira (2016) para as rochas vulca-
nossedimentares que ocorrem no médio curso do rio 
Aripuanã, na BR-230 e no garimpo Eldorado do Juma. 
Sua divisão em formações foi feita admitindo-se que 
rochas psamíticas e pelíticas (ritmitos), ocorrem na base 
da sequência (Formação Camaiú) (REIS et al., 2017) e são 
sobrepostas por arenitos epiclásticos (Formação Naldinho) 
(REIS et al., 2017). No entanto, a descrição de brechas, 
tufos, conglomerados e arenitos aflorantes no rio Camaiú 
no presente projeto mostra seu posicionamento na base 
da sequência, em contato com a Formação Pedro Sara. 
Esta unidade possui um arcabouço estratigráfico no qual 
rochas pelíticas e ritmitos estão ausentes (vide Capítulo 

A B

Figura 4.37 - (A) Diagrama de classificação de arenitos de Folk (1980). (B) Diagrama de proveniência de arenitos de Dickinson et al. (1983).
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Figura 4.38 - Geocronologia da FC na área do projeto. (A) Imagens de elétrons retroespalhados de zircões. Spots: em vermelho- população 
riaciana-orosiriana (2190-1987 Ma), em azul- população orosiriana (1913-1851 Ma), em verde- população orosiriana-estateriana (1817-

1778 Ma), em rosa- população estateriana (1746-1732 Ma), também com as idades indicadas. Os spots sem idade não foram utilizados para 
o histograma. (B) Histograma da amostra SS-59.
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4.6). As relações de campo indicam que as rochas pelíticas 
e psamíticas estão sobre as rochas descritas no rio Camaiú, 
sendo, portanto, mais jovens. Dados geocronológicos 
confirmam esta relação estratigráfica na qual a Formação 
Camaiú (tufos, conglomerados e arenitos) é mais antiga 
que a Formação Vila do Carmo (arenitos, pelitos e ritmi-
tos) e que ambas unidades possuem litologias de idade 
compatível com o Grupo Beneficente na sua seção-tipo 
(SIMÕES; MELONI; SANTOS, 2020).

A Formação Vila do Carmo (FVC) é denominada neste 
trabalho para o pacote de rochas sedimentares composto 
por arenitos, argilitos, siltitos e tufos subordinados que 
afloram ao longo do rio Aripuanã, na Vila do Carmo, onde 
esse rio intercepta a BR-230, e em diversos pontos dessa 

rodovia. Outros afloramentos ocorrem na rodovia AM-174, 
incluindo o GEJ. Suas principais ocorrências estão nas folhas 
Fazenda Guanabara (SB.20-Z-D-III), Mutum (SB.20-Z-B-VI), 
Ilha Grande (SB.21-Y-A-IV) e Vila Apuí (SB.21-Y-C-I), que 
se localizam na porção oeste e centro-oeste da área de 
estudo. A seção-tipo na vila homônima não está localizada 
nas folhas acima citadas, mas pode ser identificada no 
mapa integrado (1:500.000) do projeto (estação SS-01). 

Assim como a FC, as rochas da FVC possuem seus 
estratos dominantemente suborizontais, com inclinações 
de até 40° quando próximas a falhas de direção NW e NE. 
Na seção-tipo sua espessura mínima estimada é de 50 a 60 
m (Figura 4.39). As litofácies descritas para esta unidade 
são sintetizadas na Tabela 4.10 e apresentadas abaixo:
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Figura 4.39 - Seção colunar da FVC na BR-230. A coluna à esquerda representa os dados de gamaespectrometria coletados em campo 
(contagem total). A legenda de granulometria corresponde a: l=lama, af=areia fina, ag=areia grossa, g=grânulo s=seixo, b=bloco, 

m=matacão. As referências indicam a posição no perfil das ilustrações macroscópicas da Figura 4.40.
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Sh – Litarenitos com laminação plano-paralela
Camadas tabulares com 7 cm a 2 m de espessura de 

litarenitos vulcanoclásticos com laminação plano-paralela 
(Figura 4.40a,b), médios a grossos, bem selecionados, 
cujos grãos mostram média a alta esfericidade e bom 
arredondamento. Sugere-se o ambiente de deposição 
de canais em regime de fluxo superior.

Sl – Litarenitos com laminação de baixo ângulo
Litarenitos vulcanoclásticos com laminação de baixo 

ângulo (<15°), médios a grossos, bem selecionados, com 
grãos bem arredondados, mostrando média a alta esferici-
dade. Marcas de ondas assimétricas com amplitude de no 
máximo 2 cm são observadas em algumas camadas (Figura 
4.40c). Essas feições são sugestivas de sedimentação de 
ambiente fluvial em regime de fluxo superior para inferior.

Flh – Arenitos/argilitos heterolíticos
Litarenitos intercalados horizontalmente com argilitos 

em escala sub-centimétrica em camadas de no máximo 
0,5 m de espessura (Figura 4.40d). 

Sm – Arenitos maciços
Litarenitos em camadas de 30 cm a 1,5 m de espes-

sura, maciços, bem selecionados e com grãos bem arre-
dondados, mostrando média a alta esfericidade. Provável 
depósito de corrente de fluxos hiperconcentrados.

Sw – Arenitos com wave ripples
Litarenitos em camadas de 5 a 10cm de espessura, 

com laminações onduladas truncadas simétricas (wave 
ripples) (Figura 4.40e,f), contendo grãos bem selecionados 

e bem arredondados, mostrando média a alta esferici-
dade. Depósito de corrente de fluxo oscilatório, com 
retrabalhamento por ondas.

Fl – Pelitos com laminação horizontal
Camadas tabulares e lentes com (2 cm – 1 m) de 

argilitos e siltitos avermelhados com laminação hori-
zontal, que ocasionalmente mostram marcas onduladas 
simétricas no topo, com comprimento de onda da ordem 
de 2 a 6 cm (Figura 4.40g,h). Interpreta-se como sendo 
depósitos de suspensão em corpo subaquoso, com retra-
balhamento por ondas. 

Fm – Argilitos maciços
Argilitos maciços avermelhados em camadas de 10 

cm a 2,5 m intercalados com arenitos das litofácies Sl, 
Sw e Sm. Essas feições são sugestivas de depósitos de 
suspensão em corpo subaquoso.

Sw – Argilitos e arenitos dobrados
Camadas de 0,5 – 1 m de argilitos intercalados com 

finas camadas de arenitos de granulometria fina mos-
trando dobras intraestratais, geralmente sanfonadas com 
variável orientação das superfícies axiais (Figura 4.40i), indi-
cativos de deformação pela carga sedimentar sobreposta.

Associação de litofácies
Duas principais associações de litofácies são interpre-

tadas para a FVC: frente deltaica e pró-delta. De acordo 
com Bhattacharya (2010), frentes deltaicas arenosas 
refletem a deposição de fluxos unidirecionais com rápida 
desaceleração em ambientes de desembocadura fluvia 

Tabela 4.10 -  Descrição e interpretação de litofácies para a FVC.

Formação Vila do Carmo

Código Litofácies Descrição Interpretação

Sh Arenitos com laminação plano-pa-
ralela

Litarenitos e quartzo arenitos tabulares (7-
100cm) com laminação plano-paralela. Regime de fluxo superior. Leito plano .

Sl Arenitos com laminação de baixo 
ângulo

Litarenitos bem selecionados, tabulares (1-
5m), com laminação de baixo ângulo (<15°).

Transição do regime de fluxo. Entrada de 
canais em corpos d´água.

Sm Arenitos maciços Litarenitos maciços bem selecionados Fluxos hiperconcentrados.

Sw Arenitos com wave ripples Litarenitos com marcas de onda simétricas. Retrabalhamento por fluxo oscilatório.

Flh Arenitos/argilitos heterolíticos Arenitos (1-2cm) alternados com argilitos (1-
2cm) com laminação

Alternância de regime de fluxo inferior e 
decantação.

Fl Argilitos e siltitos com laminação 
horizontal

Argilitos e siltitos intercalados (2-10cm) mar-
cando lâminas horizontais. Por vezes com 
marcas de ondas simétricas.

Decantação de sedimentos em suspensão. 
Retrabalhamento por fluxo oscilatório.

Fm Argilitos maciços Argilitos maciços (2-10cm). Decantação de sedimentos em suspensão.
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Figura 4.40 - Feições macroscópicas da FVC na seção-tipo (BR-230) interpretada como associações de frente deltaica e pró-delta. 
(A) Camadas métricas de Sh no topo do perfil. (B) Litarenito Sh com estratificação plano-paralela. (C) Marcas onduladas assimétricas 

no topo de set da litofácies Sl. (D) Rocha heterolítica com alternância de arenitos finos e argilitos. (E,F) Litarenito com laminações 
onduladas truncadas simétricas (wave ripples). (G) Intercalação centimétrica de arenitos maciços (Sm) ou com estratificação plano-
paralela (Sh) com pelitos laminados (Fl). (H) Detalhe nos pelitos com laminação horizontal (Fl). (I) Dobras sanfonadas em camadas de 

arenitos intercaladas com argilito.

(Tabela 4.11)l. As estruturas podem incluir ripples unidire-
cionais e estratificação cruzada, arenitos com laminação 
horizontal, e a preservação de estruturas formadas por 
fluxos unidirecionais e oscilatórios. 

Esta descrição concorda com as litofácies Sh, Sm e Sl 
apresentando ripples unidirecionais, wave ripples e lamina-
ções de baixo ângulo (Figura 4.40). Em ambientes deltaicos, 
o pró-delta é dominantemente heterolítico (areia-lama), 
contém argilitos laminados com ou sem arenitos, como 
observado na seção estratigráfica da Figura 4.39. Neste 
ambiente pode ocorrer a preservação de wave ripples, 
principalmente se as enxurradas fluviais ocorrerem durante 
grandes tempestades costeiras. Feições de deformação 
em sedimentos inconsolidados (soft-sediment deformation) 
são mais comuns para deltas dominados por rios, devido 
à maiores taxas de sedimentação (BHATTACHARYA, 2010).  

As intercalações rítmicas de camadas extensas de 
lama alternadas com arenitos médios a grossos possuem 
diversas dimensões, ex.: alternância entre camadas de 

1 a 10 cm de pelitos laminados (Fl) com camadas de 5 
a 10 cm (Figura 4.41a) ou 20 a 80cm (Figura 4.41b) de 
arenitos laminados (Sh, Sl); ou alternância entre camadas 
de 20 a 100 cm de arenitos com camadas de 50 a 200 
cm de argilitos maciços (Fm) (Figura 4.41c). Este tipo de 
depósito também é atribuído ao ambiente pró-deltaico 
(MUTTI et al., 1977), no entanto,   representam a depo-
sição de lobos, onde as franjas dos leques se depositam 
na planície bacinal. Esta associação de litofácies é gerada 
pela deposição de descargas fluviais episódicas.

Composição e proveniência de arenitos 
Os arenitos da FVC variam entre composições mais 

vulcanoclásticas para composições mais quartzosas (Tabela 
4.12). A alternância de grãos de quartzo e de fragmentos de 
rochas vulcânicas com formas alongadas define a lamina-
ção na litofácies Sl (Figura 4.42a,b). Nas lentes onde ocorre 
o predomínio de grãos de quartzo os arenitos possuem 
aspecto mais homogêneo, mostrando apenas variação 

A B C

D E F

G H I
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Figura 4.41 - Feições macroscópicas da FVC interpretadas como associação de fácies deltaica distal. (A) Intercalação centimétrica rítmica 
de argilitos (Fm) com arenitos Sh e Sl (corte em perfil na BR-230). (B) Intercalação rítmica de camadas de ~0,5 m de Sh com camadas de 

0,2-0,4 m de Fl no Garimpo Eldorado do Juma. (C) Intercalação de camadas de 20cm a 1m de Sm com camadas de 0,5-2m de Fm.

A B

C

na granulação. Grande parte dos arenitos analisados na 
petrografia exibem crescimentos epitaxiais de quartzo 
atribuídos à mesodiagênese. Os arenitos mais porosos 
mostram crescimentos de cutículas de óxidos de ferro 
(Figura 4.42c), representando telodiagênese em clima tro-
pical.  Os resultados da análise quantitativa de 06 amostras, 
nas quais foram contados 500-700 pontos, mostram que 
os arenitos da FVC são litarenitos, sublitarenitos e quartzo 
arenitos (Figura 4.43a). Eles diferem dos arenitos da base 
da FC, pois não contêm feldspatos. A ausência destes 

minerais limita a proveniência destes arenitos aos campos 
de orógeno reciclado transicional, quartzoso e interior 
cratônico, no diagrama de Dickinson et al. (1983). Assim 
como na FC, os líticos presentes são quase totalmente de 
rochas vulcânicas, no entanto,   ocorrem de forma menos 
abundante, sugerindo que a proveniência dos arenitos 
envolve fontes vulcânicas distais (Figura 4.43b).

Interpretações
À medida que a linha de costa deslocou-se em dire-

ção ao continente, a deposição de arenitos da FC em 
ambiente de shoreface superior foi sobreposta pela 
deposição de sedimentos da FVC em um ambiente mais 
profundo (shoreface inferior). A principal característica 
desta sedimentação é a deposição de lobos deltaicos em 
uma planície bacinal. Esta fase mostra que os detritos 
transportados rapidamente a partir dos relevos mais 
altos e dominados pelas rochas vulcânicas da FPS e da 
FC foram depositados em um corpo d’água de maior 
envergadura. A ausência de fósseis, dada a idade pale-
oproterozoica desta unidade,   impossibilita sugerir se a 
deposição ocorreu em um ambiente marinho ou lacustre.

Tabela 4.11 -  Associações de litofácies da FVC.

Formação Vila do Carmo

Códigos Associação de litofácies

Sh, Sm, Sl
Depósitos de frente deltaica. Representa uma 
deposição rápida de fluxos unidirecionais que 
desaceleram ao entrar em um corpo d´água.

Sh, Sm, Sl, Sw, Flh, 
Fl, Fm

Depósitos de pró-delta. Representa a deposição 
de fluxos hiperpicinais originados da desembo-
cadura fluvial em um corpo d´água.
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Figura 4.42 - Feições microscópicas dos arenitos da FVC. (A) Arenito (Sl) mostrando lâminas ricas e pobres em líticos vulcanogênicos. (B) 
Detalhe na figura A, mostrando a orientação de líticos vulcanogênicos alongados. (C) Quartzo arenito moderadamente selecionado. (D) 

Detalhe em litarenito mostrando grãos de quartzo com crescimento sintaxial seguido por sobrecrescimento de cutículas de óxido de ferro. 
V=grão de rocha vulcânica. Cristal de zircão no centro da foto.

Figura 4.43 - (A) Diagrama de classificação de arenitos de Folk (1980). (B) Diagrama de proveniência de arenitos de Dickinson et al. (1983).
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4.8. SUÍTE MATA-MATÁ (MP1δmm)  

No rio Aripuanã a aproximadamente 800 m do cruza-
mento com a BR-230, ocorre uma soleira de rocha básica 
intrudida nas rochas sedimentares do Grupo Beneficente, 
a qual foi proposta por BETIOLLO et al. (2009a) como 
“Diabásio Mata-matá”. Nesta localidade, a soleira possui 
uma espessura de 250 m e secciona camadas pelíticas 
que mergulham N45°E/25°SE. Petrograficamente, a rocha 
foi descrita como augita-olivina gabro com textura subo-
fítica, composto por plagioclásio, olivina, augita, óxidos de 
Fe-Ti, clorita, biotita e apatita. Uma idade de cristalização 
U-Pb em badeleíta de 1576 ± 4 Ma foi obtida para uma 
amostra desta unidade (BETIOLLO et al., 2009a; ALMEIDA; 
COSTA; OLIVEIRA, 2016). 

Dada a relação intrusiva de um gabro nas rochas do 
Grupo Beneficente, esta unidade foi estendida para as 
demais rochas básicas que ocorrem no Garimpo Eldo-
rado do Juma (REIS et al., 2017; GOULART et al., 2019). 
Geoquimicamente, estas rochas possuem afinidade 
toleítica continental, e análises isotópicas pelo método 
Sm-Nd forneceram valores de ƐNd(t) de +0,12 e +3,30, 
com respectivas idades modelo TDM de 1,74 e 2,00 Ga 
(ALMEIDA; COSTA; OLIVEIRA, 2016).

A ocorrência de rochas plutônicas máficas na área do 
projeto é dominante no interflúvio dos rios Juma e Acari, 
na área do Distrito Eldorado do Juma, aflorando também 
ao longo de estradas vicinais próximas a Apuí, como a 
vicinal Ema e em garimpos próximos a este trecho.

Estes corpos de rochas máficas ocupam áreas em 
torno de ~600 km², e afloram na forma de blocos ou 
matacões com feições erosionais na forma de caneluras 
(Figura 4.44a). Na rodovia AM-174 as rochas desta suíte 
variam composicionalmente, em escala decimétrica, 
entre porções melanocráticas (gabronoritos) e porções 
leucocráticas (leucogabros), com mais de 70% de pla-
gioclásio (Figura 4.44b). A granulação das rochas varia 
de fina a grossa e as principais texturas observadas são 

cumuláticas poiquilíticas, geralmente com oicocristais 
de clino- e ortopiroxênio (~5 mm) envolvendo inclusões 
de olivina e plagioclásio (0,2 – 1 mm) (Figura 4.44c). Na 
vicinal Ema, onde as rochas encaixantes são lápili-tufos 
ricos em cristais do Grupo Colíder, os gabros afloram 
na forma de blocos e matacões, e possuem estrutura 
maciça, granulação média, e os cristais de plagioclásio 
exibem textura decussada (Figura 4.44d). Os plagioclásios 
compõem ~50% da rocha e estão parcialmente inclusos 
em cristais de clinopiroxênio - ~30% - (Figura 4.44e) e 
também possuem inclusões de olivina (<5%). Os óxidos 
de Fe-Ti (~10%-20%) ocorrem em formas globulares 
e cúbicas subédricas, por vezes mostrando feições de 
exsolução com biotitas (Figura 4.44).

As relações de contato observadas na Lavra da Domin-
gas/Jacaré do GEJ sugerem que o gabro aflorante seja mais 
jovem que as rochas do Grupo Beneficente. Nestas lavras,   
a rocha gabroica ocorre com duas tonalidades de alteração 
principais: tons de amarelo e roxo (Figura 4.45a), sendo 
cortada por diversas vênulas preenchidas pro caulinita, 
com mergulhos entre 60º e 88° e direções N-S, NE-SW, E-W 
e NW-SE (Figura 4.45b). Sua granulação é geralmente fina 
a média, com olivina, piroxênios e plagioclásios. Próximo 
ao contato com os arenitos, a textura da rocha tende a 
ser mais fina e foliada, com orientação dos plagioclásios. À 
medida que se distancia do contato, a textura tende a ser 
maciça, com plagioclásios em textura decussada (Figura 
4.45c), lembrando o gabro aflorante na vicinal Ema. O 
contato com os arenitos da FVC é geralmente reto, com 
o gabro sotoposto às rochas sedimentares (Figura 4.45d). 
Em alguns locais se observam xenólitos dos arenitos (1 m 
x 0,8 m) imersos no gabro (Figura 4.45e).

Posicionamento estratigráfico e geocronologia
A elevação de categoria estratigráfica do diabásio 

Mata-matá para Suíte Mata-matá proposta neste tra-
balho é devido a sua ampla ocorrência na área, não 
apenas na forma de um único corpo de diabásio, mas 

Tabela 4.12 -  Composição modal dos arenitos da FVC. Qm – quartzo monocristalino, Qp – quartzo policristalino, Qt – 
quartzo total, F – feldspato, v – lítico vulcânico, p – lítico plutônico, m – lítico metamórfico, Lt – lítico total, T - total.

Amostra Localização Qm Qp Qt F v p m Lt T

LB-02 Rio Aripuanã 91.76 8.24 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100

LB-14a Rio Aripuanã 90.78 9.22 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100

SS-01b BR-230 82.05 11.61 94.67 0.00 6.33 0.00 0.00 6.33 100

SS-01c BR-230 71.17 17.79 88.97 0.00 11.03 0.00 0.00 11.03 100

SS-02 BR-230 55.13 4.15 58.28 0.00 41.72 0.00 0.00 41.72 100

SS-05b BR-230 90.09 2.52 92.61 0.00 7.39 0.00 0.00 7.39 100

SS-82 Rio Aripuanã 86.35 1.36 87.72 0.00 12.28 0.00 0.00 12.28 100
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sim, com expressivos afloramentos no Garimpo Eldorado 
do Juma, na BR-174 e na vicinal Ema. Adicionalmente, 
exibem variação composicional e textural, constituída 
de gabronoritos, gabros e leucogabros de granulação 
muito fina a grossa. Esta suíte inclui todas as intrusões 
(diabásios, soleiras, lacólitos, lopólitos) máficas mais 
antigas que as rochas sedimentares Paleozoicas e mais 
jovens que a Formação Vila do Carmo. 

No presente projeto uma amostra (RE-R-03) de 
gabro que ocorre intrudindo as rochas sedimentares 

Figura 4.44 - Feições macro- e microscópicas das rochas menos alteradas da Suíte Mata-matá. (A) Afloramento de matacão com caneluras 
erosionais (AM-174). (B) Bolsão de rocha leucocrática (L), com ~70% de plagioclásio em gabro melanocrático (m). (C) Textura poiquilítica 
com diversas inclusões de olivina (ol) e plagioclásio (pl) em um oicocristal de ortopiroxênio (opx). (D) Textura maciça decussada de gabro 
aflorante na vicinal Ema. (E) Texturas subofíticas entre plagioclásios (pl) e clinopiroxênios (cpx). (F) Feições de exsolução entre óxidos de 

Fe-Ti (ox) e biotita (bt).

da Formação Vila do Carmo, na lavra da Domingas (ou 
Jacaré) do Garimpo Eldorado do Juma foi selecionada 
para geocronologia. A análise U-Pb em badelleíta for-
neceu uma idade de cristalização, a partir de dados 
obtidos em 08 cristais (Anexo 4.7), de 1528 ± 4,8 Ma 
(Figura 4.46). Esta idade é ligeiramente mais jovem que 
aquela obtida por BETIOLLO et al. (2009a) na cachoeira 
do Mata-matá, podendo indicar uma duração superior 
a 30 Ma para este magmatismo máfico.
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Figura 4.45 - Texturas, estruturas e relações de contato da Suíte Mata-matá no Garimpo Eldorado do Juma. (A) Gabro de coloração 
amarelada (acima) e de cor roxa (abaixo). (B) Gabro de cor roxa devido processos intempéricos, cortado por vênula preenchida por 

caulinita. (C) Textura fina a média do gabro, distante do contato com a FVC. (D) Contato reto entre o gabro (g) e um arenito (a) da FVC. (E) 
Xenólito de arenito da FVC imerso dentro do gabro de cor roxa (g).

Figura 4.46 - Diagrama concórdia para a amostra RE-R-04.
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4.9. FORMAÇÃO SUCUNDURI (MP23s)

A Formação Sucunduri (FS) é uma sequência sedi-
mentar, tipicamente continental, constituída por arenitos, 
siltitos, conglomerados e argilitos. A denominação foi 
adotada inicialmente por Francisco e Loewesntein (1968), 
para sedimentos encontrados em furos de sondagens 
na bacia do Cachimbo. Posteriormente, Libertatore et 
al. (1972) denominaram de Formação Sucunduri a sequ-
ência sedimentar depositada sobre as rochas do Grupo 
Colíder e do Grupo Beneficente, e correlacionaram esta 
unidade às rochas sedimentares aflorantes no rio Aripu-
anã que foram denominadas de Formação Prainha por 
Almeida e Nogueira Filho (1959), e datadas em 1,46-1,03 
Ga (U-Pb em zircões detríticos) por Almeida, Costa e Oli-
veira (2016). Neste trabalho, a correlação estratigráfica 
entre as formações Sucunduri e Prainha foi corroborada 
por dados geomorfológicos, geofísicos e petrográficos, 
que a posicionou no Meso a Neoproterozoico.

Na área do projeto, a FS é cartografada nas duas 
folhas mais a leste: Folha Igarapé Jaburu (SB-21-Y-C-II) e 
Folha Vila Porto Franco (SB-21-Y-A-V). Esta unidade aflora 
no vale do rio Sucunduri e afluentes menores, até a região 
da Serra Bonet, em seu limite sul, onde aparece sobre-
posta, em suposta discordância, a arenitos tectonizados 
do Grupo Beneficente. Seu contato discordante sobre 
o Grupo Colíder foi observado próximo à confluência 
dos igarapés Jatuarana e Jatuaraninha no médio a alto 
curso do rio Jatuarana (afluente na margem esquerda 

do rio Urucu, o qual é afluente na margem esquerda do 
rio Sucunduri, em seu médio curso).

Os afloramentos da FS ocorrem como paredões 
métricos, característicamente avermelhados e, em geral, 
friáveis. Nos níveis onde a granulometria e a porosidade 
da rocha aumentam, o ferro é lixiviado da matriz, e atribui 
embranquecimento a estes níveis que dá à rocha um 
aspecto “listrado”, onde as bandas vermelhas e beges se 
intercalam sub-paralelas à estratificação. Os conglome-
rados e os depósitos de fluxo detrítico aparecem sempre 
associados, ou em proximidade, à discordância entre os 
sedimentos da FS e as rochas vulcânicas sotopostas do 
Grupo Colíder. À medida   em que se afasta dessas janelas 
estruturais, a sedimentação assume caráter fluvial, por 
vezes eólico, aqui caracterizado pela presença de estra-
tificações cruzadas de grande porte, com sua granulo-
metria diminuindo, e seu selecionamento aumentando, 
gradativamente. A complexidade estrutural da área, e 
a grande variação lateral dos depósitos continentais, 
trazem incerteza ao empilhamento estratigráfico. Não 
obstante, ao considerar a geometria da bacia onde as 
exposições do embasamento são interpretadas como 
altos estruturais, uma proposta de empilhamento com 
quatro colunas estratigráficas é apresentada abaixo.

Nos levantamentos de campo foram reconhecidas 
nove litofácies sedimentares (Tabela 4.13; Figura 4.47): 
(i) conglomerados maciços; (ii) Gh - conglomerados com 
estratificação horizontal; (iii) Bm – brecha vulcanogênica 
maciça; (iv) Sm – arenitos maciços; (v) Sh – arenitos com 

Tabela 4.13 -  Tabela de fácies ilustrada segundo Miall (1996).

Código Litofácies Descrição Interpretação

Gm Conglomerados maciços

Conglomerados matriz a clasto suportado, seixos arre-
dondados com 2-7 cm compostos por quartzo de veio e 
fragmentos líticos (quartzito, vulcânica porfirítica e silexi-
to). Matriz mal selecionada.

Depósitos em barras longitudinais

Gh Conglomerados com es-
tratificação horizontal

Conglomerados clasto suportados formados de seixos de 
quartzo e líticos subarredondados com 1-3cm 

Depósitos em barras longitudinais sob regime 
de alta energia

Bm Brecha vulcanogênica ma-
ciça

Brecha polimítica, clasto suportada, seixos e blocos de an-
gulosos de rocha vulcânica porfirítica Leques aluviais

Sm Arenitos maciços
Arenitos subarcóseos finos a grossos, mal selecionados, 
pouco maturos, com presença de grãos de quartzo, felds-
pato e líticos.

Depósitos sub aquosos, derivados de suspen-
são fallout

Sh Arenitos com estratifica-
ção horizontal

Arenitos subarcóseos finos a grossos, mal selecionados, 
pouco maturos, com presença de grãos de quartzo, felds-
pato e líticos. 

Depósitos em canais de alta energia

Sp Arenito com estratificação 
cruzada planar

Arenitos subarcóseos finos a médios, moderadamente 
selecionados

Correntes trativas de média a alta energia com 
migração de dunas de morfologia de leito 2D

St Arenito com estratificação 
cruzada acanalada

Arenitos subarcóseos finos a médios, moderadamente 
selecionados

Correntes trativas de média a alta energia com 
migração de dunas de morfologia de leito 3D

Spe Arenito com estratificação 
cruzada de grande porte

Arenito fino a médio com estratificação bimodal, bem se-
lecionado, estruturas cruzadas acanaladas com 1,0 a 1,5m Fluxo sub-aéreo, migração de dunas eólicas

Fl Pelito com laminação pla-
no paralela

Siltito avermelhado com laminação milimétrica a centi-
métrica, com níveis de arenito fino

Decantação de sedimentos finos em regime de 
baixa energia
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estratificação horizontal; (vi) Sp – arenito com estratifi-
cação cruzada planar; (vii) St – arenito com estratificação 
cruzada acanalada; (viii) Spe – arenito com estratificação 
cruzada de grande porte; (ix) Fl – pelito com laminação 
plano paralela. As siglas e processos foram interpretados 
segundo Miall (1996).

A partir das litofácies foi possível dividir a bacia em 
dois momentos com diferentes estilos deposicionais. Na 
base são predominantes os depósitos característicos de 
fluxos detríticos, estruturalmente maciços, ou com estra-
tificações plano-paralelas, muito mal selecionados, com 
granulometrias médias a grossas e baixa maturidade tex-
tural. Em um segundo momento, o contato discordante 
sobre as primeiras litofácies, conforme observado em 
diferentes afloramentos (Figura 4.48), ocorrem depósi-
tos predominantemente muito bem selecionados, bem 
arredondados, com estratificações cruzadas planares e 
festonadas, que corrobora transporte por fluxo aquoso 
e provavelmente eólico, localmente intercalados por 
siltitos com estratificações plano-paralelas. Desse modo, 
interpreta-se aqui que a FS represente um ambiente de 
deposição continental, com predominância de leques 
aluviais, na base, que gradam para sistemas de deposição 
predominantemente fluviais. 

Figura 4.47 - (A) Gm – Conglomerados maciços. (B) Gh – Conglomerados com estratificação horizontal. (C) Bm – Brecha vulcanogênica 
maciça. (D) Sm – Arenitos maciços. (E) Sh – Arenitos com estratificação horizontal. (F) Sp – Arenito com estratificação cruzada planar. (G) St 
– Arenito com estratificação cruzada acanalada. (H) Spe – Arenito com estratificação cruzada de grande porte. (I) Fl – Pelito com laminação 

plano-paralela. 

Associações de litofácies e geometria
O trabalho de petrografia da unidade foi precário 

devido a grande friabilidade dos espécimes coletados 
e das rochas da formação em geral, dessa forma ape-
nas espécimes das fácies Sm e Sp foram analisadas à 
luz   da petrografia. Em seções delgadas,   os areni-
tos da unidade foram caracterizados como arenitos 
líticos (PETTIJOHN; POTTER, SIEVER, 1973), os quais 
apresentam em média 55% a 70% de quartzo e 15% a 
25% de fragmentos líticos (esses predominantemente 
formados por fragmentos de matriz vulcânica), 5% a 
15% de feldspatos, 0% a 10% de matriz silto-argilosa e 
1% a 5% de grãos de óxidos, grãos micríticos e micas. 
Nas porções proximais, onde os arenitos foram carac-
terizados como de fluxos detríticos (Sm), as lâminas 
evidenciaram maior teor de matriz, pouco ou nenhum 
selecionamento e grãos angulosos a subangulosos 
com baixa esfericidade. Nos membros superiores, 
interpretados como depósitos fluviais (Sp) o conteúdo 
de matriz cai drasticamente e a rocha apresenta-se 
melhor estratificada, melhor selecionada, com grãos 
subangulosos a subarredondados e esfericidade baixa 
a média (Figura 4.49).

A B C

D E F

G H I
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Figura 4.48 - A composição dos afloramentos da unidade e a associação de litofacies resultou na figura acima. A sobreposição das fácies 
resultantes de fluxo aquoso por sobre as fácies de fluxo detrítico é observada em todos os perfis, em diferentes pontos da bacia e em 

diferentes alturas.
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Figura 4.49 - Fotomicrografias de duas lâminas da Formação Sucunduri: (A) Fácies Sm; (B) Fácies Sp; sob o aumento de 20x, o comprimento 
das barras vermelhas nas fotos correspondem a 1 mm.

A B

4.10. GRUPO ALTO TAPAJÓS (SDat)

O Grupo Alto Tapajós foi proposto por Reis (2006) 
em substituição ao Grupo Jatuarana (SANTIAGO; SAN-
TOS; MAIA, 1980), com a justificativa de que  o Grupo 
Jatuarana não unifica ambas porções a oeste e leste do 
alto curso do rio Tapajós. O Grupo Jatuarana compreende 
um conjunto de formações propostas para as rochas da 
Bacia Alto Tapajós - BAT - (SANTIAGO; SANTOS; MAIA, 
1980). Esta bacia possui uma forma alongada na direção 
NW-SE, e segue a mesma orientação geral do contato 
entre as províncias Tapajós-Parima e Rondônia-Juruena 
(SANTOS et al. 2006), e se estende por aproximadamente 
80.000 km² nos estados do Amazonas, Pará e Mato 
Grosso.  De acordo com Toczeck et al. (2019), a BAT é 
separada morfologicamente em três compartimentos 
principais: 1 – noroeste, entre os rios Aripuanã e Sucun-
duri, com altitudes máximas de 300 m e predomínio de 
lineamentos superficiais de direção N24°E; 2 – Centro-
-sudoeste, entre a região do Domo do Sucunduri e o rio 
Tapajós, com altitudes máximas de 380 m e predomínio 
de lineamentos de direção N33°E e; 3 – Centro-leste, 
entre o rio Teles Pires e, aproximadamente, a Base Aérea 
do Cachimbo, com altitudes máximas de 760 m (que 
formam a Serra do Cachimbo), onde há o predomínio 
de lineamentos de direção N49°W. 

A espessura total da BAT foi estimada por Santiago, 
Santos e Maia (1980) em torno de 1.700 m, no entanto, 
rochas sedimentares paleoproterozoicas foram incluí-
das nesta estimativa. No testemunho de sondagem na 
Base Aérea do Cachimbo, Lopes (2001) estimou uma 
espessura total de rochas sedimentares de ~950 m, dos 
quais 147 m são de rochas fanerozoicas. A proposta 
litoestratigráfica de Santiago, Santos e Maia (1980) 
inclui nove formações no Grupo Jatuarana, sendo duas 

delas propostas a partir de dados aerofotogeológicos.  
As outras sete são denominadas, da base para o topo: 
Formação Borrachudo, Formação Capoeiras, Formação 
São Benedito, Unidade F, Unidade G e Formação Nava-
lha. Bizinella et al. (1980) revisaram e posteriormente 
formalizaram as unidades litoestratigráficas que ocor-
rem em quatro folhas na escala 1:100.000 nos estados 
do Amazonas (margem esquerda do rio Tapajós) e Pará 
(margem direita do rio Tapajós). As unidades propostas 
pelos dois trabalhos são as seguintes:

• Formação Borrachudo: Ocupa uma faixa alon-
gada para NNW/SSE, tendo como localidade-tipo 
o igarapé homônimo, que é afluente da margem 
esquerda do rio Tapajós. É constituída por are-
nitos finos, cinzentos, micáceos, caulínicos com 
matriz argilosa intercalados com siltitos argilosos 
de cor cinza clara a creme. No leito do igarapé 
Borrachudo são encontrados níveis de matéria 
carbonosa (hulha). É estimada uma espessura 
mínima de 200 m para esta unidade, cujas cama-
das são sub-horizontais com mergulhos de no 
máximo 3° para SW. 

• Formação Capoeiras: Ocorre entre os igarapés 
Borrachudo e Mingau, e recebeu essa denomi-
nação em alusão a um trecho de corredeiras no 
rio Tapajós, onde foi estabelecida sua seção-tipo, 
que inicia cerca de 95 km a montante de Jacare-
acanga. É formada por quartzo arenitos brancos 
a vermelhos, finos e bem selecionados, além de 
siltitos vermelhos. A espessura mínima estimada 
é de 120 m, e as camadas possuem mergulhos 
entre 2° e 5° para SW. 

• Formação São Benedito: É composta por rochas 
que afloram na bacia hidrográfica do igarapé 
Mingau, sendo sua seção-tipo localizada no 
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Morro São Benedito, no rio Tapajós. As principais 
litologias são: (a) folhelhos e siltitos cinza escuro 
ou claro, por vezes com tons esverdeados, e com 
fragmentos de carvão, (b) quartzo arenitos finos, 
por vezes com pirita, e (c) arenitos glauconíticos 
intercalados com siltitos. Sua espessura mínima 
estimada é de 120 m, com camadas mergulhando 
até 6° para SW. Os seguintes palinomorfos foram 
descritos para esta unidade: Lophotriletes sp., 
Hymenozonotriletes sp., Acanthotriletes sp., Api-
culirestusispora sp., Tasmanites mourae, Tasma-
nites sp., Reticulatisporites sp., Verrucosisporites 
sp., Convolutispora sp  ., Densosporites sp., Cama-
lospora sp. Estes palinomorfos sugerem uma 
idade paleozoica para esta unidade.

• Formação Ipixuna: Possui ampla distribuição geo-
gráfica, ocorrendo nos terrenos da bacia hidro-
gráfica do igarapé Ipixuna, nas altas vertentes 
do vale do rio Tapajós, e entre os rios Jatuarana, 
Juma e Acari. É constituída por quartzo arenitos 
finos a médios, brancos, por vezes oxidados, bem 
selecionados com marcas onduladas, gretas de 
contração e estratificação cruzada. Sua espes-
sura mínima estimada é de 160 m e suas camadas 
também mergulham suavemente para SW. 

• Unidade F: Localizada entre os baixos cursos 
dos rios Cururu e Teles Pires, e se estende para 
oeste até o rio Tapajós, na altura da Ilha Grande 
do Cururu. Litologicamente é constituída por 
arenitos vermelhos sílticos/argilosos com man-
chas esbranquiçadas e cimento carbonático na 
base. Este é coberto por camadas de calcário 
vermelho sobreposto por uma brecha sedi-
mentar com fragmentos de siltitos/argilitos 
laminados e estromatólitos, envoltos por chert 
marrom. Esta brecha possui inúmeras exposi-
ções e constitui uma camada-guia. 

• Unidade G: É descrita entre os rios Bararati e 
Juruena, e se estende até as   proximidades da 
margem esquerda do rio Tapajós. Suas litologias 
são arenitos finos, bem selecionados, de cor creme 
a rosada, cimento silicoso e estrutura maciça. Apre-
senta frequentemente marcas de onda.

• Formação Navalha: Próximo ao centro da bacia, 
na localidade de Navalha, esta unidade reco-
bre os arenitos da Unidade G e é formada por 
arenitos rosados com cimento calcítico, siltitos 
calcíferos e calcários de cor creme a cinza claro. 

A análise palinológica para o Grupo Jatuarana foi 
complementada pelos estudos de Cruz (1982) no teste-
munho de sondagem NA-2-AM, localizado na margem 
direita do rio Jatuarana e em uma amostra na margem 
do Igarapé do Cavalo que é seu afluente (amostras loca-
lizadas na Folha Fazenda Guanabara - SB.20-Z-D-III). As 

amostras são de siltitos carbonosos intercalados com 
arenitos glauconíticos, da Formação Borrachudo e São 
Benedito. Nelas foram identificados quitinozoários de 
origem marinha do Ordoviciano ao Devoniano Superior, 
além de tasmanáceas e graptozoários, também consti-
tuintes do paleomicroplâncton marinho. No testemunho 
TPN-5, ao norte do Domo do Sucunduri, Cruz (2005), 
foram observados esporomorfos de Dictyotriletes, Gran-
dispora, Apiculiretusispora, Dibolisporites e Calamospora, 
de origem continental e idade neodevoniana.

Reis et al. (2005) adicionam a Formação Providência, 
que ocorre sobreposta às formações Capoeiras, São Bene-
dito, Ipixuna e Navalha. Ela ocorre no entorno da localidade 
de Providência (em frente à vila Teles Pires) e na margem 
esquerda do rio Teles Pires.  É formada por arenitos arco-
seanos com estratificações cruzadas acanaladas e siltitos. 

Reis (2006) adota o termo Grupo Alto Tapajós em detri-
mento ao Grupo Jatuarana e substituiu a Fm. Capoeiras 
por Beneficente, Borrachudo e São Benedito por Juma, 
Ipixuna e Providência por Prainha, bem como Navalha 
por Terra Preta. Todos com idade siluro-devoniana. A 
partir de determinações geocronológicas, Reis et al. (2013) 
propõem que as unidades Beneficente e Prainha são 
mesoproterozoicas. Reis et al. (2017) redefinem o Grupo 
Alto Tapajós, o qual passa a ser constituído por duas for-
mações: Juma, constituída de siltitos escuros e arenitos 
róseos e; Rio das Pombas, constituída por arenitos médios 
creme-esbranquiçados a róseos, bem selecionados, com 
estratificações cruzadas e ripples no topo dos sets. 

Um resumo da evolução estratigráfica do Grupo 
Alto Tapajós é apresentado na Figura 4.50. No presente 
trabalho seguiu-se as definições estratigráficas de Reis 
et al. (2017), em detrimento àquelas cujas seções-tipo 
foram descritas primeiramente. Entretanto, neste tra-
balho, propõe-se uma divisão da Formação Juma em 
Membro Borrachudo e Membro São Benedito. 

Formação Juma – Membro Borrachudo (SDatjb)
O Membro Borrachudo (MB) é sugerido neste tra-

balho para incluir a Formação Borrachudo de Bizinella 
et al. (1980) na Formação Juma de Reis et al. (2017). A 
proposta de modificação de hierarquia é o reconheci-
mento cartográfico daquelas formações descritas por 
Bizinella et al. (1980) e a impossibilidade de retomada da 
nomenclatura estratigráfica anterior. Ela aflora nas folhas 
Mutum (SB.20-Z-B-VI), Ilha Grande (SB.21-Y-A-IV), Fazenda 
Guanabara (SB.20-Z-D-III) e Vila Apuí (SB.21-Y-C-I). 

Assim como mencionado na revisão estratigráfica do 
Grupo Jatuarana, as camadas do MB são sub-horizontais 
(Figura 4.51a). As litologias desta unidade são siltitos, 
arenitos muito finos e argilitos, cujas estruturas sedi-
mentares mais comuns são laminações plano-paralelas 
(Figura 4.51b). Onde há predominância de arenitos sobre 
pelitos é comum a ocorrência de estratos horizontais 
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Figura 4.50 - Evolução das propostas estratigráficas para o Grupo Alto Tapajós no sudeste do Amazonas e sudoeste do Pará.

com diversas marcas de wave ripples dentro das camadas 
(Figura 4.51c). Outra feição comum é uma laminação 
horizontal marcada por ciclos irregulares com granode-
crescência ascendente, alternando a fração silte/argila 
com a fração areia muito fina a fina (Figura 4.51d).  Mais 
raramente são encontradas laminações convolutas de 
escala centimétrica (Figura 4.51e). As rochas de granu-
lação mais fina do Membro Borrachudo comumente 
apresentam nódulos preenchidos por pirita e finas lâmi-
nas de cor escura, constituída por material carbonoso, 
que no plano X-Y possuem forma discóide (Figura 4.51f).

Petrograficamente os siltitos maciços possuem espar-
sos grãos de quartzo imersos em uma matriz silto-argilosa 
(Figura 4.52a). Já os siltitos laminados mostram alternân-
cia entre grãos de silte e argila com matéria carbonosa, 
com subsets de granodecrescência ascendente (Figura 
4.52b). O detalhe destes subsets mostra abundantes 
grãos de quartzo na base tornando-se gradativamente 
mais finos e com uma maior proporção da fração argila, 
que contém matéria carbonosa (Figura 4.52c). Feições 
menos comuns são estilolitos argilosos, perpendiculares 
à laminação, gerando reentrâncias de material mais fino 
e carbonoso na fração silto-argilosa (Figura 4.52d).

Formação Juma – Membro São Benedito (SDatjs)
O Membro São Benedito (MSB) é aqui sugerido em 

substituição à Formação São Benedito, tendo em vista 
que a Formação São Benedito foi cartografada na escala 
1:100.000, mas não há possibilidade do resgate da sua 
nomenclatura original. Ela aflora preferencialmente nas 
folhas Ilha Grande (SB.21-Y-A-IV) e Vila Apuí (SB.21-Y-C-I). 

Em campo as exposições das rochas que compõem o 
MSB são mais expressivas em afloramentos ao longo da 
BR-230 ou a leste do município de Apuí. A melhor expo-
sição é uma seção com um pouco mais de 3 m (Figura 
4.53a,b), onde  aflora cerca de 1 m de folhelhos de cor 
cinza (Figura 4.53c), com lentes milimétricas de matéria 
orgânica (Fl) sobrepostos por 0,8 m de camadas de are-
nitos maciços finos de cor amarela (Sm) intercaladas com 
lentes milimétricas a centimétricas de argilitos maciços 
de cor branca (Fm) – Figura 4.53d. O predomínio dos 
argilitos Fm em relação aos arenitos Sm em direção ao 
topo da seção ocorre de forma abrupta (Figura 4.53e), 
e esta litofácies intercala-se por meio de contatos ero-
sivos com uma camada de 0,2 a 0,3 m de arenitos finos 
glauconíticos de cor verde com estratificação cruzada 
planar (Figura 4.53e).



| 96 |

| CPRM - Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil |

Em seção delgada, os folhelhos evidenciam a sua 
fissilidade decorrente da alternância de granulação 
(Figura 4.54a). Os arenitos glauconíticos são finos, muito 
bem selecionados, com 70% a 80% de grãos de quartzo 
subarredondados com alta a média esfericidade e 30% 
a 20% de grãos de glauconita subarredondados com 
média a baixa esfericidade (Figura 4.54b). Os grãos de 

quartzo são circundados por cutículas escuras, que 
lembram aquelas descritas por Motta et al. (2016) 
como argila glauconítica, e marcam eodiagênese a 
mesodiagênese em ambiente marinho raso. Os grãos 
de glauconita tendem a ser substituídos por colofano 
(Figura 4.54c), que apresenta uma textura fibroradial 
característica (Figura 4.54d).

Figura 4.51 - Feições de campo e macroscópicas das rochas do MB. (A) Disposição sub-horizontal das camadas de siltito na Cachoeira do 
Paredão (estação SS-46). (B) Estratificação plano-paralela dos siltitos na mesma estação. (C) Estratos planos com wave-ripples dentro dos 
sets na Cachoeira de Apuí (estação SS-44). (D) Laminação plano-paralela com granodecrescência ascendente, alternando níveis mais ricos 
em silte e argila com níveis de areia muito fina (estação SS-19). (E) Laminação convoluta em siltito (estação SS-18). A seta indica a ponta da 

lapiseira de escala. (F) Siltito com finas lâminas de material carbonoso, que na seção X-Y possuem forma discóide (estação SS-46).
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Interpretações
Os siltitos com laminações horizontais e wave rip-

ples do MB são indicativos de ambientes subaquosos, 
de lâmina d´água rasa onde predominam episódios 
de decantação, perturbados por ação de ondas com 
fluxo combinado. A alternância de arenitos finos e 
siltitos com argilitos com granodecrescência ascen-
dente pode ser formada por ciclos de plumas hiper-
picnais, já as laminações convolutas são atribuídas a 
liquefação ou fluidização, que pode ser gerada por 
ondas sísmicas, sobrepeso ou efeito de ondas de tem-
pestade (EGBOBAWAYE, 2016). O formato discóide e 
alongado da matéria orgânica presente nos siltitos é 
compatível com a descrição de tasmanáceas, reco-
nhecidas no testemunho de sondagem NA-2-AM por 
Cruz (1982). Estes microfósseis são interpretados como 
fonte de produção de pirita por redução localizada de 
sulfato bacteriano, com formação de pirita framboidal 

(eodiagenese marinha), cimentação diagenética de 
pirita entre framboides (SCHIEBER; BAIRD, 2001). Tendo 
em vista a identificação de quitinozoários marinhos e 
graptozoários nesta unidade, seu ambiente deposicio-
nal possui características similares às de ambientes de 
pró-delta ou offshore distal.

Para o MSB, o estudo detalhado de Motta et al. 
(2016) na bacia hidrográfica do rio Jatuarana descreve: 
(i) arenitos laminados, associados a regime de fluxo 
superior; (ii) arenitos com estratificação cruzada aca-
nalada, gerados por migração de dunas subaquosas em 
canais meandrantes sob regime de fluxo inferior; (iii) 
arenitos com estratificação cruzada tabular, relacio-
nados à migração de barras ou dunas de cristas retas 
unidirecionais em regime de fluxo interior dentro de 
canais; (iv) arenitos maciços, gerados por influxo gravi-
tacional de sedimentos e deposição rápida; (v) arenitos 
com glauconita, depositados rapidamente em ambiente 

Figura 4.52 - Feições microscópicas das rochas do Membro Borrachudo. A,B e C são em luz duplamente polarizada D é em luz polarizada. 
(A) Siltito maciço com matriz argilosa. (B) Laminação horizontal em siltito argiloso com um subset com granodecrescência ascendente. (C) 
Detalhe em subset de siltito quartzoso tornando-se mais argiloso para o topo. (D) Estilolito com material argiloso ascendendo para uma 

camada mais síltica.
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Figura 4.53 - Feições de campo e macroscópicas das rochas do MSB. (A) Seção estratigráfica da estação SS-85, mostrando a variação de 
litofácies. (Fl = folhelho, Sm = arenito maciço, Fm = argilito maciço, Sp(g) = arenito glauconítico com estratificação cruzada planar). (B) 

Vista do afloramento da estação SS-85. (C) Folhelho cinza com lentes milimétricas ricas em matéria orgânica. (D) Contato (seta) de arenito 
maciço com lentes centimétricas de argilito com argilito branco maciço. (E) Camada centimétrica de arenito glauconítico fino com contato 

basal erosivo e estratificação cruzada planar.  
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de shoreface, possivelmente, a partir do retrabalha-
mento mecânico de plataforma marinha rasa; (vi) siltitos 
depositados em suspensão com eventual influxo trativo 
em ambiente de baixa energia; (vii) argilitos maciços ou 
laminados associados a deposição de finos suspensos 
em ambiente de baixa energia com eventual influxo tra-
tivo; (viii) argilito bioturbado, depositado por suspensão 
com lâmina d´água espessa em ambiente lagunar ou 
lacustre e; (ix) argilitos deformados com convoluções, 
gerados por sobrecarga ou atividade tectônica. 

Ambas evidências de estudos palinológicos de Cruz 
(1982) e petrográficos de Motta et al. (2016) corroboram 
com uma origem marinha para o MSB, onde as litologias 

que foram depositadas em ambientes mais profundos 
foram retrabalhadas durante transgressões marinhas. 

A sobreposição do MSB no MB representa uma pro-
gradação dos tratos de sistemas marinhos rasos sobre 
os sistemas marinhos profundos (CATUNEANU et al., 
2009). Esta progradação concorda com a observação do 
retrabalhamento dos grãos depositados em porções mais 
profundas da bacia (MOTTA et al., 2016). As investigações 
regionais e de detalhe que correlacionam estas duas 
unidades com as formações Capoeiras, Navalha e demais 
unidades propostas para a Bacia do Alto Tapajós deverão 
estabelecer critérios mais precisos para a interpretação 
da litoestratigrafia e estratigrafia de sequências. 
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Figura 4.54 - Feições microscópicas das rochas do MSB. A, B e C são em luz polarizada, D é em luz duplamente polarizada. (A) Folhelho com 
lâminas de diferente granulação. (B) Arenito glauconítico bem selecionado com grãos arredondados de quartzo e glauconita. (C) Detalhe 

nos grãos de glauconita substituída por colofano. (D) Textura fibroradial dos cristais de colofano que substituem a glauconita. 
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4.11. FORMAÇÃO RIO DAS POMBAS (J3r)

A denominação da unidade litoestratigráfica Forma-
ção Rio das Pombas (FRP) foi feita por Reis et al. (2017) em 
substituição à nomenclatura Formação Igarapé Ipixuna, 
de Lacerda   Filho et al. (2006), que reavaliaram a pro-
posta de Santiago, Santos e Maia (1980), tendo em vista 
que o nome Formação Ipixuna já havia sido empregado 
para rochas sedimentares da Bacia do Grajaú, nordeste 
do estado do Pará por Francisco et al. (1971).

No Amazonas, a Formação Igarapé Ipixuna ocorre 
na bacia hidrográfica do igarapé homônimo, nas altas 
vertentes do vale do rio Tapajós, e entre os rios Jatuarana, 
Juma e Acari. De acordo com Lacerda Filho et al. (2006), 
no norte do Mato Grosso esta unidade constitui vários 
platôs na serra do Cachimbo e suas principais ocorrências 
estão nos igarapés Ipixuna, Cururu e Parauriti, afluen-
tes da margem esquerda do rio Tapajós. É constituída 
essencialmente por quartzo arenitos finos a médios, bem 

selecionados com marcas de onda, gretas de contração 
e estratificações cruzadas e sua idade mínima de depo-
sição é marcada pela idade de 177 Ma (método K-Ar), 
do Diabásio Cururu, o qual secciona os arenitos. No Pará 
esta unidade aflora numa extensa faixa central da Bacia 
do Alto Tapajós, e é composta por pacotes de quartzo 
arenitos esbranquiçados, com estratificação cruzada 
acanalada e lobos sigmoidais, além de arenitos e siltitos 
laminados com marcas onduladas no topo das camadas 
e bioturbação (VASQUEZ et al., 2008).

Os principais afloramentos da FRP são as estações 
SS-32 e 33, sendo a última um ponto de referência, tendo 
em vista que está localizada abaixo da ponte que cruza a 
vicinal Kennedy com o igarapé dos Pombos (Figura 4.55a). 
As litologias predominantes são arenitos brancos mode-
radamente friáveis que formam sets com estratificação 
plano-paralela com espaçamento centimétrico a mili-
métrico (Figura 4.55b) e cruzada planar. Nos subsets são 
abundantes as wave ripples com comprimento de onda 
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entre 3 a 7 cm (Figura 4.55c). Cada subset que contém 
esse tipo de estrutura mostra diferentes orientações das 
cristas de onda, indicando fluxo combinado (Figura 4.55d). 

Macroscopicamente os arenitos são bem seleciona-
dos, com grãos bem arredondados, predominantemente 
de quartzo e subordinadamente de óxidos ou minerais 
metálicos de cor escura, gerando uma textura típica do 
tipo sal-e-pimenta (Figura 4.55e).

Uma feição particular destes arenitos é a presença de 
diversas estruturas secundárias que lembram venulações 

de abertura milimétrica a centimétrica (0,5 a 1 cm), 
porém preenchidas pelo próprio arenito. Estas feições 
possuem direções variadas, são contínuas e descontí-
nuas, e podem estar interligadas ou não. Associadas a 
elas estão estruturas elipsoidais, também preenchidas 
por areia (Figura 4.55f). Apesar de lembrarem estruturas 
similares àquelas geradas por icnofósseis do tipo Skolithos 
(início do Cambriano ao Recente), uma caracterização 
detalhada ainda não foi realizada.

Figura 4.55 - Aspectos de campo e macroscópicos da FRP. (A) Afloramento em extenso lajeiro de camadas suborizontais de arenito. 
A seta aponta a ponte sobre o igarapé dos Pombos. (B) Estatificação plano-paralela em quartzo arenito. (C) Wave-ripples simétricas 
no topo dos subsets. (D) Wave-ripples simétricas no topo de subsets milimétricos (10-30  mm), mostrando direções de cristas quase 

ortogonais. (E) Quartzo arenito bem selecionado com textura sal-e-pimenta. (F) Estruturas secundárias nos arenitos. As setas brancas 
apontam para estruturas planares e lineares sinuosas que se cruzam, e lembram icnofósseis. As setas rosas apontam para estruturas 

elípticas maciças, conectadas com estruturas planares/lineares.
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Em lâmina delgada os quartzo arenitos são bem 
selecionados, com grãos de alta a baixa esfericidade, 
na fração areia fina a muito fina (Figura 4.56a). O pre-
domínio composicional é de grãos monominerálicos de 
quartzo, com raras ocorrências de fragmentos polimi-
nerálicos, interpretados como chert (Figura 4.56b). A 
principal feição diagenética é o crescimento de quartzo 
sintaxial em estágio de mesodiagênese.

Geocronologia
Uma amostra (SS-33) foi escolhida para análise geo-

cronológica de zircões detríticos a fim de obter idades 
de proveniência. A amostra é um quartzo arenito fino a 
muito fino, com estratificações plano-paralelas coletado 
na interseção do Igarapé dos Pombos com a Vicinal 
Kennedy, uma das seções-tipo da unidade. Os zircões 
analisados possuem 20 a 220 µm, formas geralmente 
subarredondadas e, mais raramente, prismáticas, com 
razões de forma entre 1:1 e 4:1, e variados graus de 
fraturamento (Figura 4.57a).

Dos 97 zircões analisados, 50 foram descartados 
por elevado grau de discordância, elevado conteúdo 
de Pb comum ou erro analítico elevado, e 47 foram 
considerados adequados para a obtenção da idade de 
proveniência (Anexo 4.11). No histograma de distribuição 
de idades, os picos de probabilidade relativa mais antigos 
envolvem zircões com idades meso- a neoarqueanas 
(3179 a 2684 Ma). Estes são seguidos por um pronun-
ciado pico de idade riaciana (2150 Ma), diversos picos 
paleo- a mesoproterozoicos com um destaque para 
um pico de idade calimiana (1527 Ma). Diversas idades 
entre o Calimiano e o Toniano ocorrem, e as idades 
mais jovens da amostra são definidas em um pico de 
374 Ma (Devoniano-Frasniano), e dois picos expressivos 

com idades de 239 Ma (Triássico-Ladiniano) e 161 Ma 
(Jurássico-Oxfordiano) (Figura 4.57b).

As fontes meso- a neoarqueanas têm a sua prove-
niência relacionada às rochas ígneas e metamórficas 
da Província Carajás (SANTOS et al., 2000). Rochas de 
idade similar às do pico de 2150 Ma afloram no Domí-
nio Amapá da Província Transamazonas (SANTOS et al., 
2000).  A robustez do pico de 1527 Ma é associada ao 
afloramento de diversos corpos graníticos da Suíte Serra 
da Providência e gabroicos da Suíte Mata-matá na área 
(SANTOS, 2003; ALMEIDA; COSTA; OLIVEIRA, 2016; OLI-
VEIRA et al., 2014; SCANDOLARA et al., 2017).

Rochas fanerozoicas geradoras de zircões ou modifi-
cadoras das suas idades, i.e. magmáticas e metamórficas, 
são muito mais comuns no Cinturão Andino (SCHOBBE-
NHAUS; NEVES, 2003; RAMOS, 2004), com raras exce-
ções de rochas graníticas, alcalinas e kimberlíticas na 
porção cratônica da Plataforma Sul-americana. Idades 
entre 391- 374 Ma são reportadas para o magmatismo 
devoniano no Chile (HERVÉ et al., 2016). Granitos defor-
mados na Colômbia mostram idades de cristalização de 
~250 Ma (VINASCO et al., 2006).  Outra fonte de zircões 
magmáticos fanerozoicos são as Large Igneous Provinces 
(LIPs), que, na Plataforma Sul-americana são represen-
tadas pela Província Magmática do Atlântico Central 
(CAMP) e pela Província Magmática Paraná-Etendeka 
(PELIP). A CAMP possui cerca de 200 Ma, e possui seu 
maior volume como diques e soleiras nas bacias do Soli-
mões e Amazonas (MARZOLI, 1999). No norte do Mato 
Grosso e leste de Rondônia os derrames da Formação 
Tapirapuã (CORRÊA; COUTO, 1972) e Anari (QUADROS; 
RIZZOTTO, 2007) representam porções subaéreas deste 
magmatismo Jurássico. 

Figura 4.56 - Aspectos microscópicos da FRP. (A) Quartzo arenito fino a muito fino bem selecionado. (B) Detalhe nos grãos 
monominerálicos com sobrecrescimento sintaxial e em grãos poliminerálicos de chert (c).
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Figura 4.57 - Geocronologia U-Pb em zircão em arenito da FRP (amostra SS-33). (A) Imagens de catodoluminescência de zircões. Spots: 
em vermelho - zircões mesoarqueanos, em azul – zircões neoarqueanos, em verde - zircões riacianos, em rosa - zircões orosirianos, em 

amarelo – zircões calimianos. Spots em branco mostram as idades mais jovens obtidas para a amostra. (B) Histograma de frequência das 
populações analisadas na amostra SS-33.
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Interpretações
Lacerda Filho et al. (2006) sugeriram um ambiente 

de deposição em mar regressivo, predominantemente 
marinho litorâneo, com possível contribuição continental. 
Tendo em vista que no presente projeto não houve um 
trabalho sistemático em relação à sedimentologia desta 
unidade, sugere-se apenas que as estações estudadas 
sugerem um ambiente de retrabalhamento (foreshore, 
shoreface superior). Nestes ambientes o grau de seleção 
dos grãos é acentuado, e as estruturas sedimentares 
observadas, como estratificações plano-paralelas e wave 
ripples são muito comuns. 

O posicionamento estratigráfico da Formação Ipi-
xuna foi proposto primeiramente por Santiago, Santos e 
Maia (1980) no Devoniano. A revisão feita por Bizinella et 
al. (1980), reconhece a existência de uma discordância 
desta unidade com as formações São Benedito, Capoei-
ras, Borrachudo e com o Grupo Gorotire, e a posicionam 
no Permo-carbonífero. Desta forma os autores separam 
a Formação Ipixuna das unidades devonianas. Lacerda 
Filho et al. (2006) e Vasquez et al. (2008) admitem 
uma idade mínima para a Formação Igarapé Ipixuna 
com base na idade do Diabásio Cururu, de 180±9 Ma, 
obtida pelo método K-Ar por Santos et al. (1975). Na 
análise geocronológica obtida no presente trabalho, a 
presença de zircões mais jovens, de ~160 Ma e 240 Ma 
(idade 206Pb/238U) sugere que esta unidade é mais jovem, 
e recebeu detritos jurássicos e triássicos. Ao considerar 
que as razões isotópicas obtidas para o método K-Ar 
podem ser alteradas por perda de Ar ou enriquecimento 
de Ar atmosférico, a idade do Diabásio Cururu deve ser 
revista em trabalhos futuros. Portanto, a FRP possui 
apenas uma idade máxima de sedimentação de 160 
Ma, a qual pode ser considerada como sendo o início 
da sedimentação dos arenitos da FRP.

4.12. COBERTURAS DETRÍTICO-LATERÍTICAS (Edl)

O reconhecimento de coberturas detrito-lateríticas 
teve como foco principal as ocorrências de manganês no 
rio Aripuanã (ALMEIDA; NOGUEIRA FILHO, 1959). Poste-
riormente, no projeto Aripuanã-Sucunduri (LIBERATORE 
et al., 1972) foram descritas ocorrências de manganês nos 
rios Sucunduri e Aripuanã. No primeiro, a ocorrência de 
manganês está associada a falhamentos (Serra do Palhau) 
e às   rochas sedimentares do Grupo Beneficente (Serra do 
Caracaxá). No rio Aripuanã foram descritas quatro ocorrên-
cias: Beneficente, Cotovelo, Natal (igarapé Jatuaraninha) e 
Seringal do Japão. Em todas as localidades,   os depósitos 
de manganês estão associados aos   arenitos do Grupo 
Beneficente, principalmente em interseções com falhas. 

A descrição de diferentes tipos de coberturas detrito-
-lateríticas foi realizada no Projeto Tapajós-Sucunduri 

(BIZINELLA et al., 1980). Estes autores reconhecem que 
os lateritos formam ocorrências dispersas e de pequena 
dimensão, com espessura máxima de 3 m, sobre as 
rochas vulcânicas dos grupos Iriri, Beneficente, Jatuarana 
e Gorotire.  As litologias foram descritas como massas 
argilosas, ferruginosas, manganesíferas e mais esporadi-
camente aluminosas. Estes ocorrem como blocos soltos, 
compactos, de natureza concrecional (pisolítica), e tam-
bém intersticial, formando cimento de rochas pelíticas 
e preenchendo diaclases.

O estudo de Silva, Horbe e Horbe (2012) foi realizado 
em seis ocorrências de manganês: Beneficente, Cotovelo, 
Holanda (próximas ao rio Aripuanã), ao longo da BR-230 
(fazendas Silva e Floresta) e na localidade de Zé Julião 
(40 km a sudeste de Apuí). Neste trabalho foram reco-
nhecidas camadas, lentes e laminações de manganês 
em siltitos e argilitos avermelhados, além de crostas 
lateríticas manganesíferas e acumulações coluvionares. 
O principal mineral de manganês nessas ocorrências é 
a romanechita, com manjiroita, litioforita, holandita, 
vernardita, criptomelana e pirolusita subordinadas. As 
duas associações geoquímicas principais reconhecidas 
foram: 1) dos materiais manganesíferos com Sr, Au, U, 
Cu, Pb e Hg na ocorrência do Zé Julião e CaO, K2O, Zn, Tl, 
Rb, Cd, P2O5 e As nas fazendas ao longo da BR-230; 2) das 
rochas sedimentares, matriz e solo, com Y+ETR – Eu e 
SiO2, Al2O3, TiO2, Nb, Hf, Zr, Fe2O3, Sc, Th e V.  Os autores 
propõem que a gênese dos óxi-hidróxidos de manganês 
está relacionada à deposição em ambiente sedimentar e 
ao posterior processo de intemperismo, enriquecimento 
supergênico e evolução da paisagem.

Bauxitas, crostas ferruginosas e ferro-alumino-sili-
cosas foram analisadas por difração de raios-X (DRX) e 
microscopia eletrônica de varredura (MEV) por Albu-
querque & Horbe (2015). As crostas são maciças, piso-
líticas, brechoides e vermiformes, sustentando platôs e 
colinas com altitudes entre 140 e 320 m. A correlação 
entre os produtos da lateritização e as rochas gerou 
três associações: 1) congrega arenitos, vulcânicas e 
siltitos em razão da associação SiO2-Ba-Rb; 2) agrupa 
bauxitas e solos relacionados Al2O3- TiO2-PF-Y-Ta-Nb-
-U-Th-Ga-Hf-Zr-ETR e; 3) reúne a bauxita pisolítica, 
crostas ferruginosas e ferro-alumino-silicosas vinculadas 
a Fe2O3-Ag-As-Ni-Pb-V. 

Na área do projeto as principais ocorrências de 
coberturas detrito-lateríticas são localizadas ao longo 
da BR-230, com maior expressão na folha Fazenda Guana-
bara (SB,20-Z-D-III), além das folhas Vila Apuí (SB,21-Y-C-I) 
e Ilha Grande (SB,21-Y-A-IV) e nas estradas vicinais em 
torno da cidade de Apuí, na folha Vila Apuí.

As crostas manganesíferas são abundantes na folha 
Fazenda Guanabara, pois substituem o cimento dos are-
nitos e pelitos da Formação Vila do Carmo, preenchendo 
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descontinuidades, como estratificações e limites de 
camadas (Figura 4.58a). Em direção ao topo destas cama-
das ocorre uma transição abrupta, onde uma crosta 
manganesífera com fragmentos de arenitos predomina 
(Figura 4.58b). Outros tipos de crostas ocorrem com 
maior frequência na folha Vila Apuí. Elas possuem textu-
ras pisolíticas (Figura 4.58,c,d), botrioidais e vermiformes. 
Sua composição não foi identificada, mas lembram as 
crostas aluminosas e ferro-aluminosas descritas por 
Albuquerque e Horbe (2015).

Na folha Ilha Grande, as rochas da Formação Vila 
do Carmo são arenitos e pelitos sub-horizontais (Figura 
4.59a). Os arenitos são parcialmente substituídos por 
gibbsita, restando apenas grãos reliquiares de quartzo 
(Figura 4.59b).  Uma análise de DRX foi realizada na 
mesma amostra da figura 2b, e o pico da gibbsita ficou 
bastante destacado (Figura 4.59c). 

Na vicinal Ema, Folha Vila Apuí foram descritos aflora-
mentos de lateritos bauxíticos com texturas vugulares. Um 

Figura 4.58 - Feições de campo de crostas manganesíferas e pisolíticas na área do projeto. (A) Arenito médio da Formação Vila do Carmo 
com estratificações cruzadas de baixo ângulo (inset), parcialmente substituído por óxidos de manganês, gerando uma coloração preta 

(estação SS-89). (B) Crosta manganesífera sobreposta ao arenito da figura A, composta por fragmentos de arenito imersos em uma matriz 
de óxidos de manganês. (C) Crosta pisolítica sobre os arenitos da Formação Camaiú (estação RE-55). (D) Crosta pisolítica sobre as rochas do 

Grupo Colíder (estação SS-16).

exemplo é a estação SS-14 (Figura 4.59d). A amostra desta 
estação foi submetida à ánalise de geoquímica de rocha 
total (Tabela 4.14). Em relação aos elementos maiores, 
a amostra SS-14 possui maior afinidade com as bauxitas 
maciças do que com as bauxitas pisolíticas de Albuquerque 
& Horbe (2015), com teores de SiO2 abaixo de 1,5%, Al2O3 
acima de 50%, FeOt abaixo de 10% e TiO2 próximo a 1%. O 
menor conteúdo de FeOt em relação às crostas pisolíticas 
(FeOt entre ~27% e ~53%), indica a menor quantidade de 
minerais de óxido de ferro, como hematita e goethita.

Já os elementos-traço mostram boa correlação 
entre a amostra analisada e as bauxitas maciças para 
Ba, Rb, Sr, Ni, Nb, Pb, Cu, Co, Hf. Os padrões de elemen-
tos terras-raras são bastante similares, com um forte 
enriquecimento em ETRs leves, no entanto,   as bauxitas 
maciças possuem maior quantidade absoluta destes 
elementos. Todas as amostras compartilham uma leve 
anomalia negativa de Eu e enriquecimento em ETRs 
pesados (Figura 4.60).

BA
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Figura 4.59 - Feições de campo de rochas lateritizadas e crostas lateríticas aluminosas na área do projeto. (A) Intercalação de arenitos 
finos a médios com pelitos, com disposição sub-horizontal na BR-230, próximo à vicinal Jaru (estação SS-53). (B) Arenito médio com grãos 

reliquiares de quartzo (q) parcialmente substituído por gibbsita (g). (C) Difratograma da amostra SS-R-53 mostrando pico no ângulo 2ө 
~18°, típico da gibbsita. (D) Crosta laterítica aluminosa (estação SS-14).
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Tabela 4.14 -   Resultados da análise química de rocha-total da amostra SS-R-14 (bauxita).

Amostra SS-R-14  

(% em peso) (ppm)

SiO2 1,43 U 6,9 Y 56,96 Zn 35 Sn 7,2 Eu 1,33

TiO2 1,15 W 4,9 Hf 27,7 Ga 45,8 In 0,09 Gd 7,07

Al2O3 58,6 Mo 1,8 Ta 3,24 Ge 0,05 Cd 0,06 Tb 1,19

Fe2O3 9,66 Nb 50,31 Th 47,6 P 332 Ag 0,01 Dy 9,54

MnO 0,02 K 0,16 V 91 S 0,02 Au 2,5 Ho 2,25

MgO 0,12 Ba 115 Cr 7 As 59 Pb 14,5 Er 8,18

K2O 0,18 Rb 3,6 Mn 0,02 Se 1 La 135,7 Tm 1,47

CaO 0,005 Sr 60,8 Fe 6,4 Te 0,71 Ce 205,9 Yb 11,2

Na2O 0,05 Cs 0,025 Co 2,3 Bi 0,68 Pr 20,73 Lu 1,72

P2O5 0,09 Be 0,6 Ni 0,25 Sb 5,51 Nd 61,1

P,F, 29,69 Zr 1121,7 Cu 2,5 Tl 0,01 Sm 8,3

TOTAL 100,995
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Figura 4.60 - Padrões de ETRs das amostras de bauxitas pisolíticas e maciças de Albuquerque e Horbe (2015) em comparação com a 
amostra SS-R-14 (bauxita maciça vugular) normalizados pelo condrito de Boynton (1984).

Interpretações
As coberturas lateríticas que ocorrem na área do 

projeto podem ser divididas em crostas ferro-alumino 
silicosas, crostas ferruginosas, bauxitas e crostas manga-
nesíferas (SILVA; HORBE; HORBE, 2012; ALBUQUERQUE; 
HORBE, 2015). Nas estações estudadas, pode-se correla-
cionar a ocorrência de bauxitas sobre as rochas vulcânicas 
do Grupo Colíder e as rochas sedimentares da Formação 
Vila do Carmo. Nesta última, a ampla ocorrência de cros-
tas manganesíferas na porção oeste da área do projeto 
é atribuída a processos de enriquecimento primário 
em ambiente sedimentar e hidrotermal, com presença 
de sulfetos, sendo um bom alvo para depósitos do tipo 
VMS (Volcanogenic Massive Sulphide) (ALBUQUERQUE; 
HORBE; BOTELHO, 2017). 

4.13. FORMAÇÃO SALVA-TERRA (Q1ST)

A Formação Salva-terra (FST) possui sua seção-tipo 
no vilarejo homônimo localizado na margem esquerda 
do rio Aripuanã. Reis e Bahia (2016) desvincularam as 
rochas sedimentares da Formação Içá, cuja seção-tipo 
ocorre ao longo do rio homônimo, na porção noroeste 
da bacia hidrográfica do rio Amazonas, e foi descrita 
primeiramente por Maia et al. (1977) para representar 
arenitos discordantes em relação aos pelitos e arenitos 
da Formação Solimões. De acordo com os autores, a 
Formação Içá é constituída, na base, por siltitos e argilitos 
maciços a finamente laminados, lenticulares intercalados 

com arenitos estratificados. No topo ocorrem arenitos 
conglomeráticos. Estratos cruzados acanalados de porte 
variado são comuns. Silveira e Souza (2017) obtiveram 
uma idade pleistocênica para a Formação Içá a partir 
do reconhecimento de pólens Alnipollenites verus. A 
cartografia geológica desta formação se estende desde 
o alto rio Solimões (e.g. MAIA et al., 1977) até o sudeste 
e centro do Amazonas (FERREIRA et al., 2006; RIKER et 
al., 2014). No presente projeto, adota-se a denominação 
de Reis e Bahia (2016) por impossibilidade da retomada 
do termo original de Maia et al. (1977).

A FST aflora dominantemente próxima aos terraços 
associados ao rio Aripuanã na folha Mutum (SB.20-Z-B-VI) 
e de forma isolada ao longo do rio Acari, na folha Ilha 
Grande (SB.21-Y-A-IV). As rochas da FST não possuem 
estações descritas na área do projeto, no entanto, um 
levantamento geológico realizado no rio Aripuanã, poucos 
quilômetros a oeste da Folha Mutum, serviu para a sua 
caracterização. Próximo à vila Salva-Terra, as rochas da 
FST afloram em camadas horizontais tabulares, com cerca 
de 2 a 4 m de espessura (Figura 4.61a) e são constituídas 
por conglomerados e arenitos. As litofácies identificadas 
estão descritas na Tabela 4.15.

A feição mais proeminente de afloramentos é o con-
tato entre um arenito muito mal selecionado maciço (Sm) 
com um arenito bem selecionado, com laminação de baixo 
ângulo (Sl). No topo da sucessão aflora um conglome-
rado moderadamente selecionado, com laminação planar 
(Gp), rico em seixos de quartzo subarredondados (Figura 
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4.61b,c,d).  O contato entre Sm e Sl é aparentemente 
reto (Figura 4.61e), mas uma observação mais detalhada 
mostrou que ele apresenta uma ondulação, com com-
primento de onda de ~5 cm (Figura 4.61f). Em amostra 
de mão se observa que o arenito laminado (Sl) erode o 
arenito maciço (Sm) em estruturas do tipo corte-e-pre-
enchimento (Figura 4.61g), sugerindo que ambos foram 
colocados em contato anteriormente à sua litificação. Em 
lâmina delgada, a litofácies Sm mostra grãos de quartzo 
muito angulosos, com granulação fina a média em suas 
porções mais basais (Figura 4.61h). Em direção ao topo 
da camada o Sm diminui de granulação e apresenta uma 
matriz argilosa (Figura 4.61i), geralmente com feições de 
interdigitação entre as litologias (Figura 4.61j).

Associação de litofácies
A associação de litofácies, de acordo com a inter-

pretação de Miall (1978) é sugestiva de um depósito 
de avulsão fluvial. Neste modelo, a energia do sistema 
decresce da base para o topo da seção, onde os arenitos 
Sm representam a maior energia do sistema. Após o 
rompimento do dique marginal ocorre a deposição de 
arenitos Sl, devido ao decrescimento do regime de fluxo. 
Os conglomerados de topo foram depositados na forma 
de barras longitudinais, cuja geometria é compatível com 
a dimensão estreita do depósito.

Interpretações
Devido aos poucos afloramentos na área de estudo, 

as interpretações são baseadas em três afloramentos 
fora desta área. No entanto, pode-se interpretar a FST 

Tabela 4.15 -  Litofácies descritas para a Formação Içá. Baseado em Miall (1978).

Código Descrição Interpretação

Gp Conglomerado clasto-suportado moderadamente selecionado com 
estratificação cruzada tangencial, rico em seixos de quartzo. barras linguóides

Sl Arenito quartzoso bem selecionado com estratificação de baixo ân-
gulo e grãos angulosos. rompimento de diques marginais

Sm Arenito muito mal selecionado, maciço, com matriz argilosa (grauva-
ca) que mostra gradação normal. transporte e deposição de alta energia

como uma unidade formada por paleoterraços fluviais, 
formados em estágios mais precoces do desenvolvi-
mento da bacia dos rios Aripuanã e Roosevelt, os quais 
atualmente são escavados pelos mesmos. 

4.14. TERRAÇOS FLUVIAIS (Q2T) E DEPÓSITOS 
ALUVIONARES (Q2a)

Os Terraços Fluviais (TF) e Depósitos Aluvionares 
(DA) estão associados, em maior abundância, com os 
principais rios da área do projeto. Sendo eles (de oeste 
para leste): Aripuanã, Jatuarana, Juma, Acari, Camaiú e 
Sucunduri. Todos esses rios possuem uma direção pre-
ferencial N-S, exceto em trechos em que são encaixados 
em falhas de direção NE-SW e NW-SE. Os TF estão mais 
associados a regiões planas, nas extensões laterais dos 
rios atuais, onde representam depósitos mais antigos 
do mesmo sistema fluvial. São compostos por seixos, 
grânulos, areia grossa, média e fina, além de lama com 
matéria orgânica. O desenvolvimento dos DA se dá nas 
regiões mais rebaixadas dos cursos fluviais atuais e sua 
exposição depende da estação do ano (vazante ou cheia). 
É muito comum, principalmente nos rios Camaiú, Acari e 
Juma, trechos com predomínio de exposição de rochas 
mais antigas como o Grupo Colíder e as formações Pedro 
Sara e Camaiú, alternados por trechos mais profundos, 
onde ocorre uma grande quantidade de areia grossa e 
média, além de seixos, grânulos e argila. Estes últimos, 
na época de vazante, deixam exposições métricas de 
depósitos sedimentares da cheia do ano anterior.
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Figura 4.61 - Feições macro- e microscópicas da FST (estação SS-80). (A) Sucessão horizontal das camadas com a seta indicando o contato 
observado nas figuras E, F e G, e o retângulo branco mostrando o local da seção colunar da figura B. (B) Seção colunar mostrando a 
sucessão de Sm, Sl e Gp. O inset mostra a variação de granulação (granodecrescência ascendente) na litofácies Sm. (C) Estratificação 

cruzada tangencial em conglomerado clasto-suportado moderadamente lateritizado. (D) Clastos dominantemente quartzosos, 
subarredondados, pouco esféricos sustentados por uma matriz de areia grossa também rica em quartzo. (E) Contato entre arenito com 

estratificação de baixo ângulo -Sl (linha tracejada) com arenito muito mal selecionado de matriz argilosa (Sm). (F) Detalhe no contato 
ondulado entre Sl e Sm. (G) Detalhe mostrando a estratificação de Sl marcada pela alternância de cores (branco/laranja) e interdigitação no 
contato com Sm, em estrutura do tipo corte-e-preenchimento. (H) Porção de granulação relativamente mais grossa da litofácies Sm, com 
grãos de quartzo angulosos e pouco esféricos. (I) Gradação de porção de granulação relativamente mais fina da litofácies Fm para porção 

mais argilosa. (J) Interdigitação das porções arenosas e argilosas da litofácies Sm. 
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5. GEOLOGIA ESTRUTURAL E EVOLUÇÃO TECTÔNICA

5.1. GEOLOGIA ESTRUTURAL

A geologia do Distrito Aurífero do Juma (DAJ) com-
preende sequências supracrustais (rochas vulcânicas, 
vulcanossedimentares e sedimentares) e embasamento 
(rochas metassedimentares e granitóides intrusivos). As 
rochas supracrustais não apresentam metamorfismo, 
exceto quando afetadas por estruturas regionais, que 
deformam dinamicamente e metamorfizam esses litotipos, 
gerando cataclasitos, protomilonitos e milonitos de baixa 
temperatura, compatíveis com  grau xisto verde. Essas 
estruturas regionais são atribuídas aos eventos defor-
macionais que atuaram durante a evolução da Província 
Rondônia-Juruena e apresentam caráter reológico rúpteis 
e rúpteis-dúcteis no DAJ. Nota-se ainda na área, que as 
principais ocorrências minerais coincidentes com zonas de 

cisalhamento e falhas regionais, por exemplo, o Garimpo 
Chico Preto na Zona de Cisalhamento Buiuçu, porção sul 
do Distrito Juma (folhas Fazenda Guanabara e Vila Apuí), 
sugerindo um importante controle estrutural e geológico 
do sistema mineral aurífero neste distrito mineral. 

Neste capítulo, para auxiliar a análise estrutural e 
melhor caracterizar os controles estruturais das minera-
lizações, as unidades geológicas expostas no DAJ foram 
agrupadas em domínios tectono-estratigráficos, os quais 
contextualizam a evolução do Orógeno Juruena (SCAN-
DOLARA et al., 2017), bem como simplificam a geologia, 
permitindo destacar aspectos estruturais e a evolução 
tectônica da área. Desta forma, o Distrito Aurífero do 
Juma é dividido nos seguintes domínios (Figura 5.1): Domí-
nio Embasamento Pré-Juruena, que reúne a Formação 
Abacaxis e os granitos Arraia e Chuim (1.855-1.838 Ma), 

Figura 5.1 - Mapa de Domínios tectono-estratigráficos do Distrito Aurífero do Juma (DAJ), com as principais ocorrências minerais e 
estruturação



| 110 |

| CPRM - Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil |

que são unidades que correspondem à Crosta Tapajós; 
Domínio Juruena, sequências vulcanossedimentares e 
sedimentares depositadas em uma bacia tipo rifte (D2, 
associada ao back-arc do Orógeno Juruena, e compostas 
pelo Grupo Colíder (1810-1770 Ma) (ALMEIDA; COSTA; 
OLIVEIRA, 2016), Suíte Igarapé das Lontras (1760 Ma) 
(ALMEIDA; COSTA; OLIVEIRA, 2016), e pelas formações 
Pedro Sara, Camaiú e Vila do Carmo (1.766-1.743 Ma), 
ocorrem ainda intrusivos nesse domínio, corpos máficos 
Mata-Matá (1.510-1.570 Ma) (BETTIOLLO et al., 2009a; 
OLIVEIRA; LIRA, 2019), que ; e Domínio Coberturas pós-
-Juruena, sequências sedimentares paleozoicas e mais 
recentes – Grupo Alto Tapajós, Formação Rio das Pombas e 
Formação Salva-Terra (ALMEIDA; COSTA; OLIVEIRA, 2016), 
que recobrem parcialmente as demais unidades na área.

Os domínios (i) Juruena e (ii) Coberturas pós-Juruena, 
juntos, somam cerca de 75% da área e apresentam essen-
cialmente estruturação primária, com acamamentos 
sedimentares e vulcânicos sub-horizontais (Figura 5.2). 
No entanto, localmente, essas sequências apresentam 
perturbações tectônicas relacionadas aos eventos defor-
macionais D3 e D4. Esses eventos são interpretados como 

reflexos intracontinentais de tectônicas pericratônicas 
relacionadas a evolução do Cráton Amazonas e da Plata-
forma Sul-americana, respectivamente (BETTENCOURT et 
al, 2010; ALMEIDA et al., 2012; OLIVEIRA et al.,2013; OLI-
VEIRA, 2016; TOCZECK et al., 2019; GOULART et al., 2019).

Por outro lado, no Domínio Embasamento pré-
-Juruena (15% da área da total), se observa uma estru-
turação dúctil pervasiva e metamorfismo regional, 
relacionados ao Evento Deformacional D1, que são res-
tritos aos litotipos da Formação Abacaxis e correlacio-
nados a evolução da Crosta Tapajós (MELONI; SIMÕES; 
BENEVIDES FILHO, 2018).

Desta forma no DAJ são identificados quatro even-
tos (fases) deformacionais (D1, D2, D3 e D4), os quais são 
descritos nos tópicos abaixo:

5.1.1. Evento Deformacional D1

As rochas metassedimentares da Formação Abaca-
xis, inseridas no Domínio Embasamento pré-Juruena, 
apresentam estruturação (D1) dúctil pervasiva, repre-
sentada por uma xistosidade com atitude geral NW-SE 

Figura 5.2 - Aspectos gerais das Sequências Supracrustais Juruena, a) acamamento horizontal a sub-horizontal; b) truncadas por 
estruturação rúptil a rúptil-dúctil D2. Em c) diagrama estereográfico (igual-área hemisfério inferior) com polos de acamamentos vulcânicos 

e sedimentares do DAJ. Fotografias de frentes de lavra no Garimpo Eldorado do Juma. 

BA

C



| 111 |

| Áreas de Relevante Interesse Mineral (ARIM) - Evolução Crustal e Metalogenia do Sudeste do Amazonas: Distrito Aurífero Juma |

(WNW-ESE), com mergulho de alto ângulo para nordeste, 
enquanto as demais estruturas observadas são veios e 
dobras assimétricas (Figura 5.3). Os dados estruturais, 
extraídos de afloramentos de saprólitos e testemunhos 
de sondagem, integrados a interpretação geofísica-estru-
tural de dados aeromagnéticos (ver Cap. 03), permi-
tiram caracterizar o D1 como persistente e restrito ao 
Embasamento Pré-Juruena. A idade atribuída para D1 é 
balizada pelas idades da Formação Abacaxi (1895- 1879 
Ma) (SANTOS et al., 2000) e o Granito Chuim (1855 Ma).

5.1.2. Evento Deformacional D2

O evento deformacional D2 compreende uma estru-
turação de regime rúptil extensional, com formação de  
falhas e fraturas nas direções NNE-SSW e ENE-WSW, com 
importante controle das estruturas pretéritas do emba-
samento, constituindo um sistema de pares conjugados, 
com bissetriz na direção N60E. O registro desse evento 
é dificultado pelos sucessivos eventos de reativação e 
ciclos sedimentares que ocorrem na região ao longo de 
sua evolução, sendo seu registro preservado nas áreas 

de entorno às ocorrências minerais de ouro, às zonas 
de falha e brechas hidráulicas, que servem de duto para 
percolação dos fluidos metassomáticos e mineralizantes, 
são atribuídas a esse evento (vide Cap. 7), outra evidência 
dessa estruturação é dada pela interpretação geofísica 
estrutural, onde a segunda e terceira geração de estru-
turas (G2, G3) compreendem as estruturas geológicas 
do evento D2 (vide Cap. 3). Dessa forma D2 materializa-se 
pela formação da bacia tipo rifte, onde são depositadas 
as sequências supracrustais Juruena, Grupo Colíder e for-
mações Pedro Sara, Camaiú e Vila do Carmo. Essa bacia 
tem como motor esforços extensionais de retroarco, em 
resposta ao recuo da placa (roll-back - alto ângulo de 
subducção) relacionada a evolução do Orógeno Juruena 
(SCANDOLARA et al., 2017, DIENER; POLO, 2019), ou no 
senso de Rizzotto et al (2020), esses esforço compõem 
a tafrogênese da crosta Tapajós, uma grande bacia de 
rifte intracontinental de manto ativado, produzida em 
resposta à subida de pluma do manto (NEVES, 2008). Em 
ambos modelos o evento D2 tem idade entre 1810 e 1740 
Ma, pelo período balizado pela deposição e atividade 
vulcânica na região.

Figura 5.3 - Aspecto textural e feições estruturais D1 das rochas metassedimentares da Formação Abacaxis, observadas em testemunhos 
de sondagem executados na área do Garimpo do Guida.
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5.1.3. Evento Deformacional D3

Localmente, as sequências Supracrustais Juruena 
apresentam perturbações estruturais, como bascula-
mentos e dobramentos suaves, relacionados a zonas de 
cisalhamento e falha, que são relacionados ao Evento D3. 
Esse Evento é caracterizado por estruturação rúptil a 
rúptil-dúctil, cuja reologia dos litotipos afetados exerce 
importante controle nos estilos deformacionais gerados, 
visto que os mais competentes (quartzo arenitos e litoa-
renitos) desenvolvem falhas e fraturas com atitude geral 
nas direções N40E e N15W (Figura 5.4 e 5.5).   

Por outro lado, litotipos menos competentes (lápili-
-tufos, riolitos e latitos) quando afetados por zonas de 
cisalhamento, geraram estruturas proto-miloníticas a 
miloníticas, cujas atitudes das foliações miloníticas e 
xistosidade têm direções N52-80E e N10E, com alto 
ângulo de mergulho para sudeste. Nas zonas de cisalha-
mento é comum o registro de metamorfismo dinâmico e 
hidrotermalismo, além de ocorrências de mineralizações 
auríferas, conforme exemplos descritos nos garimpos da 
Ema, Chico Preto, Guida e Boia Velha. A estrutura mais 
marcante relacionada à D3 é a Zona de Cisalhamento 
Buiuçú, localizada na parte sul do DAJ, que afetou litotipos 
do Grupo Colíder e da Formação Camaiú, e que gerou 
milonitos (filitos e metariolitos) com foliação N50E 60/
SE (Figura 5.6 e 5.7), e diques máficos concordantes a 
estruturação, atribuídos a Suíte Mata-Matá. A idade 
Almeida et al. (2012) apresentaram idades Ar-Ar de 1320 

Figura 5.4 - Planos de falhas normais (D3) truncando rochas vulcânicas do Grupo Colíder (c) e vulcanossedimentares da Formação 
Camaiú (a,b).

Figura 5.5 - Diagramas de roseta de estruturas rúpteis D3: falhas e fraturas (azul) e veios (vermelho).

Ma, para biotitas extraídas de filonitos da Zona de Cisa-
lhamento Buiuçu, sendo essa idade interpretada como 
de reativação dessa estrutura.

5.1.4. Evento Deformacional D4

Trata-se de estruturação essencialmente rúptil com 
trends em par conjugado, NNE e NW, condicionado por 
estruturas prévias (D1, D2, D3), representado por falhas 
normais e fraturas (Figura 5.8). 

A interpretação de dados aerogeofísicos mostra 
altos e baixos da superfície do embasamento na região, 
sistemas de horst-graben delimitados por lineamentos 
retilíneos com direções NE-SW e NW-SE (ver Cap. 03). 
Essas feições geofísicas coincidem com estruturas 
mapeadas, com destaque para contatos por falha 
entre as rochas de sequências sedimentares paleo-
zoicas (Grupo Alto Tapajós) e sequências do domínio 
supracrustais Juruena (p.ex. Formação Vila do Carmo), 
o que reforça a interpretação que o evento D4 con-
trolou a disposição atual das unidades geológicas na 
área, através da reativação de estruturas geradas nos 
eventos D3, D2 e D1.

O evento D4 tem sua idade balizada por relações 
de corte com as coberturas paleozoicas do Grupo Alto 
Tapajós, idade siluro-devoniana, e do Diabásio Periquito, 
idade jurássico inferior (200 Ma) (ALMEIDA; REIS, 2016), 
diques com direção NNE, bem marcados nos dados geo-
físicos, que truncam estruturas pretéritas, inclusive a D4. 

CBA
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Figura 5.6 - Aspectos estruturais das rochas deformadas nas principais zonas de cisalhamento da área. A) Metapelito com foliação 
com alto ângulo de mergulho – Sn 140/60 (estação SS-41). B) Metariolito foliado (estação SS-40). C) Rocha metavulcânica foliada - 

Sn 336/80 (estação SS-38). D) Estruturação bem marcada pela Sn em rocha metapelítica – Sn 136/89 (estação SS-56).

Figura 5.7 - Diagramas estereográficos (igual-área hemisfério inferior) de estruturas dúcteis-rúpteis D3: foliações miloníticas e 
xistosidades, divididos nos setores Acari (verde), Central (azul) e Ema-Buiuçu (vermelho).
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5.2. EVOLUÇÃO TECTÔNICA 

A evolução geotectônica no Sudeste do Amazonas 
está relacionada ao desenvolvimento da borda sudo-
este do Cráton Amazônico. Esta região é representada 
principalmente por extensos cinturões ígneos e exten-
sas sequências vulcânicas e vulcanossedimentares com 
idades entre 1,81-1,60 Ga. Esse terreno foi afetado ainda 
por eventos magmáticos pós-orogênicos a anorogê-
nicos (1570-1510 Ma), evento tectono-metamórfico 
intracontinentais (1526-1468 Ma), instalação de bacia 
sedimentares (1420-1010 Ma) e reativações tectônicas 
(1320 Ma) até sua estabilização cratônica por volta de 1,0 
Ga. Nessa região, a compartimentação geotectônica se 
dá em três segmentos, sendo dois desses relacionados 
ao Domínio Juruena (1,81-1,60 Ga), sendo representado 
um por Cinturão ígneo-gnaisse com centenas de qui-
lômetros de direção NW-SE, formado principalmente 
pelas suítes Teodósia, Igarapé das Lontras e subordina-
damente Complexo Quatro Cachoeiras, denominado de 
Faixa Roosevelt-Guariba (OLIVEIRA; ALMEIDA, 2019) e 
outro por Sequências Supracrustais, que bordejam esse 

Figura 5.8 - Rochas Supracrustais Juruena com estratos basculados por falhas do evento D4 (a, b); padrões conjugados de fraturas (c,d).

cinturão a sudeste, formado pelas Formações Pedro Sará, 
Camaiú e Vila do Carmo, tendo como embasamento a 
Crosta Tapajós. O terceiro segmento está relacionado 
ao Domínio pós-Juruena (< 1,60 Ga) e é formado pelos 
membros vulcânico e plutônico do magmatismo Serra 
da Providência e corpos máficos associados, que são 
correlacionados a Suíte Mata-Matá.

Nessa compartimentação o DAJ está inserido no 
segmento de Supracrustais do Domínio Juruena, cujo 
arcabouço estrutural NW-SE e NE-SW nas rochas do 
embasamento Tapajós controla a abertura e vulcanismo 
numa paleo bacia tipo rifte, onde são depositadas essas 
supracrustais. Os padrões litoquímicos desse vulcanismo 
mostram classificações entre os ambientes tardi a pós-
-tectônico e anorogênico. Apesar dos modelos propostos 
para evolução da Província Rondônia-Juruena (Rio Negro-
-Juruena) admitirem a formação de extensas bacias vul-
canossedimentares. Em suas concepções existem muitas 
controvérsias, por exemplo, para Tassinari e Macambira 
(1999), Santos (2003), Duarte (2015), Scandolara et al. 
(2017) e Assis (2015), o Complexo Juruena se desenvolveu 
em ambiente de margem continental ativa do tipo andino. 

C
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Enquanto, outros grupos de pesquisadores defendem 
tectônicas essencialmente extensionais, por exemplo Mon-
talvão e Silva (1984) e Neder et al. (2002) que consideram 
ambiente extensional intraplaca; Pinho et al. (2003) que 
sugerem ambiente tardi- a pós-tectônico da Orogenia Tapa-
jós-Parima (2,0-1,88 Ga); e mais recentemente, Rizzotto 
et al. (2019b) atribuem que a geração do magmatismo 
félsico do Complexo Juruena, se dá por anatexia crustal, 
promovida por rifteamento da crosta Tapajós-Parima. 
Um modelo alternativo de Orógenos Quentes (COLLINS, 
2002) é proposto por Diener, Polo e Carneiro (2019). Neste 
modelo, o aumento acentuado do ângulo de subducção, 
da placa subductada, provocará momentos de abertura 
e magmatismo underplating. Enquanto que nos momen-
tos com baixo a moderado ângulo de subducção se tem 
a geração de rochas cálcio-alcalinas de arco magmático 
continental e a deformação compressional.

Contudo, a Região Sudeste do Amazonas, e con-
sequentemente o Distrito aurífero do Juma, é deixada 
de fora ou descrita por extrapolações da geologia de 
outras regionais, por exemplo, Scandolara et al. (2017) 
consideram que as deformações mesoproterozoicas são 
reativações de estruturas NW-SE pretéritas, geradas no 
Orógeno Juruena (1,63 Ga), restritas a zonas de cisalha-
mento de baixo-grau. No entanto, mapeamentos recentes 

das folhas Sumaúma e Rio Roosevelt (ALMEIDA; COSTA; 
OLIVEIRA, 2016; OLIVEIRA; LIRA, 2019) caracterizam um 
evento deformacional de alto-grau (alta-temperatura e 
baixa-pressão) (LISBOA, 2019) Mesoproterozoico, coevo 
ao magmatismo Serra da Providência, onde essa estrutu-
ração controla a compartimentação tectônica no sudeste 
do Amazonas (Figura 5.10d). Rizzotto et al. (2019b), 
Modelo de Rifteamento do Tapajós, correlacionam ao 
Complexo Nova Monte Verde (máxima sedimentação em 
1,87 Ga e pico metamórfico em 1,80 Ga) às sequências de 
paragnaisses, migmatitos e anfibolitos, descritas ao longo 
do Rio Guariba. No entanto, Oliveira (2016); Oliveira e Lira 
(2019); Oliveira e Almeida (2019) mapearam e dataram 
essas sequências vulcanossedimentares, atribuído uma 
deposição paleoproterozoico (máxima sedimentação 
1,76 Ga) e metamorfismo mesoproterozoico (1,51 Ga). 
Dessa forma, esses autores correlacionam os protólitos 
vulcanossedimnetares desses paragnaisses às sequ-
ências supracrustais do Domínio Juruena (formações 
Camaiú, Pedro Sara e Vila do Carmo - vide capítulo 4. 
Litoestratigrafia).

Na Figura 5.09, é apresentado um resumo tectono-
-estratigráfico esquemático para região sudeste do Ama-
zonas, destacando as unidades que ocorrem no Distrito 
Aurífero do Juma e seus principais prospectos para ouro.

Figura 5.9 - Resumo Tectono-estratigráfico Proterozoico da Província Rondônia-Juruena no Sudeste do Estado do Amazonas, 
destacando prospectos auríferos do DAJ (em cores). Modificado de Oliveira e Almeida (2019). 
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5.2.1. Arco Magmático Parauari (D1)

O evento D1 é caracterizado por uma tectônica com-
pressiva progressiva em regime dúctil, gerado durante 
a evolução das sequências metassedimentares de Bacia 
intra-arc associadas ao Arco Magmático Parauari (AMP), 
aproximadamente no intervalo entre 1,92 a 1,88 Ga 
(SANTOS et al., 2000). O evento D1 evoluiu a partir de 
uma deformação progressiva, inicialmente marcada por 
um encurtamento crustal, que gerou uma foliação Sn. 
A continuidade dessa tectônica compressiva resulta em 
dobramentos e rompimentos de Sn, que gerou foliação 
de transposição Sn+1 e, clivagem ardosiana na Formação 
Abacaxis. É possível que existam mineralizações aurífe-
ras hospedadas nos litotipos desta última unidade, que 
provavelmente foram geradas nessa fase, a exemplo do 
que ocorre no Domínio Tapajós.

5.2.2. Bacia tipo rifte relacionada ao Orógeno 
Juruena (D2): Evento Juruena

Dois modelos geodinâmicos principais são admiti-
dos para evolução geotectônica da Província Rondônia-
-Juruena Santos et al. (2002 apud RIZZOTTO et al. 2014): 

O primeiro, por meio de rifteamento da crosta Tapajós, 
que associa-se a Tafrogênese do Columbia (PINHO et 
al., 2003; BARROS et al., 2009; RIZZOTTO et al., 2019b) 
(Figura 5.11); e o segundo modelo, arcos magmáticos con-
tinentais, amalgamados, por meio do Orogênese Juruena 
(SOUZA; FRASCA; OLIVEIRA, 2005; SANTOS et al., 2008; 
SCANDOLARA et al., 2017; DUARTE; XAVIER; RODRIGUES, 
2019) (Figura 5.10a,b,c). Em ambos os modelos evolutivos, 
o regime estrutural durante o Paleoproterozoico no DAJ 
é extensional, D2, gerando na região uma bacia tipo-rifte, 
ou segundo Scandolara et al. (2017) uma bacia de rift de 
retroarco (back-arc), com estruturação controlada pela 
reativação de estruturas NE e NNE pretéritas no emba-
samento da região, assim sendo depositadas extensas 
sequências vulcanossedimentares e sedimentares e per-
mitindo o intenso vulcanismo bimodal na região, que são 
representadas pelas Supracrustais Juruena, constituída 
pelo Grupo Colíder e as formações Pedro Sara, Formação 
Camaiú, Formação Vila do Carmo (1810 – 1730 Ma) (LEITE 
et al., 2005; LEITE; SAES, 2003; REIS et al., 2013; SIMÕES 
et al., 2017; REIS et al., 2017). Esse contexto tectônico 
extensional é considerado favorável para a formação 
de depósitos epitermais de baixa sulfetação, segundo a 
classificação de Sillitoe e Hedenquist (2005).

Figura 5.10 - Ilustrações esquemáticas dos estágios tectônicos de desenvolvimento do Orógeno Acrecional Juruena (a, b, c), ao longo da 
margem sudoeste do Cráton Amazônico. Retângulo vermelho na ilustração (a) destaca a posição tectônica do Distrito Aurífero do Juma 

(DAJ). Em (d), eventos deformacionais proterozoicos registrado na região modificado de Scandolara et al. (2017).
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5.2.3. Eventos de Retrabalhamento (Evento 
Roosevelt-Guariba - D3a) e Reativações (Súnsas 
- D3b)

O evento D3 ocorreu após um longo lapso temporal 
em relação ao D1, período em que na região se desen-
volveu um ambiente de bacia tipo-rifte, marcado por 
amplo vulcanismo e sedimentação das sequências que 
constituem as Supracrustais Juruena.

Estudos de proveniência sedimentar mostram que 
esse ambiente de tectônica extensional (D2), perdurou 
até o final do Paleoproterozoico, quando a Província 
Rondônia-Juruena passa pela transição entre ambiente 
pós-tectônico e cratonização (ALMEIDA; REIS 2016; REIS 
et al., 2013; OLIVEIRA; LIRA 2019; BRITO; SILVEIRA; LARI-
ZZATI, 2010; SIMÕES et al., 2017), marcado pelos mag-
matismos intracratônicos Serra da Providência (1,57-1,50 
Ma) (SCANDOLARA et al., 2013) e Mata-matá (1576-1529 
Ma) (BETIOLLO et al., 2009b).

A estruturação do evento D3 foi gerada em um nível 
crustal raso que afetou as rochas do Embasamento pré-
-Juruena, Província Tapajós-Parima (2,05 - 1,86 Ga), e 
das Supracrustais Juruena e Província Rondônia-Juruena 
(1,81 - 1,75 Ga), sendo bem mais penetrativa e evidente 
neste último. Esse evento é atribuído a reflexos distais de 
eventos deformacionais mesoproterozoicos (ALMEIDA et 
al., 2012; OLIVEIRA et al., 2013; OLIVEIRA, 2016; OLIVEIRA; 
ALMEIDA, 2019; LISBOA 2019). Bettencourt et al, (2010) 
descrevem na porção centro-oeste de Rondônia uma 
Faixa de retrabalhamento da Província Rio Negro-Juruena 
(ou Rondônia-Juruena) atribuída a reflexos distais da 
Orogenia Rondônia-San Ignácio (1,56–1,30 Ga). Oliveira 
(2016) também descreve eventos tectono-termais de 
retrabalhamento e reativação crustal mesoproterozoi-
cos em rochas da Província Rondônia-Juruena na região 
sudeste do Estado do Amazonas, como um evento 
tectono-termal intracontinental Calimiano (1510-1460 
Ma), caracterizado pela Faixa Deformacional Roosevelt-
-Guariba (FDRG) (ALMEIDA et al., 2012; LISBOA, 2019). 
Esses autores também reportam, um segundo evento, 

caracterizado por reativação crustal ectasiana, ao longo 
de zonas de cisalhamento NE-SW discretas, por exemplo, 
a Zona de Cisalhamento Buiuçu, datada em 1300 Ma, 
pelo método Ar-Ar step heating em cristais de muscovita 
extraídos de quartzo-muscovita metariolito (ALMEIDA 
et al., 2012; OLIVEIRA, 2016).

No DAJ esses eventos deformacionais geraram as 
feições estruturais D3 rúpteis, que apresentam nas 
direções NW-SE, NNE-SSW e ENE-WSW com cinemá-
tica normal a normal-dextral, um arranjo que sugere 
reativações de estruturas em par conjugado, geradas 
no embasamento durante a deposição das sequências 
supracrustais juruena, na paleobacia tipo rifte, durante 
os estágios tardios da evolução do Orógeno Juruena.  
Na região do Garimpo Eldorado do Juma, Reis et al. 
(2017), caracterizam como importante controle para as 
mineralizações auríferas duas estruturações rúpteis com 
direção NNE e NW-SE. Esses autores, observaram que 
as cavas do garimpo estão alinhadas na direção NNE, 
ao longo da Falha do Juma, nas interseções com falhas 
e fraturas com direção NW-SE. No interior das cavas, as 
sequências vulcanossedimentares sub-horizontais com 
intrusões concordantes de soleiras máficas (Suíte Mata-
-matá, 1520 Ma) apresentam intenso fraturamento e 
venulação que definem duas fases deformacionais: D3a e 
D3b, com direções NW-SE e ENE-WSW, respectivamente. 
A fase D3a apresenta alteração hidrotermal (F1a) que é 
caracterizada por veios de material predominantemente 
quartzo-feldspático e subordinadamente carbonático, 
além de minerais oxidados e boxworks. Há ainda registro 
de uma segunda fase de alteração hidrotermal (F1b), 
correlacionada ao Evento Roosevelt-Guariba, mate-
rializado pela Faixa Deformacional Roosevelt-Guariba, 
localizada a W-NW do DAJ. Oliveira & Almeida (2019) 
descrevem essa faixa deformacional intracontinental 
como principal controle da compartimentação geo-
tectônica proterozoica do Terreno Juruena no sudeste 
do Amazonas (Figura 5.12). Por outro lado, a fase D3b 
constitui reativações crustais atribuídas a reflexos tec-
tônicos distais do Ciclo Orogênico Sunsás.

Figura 5.11 - Ilustração esquemática tectônico em perfil que mostra o modelo do Rifte Continental Ventuari-Tapajós (RIZZOTTO et al., 
2019). Destaque para posição tectônica do Distrito Aurífero do Juma (DAJ) em retângulo vermelho.
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5.2.4. Bacia paleozoica Alto Tapajós (D4)

O evento deformacional D3 é relacionado à evolução 
da bacia do Alto Tapajós, que é uma bacia intracratônica 
com eixo principal NNW-SSE, e que tem como embasa-
mento sequência supracrustais Juruena e suas crono-
correlatas no Terreno Tapajós, por exemplo, Formação 
Buiuçu (SANTOS, 2003). No DAJ, as rochas do Grupo Alto 
Tapajós em exposições descontínuas da calha principal 
da bacia sugerem que esses estratos foram depositados 
em sistemas de horst-graben controlados por zonas de 
reativação (D3) de estruturas pretéritas relacionadas 
a falhas normais do NW-SE e falhas oblíquas do NNE-
-SSW, que controlam o arranjo espacial dos altos do 
embasamento (horst). 

Toczeck et al (2019), descrevem a bacia paleozoica 
do Alto Tapajós, como um rifte passivo intraplaca, 
desenvolvido sobre um rifte-fossil Paleoproterozoico, 

descritos por Scandolara et al 2017, como bacia back-arc 
do Orógeno Juruena; e por Rizzotto et al (2019b), como 
rifte do Tapajós, em resposta às tensões de campo em 
relação a um cenário tectônico convergente na margem 
ocidental de Gondwana, Orogenias Terra Australis e 
Alleghanian (Figura 5.12).

Por fim, no Jurássico, o DAJ foi submetido a um 
evento tectonotérmico, relacionado à expansão da Pro-
víncia Magmática do Atlântico Central (CAMP), mate-
rializado através de enxames de diques máficos, p.ex., 
Diabásio Periquito (220 Ma) (ALMEIDA; COSTA; OLIVEIRA, 
2016) intrudidos em estruturas NNE-SSW. 

Atualmente, as sequências da Bacia Alto Tapajós, 
descontínuas ou contínuas, p.ex., Serra do Cachimbo, 
as quais constituem altos topográficos (serras, morros 
e platôs) que indicam uma evolução recente de soergui-
mento intraplaca (TOCZECK et al., 2019).

Figura 5.12 - Ilustrações tectônicos esquemáticos (blocos e perfis) que mostram a Evolução proterozóica da Província Rondônia-
Juruena na Região Sudeste do Estado do Amazonas, destacando o DAJ (OLIVEIRA; ALMEIDA, 2019). 
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Figura 5.13 - Orogenias paleozóicas da margem oeste do Gondwana, e sua conexão espacial com os principais eixos do rifteamento da 
bacia do Alto Tapajós (TOCZECK et al., 2019).
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6. MAPEAMENTO GEOQUÍMICO E MINERALOMÉTRICO

6.1. INTRODUÇÃO

Os mapeamentos geoquímico e mineralométrico 
foram realizados como apoio ao projeto ARIM Sudeste 
do Amazonas, com o objetivo de determinar as carac-
terísticas geoquímicas das unidades e definir áreas de 

interesse mineral, especialmente para o ouro. A área 
analisada compreende as folhas Fazenda Guanabara, 
Mutum, Vila Apuí e Ilha Grande, no Distrito Juma, devido 
à maior densidade de dados disponíveis (Figura 6.1). 

Neste estudo foram utilizados resultados disponi-
bilizados no banco de dados do SGB/CPRM (GeoSGB), 

Figura 6.1 - Mapa do Distrito Juma com a localização das amostras utilizadas e as respectivas bacias que estas representam.



| 121 |

| Áreas de Relevante Interesse Mineral (ARIM) - Evolução Crustal e Metalogenia do Sudeste do Amazonas: Distrito Aurífero Juma |

tanto de projetos pretéritos como de amostras coletadas 
pela empresa terceirizada Brasil Explore, durante o ano 
de 2012 (Figura 6.1). Foram utilizadas 485 amostras de 
sedimento de corrente e 484 amostras de concentrado 
de bateia, distribuídas segundo a Tabela 6.1.

6.2. RESULTADOS

6.2.1. Sedimento de corrente 

A análise estatística dos dados de sedimento de 
corrente consistiu das seguintes técnicas:

i) estatística univariada (sumário estatístico, grá-
ficos, mapas de distribuição dos teores de ele-
mentos por pontos e bacias); 

ii) estatística bivariada (correlação não-paramétrica 
de Spearman) e; 

iii) estatística multivariada (análise fatorial e mapas 
de associações geoquímicas por pontos e bacias).

A metodologia utilizada baseia-se nos trabalhos de 
Reimann et al. (2008), Filzmoser, Hron e Reimann (2009), 
Carranza (2009, 2011) e Grunsky (2010). 

6.2.1.1. Estatística univariada

A caracterização geoquímica univariada do Distrito 
Juma foi realizada a partir do tratamento estatístico de 
485 amostras de sedimento de corrente. Foram selecio-
nados para o tratamento univariado 47 dos 51 elementos 
analisados, pois Au, B, Ge e Re apresentaram teores 
abaixo dos seus respectivos limites de detecção (LD) 
para todas as amostras, impossibilitando a realização 
das análises (Tabela 6.2).

Para todos os elementos que possuíam amostras 
com teores acima do limite de detecção, estes foram 
transformados segundo o padrão técnico da empresa, 
através da multiplicação do LD por 0,5. No caso do limite 
superior de detecção, o valor considerado foi o mesmo 
do limite. A partir disso, os resultados foram transfor-
mados para a escala log, com o objetivo de aproximar 
a distribuição dos dados a uma distribuição normal. Os 

dados brutos e log-transformados foram, então, anali-
sados através de testes de normalidade (Shapiro-Wilk) 
e gráficos (histograma, box-plot e q-q plot). O sumário 
estatístico foi confeccionado a partir da distribuição dos 
dados log-transformados e seus valores brutos equiva-
lentes (Tabela 6.2).

O teste Shapiro-Wilk mostrou que nenhum dos ele-
mentos apresenta distribuição normal nos dados brutos. 
Somente Al e Fe mostraram distribuição normal através 
da log-transformação e outros 13 elementos apresen-
taram melhora na distribuição (Ba, Co, Cu, Ga, Mn, Ni, 
Rb, Sc, Sr, Th, U, V e Y). 

A partir da utilização dos dados log-transformados, 
foram confeccionados mapas de sedimento de corrente 
para 47 elementos, representados na forma de pontos 
e de bacias (Anexo 3). A classificação entre background 
e faixas anômalas foi definida segundo as classes do box 
plot de cada elemento (Figura 6.2).

Nos mapas univariados de sedimento de corrente, 
foram identificadas anomalias positivas de primeira 
ordem em relação ao background da área do projeto 
em 3 elementos, Sb, Sn e W.  

Um dos elementos frequentemente associados ao 
ouro em depósitos minerais, o Sb apresenta valores anô-
malos de primeira ordem no Distrito Juma, que variam 
de 1,27 a 3,99 ppm, cerca de até 10 vezes a média da 
crosta continental superior (UCC – Upper Continental 
Crust; RUDNICK; GAO, 2004). Uma bacia isolada ao norte 
da área apresenta o maior valor (Figura 6.3A), em região 
mapeada como Grupo Alto Tapajós (siltitos) e Grupo 
Beneficente (arenitos e siltitos). Anomalias de segunda 
ordem ocorrem em bacias isoladas no extremo sudeste 
(Grupo Colíder) e a norte de Apuí (Grupo Alto Tapajós). 
Anomalias de terceira ordem se destacam na região 
ao redor da cidade de Apuí, ao longo do Rio Acari, no 
Garimpo do Juma e a sul da área, sendo bordejadas por 
bacias com altos valores de background.

O Sn, além de ser encontrado em depósitos auríferos, 
também é um elemento de interesse econômico por si 
só. Suas concentrações máximas podem atingir cerca de 
27 vezes o valor médio crustal. Os teores anômalos de 

Tabela 6.1 -  Amostras utilizadas na análise geoquímica e mineralométrica de acordo com a fonte.

Projeto fonte Sedimento de Corrente Concentrado de Bateia

Metalogenia do Sudeste do Amazonas 38 amostras. 39 amostras.

Sumaúma-Mutum-Roosevelt 38 amostras. 39 amostras.

Fosfato 4 amostras. 5 amostras.

Coletadas por terceirizada (Brasil Explore) 422 amostras. 431 amostras.
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Tabela 6.2 -  Sumário estatístico dos elementos. Em azul, os elementos selecionados para análise bivariada.

Elemento
Limite infe-

rior de detec-
ção (LD)

Grau de 
detecção

Acima 
de LD 

(%)

Coeficiente 
de variação 

(%)
Média Mín. 1º 

Quartil Mediana 3º 
Quartil

Limiar 
de 3ª 

ordem

Limiar 
de 2ª 

ordem

Limiar 
de 1ª 

ordem 
Máx. UCC

Ag (ppm) 0,01 58/485 11,96 4,47 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 - - 1,29 0,05

Al (%) 0,01 484/485 99,79 1,39 0,50 <0,01 0,14 0,28 0,56 3,77 - - 5,99 15,4

As (ppm) 1 90/485 18,56 2,19 0,91 <1 <1 <1 <1 <1 - - 28 4,8

Ba (ppm) 5 463/485 95,46 0,96 28,78 <5 11 19 37 156 - - 244 624

Be (ppm) 0,1 208/485 42,89 1,13 0,14 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 1,1 - - 1,1 2,1

Bi (ppm) 0,02 343/485 70,72 1,62 0,06 <0,02 <0,02 0,04 0,07 1,25 - - 1,25 0,16

Ca (%) 0,01 260/485 53,61 1,13 0,01 <0,01 <0,01 0,01 0,02 0,09 - - 0,22 3,59

Cd (ppm) 0,01 265/485 54,64 1,51 0,02 <0,01 <0,01 0,01 0,02 0,15 - - 0,39 0,09

Ce (ppm) 0,05 485/485 100,00 1,35 8,08 0,7 2,76 4,37 8,76 46,21 - - 98,2 63

Co (ppm) 0,1 481/485 99,18 1,67 2,68 <0,1 0,5 1,1 2,8 32,9 - - 47,8 17,3

Cr (ppm) 1 481/485 99,18 1,81 14,33 <1 5 9 15 67 163 - 441 92

Cs (ppm) 0,05 432/485 89,07 1,13 0,29 <0,05 0,1 0,19 0,37 2,45 - - 2,81 4,9

Cu (ppm) 0,5 484/485 99,79 0,95 4,81 <0,5 2 3,4 5,7 25,2 - - 35,1 28

Fe (%) 0,005 485/485 100,00 0,91 1,53 0,12 0,69 1,09 1,93 7,98 - - 10,3 5,04

Ga (ppm) 0,05 484/485 99,79 1,26 2,16 0,05 0,8 1,3 2,4 11,9 - - 25,2 17,5

Hf (ppm) 0,05 439/485 90,52 2,83 0,57 <0,05 0,12 0,29 0,61 5,64 - - 32,7 5,3

Hg (ppm) 0,01 286/485 58,97 1,20 0,02 <0,01 <0,01 0,01 0,03 0,2 - - 0,2 0,05

In (ppm) 0,02 140/485 28,87 0,96 0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,02 0,05 0,1 - 0,17 0,06

K (%) 0,01 313/485 64,54 1,80 0,03 <0,01 <0,01 0,01 0,03 0,34 - - 0,65 2,8

La (ppm) 0,1 485/485 100,00 1,37 3,98 0,3 1,3 2,2 4,1 22,5 - - 45,7 31

Li (ppm) 1 143/485 29,48 0,98 0,91 <1 <1 <1 1 2 - - 7 21

Mg (%) 0,01 272/485 56,08 1,39 0,02 <0,01 <0,01 0,01 0,02 0,15 - - 0,29 2,48

Mn (ppm) 5 485/485 100,00 1,04 226,98 12 84 140 251 1217 - - 1404 1000

Mo (ppm) 0,05 478/485 98,56 1,07 0,34 <0,05 0,18 0,26 0,38 1,16 3,51 - 4,08 1,1

Na (%) 0,01 13/485 2,68 0,52 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 - - 0,06 3,27

Nb (ppm) 0,05 463/485 95,46 1,46 1,27 <0,05 0,33 0,76 1,5 8,05 - - 30,5 12

Ni (ppm) 0,5 476/485 98,14 1,14 3,98 <0,5 1,6 2,6 4,6 21,3 - - 36 47

P (ppm) 50 284/485 58,56 1,14 86,08 <50 <50 60 104 797 - - 797 1500

Pb (ppm) 0,2 479/485 98,76 1,71 9,53 <0,2 3,7 5,4 9,4 35,6 138,1 - 186 17

Rb (ppm) 0,1 447/485 92,16 1,47 2,10 0,1 0,5 1,1 2,5 22,1 - - 31,7 84

S (%) 0,01 62/485 12,78 0,79 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 - - 0,07 0,06

Sb (ppm) 0,05 485/485 100,00 0,78 0,28 0,11 0,19 0,23 0,29 0,52 1,03 1,26 3,99 0,4

Sc (ppm) 0,1 480/485 98,97 1,44 1,99 <0,1 0,5 1 2,2 17,5 - - 23,2 14

Se (ppm) 1 21/485 4,33 0,23 0,52 <1 <1 <1 <1 <1 - - 2 0,09

Sn (ppm) 0,3 485/485 100,00 1,91 1,42 0,4 0,8 1 1,5 3,8 9,8 10,1 57,2 2,1

Sr (ppm) 0,5 470/485 96,91 1,10 3,05 <0,5 1,3 2 3,7 16,5 - - 39,6 320

Ta (ppm) 0,05 16/485 3,30 1,11 0,03 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 - - 0,63 0,9

Te (ppm) 0,05 62/485 12,78 2,27 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 - - 1,31 -

Th (ppm) 0,1 485/485 100,00 1,24 1,90 0,2 0,7 1,2 2,2 11,6 - - 27,8 10,5

Ti (%) 0,01 414/485 85,36 1,63 0,26 <0,01 0,02 0,07 0,28 2,23 - - 2,23 0,64

Tl (ppm) 0,02 89/485 18,35 3,02 0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 - - 1,31 -

U (ppm) 0,05 482/485 99,38 1,02 0,34 <0,05 0,15 0,24 0,4 1,71 - - 4,52 2,7

V (ppm) 1 466/485 96,08 1,63 20,56 <1 3 8 22 272 - - 272 97

W (ppm) 0,1 170/485 35,05 8,34 0,25 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 0,2 0,7 1,6 42,7 1,9

Y (ppm) 0,05 485/485 100,00 1,13 2,31 0,21 0,97 1,57 2,69 10,74 - - 37,8 21

Zn (ppm) 1 432/485 89,07 1,20 7,83 <1 2 4 10 65 - - 65 67

Zr (ppm) 0,5 465/485 95,88 3,58 27,76 <0,5 6,1 14,1 27,9 187,7 - - 2086 193

* UCC – Crosta Continental Superior (RUDNICK; GAO, 2004)
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Figura 6.2 - Classificação dos teores em sedimento de corrente de acordo com as classes do box-plot. As cores correspondem à 
classificação dos teores em mapas de bacias, e os pontos e cruzes, à classificação dos teores nos mapas de pontos. 

primeira ordem variam de 10,2 a 57,2 ppm e localizam-se 
no centro da área, em uma pequena bacia afluente do rio 
Juma (Grupo Beneficente e Suíte Matá-Matá). Anomalias 
de segunda ordem ocorrem no baixo rio Acari, a norte da 
área, região mapeada como Grupo Colíder, com rochas do 

Granito Chuim aflorando nas proximidades (Figura 6.3B). 
Bacias anômalas de terceira ordem ocorrem no sul da 
área, a norte e em alguns afluentes do Rio das Pombas.

Por fim, o W também apresenta valores anômalos 
bastante elevados, de até 22 vezes a média da UCC, 
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com teores anômalos de primeira ordem de 42,7 ppm, 
a sudeste de Apuí (Grupo Beneficente e Coberturas 
Lateríticas). Anomalias de segunda ordem destacam-se 
nas regiões ao redor de Apuí (Grupo Alto Tapajós), e a 
sul do Distrito (grupos Colíder/Alto Tapajós). 

Anomalias positivas de segunda ordem ocorrem para 
7 elementos: Cr, In, Mo, Pb, Sb, Sn e W. O Cr apresenta 
valores anômalos entre 163 e 441 ppm, até 4,8 vezes a 
média da crosta continental superior (UCC = 92 ppm). 
Os maiores valores localizam-se no extremo sudeste da 
área, onde ocorrem rochas do Grupo Alto Tapajós (siltitos, 
folhelhos carbonosos, arenitos impuros) (Figura 6.4A). 
Teores anômalos de terceira ordem (67 a 163 ppm) e 
de background (15 a 67 ppm) ocorrem espacialmente 
relacionados aos gabros e gabro-noritos Matá-Matá. 
Refazendo as análises somente com amostras desta uni-
dade, observa-se um background elevado de Cr, porém 
sem valores anômalos.

Os valores anômalos de segunda ordem para In são 
delimitados pela faixa de 0,10 a 0,17 ppm, até 2,8 vezes 
a média da UCC (0,06 ppm). Ocorrem principalmente 
em afluentes ao longo do Rio Juma e no alto Rio Acari, 
sugerindo uma relação com áreas de ocorrência dos 
grupos Colíder (vulcânicas e vulcanoclásticas ácidas) e 
Beneficente (rochas sedimentares e sedimentos vulca-
nogênicos) (Figura 6.4B).  

O Mo é um elemento frequentemente encontrado 
em associação com o ouro em depósitos de origem 
magmática-hidrotermal e foi identificado na composição 
de pintas de ouro do garimpo do Juma em trabalhos ante-
riores (GOULART; SILVA, 2019). Seus valores anômalos de 
segunda ordem no Distrito Juma variam de 3,51 a 4,08 
ppm, sendo até 3,7 vezes mais elevado que a média da 
crosta continental superior (UCC = 1,1 ppm). Os valores 
mais elevados ocorrem em bacias a sul da área, ao norte 
de Apuí e na região do Garimpo do Juma (Figura 6.5A).

Quanto ao Pb, cujos valores de anomalias de segunda 
ordem variam de 138,1 a 186,0 ppm, observam-se teo-
res bastante acima da média da UCC, até 11 vezes mais 
elevados. As bacias com maiores concentrações ocorrem 
a norte de Apuí, em região mapeada como Grupo Alto 
Tapajós (Figura 6.5B). A região ao extremo sudoeste 
apresenta anomalias de terceira ordem, e áreas com 
altos valores de background ocorrem em toda a área, 
porém mais relacionadas também aos siltitos e folhelhos 
do Grupo Alto Tapajós.

Anomalias positivas de terceira ordem ocorrem 
para 24 elementos: Al, Ba, Ca, Cd, Ce, Co, Cs, Cu, Fe, 
Ga, Hf, K, La, Li, Mg, Mn, Nb, Ni, Rb, Sc, Sr, Th, U e Y. 
Em elementos com grau de detecção menor que 25%, 
os dados foram espacializados somente considerando 
valores abaixo e acima do limite de detecção. Dentre 

Figura 6.3 - Mapas geoquímicos de sedimento de corrente. A) Distribuição de Sb (ppm) em sedimento de corrente; B) Distribuição de Sn 
(ppm) em sedimento de corrente.

A B
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Figura 6.4 - Mapas geoquímicos de sedimento de corrente. A) Distribuição de Cr (ppm) em sedimento de corrente; B) Distribuição de In 
(ppm) em sedimento de corrente.

A B

Figura 6.5 - Mapas geoquímicos de sedimento de corrente. A) Distribuição de Mo (ppm) em sedimento de corrente; B) Distribuição de 
Pb (ppm) em sedimento de corrente.

A B
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estes, a Ag, As e S são os de maior interesse para este 
trabalho, pela possibilidade de serem associados a 
depósitos auríferos e, por isso, serão descritos adiante. 

Os teores acima do limite de detecção de Ag variam 
de 0,01 ppm a 1,29 ppm, com os maiores valores ocor-
rendo nas proximidades do Garimpo do Eldorado do 
Juma, em afluentes do Rio das Pombas e no extremo 
sudoeste do Distrito, a maioria sobre áreas mapeadas 
como Grupo Alto Tapajós (Figura 6.6A). Os valores máxi-
mos são até 26 vezes mais elevados do que a média da 
UCC. Já os teores de As variam de 1 a 28 ppm (até 5,8 
vezes a UCC), e localizam-se de forma dispersa na área, 
em especial em afluentes do Rio Juma e do rio Acari 
(Figura 6.6B). O S tem valores de 0,01 a 0,07%, próximo 
da média da crosta, concentrados especialmente ao redor 
da cidade de Apuí e no extremo noroeste do distrito. 

Bi e Hg, que também são elementos farejadores de 
ouro, têm seus maiores valores na faixa de background, 
porém, com valores acima da média da crosta. Bi tem 
valores mais elevados de background que variam de 
menores a maiores que a UCC, entre 0,08 e 1,25 ppm, 
até 7,8 vezes mais elevados que a média crustal. Áreas 
com valores mais elevados ocorrem em todo o dis-
trito, especialmente a noroeste e sul da área, além das 
adjacências de Apuí e em afluentes no médio Rio Acari 
(região onde afloram os granitos da unidade Chuim) 

(Figura 6.7A). O Hg, com valores elevados de background 
de 0,03 a 0,2 ppm, tem teores até 4 vezes acima da 
média, que ocorrem a sul de Apuí (grupos Colíder e 
Alto Tapajós) e em afluentes dos rios Juma e Pombas, 
próximos aos garimpos homônimos (Figura 6.7B).

Com o objetivo de caracterizar geoquimicamente 
os litotipos da área de estudo, as análises estatísticas e 
classificação por box-plots foram refeitas de acordo com 
as principais unidades mapeadas: Gabro Mata-Matá, 
Grupo Colíder, Grupo Beneficente e Grupo Alto Tapajós 
(Figura 6.8). 

O Gabro Mata-Matá, composto por gabros e gabro-
-noritos, é caracterizado por apresentar background mais 
elevado em relação a outras unidades para os seguintes 
elementos (em sua maioria, elementos de afinidade com 
rochas mantélicas): Ca, Co, Cr, Cu, Fe, Hf, In, Mg, Mn, Nb, 
Ni, Sc, Ti, V e Zn (Figura 6.8A). Esses elementos não apre-
sentam anomalias de 1ª, 2ª e 3ª ordem considerando os 
dados de amostras somente pertencentes a esta unidade. 

O Grupo Colíder, composto por rochas vulcânicas e 
vulcanoclásticas ácidas, apresenta os maiores valores 
de background para elementos incompatíveis (LILE e 
HFSE), como Ba, Ce, Cs, K, La, Rb, Sb, Th, U e Y (Figura 
6.8B). Também são observados valores de background 
mais elevados para Be, Li e Zr. 

Figura 6.6 - Mapas geoquímicos de sedimento de corrente. A) Distribuição de Ag (ppm) em sedimento de corrente; B) Distribuição de 
As (ppm) em sedimento de corrente.

A B
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O Grupo Beneficente é a unidade que apresenta o 
maior número de amostras para Ag acima do limite de 
detecção (cerca de 20 bacias), seus maiores valores (até 
1,29 ppm), especialmente na região dos garimpos Juma 
e Rio das Pombas, além de uma área sem ocorrências de 
ouro conhecidas ao sul da área. A Ag é o único elemento 
que se destaca no Grupo Beneficente em relação às outras 
unidades (Figura 6.8C). Secundariamente, observam-se 
valores elevados para Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Nb, Sc, Sr, Ti, V.

Por fim, o Grupo Alto Tapajós também apresenta 
valores de Ag acima de LD em maior quantidade (cerca 
de 10 bacias), e possui os maiores teores de As (9 bacias). 
Comparado às outras unidades, este grupo apresenta os 
maiores valores de background para Bi, Cd, Hg, Mo, P, 
Pb, Sr, Tl e Zr, grupo formado por elementos incompatí-
veis, sendo alguns deles frequentemente associados a 
depósitos auríferos, como Bi, Cd, Hg e Mo (Figura 6.8D). 
Secundariamente, tem-se valores de background eleva-
dos também para Ba, Be, Ca, Li e Sn.

6.2.1.2. Estatística bivariada

Vinte e nove elementos apresentaram grau de detec-
ção maior que 70% e foram utilizados na análise bivariada, 
a saber: Al, Ba, Bi, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, Hf, La, Mn, 
Mo, Nb, Ni, Pb, Rb, Sb, Sc, Sn, Sr, Th, Ti, U, V, Y, Zn e Zr. 

Devido à distribuição não-normal da grande maioria 
dos dados, foi realizada a correlação de Spearman nos 
dados log-transformados, considerada mais adequada 
no caso de dados não-paramétricos. Os valores de cor-
relação foram classificados da seguinte maneira: i) 0,80-
0,99: correlação ótima; ii) 0,60-0,79: correlação boa e; 
iii) 0,50-0,59: correlação regular (Tabela 6.3). 

Os dados de sedimento de corrente apresentam um 
número bastante elevado de pares de correlações, sendo 
28 pares com correlação ótima: Al-Ga, Ba-Ce, Ba-La, 
Ce-Rb, Ce-Th, Ce-U, Ce-Y, Co-Mn, Co-Ni, Co-Sc, Co-Ti, 
Co-V, Cr-Fe, Cr-Ni, Cs-Rb, Fe-Mn, Fe-Ni, Hf-Zr, La-Rb, 
La-Th, La-U, La-Y, Mn-Ni, Nb-Ti, Sc-V, Th-U, Th-Y, U-Y.

 Alguns pares indicam associações relacionadas a 
rochas de composição granítica, mais evoluída, como 
as sugeridas pelos pares de elementos incompatíveis 
Ce-La, Ce-Th, U-Y. Outros pares de correlação, como 
Cr-Fe, Co-Sc e Sc-V, provavelmente estão relacionados 
a rochas máficas e ultramáficas, representadas na área 
principalmente  pelo Gabro Mata-Matá. 

Bi e Sb não apresentaram correlações ótimas ou boas 
com qualquer outro elemento, porém, apresentaram 
correlações regulares. Devido a sua importância como 
farejador de depósitos de ouro, optou-se por mantê-los 
inicialmente na análise fatorial.

A B

Figura 6.7 - Mapas geoquímicos de sedimento de corrente. A) Distribuição de Bi (ppm) em sedimento de corrente; B) Distribuição de Hg 
(ppm) em sedimento de corrente.
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Figura 6.8 - Box-plot de elementos representativos de cada unidade. A) Box-plot de Ni (log) por unidade, mostrando valores mais 
elevados no gabro Matá-Matá; B) Box-plot de Th (log) por unidade, mostrando valores mais elevados no Grupo Colíder; C) Box-plot de 

Ag (log) por unidade, mostrando maior quantidade de anomalias de Ag no Grupo Beneficente; D) Box-plot de Mo (log) por unidade, com 
destaque para os maiores valores de background e anomalias no Grupo Alto Tapajós

6.2.1.3. Estatística multivariada

A estatística multivariada com a análise fatorial tem 
como objetivo reduzir o número de variáveis no banco 
de dados, para identificar agrupamentos de elementos 
que podem ser representativos de processos geológicos 
ou metalogenéticos.

Para a análise fatorial, os dados brutos foram ini-
cialmente transformados pela razão log centrada (CLR: 
centered log-ratio; Aitchison, 1986). Os critérios utilizados 
na análise fatorial foram: i) rotação varimax normalizada; 
ii) autovalores maiores que 1 (regra de Kaiser); iii) loa-
dings principais acima de 0,7 e; iv) loadings secundários 
entre 0,4 e 0,69. Por se tratar de uma área com interesse 
metalogenético, os outliers não foram retirados. 

Uma análise inicial incluindo todos os elementos 
utilizados na correlação mostrou que alguns pares de 

elementos que ocorrem sempre juntos na natureza 
independente da área, como Hf-Zr e Al-Ga, acabam 
compondo alguns dos fatores mais relevantes e, por isso, 
foram retirados. Também se optou após uma primeira 
análise por retirar o Bi, que compunha sozinho um dos 
fatores, não se associando com outros elementos. Sendo 
assim, foram utilizados na análise multivariada final 24 
elementos: Ba, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, La, Mn, Mo, Nb, Ni, 
Pb, Rb, Sb, Sc, Sn, Sr, Th, Ti, U, V, Y, Zn.

Os resultados da análise fatorial mostram que os 
dados geoquímicos do Distrito Juma podem ser repre-
sentados por 5 fatores (associações) que, juntos, corres-
pondem a 74,1% da variância dos dados (Tabela 6.4). A 
partir dos resultados, foram confeccionados mapas de 
associações geoquímicas do Distrito Juma e gráficos box-
-plot por unidade para cada fator (Figura 6.9) (Anexo 4).

A B

C D
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 Al Ba Bi Ce Co Cr Cs Cu Fe Ga Hf La Mn Mo Nb Ni Pb Rb Sb Sc Sn Sr Th Ti U V Y Zn Zr

Al 1,00  

Ba 0,71 1,00  

Bi 0,37 0,32 1,00  

Ce 0,69 0,81 0,43 1,00  

Co 0,48 0,24 0,20 0,25 1,00  

Cr 0,58 0,27 0,31 0,29 0,77 1,00  

Cs 0,65 0,71 0,35 0,76 0,16 0,18 1,00  

Cu 0,50 0,26 0,29 0,29 0,75 0,79 0,18 1,00  

Fe 0,50 0,24 0,31 0,30 0,73 0,88 0,12 0,72 1,00  

Ga 0,93 0,68 0,43 0,71 0,51 0,62 0,63 0,54 0,55 1,00  

Hf 0,28 0,21 0,19 0,32 0,51 0,51 0,04 0,50 0,59 0,34 1,00  

La 0,66 0,80 0,41 0,99 0,21 0,25 0,75 0,25 0,27 0,68 0,30 1,00  

Mn 0,41 0,23 0,24 0,26 0,86 0,79 0,10 0,72 0,86 0,43 0,64 0,22 1,00  

Mo 0,39 0,24 0,38 0,33 0,38 0,66 0,19 0,49 0,74 0,50 0,35 0,32 0,50 1,00  

Nb 0,29 0,13 0,06 0,15 0,70 0,46 0,02 0,51 0,49 0,34 0,68 0,12 0,66 0,20 1,00  

Ni 0,55 0,30 0,22 0,32 0,80 0,87 0,20 0,79 0,84 0,58 0,53 0,28 0,82 0,60 0,53 1,00  

Pb 0,57 0,63 0,30 0,59 0,44 0,47 0,54 0,44 0,34 0,58 0,29 0,57 0,40 0,26 0,26 0,44 1,00  

Rb 0,59 0,74 0,36 0,82 0,08 0,16 0,91 0,13 0,13 0,58 0,09 0,82 0,08 0,22 ### 0,16 0,53 1,00  

Sb 0,41 0,44 0,30 0,50 0,12 0,27 0,42 0,19 0,34 0,49 0,24 0,51 0,18 0,55 0,13 0,22 0,35 0,48 1,00  

Sc 0,66 0,38 0,32 0,44 0,89 0,80 0,30 0,76 0,75 0,71 0,65 0,39 0,79 0,44 0,72 0,80 0,54 0,24 0,25 1,00  

Sn 0,57 0,45 0,33 0,52 0,55 0,59 0,37 0,56 0,58 0,69 0,55 0,49 0,55 0,49 0,49 0,55 0,60 0,37 0,55 0,69 1,00  

Sr 0,72 0,70 0,31 0,59 0,34 0,53 0,54 0,51 0,48 0,70 0,24 0,57 0,36 0,43 0,14 0,51 0,59 0,57 0,45 0,47 0,53 1,00  

Th 0,64 0,66 0,51 0,84 0,36 0,44 0,58 0,40 0,46 0,73 0,58 0,83 0,40 0,40 0,34 0,41 0,57 0,65 0,52 0,60 0,66 0,50 1,00  

Ti 0,24 0,05 0,01 0,04 0,80 0,51 -0,10 0,53 0,49 0,27 0,61 0,01 0,72 0,12 0,84 0,57 0,26 -0,17 -0,06 0,74 0,40 0,06 0,23 1,00  

U 0,63 0,73 0,51 0,87 0,25 0,35 0,64 0,32 0,38 0,69 0,44 0,86 0,30 0,43 0,16 0,35 0,56 0,71 0,55 0,47 0,56 0,57 0,89 0,06 1,00  

V 0,57 0,22 0,22 0,22 0,90 0,79 0,14 0,70 0,72 0,59 0,47 0,17 0,76 0,38 0,66 0,75 0,43 0,06 0,14 0,90 0,53 0,34 0,38 0,77 0,23 1,00  

Y 0,60 0,73 0,42 0,87 0,30 0,36 0,62 0,34 0,39 0,66 0,51 0,86 0,36 0,40 0,23 0,39 0,55 0,70 0,50 0,49 0,57 0,57 0,86 0,12 0,94 0,22 1,00  

Zn 0,55 0,39 0,25 0,35 0,75 0,57 0,28 0,66 0,46 0,53 0,34 0,30 0,63 0,15 0,52 0,58 0,59 0,20 0,10 0,74 0,51 0,45 0,40 0,59 0,31 0,73 0,34 1,00  

Zr 0,31 0,27 0,24 0,38 0,48 0,50 0,08 0,46 0,63 0,37 0,96 0,37 0,64 0,37 0,61 0,53 0,30 0,15 0,27 0,63 0,57 0,28 0,61 0,55 0,50 0,44 0,56 0,34 1,00

  Correlações ótimas Correlações boas Correlações regulares         

Tabela 6.3 -  Correlação de Spearman para as amostras de sedimento de corrente.
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Associação Ce-La-Th-U-Y (-)
A associação correspondente ao fator 1 representa 

39,27% da variância dos dados no Distrito Juma e é com-
posta predominantemente por correlações negativas de 
elementos incompatíveis, como ETR (elementos terras 
raras) e HFSE (elementos de alto potencial iônico). Esses 
elementos costumam ocorrer em maior abundância em 
rochas de composição mais evoluída, tais como rochas 
magmáticas de composição granítica (e.g. granitos, peg-
matitos, riolitos). 

As áreas com menores valores de escores para este 
fator, ou seja, onde ocorre a maior influência dessa asso-
ciação de elementos incompatíveis (faixa de valores 
extremos negativos do box-plot), são espacialmente 
relacionadas às rochas do Grupo Colíder (Figura 6.10A), 

Tabela 6.4 -  Associações geoquímicas no Distrito Juma.

Fatores Associações geoquímicas Variância dos dados (%)

Fator 1 Ce-La-Th-U-Y (-) 39,27 %

Fator 2 Co-Sc-Ti-V-Zn (Nb) (+)  
Sb (Mo) (-) 13,37 %

Fator 3 Cr-Fe-Ni (Cu-Mn-Mo) (-) 8,48 %

Fator 4 (Sn-Nb) (+)  
Cs-Rb (Ba) (-) 8,38 %

Fator 5 Pb (Sr) (+) 4,60 %

o que é corroborado por pelo box-plot por unidades, 
mostrando menores valores de escores relacionados a 
esse grupo (Figura 6.9A). O Grupo Colíder é formado por 
tufos de composição dacítica a riolítica e riolitos hipa-
bissais, condizentes com essa associação de elementos 
incompatíveis, além de apresentar minerais ricos em HFSE 
e ETR, como zircão e allanita. Destacam-se as regiões 
noroeste e nordeste da área.

Associações Co-Sc-Ti-V-Zn (+) e Sb (Mo) (-)
A associação positiva correspondente ao fator 2 (Co-

-Sc-Ti-V-Zn) representa 13,37% da variância dos dados e é 
composta predominantemente por elementos de afinidade 
para rochas máficas. As áreas com maiores escores dessa 
associação correlacionam-se espacialmente com a área 

Figura 6.9 - Box-plots das associações geoquímicas (fatores) por unidade. A) Box-plot do fator 1, mostrando valores mais negativos 
relacionados ao Grupo Colíder; B) Box-plot do fator 2, com com valores mais positivos em regiões mapeadas como Gabro Matá-Matá; 

C) Box-plot do fator 3; D) Box-plot do fator 4, com valores mais positivos relacionados ao Grupo Alto Tapajós.
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de ocorrência dos gabros Matá-Matá, principalmente na 
região central do Distrito Juma (Figura 6.10B). O box-plot 
dos escores para essa unidade também corrobora essa 
associação entre as rochas máficas e a associação positiva 
representada pelo fator 2 (Figura 6.9B).

A associação negativa Sb-Mo, por sua vez, é com-
posta por elementos comumente relacionados a rochas 
graníticas e depósitos minerais, como depósitos magmá-
tico-hidrotermais e greisens. De acordo com o box-plot, 
os valores mais negativos (mais representativos dessa 
associação), ocorrem principalmente em áreas mapea-
das como Grupo Alto Tapajós, o que é corroborado pela 
distribuição em mapa.

Associação Cr-Fe-Ni (Cu-Mn-Mo) (-)
O fator 3, representativo de 8,48% da variância dos 

dados, também é composto por elementos de afinidade 
máfica-ultramáfica, frequentemente associados a rochas 
mantélicas. Também pode ser representativo de cober-
turas lateríticas que ocorrem sobre essas rochas.  

No mapa do fator 3 (Figura 6.11A), observa-se que 
os menores escores, representativos dessa associação, 
estão relacionados espacialmente com as coberturas 
lateríticas que ocorrem a centro-leste e sul da área, 
podendo sugerir uma concentração residual desses 
elementos nos lateritos do Distrito Juma. Os gráficos 
box-plot (Figura 6.9C) não apresentam uma diferença 

Figura 6.10 - Mapa das associações geoquímicas do Distrito Juma. A) Mapa do Fator 1, associação representada por elementos 
incompatíveis; B) Mapa do Fator 2, representado por uma associação de elementos de afinidade máfica. 

muito explícita entre as principais unidades para esse 
grupo de elementos, com exceção do Grupo Colíder, 
que apresenta os valores de escores mais positivos, logo, 
mais distantes dessa associação. 

Associações (Sn-Nb) (+) e Cs-Rb (Ba) (-)
O fator 4 corresponde a 8,38% da variância dos 

dados e é composto por duas associações geoquímicas: 
uma positiva, formada por loadings secundários (Sn-
Nb) e uma negativa, formado por loadings principais e 
secundários (Cs-Rb (Ba)).

A associação positiva do fator 4 não apresenta elemen-
tos com loadings acima de 0,7, somente acima de 0,4, e é 
composta por elementos que comumente ocorrem em 
rochas graníticas e pegmatíticas e depósitos hidrotermais 
magmáticos, como greisens. Não apresenta uma distinção 
muito óbvia entre as unidades, mas tem valores mais 
positivos nas rochas do Grupo Beneficente (Figura 6.11B). 

A associação negativa corresponde a elementos do 
grupo dos LILE (elementos de grande raio iônico), nor-
malmente considerados móveis no ambiente superficial. 
São elementos que também podem ser relacionados a 
granitoides, pegmatitos e hidrotermalismo. Entretanto, 
nesta área, essa associação predomina sobre as rochas 
do Grupo Alto Tapajós, podendo ser correlacionada com 
rochas sedimentares.

A B
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Associação Pb (Sr) (+)
O fator 5 representa 4,60% da variância dos dados 

e é composto pelos elementos Pb e Sr, componentes 
do grupo dos LILE.  Os valores mais positivos ocorrem 
relacionados às rochas do Grupo Alto Tapajós, enquanto 
as outras unidades apresentam majoritariamente valores 
negativos em relação a esse fator. As áreas do Distrito 
Juma com maior influência dessa associação localizam-se 
no entorno da cidade de Apuí, onde afloram rochas do 
Grupo Alto Tapajós (Figura 6.12). Valores intermediários 
ocorrem ainda nas rochas do Grupo Colíder e da Forma-
ção Pedro Sara, a noroeste e nordeste da área. 

6.2.2. Concentrado de bateia

A análise da distribuição de minerais em 484 amos-
tras de concentrado de bateia tem como objetivo a 
identificação e quantificação de minerais característicos 
de determinadas rochas ou ambientes. Podem sugerir 
a presença de rochas ígneas ou metamórficas em uma 
região, além de processos hidrotermais e minerali-
zações. Os mapas dos principais minerais analisados 
encontram-se no Anexo 5.

Os minerais pesados mais abundantes na área 
correspondem a: magnetita, ilmenita, limonita, zir-
cão e florencita, todos apresentando amostras em 

Figura 6.12 - Mapa das associações geoquímicas do Distrito Juma. A) Mapa do Fator 3, associação representada por elementos de 
afinidade máfica-ultramáfica, provavelmente relacionados à concentração de metais em lateritos; B) Mapa do Fator 4, composto por LILEs.

Figura 6.11 - Mapa das associações geoquímicas do Distrito Juma. A) 
Mapa do Fator 5, associação representada pelos elementos Pb-Sr.

A B
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que compõem de 75 a 100% do concentrado. Em 
seguida, tem-se a goetita, com porcentagens máxi-
mas na faixa de 50 a 74%, e rutilo, barita e turmalina, 
entre 25 a 49%. Alguns minerais metamórficos como 
cianita, estaurolita e granada podem compor até 24% 
da amostra, assim como anfibólio, piroxênio, anatásio, 
leucoxênio, pirita e topázio.

Encontrados em menor proporção nos concen-
trados, tem-se espinélio, monazita, epidoto, gahnita 
e cassiterita, compondo 1 a 4% do concentrado. Os 
minerais restantes não chegam a representar 1% das 
amostras analisadas (coríndon, micas, sillimanita, sche-
elita, xenotímio, apatita, titanita, olivina, pirita limoni-
tizada, hematita, cromita e gibsita).

6.2.2.1. Minerais de Minério e Gemas 

O ouro foi o único mineral analisado de forma quanti-
tativa, através da contagem de pintas no material amos-
trado, enquanto os outros minerais foram determinados 
por estimativas semi-quantitativas.  O mapa de ouro em 
concentrado de bateia mostra que um número conside-
rável de bacias apresenta resultados para pintas de ouro 
na área do projeto, várias consistentes com a presença 
de garimpos nas proximidades (Figura 6.13A). Entretanto, 
áreas sem relação com ocorrências de ouro conhecidas 
também são destacadas e podem ser favoráveis para a 
ocorrência desse minério.

Nos concentrados de bateia do Distrito Juma, veri-
ficou-se a presença de ouro em 64 das 484 bacias ana-
lisadas (Figura 6.13A), sendo 61 amostras com pintas 
menores que 0,5 mm e 8 amostras com pintas entre 0,5 
e 1 mm. Nenhuma apresentou grãos de ouro maiores 
que 1 mm. O valor máximo encontrado foi de 26 pintas, 
em uma bacia no extremo nordeste, em um afluente 
do Rio Acari.

Seis zonas de destaque mineralógico para ouro pude-
ram ser delimitadas:

• Zona do Rio Acari: área onde ocorre a maior 
quantidade de pintas de ouro por amostra, em 
bacias que apresentam de 1 a 26 pintas, incluindo 
grãos maiores que 0,5 mm. Nesta região, afloram 
as rochas dos grupos Colíder e Beneficente. O 
Granito Chuim e a Formação Abacaxis (emba-
samento) ocorrem nas proximidades, podendo 
também ser fonte do ouro encontrado. Nesta 
área, diversos garimpos de ouro foram catalo-
gados pelo projeto ARIM Sudeste do Amazonas, 
reforçando assim o seu potencial.

• Zona do Garimpo Juma: nesta área, diversas 
ocorrências de ouro já são conhecidas, incluindo 
o garimpo que dá nome ao distrito. As amos-
tras nesta região apresentam de 1 a 4 pintas de 

ouro e foram coletadas em igarapés na margem 
esquerda do Rio Juma, que drenam as rochas do 
Grupo Beneficente. 

• Zona do Garimpo Rio das Pombas: amostras 
com 5 a 6 pintas de ouro representam bacias 
que também drenam as rochas do Grupo Benefi-
cente, além de coberturas lateríticas. Ocorrências 
de ouro já são conhecidas nesta região, incluindo 
o garimpo Rio das Pombas.

• Zona do Garimpo da Ema: bacias representa-
das por amostras com 1 a 2 pintas, próximas 
a ocorrência de ouro do Garimpo da Ema. A 
unidade drenada por essas bacias corresponde 
ao Grupo Colíder. 

• Zona do Igarapé Corgão: amostras com 1 a 2 
pintas de ouro ocorrem ao longo do Igarapé 
Corgão, em área onde ainda não foram identi-
ficadas ocorrências de ouro. 

• Zona da Confluência: na confluência entre os 
rios Juma e Pombas ocorrem bacias represen-
tadas por amostras com 1 a 4 pintas de ouro, 
que drenam as rochas da Formação Pedro Sara. 

A cassiterita, mineral de Sn, apresenta porcentagens 
na faixa de 1 a 4% do concentrado, em amostras que 
ocorrem nas proximidades do garimpo Eldorado do Juma 
(Grupo Beneficente) e no norte do Distrito, a jusante do 
Rio Juma (Grupo Alto Tapajós). Porcentagens menores 
que 1% encontram-se dispersas em toda a área. Já para 
a scheelita, mineral de W, somente duas bacias apresen-
taram este mineral, em menos de 1% do concentrado. 
Essas bacias estão localizadas sobre os grupos Colíder e 
Beneficente, ao sul da área, e a sudeste de Apuí, sobre 
o Grupo Alto Tapajós. 

Quanto aos minerais que podem ser classificados 
como gemas, o topázio é o mais relevante na área, che-
gando a atingir até 25% do concentrado de algumas 
amostras (Figura 6.13B). As áreas de maior concentração 
localizam-se a noroeste do Garimpo do Juma e em alguns 
afluentes do Rio Acari, onde afloram rochas dos grupos 
Colíder e Beneficente. Porcentagens menores estão 
dispersas por toda a área. Também há uma bacia com 
porcentagens elevadas de topázio no extremo norte, na 
margem direita do rio Juma. O coríndon não ocorre em 
mais que 1% do concentrado.

Não foram identificados minerais indicativos de 
rochas lamprofíricas (satélites do diamante).

6.2.2.2. Minerais Metamórficos 
  
Minerais metamórficos não ocorrem em grande 

expressão no Distrito Juma, sendo os mais abundantes a 
estaurolita e a granada, ambas compondo até 24% do con-
centrado em algumas amostras. A estaurolita apresenta 
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Figura 6.13 - Mapas mineralométricos de minerais pesados. A) Distribuição de pintas de ouro em concentrado de bateia; B) Distribuição 
de topázio em concentrados de bateia. 

porcentagens mais elevadas na região do garimpo Eldorado 
do Juma, a montante do rio Juma (norte da área, Grupo 
Alto Tapajós), no centro sul da área (Grupo Alto Tapajós), 
no norte do Rio Acari e no centro-sul da área, além do 
extremo sul do distrito. A granada ocorre em maiores 
quantidades na região centro-sul (Grupo Alto Tapajós) e 
nos arredores do Garimpo do Juma. Em menores quanti-
dades (até 4%), em bacias relacionadas ao Grupo Colíder.

Micas foram encontradas em pequena quantidade, 
compondo até 1% do concentrado, sendo mais frequen-
tes na região da Formação Abacaxis e do Granito Chuim. 
Também ocorrem nas proximidades dos garimpos de 
ouro Juma, Pombas, Ema, e na região do Acari. 

Dentre os aluminossilicatos, foram identificados silli-
manita e cianita, ambas compondo predominantemente 
menos de 1% dos concentrados, sugerindo inexpressiva 
presença de metassedimentos aluminosos na região. 
A cianita ocorre com menos de 1% em bacias de toda 
a área (Figura 6.14A), com uma amostra apresentando 
porcentagem de até 24% em uma bacia a norte de 
Apuí, onde afloram rochas dos grupos Alto Tapajós e 
Beneficente. A sillimanita, por sua vez, apresenta por-
centagens menores que 1% e ocorre em poucas bacias, 
sendo três sobre o Grupo Beneficente e uma sobre o 
Grupo Colíder (Figura 6.14B). 

Anfibólios e piroxênios provavelmente se relacionam a 
rochas ígneas nesta região, e não a rochas metamórficas. 

Ambos ocorrem em porcentagens máximas de até 24% 
dos concentrados. Os anfibólios compõem poucas amos-
tras, destacando-se uma região próxima ao Garimpo do 
Juma. Também é presente em bacias ao longo do Rio 
Preto, região mapeada como Grupo Beneficente. Os 
piroxênios ocorrem em maior expressão na área, com 
maiores porcentagens em bacias de afluentes dos rios 
Juma e Preto. São espacialmente correlacionáveis com 
o Gabro Mata-Matá. Quantidades elevadas no extremo 
sudoeste sugerem uma unidade máfica não mapeada.

6.2.2.3. Minerais Acessórios

Dentre os minerais acessórios, os que apresentam 
maior abundância na área do Distrito Juma são zircão, 
florencita, limonita e magnetita, atingindo a faixa de 75 
a 100% do concentrado em algumas amostras.

A florencita, um fosfato de terras raras, é o mineral 
acessório mais abundante na região e destaca-se por 
chegar a compor o concentrado de bateia em porcenta-
gens na faixa de até 75 a 100% (Figura 6.15A). As maiores 
porcentagens de florencita são espacialmente correlacio-
náveis às áreas de ocorrência do Grupo Colíder e da For-
mação Pedro Sara, sendo um bom marcador para estas 
unidades. Na região do Rio Acari, as altas porcentagens 
de florencita também são frequentes nas bacias com 
maiores quantidades de pintas de ouro, sugerindo uma 
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Figura 6.14 - Mapas mineralométricos de minerais pesados. A) Distribuição de cianita em concentrado de bateia; B) Distribuição de 
sillimanita em concentrados de bateia.

A B

associação metalogenética entre esses minerais, com 
a possibilidade de ser utilizado como um traçador para 
depósitos de ouro, caso essa associação seja confirmada. 

O zircão, mineral resistato bastante comum em 
rochas de composição granítica, ocorre com maior fre-
quência em bacias que drenam as rochas do Grupo Alto 
Tapajós e do Granito Chuim, especialmente ao norte de 
Apuí e em afluentes a jusante do rio Acari. Magnetita e 
limonita são encontradas em toda a área mapeada, sendo 
um pouco mais abundantes nas regiões de cobertura 
laterítica. Goetita, compondo até 74% do concentrado 
em algumas poucas amostras, tem suas maiores abun-
dâncias nas bacias a noroeste da área. 

Turmalina, barita e rutilo têm porcentagens máxi-
mas na faixa de 25 a 49% do concentrado analisado. As 
maiores porcentagens de turmalina estão localizadas 
no extremo sudoeste (Grupo Alto Tapajós) e em alguns 
afluentes do Rio Juma. Proporções de até 24% ocorrem 
em afluentes do Rio Acari, nas áreas mapeadas como 
Grupo Alto Tapajós e em afluentes do Rio Juma que 
drenam a Formação Pedro Sara, assim como nas pro-
ximidades do garimpo Eldorado do Juma. As maiores 
porcentagens de barita ocorrem no Grupo Colíder e na 

Formação Pedro Sara, em bacias a jusante do rio Acari 
e também a sudeste da área. O rutilo ocorre bastante 
disperso em toda a área, com as maiores quantidades 
ocorrendo em bacias que drenam os grupos Colíder e 
Alto Tapajós, além do Granito Chuim, especialmente a 
nordeste da área.

Pirita, leucoxênio e anatásio apresentam porcentagens 
máximas na faixa de 5 a 24% do concentrado. A pirita 
ocorre a sul da área, a sul de Apuí e no extremo norte 
(Grupo Alto Tapajós). Anatásio e leucoxênio não apresen-
tam um padrão de distribuição definido na área de estudo.

Xenotímio, apatita, titanita, olivina, cromita e hema-
tita não atingem em nenhuma bacia 1% do concentrado. 
O xenotímio e a apatita ocorrem em poucas bacias, 
concentradas a leste de Apuí, à jusante do Rio Acari e 
na região do Garimpo do Juma (Figura 6.15B). A olivina 
se apresenta em apenas duas amostras, possivelmente 
relacionadas aos gabros, e a titanita também ocorre 
em poucas amostras, na margem direita do Rio Juma. A 
cromita se apresenta em poucas bacias a jusante do rio 
Acari e outras isoladas dispersas, enquanto que a hema-
tita ocorre em poucas bacias ao longo da área de estudo.
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Figura 6.15 - Mapas mineralométricos de minerais pesados. A) Distribuição de florencita em concentrado de bateia; B) Distribuição de 
xenotímio em concentrados de bateia. 
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7. RECURSOS MINERAIS

Na DAJ existem registros de ocorrências de ouro, 
manganês, fósforo, alumínio e ametista (Fig. 7.1, tabela 
7.1). Neste capítulo é apresentada uma descrição breve 
desses recursos minerais na área, com um detalhamento 
maior acerca das ocorrências de ouro, foco deste trabalho.

7.1. OURO

O ouro tem sido lavrado em garimpos no Distrito 
Aurífero Juma desde os anos 1970, época em que a cons-
trução da rodovia Transamazônica (BR-230) provocou um 
expressivo aporte populacional para a região. O primeiro 
trabalho da CPRM a investigar as ocorrências de ouro da 
área, ainda que expeditamente, foi o “Projeto de gestão 
ambiental integrada do Amazonas: Zoneamento ecoló-
gico-econômico do vale do Rio Madeira” (HORBE; MAIA; 
AGUIAR, 1999), segundo o qual as ocorrências de ouro 

estariam associadas às sequências vulcanossedimentares 
da Formação Cubencranquém e ao embasamento (Com-
plexo Cuiú-Cuiú). Em 2007, ocorreu uma “corrida do ouro” 
no garimpo Eldorado do Juma, que foi subsequentemente 
alvo de estudo de maior detalhe por parte da CPRM, 
publicado em Brito, Silveira e Larizzati (2010). Segundo 
os autores, esse garimpo está hospedado em sequência 
vulcanossedimentar da Suíte Colíder e em rochas sedi-
mentares do Grupo Beneficente, Formação Capoeiras.

Atualmente, existem  cadastros de trinta garimpos 
na área (tabela 7.1), a maioria dos quais explotam, 
ou explotaram, concentrações aluviais e coluviais de 
ouro. No entanto, também é comum a explotação dos 
horizontes saprolíticos das rochas que hospedam as 
mineralizações. 

Além das diversas ocorrências de ouro conhecidas, 
o potencial aurífero da área também é indicado por seu 

Figura 7.1 - Mapa de localização das ocorrências minerais cadastradas no Distrito Aurífero Juma. Os números correspondem aos índices 
das ocorrências na tabela 7.1. 
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ID Nome Lat. Long. Grau de 
importância

Status 
econômico

Morfologia Tipo genético Substância 
principal

Rocha encaixante Rocha hospedeira Associação 
mineral

Alteração Ref.

1 Rosinha -7,392 -60,34 Ocorrência Não explotado Estratiforme Supergênico Manganês Arenitos e siltitos Lateritas   4, 6

2 BR-230 -7,387 -60,33 Ocorrência Não explotado Estratiforme Sedimentar Fósforo Arenito glauconítico Arenito glauconítico   8

3 Ametista do Juma -6,613 -60,24 Ocorrência Não explotado Tabular Hidrotermal Ametista Riolito Riolito vesicular   7

4 Eldorado do Juma, 
cava do Jacaré -6,732 -60,16 Depósito Garimpo Disseminado Hidrotermal Ouro Gabro intrusivo em sequ-

ência vulcanossedimentar
Vênulas e camadas 
caoliníticas  Argilização, 

hematitização 3, 8

5 Eldorado do Juma, 
cava do Galo -6,72 -60,15 Depósito Garimpo Disseminado Hidrotermal Ouro     3, 8

6 Fazenda Floresta -7,366 -60,15 Ocorrência Não explotado Estratiforme Supergênico Manganês Colúvios Lateritas   4, 6

7 Eldorado do Juma, 
cava do Naldinho -6,701 -60,14 Depósito Garimpo Disseminado Hidrotermal Ouro Sequência 

vulcanossedimentar
Vênulas e camadas 
caoliníticas  Argilização, 

hematitização 3, 8

8 Eldorado do Juma, 
cava do Sossego -6,708 -60,14 Depósito Garimpo Disseminado Hidrotermal Ouro Sequência 

vulcanossedimentar
Vênulas e camadas 
caoliníticas  Argilização, 

hematitização 3, 8

9 Eldorado do Juma, 
cava da Grota Rica -6,701 -60,14 Depósito Garimpo Disseminado Hidrotermal Ouro Riolito e sequencia 

vulcanossedimentar
Vênulas e camadas 
caoliníticas  Argilização, hematitiza-

ção, turmalinização 3, 8

10 Garimpo Rio das 
Pombas -7,095 -60,07 Depósito Garimpo Disseminado Hidrotermal Ouro Sequência 

vulcanossedimentar
Vênulas e camadas 
caoliníticas   5

11 Baiano 2 -7,464 -59,88 Depósito Garimpo Não espec. Não espec. Ouro     7

12 Baiano Ema -7,459 -59,88 Depósito Garimpo Lenticular Det./aluv. Ouro Riolito com veios de 
quartzo    7

13 Ema 1 -7,459 -59,86 Depósito Garimpo Lenticular Det./aluv. Ouro Riolito com veios de 
quartzo    8

14 Acari 2 -6,619 -59,72 Depósito Garimpo Não espec. Não espec. Ouro     7

15 Acari 3 -6,673 -59,68 Depósito Garimpo Não espec. Não espec. Ouro     7

16 Garimpo Acari -6,799 -59,65 Depósito Garimpo Disseminado Hidrotermal Ouro Riolito cisalhado com 
veios de quartzo e jaspe

Vênulas de quartzo 
limoníticas

Limonita, sul-
feto alterado

Silicificação, hematiti-
zação, sulfetação 8

17 Pedro Sara -6,741 -59,64 Depósito Garimpo Não espec. Det./aluv. Ouro     7

18 Boia Velha -6,637 -59,63 Depósito Garimpo Filoneano Hidrotermal Ouro Filito Vênulas de quartzo Limonita, sul-
feto alterado  8

19 Boia Velha 2 -6,635 -59,62 Depósito Garimpo Lenticular Det./aluv. Ouro Filito    8

Tabela 7.1 - Sumário dos recursos minerais cadastrados na área do projeto.
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ID Nome Lat. Long. Grau de 
importância

Status 
econômico

Morfologia Tipo genético Substância 
principal

Rocha encaixante Rocha hospedeira Associação 
mineral

Alteração Ref.

20 Pintado -6,744 -59,58 Depósito Garimpo Não espec. Det./aluv. Ouro     7

21 Guida -6,686 -59,55 Depósito Garimpo Filoneano Hidrotermal Ouro Metagrauvaca Aluviões, veios e 
brechas de quartzo  Hematítica, sericítica, 

carbonática, potássica 8

22 Negão -6,59 -59,55 Depósito Garimpo Não espec. Det./aluv. Ouro     2, 7

23 Três Estados -7,229 -59,55 Ocorrência Ocorrência Estratiforme Sedimentar Fósforo Arenito Arenito glauconítico   8

24 Pepita -6,835 -59,54 Depósito Garimpo Não espec. Det./aluv. Ouro     7

25 Tiririca -6,818 -59,52 Depósito Garimpo Não espec. Det./aluv. Ouro     7

26 Branco 1 -6,521 -59,51 Depósito Garimpo Não espec. Det./aluv. Ouro     7

27 Chico Preto -7,241 -59,5 Depósito Garimpo Não espec. Hidrotermal Ouro Riolito, gabro   Silicificação 8

28 Chico Preto 2 -7,241 -59,49 Depósito Garimpo Lenticular Det./aluv. Ouro Gabro    8

29 Grota do Paraíba -6,539 -59,49 Depósito Garimpo Lenticular Det./aluv. Ouro     2

30 Grota da Colher -6,537 -59,48 Depósito Garimpo Lenticular Det./aluv. Ouro     2

31 Vicinal Sucunduri -6,862 -59,12 Depósito Garimpo Lenticular Det./aluv. Ouro     8

32 Igarapé São 
Francisco -6,867 -59,09 Depósito Garimpo Não espec. Det./aluv. Ouro     1

33 Surubim -6,892 -59,08 Depósito Garimpo Não espec. Det./aluv. Ouro     1

34 Pedro Sara 2 -6,754 -59,63 Depósito Garimpo Não espec. Det./aluv. Ouro     7

35 Jangalião -7,126 -59,42 Depósito Garimpo Não espec. Det./aluv. Ouro  7

36 Vicinal Ema -7,359 -59,86 Ocorrência Não explotado Estratiforme Supergênico Alumínio Vulcânica ácida Bauxita   8

Tabela 7.1 -  Sumário dos recursos minerais cadastrados na área do projeto (continuação).

Os índices correspondem aos números das ocorrências no mapa da Figura 7.1. Referências: 1: D'Antona e Borges (1983); 2: Horbe, Maia e Aguiar (1999); 3: Brito, Silveira e Larizzati (2010); 4: Silva, Horbe e Horbe (2012); 5: 
Almeida, Costa e Oliveira (2016); 6: Albuquerque, Horbe e Botelho (2017). Abreviações: Det./aluv.: detrítico/aluvionar; Não espec.: não especificado.
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contexto geotectônico, inserido no Orógeno Juruena, 
que, em sua extensão na região norte do estado do 
Mato Grosso, hospeda a importante Província Aurífera 
Alta Floresta (SILVA; ABRAM, 2008; ALVES et al., 2019).

Com o objetivo de melhor se entender os controles 
geológicos das mineralizações de ouro primárias da área, 
neste projeto foi realizado reconhecimento de campo 
em catorze garimpos ou frentes de lavra garimpeiras. 
Naqueles que apresentavam sinais de lavra sobre rocha 
alterada in situ (mineralização primária), as prováveis 
rochas hospedeiras e encaixantes das mineralizações 
foram identificadas e amostradas. Adicionalmente, foram 
descritos e amostrados testemunhos de sondagem pro-
venientes da região de um garimpo. A seguir são apre-
sentados os resultados dos levantamentos realizados.

7.1.1. Garimpo Guida e Alvo Platô

O garimpo Guida localiza-se a aproximadamente 6 
km da margem direita do rio Acari (Fig. 7.1), com acesso 

por trilha a partir da margem do rio. A lavra garimpeira, 
de pequeno porte, foi realizada no leito de uma pequena 
drenagem. Nesse local afloram brechas e veios de quartzo, 
que ocorrem principalmente na forma de blocos e mata-
cões que atingem dimensões de até 2 metros. Sob o cas-
calho, localmente aflora o saprolito da rocha encaixante 
dos veios e brechas, cujo protólito é uma metagrauvaca 
da Formação Abacaxis. Essa rocha apresenta foliação sub-
vertical com direção ~125 Az. Onde os veios de quartzo 
foram observados in situ, eles estão encaixados de forma 
subconcordante com a estruturação principal da rocha 
encaixante. Na área do garimpo foram observadas as 
seguintes feições hidrotermais associadas com silicificação: 
brechas com cavidades drusiformes (Fig. 7.2A), veios com 
textura boxwork (Fig. 7.2B), brechas com matriz quartzosa 
e textura do tipo laminar/placoide (pseudomorfo de calcita 
substituída por quartzo) (DONG; MORRISON;  JAIRETH, 
1995) (Fig. 7.2C, D, E, F).

Seis amostras de superfície dos veios e brechas que 
ocorrem neste garimpo foram submetidas a análise 

Figura 7.2 - A) Bloco métrico de brecha quartzosa com textura drusiforme (amostra RE-12A). B) Veio de quartzo com textura boxwork 
(amostra RE-12C). C) Fragmento de brecha de quartzo com textura placoide. (amostra RE-12F). D) Brecha hidrotermal, de quartzo, de 

expansão de volume (amostra RE-12D). E) Matriz da brecha com quartzo lamelar (provável pseudomorfo de calcita placoide) e clasto da 
rocha encaixante (PP, RE-12D). F) Mesmo que em ‘E’ (PC).

BA
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FE



| 141 |

| Áreas de Relevante Interesse Mineral (ARIM) - Evolução Crustal e Metalogenia do Sudeste do Amazonas: Distrito Aurífero Juma |

litogeoquímica (amostras RE-12A, B, C, D, E, F – Tabela 
7.2). Os teores de ouro variaram entre <5 ppb (limite 
inferior de detecção) e 70 ppb, sendo o maior teor em um 
bloco de veio de quartzo com textura boxwork (RE-12C, 
Fig. 7.2B), indicando uma possível associação do ouro 
primário com sulfetos. Ademais, algumas das amostras 
apresentaram enriquecimento em Sb, Cu, Bi, Pb.

7.1.1.1. Rochas hospedeiras e alteração 
hidrotermal

A região do garimpo do Guida foi alvo de trabalhos de 
pesquisa mineral pela empresa BBX Minerals, que incluiu 

três furos de sondagem rotativa diamantada (JED-04, 05 
e 06, inclinados em 70º), entre 2015 e 2016. Ademais, 
três furos foram realizados na região denominada de 
alvo Platô (JED-01, 02 e 03, inclinados em 70º) (Fig. 7.2.1). 
Abaixo são apresentados os perfis dos testemunhos, 
realizados com base na descrição dos mesmos, com foco 
nas feições de alteração hidrotermal.

Na figura 7.3 é apresentada uma seção esquemática 
feita com base na descrição dos testemunhos JED-04, 
05 e 06, que ilustra a relação entre os litotipos descritos 
nesses três testemunhos.

Tabela 7.2 - Análises de litogeoquímica de amostras do garimpo do Guida

Amostra RE-12A RE-12B RE-12C RE-12D RE-12E RE-12F

Litologia brecha de 
quartzo

brecha de 
quartzo

veio de quartzo 
com boxwork

brecha hi-
drotermal

veio de 
quartzo

brecha hi-
drotermal

Análises L.D.       

SiO2 0,1 % 98,8 95,2 94,7 90,6 92,1 94,7

TiO2 0,01 % 0,01 0,08 0,12 0,16 0,19 0,07

Al2O3 0,1 % 0,44 1,81 2,27 3,83 5,04 1,68

Fe2O3 0,01 % 1,12 1,89 1,83 3,28 1,43 2,71

MnO 0,01 % 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

MgO 0,1 % <0,1 <0,1 <0,1 0,12 0,19 <0,1

K2O 0,01 % 0,04 0,12 0,13 0,85 1,32 0,14

CaO 0,01 % 0,02 0,03 0,03 0,05 0,03 0,07

Na2O 0,1 % <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

P2O5 0,01 % 0,012 0,024 0,035 0,029 0,041 0,031

P.F. 0,01 % <0,01 0,43 0,66 1,23 0,93 0,9

BaO 0,01 % 0,01 0,02 0,01 0,02 0,07 0,04

Cr2O3 0,01 % <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Nb2O5 0,05 % <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

U 0,05 ppm <0,05 0,57 0,83 1,15 0,93 0,7

W 0,1 ppm 0,6 2,6 3,3 2,6 3 1,9

Mo 0,05 ppm 0,34 0,49 0,46 0,29 0,33 1,14

Nb 0,05 ppm <0,05 0,71 2,78 1,54 2,86 <0,05

K 0,01 % 0,02 0,1 0,1 0,7 1,04 0,12

Na 0,01 % <0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Ca 0,01 % <0,01 0,02 0,02 0,03 <0,01 0,05

Mg 0,01 % <0,01 0,01 0,01 0,09 0,13 0,02

Li 1 ppm 161 17 16 44 93 48

Ba 5 ppm 22 49 99 145 255 97

Rb 0,2 ppm 1,1 5,3 6 53,7 86,4 10,7

Sr 0,5 ppm 4,2 8,8 14,3 28,8 36,5 32,4

Cs 0,05 ppm 0,15 0,28 0,34 4,63 4,1 1,95

Be 0,1 ppm 0,2 0,6 0,8 1,6 1 2,1

Al 0,01 % 0,25 0,94 1,17 2 2,46 0,9

Ti 0,01 % <0,01 0,05 0,06 0,08 0,09 0,04

Sc 0,5 ppm <0,5 1,3 1,9 3,8 5 1,8
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Amostra RE-12A RE-12B RE-12C RE-12D RE-12E RE-12F

Litologia brecha de 
quartzo

brecha de 
quartzo

veio de quartzo 
com boxwork

brecha hi-
drotermal

veio de 
quartzo

brecha hi-
drotermal

Zr 0,5 ppm 9 42,1 82,2 64,5 97,9 28,7

Y 0,05 ppm 0,3 3,53 4,41 7,45 9,5 3,58

Hf 0,05 ppm 0,05 0,94 1,79 1,56 2,34 0,54

Ta 0,05 ppm <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,07 <0,05

Th 0,1 ppm <0,1 2 2,6 2,9 4,5 <0,1

V 1 ppm 2 13 15 23 24 17

Cr 1 ppm 3 5 6 7 4 4

Mn 0,01 % <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Fe 0,01 % 0,75 1,32 1,22 2,2 0,91 1,85

Co 0,1 ppm 0,2 0,6 0,6 0,8 0,8 0,4

Ni 0,5 ppm 2,1 3,2 4,7 2,1 2,1 1,5

Cu 5 ppm <5 15 18 73 15 51

Zn 1 ppm 8 12 7 17 14 9

Ga 0,1 ppm 0,9 2,9 3,9 7,7 9,4 3,6

Ge 0,1 ppm 0,2 0,7 0,3 0,4 0,6 0,1

P 50 ppm <50 63 124 75 127 109

S 0,01 % <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

As 1 ppm <1 2 <1 <1 <1 2

Se 2 ppm <2 <2 <2 <2 <2 <2

Te 0,05 ppm <0,05 0,13 0,19 0,14 <0,05 0,09

Pd 5 ppb <5 <5 <5 <5 <5 NA

Pt 5 ppb <5 <5 <5 <5 <5 NA

Bi 0,04 ppm 0,09 0,35 0,47 3,11 2,32 0,77

Sb 0,05 ppm 1,81 9,5 9,53 0,81 1,48 0,87

Tl 0,02 ppm <0,02 0,03 0,04 0,23 0,32 0,07

Sn 0,3 ppm <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 0,3 <0,3

In 0,02 ppm <0,02 <0,02 <0,02 0,02 0,03 <0,02

Cd 0,02 ppm <0,02 <0,02 0,02 <0,02 0,03 <0,02

Ag 0,02 ppm <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Au 5 ppb <5 7 70 18 <5 NA

Pb 0,5 ppm 0,8 5,4 146,7 7 329,1 3,8

La 0,1 ppm 1,2 11,1 18,1 11,2 36,3 5,7

Ce 0,1 ppm 1,2 18,5 37,4 21,5 62,4 9

Pr 0,05 ppm 0,12 2,21 3,56 2,06 7,45 1,13

Nd 0,1 ppm 0,5 7,6 13,1 6,7 24,9 3,9

Sm 0,1 ppm <0,1 1,2 2,1 1,2 3,6 0,6

Eu 0,05 ppm <0,05 0,23 0,43 0,26 0,56 0,14

Gd 0,05 ppm <0,05 0,99 1,82 1,26 2,55 0,64

Tb 0,05 ppm <0,05 0,14 0,22 0,21 0,35 0,09

Dy 0,05 ppm 0,05 0,73 1,1 1,23 1,83 0,55

Ho 0,05 ppm <0,05 0,13 0,17 0,29 0,34 0,1

Er 0,05 ppm <0,05 0,42 0,52 0,82 0,99 0,28

Tm 0,05 ppm <0,05 0,05 0,07 0,12 0,14 <0,05

Yb 0,1 ppm <0,1 0,4 0,5 0,9 1,1 0,4

Lu 0,05 ppm <0,05 0,06 0,09 0,14 0,15 0,06

Tabela 7.2 -  Análises de litogeoquímica de amostras do garimpo do Guida (continua)



| 143 |

| Áreas de Relevante Interesse Mineral (ARIM) - Evolução Crustal e Metalogenia do Sudeste do Amazonas: Distrito Aurífero Juma |

Figura 7.2.1 - A) O retângulo laranja no mapa indica a extensão da área mostrada em B. B) Localização dos furos de sondagem JED 01, a 
06. Os furos possuem inclinação de 700.

Figura 7.3 - Seção esquemática interpretada com base na discrição dos testemunhos dos furos JED-04, 05 e 06.

B A
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Nos testemunhos de sondagem JED-04 e 06, foi 
observada uma metagrauvaca intensamente afetada por 
alteração hidrotermal, cortada por diversas gerações de 
veios, vênulas e brechas de quartzo, com deformação 
rúptil-dúctil e rúptil, associada à Formação Abacaxis (Cap. 
4.1). Três tipos de vênulas de quartzo foram categorizadas, 
sendo: vênulas tipo 1 e 2 subconcordantes a discordantes 
da foliação principal da rocha encaixante, e localmente 
deformadas e dobradas (ex: Fig. 7.5B e D); vênulas tipo 
3, com caráter extensional, cortam as vênulas 1 e 2, e 

podem apresentar feições de bandamento, cavidades 
drusiformes, e gradação para brechas (ex: Fig. 7.5B, C, E). 
Localmente, ocorrem intervalos de cataclasitos associados 
com intensa impregnação de óxidos-hidróxidos de Fe (ex: 
Fig. 7.5F, 7.7A). Ao microscópio, os minerais de alteração 
hidrotermal identificados foram: muscovita, biotita, felds-
pato (possivelmente adulária), sericita, clorita, carbonato 
(principalmente calcita) e illita. Três fases de alteração 
hidrotermal foram identificadas (Tabela 7.3). A primeira 
fase de alteração é marcada pela formação de muscovita 
e biotita, ocorre associada a fraturas e vênulas de quartzo 
(tipos 1 e 2), e se torna mais pronunciada nas proximida-
des de intrusões de apófises graníticas. Em uma segunda 
fase, sericita e, em menor quantidade, clorita, ocorrem de 
maneira fissural e pervasiva na rocha, e substituem em 
parte os minerais da primeira fase. Localmente, a serici-
tização está associada a vênulas (tipo 3) de adulária (ex: 
Fig. 7.7D, F; 7.4A, B; 7.7C, D). A carbonatação é pervasiva 
em algumas porções da rocha, e em geral está associada 
com fases tardias de veios (tipo 3) (Fig. 7.5G, H) junto com 
a argilização, essa última caracterizada pela formação de 

Tabela 7.3 - Relações temporais entre os minerais 
hidrotermais observados nos testemunhos JED-004 e 

JED-006.

Figura 7.4 - A) Vênula com quartzo no centro e feldspato (adularia?) nas bordas, manchas esverdeadas na rocha encaixante são formadas 
por sericita (PP, JED-06-150m). B) Mesmo que em ‘A’. Tanto a sericita da rocha encaixante, quanto o feldspato do veio, mostram alterações 
para illita. (PC). C) Vênula de quartzo com feldspato avermelhado por impregnação de hematita. Notar formas pseudo-ortorrômbicas dos 

cristais, típicas de adulária (PP, JED-6-138m). D) Mesmo que em ‘C’ (PC). Qtz: quartzo; ser: sericita; ill: illita; adl: adulária.

A B

C D
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illita, que altera e substitui os minerais das fases anteriores 
(Fig. 7.4A, B). O testemunho JED-06 é cortado por diversas 
apófises de composições sienograníticas, na forma de 
diques com contatos retos ou irregulares (Fig. 7.7E, G), 
que são interpretados como sendo provenientes do corpo 
principal do monzogranito Chuim.

O testemunho JED-05 tem seu início sobre a Formação 
Abacaxis e, em cerca 42m de profundidade, atravessa 
um contato do tipo reto com o monzogranito Chuim (Fig. 
7.6A). Ao longo do testemunho são observados efeitos 
de alteração hidrotermal em variadas intensidades, e 
comum presença de vênulas de quartzo. Onde é mais 

Figura 7.5 - A) Saprolito de metagrauvaca (45m). B) Vênulas tipo 1 e 2 cortados por vênula tipo 3. C) Brecha com quartzo drusiforme e 
espaços abertos. D) Vênulas de quartzo tipo 1 e 2. E) Vênulas de quartzo tipo 3 associadas com brechação e sericitização. F) Cataclasito 
com óxidos-hidróxidos-Fe. G) Vênulas tipo 1 e 2 cortados por vênula tipo 3 associada a carbonato. H) Veio tipo 3 e brecha associados a 

carbonatos. Qtz: quartzo; cl: clorita; cal: calcita.
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intensa, a alteração hidrotermal possui característica de 
alteração do tipo greisen, com substituição parcial (Fig. 
7.6D, E) a quase total (Fig. 7.6C) da mineralogia primária 
por muscovita, clorita, epidoto, quartzo e óxidos de Fe. Nas 
regiões onde a alteração é mais branda, ainda é possível 
observar ampla substituição dos feldspatos por sericita e 
epidoto (Fig. 7.6B). Localmente, vênulas de quartzo estão 
associadas com calcita), e ocorre silicificação associada a 

brechação e formação de veios com cristais de quartzo 
euédricos centimétricos (Fig. 7.6F).

Os testemunhos JED-01 a 03 são provenientes de furos 
de sondagem no alvo Platô, localizado a aproximadamente 
2 km do garimpo Guida. Esses furos atravessam uma sequ-
ência vulcanossedimentar composta por fenolatito riolítico 
na base (Formação Pedro Sara), sobreposto por tufo fino, 
derrame e soleira basáltica, e arenitos e conglomerados 

Figura 7.6 - A) Contato entre metagrauvaca e granito. B) Granito com alteração com sericita, epidoto, biotita e hematita. C) Alteração 
tipo greisen com muscovita, clorita, epidoto e vênulas de quartzo. D) Alteração com sericita, clorita, muscovita, epidoto e silicificação. 

E) Vênulas de quartzo, alteração com sericita e hematita. F) Veios e vênulas de quartzo zonados. Qtz: quartzo; cl: clorita; cal: calcita; ep: 
epidoto; ms: muscovita.
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vulcanoclásticos que gradam para quartzo-arenitos no 
topo (Formação Camaiú). Toda essa sequência é afetada 
por alteração hidrotermal que aumenta de intensidade 
à medida que aumenta a profundidade da sequência. 
Os principais tipos de alteração identificados foram: i) 

Figura 7.7 - A) Cataclasito com intensa impregnação por óxidos-hidróxidos-Fe. B) Brecha com vênulas de quartzo tipo 3 associadas a 
carbonato e feldspato. C) Metagrauvaca cortada por vênulas associadas a sericitização. D) Brecha de quartzo com feldspato. E) Dique 

sienogranítico e vênulas e brechas de quartzo. F) Brecha de quartzo com feldspato. G) Dique sienogranítico. Qtz: quartzo; cl: clorita; feld: 
feldspato potássico.
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hematitização - ocorre geralmente de forma pervasiva, 
provoca impregnação da matriz da rocha por hematita e, 
por vezes, é acompanhada de especularita (ex: Fig. 7.9C, 
7.10C), mas também pode ocorrer em vênulas, por vezes 
associadas a sericita, calcita e quartzo (ex: Fig. 7.8B, D); ii) 
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Figura 7.8 - A) Arenito lítico cortado por fraturas associadas a halos de lixiviação de oxi-hidróxidos-Fe. B) Brecha no contato de tufo com 
basalto, com alteração hidrotermal com vênulas de quartzo, sericita, calcita e hematita. C) Basalto cloritizado cortado por vênulas de 
quartzo e calcita. D) Basalto oxidado cortado por vênulas de clorita e hematita. E) Tufo com alteração sericítica. F) Fenotraquito com 

vênulas de quartzo e alteração sericítica. Qtz: quartzo; cl: clorita; cal: calcita.

lixiviação de óxi-hidróxidos de Fe - ocorre como fraturas 
com halos de “embranquecimento” da matriz da rocha 
(Fig. 7.8A, F; 7.10H); iii) alteração argílica - é observada 
em porções com uma coloração verde pálido devido à 
substituição por sericita e illita. Essa alteração pode ocor-
rer de forma pervasiva a seletiva (Fig. 7.8B, e), ou fissural 
(Fig. 7.8F, 7.11A). Quando seletiva, forma manchas de 
alteração que se nucleiam e crescem a partir de cristais de 
feldspato. Associada à alteração argílica, foi identificada, 
a partir de análise de difração de raios-X, a presença de 

florencita, um fosfato de cério (Fig. 7.11); iv) alteração 
clorítica - ocorre principalmente nas rochas basálticas, 
tanto de forma fissural (formando veios com até 2 cm de 
espessura) como pervasiva (ex: Fig. 7.8D, 7.9E); v) alteração 
carbonática - caracterizada pela formação de calcita, com 
frequência acompanha a alteração clorítica, e também 
ocorre principalmente nas rochas basálticas. Essa altera-
ção ocorre de forma fissural a seletivamente pervasiva, 
no último caso substituindo preferencialmente cristais 
de plagioclásio nas rochas basálticas (Fig. 7.8B, C; 7.9D, E).
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Figura 7.9 - A) Quartzo arenito equigranular médio. B) Conglomerado com clastos de rochas vulcânicas ácidas. C) Conglomerado com 
intensa impregnação de hematita, incluindo a do tipo especular. D) Basalto cloritizado cortado por vênulas de calcita e clorita. E) Basalto 
cloritizado cortado por vênula centimétrica de clorita e calcita. F) Basalto oxidado com vesículas preenchidas por ágata. G) Basalto com 

manchas de oxidação, vênulas e vesículas preenchidas por calcita. Qtz: quartzo; cl: clorita; cal: calcita; py: pirita; ccp: calcopirita.
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Figura 7.10 - A) Sub-litoarenito equigranular médio. B) Litoarenito em gradação para conglomerado. C) Tufo fino com intensa impregnação 
de hematita, incluindo especularita. D) Basalto cloritizado cortado por vênulas de calcita, clorita e sericita. E) Basalto oxidado cortado por 
vênula centimétrica de clorita e calcita. F) Basalto oxidado com vesículas preenchidas quartzo. G) Basalto oxidado com drusas de quartzo 

grosso. H) Litoarenito cortado por fraturas com halos de lixiviação óxidos de ferro. Qtz: quartzo; cl: clorita; cal: calcita; py: pirita; ccp: 
calcopirita.
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7.1.2. Garimpo Boia Velha

O garimpo Boia Velha localiza-se a cerca de 2 km a 
leste do rio Acari (Fig. 7.1). A partir da margem, o acesso 
à área principal de garimpagem é feito através de tri-
lha (aproximadamente 5 Km) que atravessa a floresta. 
Segundo informações de residentes locais, a atividade 

garimpeira neste local ocorre intermitentemente há mais 
de duas décadas, e existem diversas frentes de lavras 
garimpeiras pequenas, em aluviões, espalhadas em um 
raio de poucos quilômetros. Neste trabalho, foi visitada 
a área de lavra principal, chamada de Boia Velha, com 
possível atividade recente (estação PB-30, Fig. 7.12A). 
Nesse local, observa-se que a lavra avançou sobre o 

Figura 7.11 - A) Amostra de tufo riolítico da Formação Camaiú com alteração argílica (amostra JED-01-152m). Em destaque, as manchas de 
alteração hidrotermal que foram analisadas por difração de raios-X. B) Difractograma dos minerais de alteração hidrotermal destacados 

em ‘A’. O resultado indica a presença de quartzo, illita, florencita e muscovita (sericítica).
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horizonte saprolítico da mineralização primária, onde é 
possível observar saprolito de rocha metapelítica (Fig. 
7.12B, C), com coloração verde pálido a escuro, e folia-
ção subvertical com direção NW-SE (135 Az). Essa rocha 
foi interpretada como sendo pertencente à Formação 
Camaiú, afetada por deformação tectônica. Encaixados 
no saprolito, com direção aparentemente concordante 
com a foliação, ocorrem veios de quartzo com espessuras 
de até 10 cm, impregnados com limonita de coloração 

Figura 7.12 - Aspectos da mineralização no garimpo Boia Velha. A) Croqui sobre foto da escavação principal do garimpo (estação PB-
30). No local é possível observar os horizontes de solo e coluvionar e o saprolito que hospeda veios de quartzo. B) Saprolito de rocha 
metapelítica com foliação subvertical, aflorante na região do garimpo (PB-32). C) Saprolito exposto no chão do garimpo, constituído 

de rocha metapelítica com foliação subvertical, alteração hidrotermal esverdeada, e cortada por veios de quartzo limoníticos (em ‘D’ e 
‘E’). A flecha amarela indica a direção principal de foliação (135 Az). D) Fragmentos de veios de quartzo com limonita, obtidos in situ. E) 

Destaque para pinta de ouro dentro de massa limonítica em uma amostra de veio de quartzo.

ocre a preta (Fig. 7.12D, E). Em meio ao material limonítico 
de um veio, foi observada uma pontuação milimétrica de 
ouro. Isso sugere que o ouro esteja associado à limonita, 
que, por sua vez, provavelmente é produto da alteração 
intempérica de sulfetos.

Uma amostra de veio de quartzo limonítico (PB-30), 
obtida in situ, foi analisada quimicamente resultando em 
44 ppb de ouro, além de valores relativamente elevados 
de MnO, Ba, As e Sb (Tabela 7.4).
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Tabela 7.4 - Análise de litogeoquímica de amostra do garimpo Boia Velha.

Amostra PB-30A

Litologia Veio de quartzo 
com limonita

Análises L.D.  

SiO2 0,1 % 75,2

TiO2 0,01 % 0,28

Al2O3 0,1 % 8,3

Fe2O3 0,01 % 5,37

MnO 0,01 % 3,55

MgO 0,1 % 0,57

K2O 0,01 % 2,71

CaO 0,01 % 0,04

Na2O 0,1 % <0,1

P2O5 0,01 % 0,09

LOI 0,01 % 2,75

BaO 0,01 % 0,87

Cr2O3 0,01 % <0,01

Nb2O5 0,05 % <0,05

U 0,05 ppm 3,99

W 0,1 ppm 3,7

Mo 0,05 ppm 5,17

Nb 0,05 ppm 6,27

K 0,01 % 2,08

Na 0,01 % 0,04

Ca 0,01 % 0,03

Mg 0,01 % 0,34

Li 1 ppm 35

Ba 5 ppm 8783

Rb 0,2 ppm 132

Sr 0,5 ppm 44,9

Cs 0,05 ppm 6,73

Be 0,1 ppm 3,3

Al 0,01 % 4,01

Ti 0,01 % 0,16

Sc 0,5 ppm 6,8

Zr 0,5 ppm 120,4

Y 0,05 ppm 22,95

Hf 0,05 ppm 3,57

Ta 0,05 ppm 0,47

Th 0,1 ppm 8,3

V 1 ppm 42

Cr 1 ppm 9

Amostra PB-30A

Litologia Veio de quartzo 
com limonita

Análises L.D.  

Mn 0,01 % 2,3

Fe 0,01 % 3,51

Co 0,1 ppm 113,1

Ni 0,5 ppm 12

Cu 5 ppm 57

Zn 1 ppm 139

Ga 0,1 ppm 10,6

Ge 0,1 ppm <0,1

P 50 ppm 452

S 0,01 % 0,01

As 1 ppm 5

Se 2 ppm <2

Te 0,05 ppm 0,12

Pd 5 ppb N,A,

Pt 5 ppb N,A,

Bi 0,04 ppm 0,53

Sb 0,05 ppm 2,65

Tl 0,02 ppm 1,99

Sn 0,3 ppm 1

In 0,02 ppm 0,05

Cd 0,02 ppm 0,16

Ag 0,02 ppm <0,02

Au 5 ppb 44

Pb 0,5 ppm 8,8

La 0,1 ppm 37,1

Ce 0,1 ppm 144,3

Pr 0,05 ppm 8,06

Nd 0,1 ppm 28

Sm 0,1 ppm 5,5

Eu 0,05 ppm 1,05

Gd 0,05 ppm 4,1

Tb 0,05 ppm 0,7

Dy 0,05 ppm 4,07

Ho 0,05 ppm 0,81

Er 0,05 ppm 2,57

Tm 0,05 ppm 0,35

Yb 0,1 ppm 2,4

Lu 0,05 ppm 0,41

LD: limite de detecção
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7.1.3. Garimpo Acari

O garimpo Acari se localiza na região da margem 
esquerda do rio homônimo (cerca de 1,7 km da margem, 
Fig. 7.1), e a cerca de 1 km de uma estrada vicinal que 
dá acesso ao rio. A frente de lavra do garimpo (esta-
ção RE-33) se iniciou sobre o horizonte coluvionar, e 
avançou sobre o horizonte saprolítico da mineralização 
primária, que está hospedada em rochas das formações 
Pedro Sara e Camaiú. No local onde a mineralização 
primária é aflorante, observam-se duas litologias prin-
cipais, indicadas na figura 7.13A pelos 1º e 2º planos. 
No primeiro plano, observa-se saprolito argiloso, de 
coloração rosado-avermelhada, com textura ígnea 
preservada, porfirítica, cujos fenocristais são prova-
velmente de feldspato, com formas subédricas (Fig. 
7.13B). Localmente, podem ser observados planos de 
cisalhamento de natureza rúptil, com formas anasto-
mosadas, indicando a presença de falhas. A textura 
reliquiar da rocha, somada pela ausência de quartzo 
na mesma, sugerem que o protólito seja um fenolatito 
de composição riolítica da Formação Pedro Sara, uma 
rocha que foi observada em outros locais próximos da 
área. Na frente de lavra, o saprolito é recortada por 
vênulas e veios, em geral com espessuras de até 10 
cm (Fig. 7.13F), que podem apresentar impregnação 
por material limonítico de coloração escura, em sua 
maior parte com baixos ângulos de mergulho (entre 
20º e 40º para NE), com direções aproximadamente 
NW-SE (entre 110 e 140 Az). Uma feição notável nesse 
garimpo é a presença de um litotipo semelhante a 
chert que ocorre, aparentemente, na forma de um nível 
sub-horizontal, ou com baixo ângulo de mergulho (Fig. 
7.13D). Esse litotipo é composto por quartzo microcrista-
lino e óxidos-hidróxidos de ferro, o que lhe confere uma 
coloração vermelha intensa, semelhante a jaspe (Fig. 
7.13E). No segundo plano da figura 7.13A, observa-se 
afloramento de saprolito argiloso, de coloração bege, 
bastante fraturada, com manchas amareladas formadas 
pela precipitação de óxidos de ferro. A partir de análise 
petrográfica, foi possível inferir que seu protólito seja 
provavelmente uma rocha sedimentar pelítica, asso-
ciada à Formação Camaiú.

Em um conjunto de amostras da área do garimpo, 
revelado por trabalhadores da região, aparecem frag-
mentos de veios de quartzo, com abundante presença 
de hematita especular (Fig. 7.13H).

Três amostras foram submetidas a análises litogeo-
químicas, sendo duas amostras de veios de quartzo 
(RE-33A e D) e uma de chert tipo jaspe (RE-33B) (Tabela 
7.5). Em nenhuma das amostras foi detectado ouro (< 5 

ppb), e prata somente foi detectada na amostra RE-33B 
(0,3 ppm). A amostra RE-33A apresentou valores relati-
vamente elevados de Ba, Mn e Pb, e todas apresentaram 
valores relativamente elevados de As (7 a 5 ppm).

7.1.4. Garimpo Ema

O garimpo Ema (estação PB-25) está localizado a 
aproximadamente 600 m a oeste da vicinal de mesmo 
nome, a qual percorre em direção aproximadamente 
N-S, a partir da cidade de Apuí (Fig. 7.1). Diversas grotas 
foram lavradas no local, de onde o ouro foi retirado de 
concentrações aluvionares. Em uma das grotas levanta-
das neste trabalho, o avanço da lavra atingiu o horizonte 
saprolítico, onde foi possível observar a rocha in situ, 
além de diversos blocos e matacões. A rocha encaixante 
é um riolito porfirítico, com abundantes fenocristais de 
quartzo (Fig. 7.14A, C), associado ao Grupo Colíder, que 
é cortado por veios e brechas de quartzo (Fig. 7.14B - F). 
Nos veios são comuns texturas em pente.

Duas amostras de riolito brechado e silicificado 
aflorantes no garimpo Ema foram analisadas quimica-
mente (amostras PB-25A e B, tabela 7.6), no entanto, 
nenhuma delas revelou valores de ouro acima do limite 
de detecção (<5 ppb).

7.1.5. Garimpo Eldorado do Juma

Estudos detalhados sobre a geologia e metalogenia 
do garimpo Eldorado do Juma estão presentes em Brito, 
Silveira e Larizzati (2010) e em Goulart e Silva (2019). 
Neste projeto realizou-se levantamento expedito neste 
garimpo, onde foi realizada a descrição geológica e de 
produtos de alteração hidrotermal. As feições mais 
proeminentes nas rochas das formações Pedro Sara, 
Camaiú e Vila do Carmo são networks e stockworks de 
vênulas milimétricas de caulinita hidrotermal (Figura 
7.15A) que estão dispostas de acordo com as direções 
NE-SW, NW-SE e E-W na Grota Rica (Figura 7.15B). A 
disseminação das vênulas gera a lixiviação dos óxidos 
de ferro que compõem os arenitos (Figura 7.15C) e 
conglomerados da sucessão vulcanossedimentar. Outra 
feição importante é a argilização, de provável origem 
hidrotermal, e posteriormente sobreposta por ação 
intempérica, que altera totalmente os feldspatos dos 
fenolatitos maciços (Figura 7.15C). Com frequência, 
rosetas milimétricas de turmalina ocorrem dentro dos 
cristais alterados de feldspato (GOULART; SILVA, 2019).

A cava do Jacaré, localizada a sudoeste da Grota 
Rica, foi instalada no contato entre um corpo de gabro 
da Suíte Mata-matá que intrude uma sequência de 
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Figura 7.13 - A) Esboço fotográfico do garimpo Acari. No 1º plano marcado na foto, ocorre saprolito de rocha riolítica sem quartzo (em 
‘B’), no 2º plano ocorre saprolito de rocha pelítica (em ‘G’) (estação RE-33). B) Saprolito de rocha riolítica sem quartzo. C) Fragmento de 
veio de quartzo encrustado por material limonítico preto. D) Afloramento de rocha tipo jaspe, com geometria sub-horizontal (amostra 
RE-33B). E) Fragmento de rocha tipo jaspe (mesmo que em ‘D’). F) Saprolito de rocha riolítica, recortada por vênulas de quartzo com 

impregnações limoníticas, onde predominam veios com baixos ângulos de mergulho. G) Saprolito de rocha pelítica (amostra RE-33C). H) 
Coleção de amostras da área deste garimpo, mostrando abundante hematita especular.
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Tabela 7.5 - Análises de litogeoquímica de amostras do garimpo Acari.

LD: limite de detecção

Amostra RE-33A RE-33B RE-33D

Litologia Veio de 
quartzo

Rocha tipo 
jaspe

Veio de 
quartzo

Análises L.D.    

SiO2 0,1 % 93 91,5 90,8

TiO2 0,01 % 0,07 <0,01 0,12

Al2O3 0,1 % 2,34 0,16 4,31

Fe2O3 0,01 % 2,22 9,79 3,76

MnO 0,01 % 1,68 0,02 0,21

MgO 0,1 % <0,1 <0,1 <0,1

K2O 0,01 % 0,77 0,05 0,4

CaO 0,01 % 0,04 <0,01 0,01

Na2O 0,1 % <0,1 <0,1 <0,1

P2O5 0,01 % 0,025 <0,01 0,025

P.F. 0,01 % 0,7 0,08 1,76

BaO 0,01 % 0,41 <0,01 0,09

Cr2O3 0,01 % <0,01 <0,01 <0,01

Nb2O5 0,05 % <0,05 <0,05 <0,05

U 0,05 ppm 0,78 0,54 1,92

W 0,1 ppm 3,1 6 1,1

Mo 0,05 ppm 3,57 1,92 1,37

Nb 0,05 ppm 1,57 <0,05 4,25

K 0,01 % 0,56 0,03 0,3

Na 0,01 % 0,02 <0,01 0,01

Ca 0,01 % 0,03 0,01 0,02

Mg 0,01 % 0,05 <0,01 0,04

Li 1 ppm 2 <1 2

Ba 5 ppm 4321 45 609

Rb 0,2 ppm 36,1 2,2 20,1

Sr 0,5 ppm 9,9 1,4 6,5

Cs 0,05 ppm 1,42 0,09 0,86

Be 0,1 ppm 0,2 0,6 0,6

Al 0,01 % 1,12 0,1 2,11

Ti 0,01 % 0,04 <0,01 0,07

Sc 0,5 ppm 4 <0,5 6,3

Zr 0,5 ppm 28,6 2,4 77,1

Y 0,05 ppm 4,45 1,14 11,8

Hf 0,05 ppm 0,76 <0,05 1,97

Ta 0,05 ppm 0,07 <0,05 0,28

Th 0,1 ppm 2,1 0,1 6

V 1 ppm 12 <1 10

Amostra RE-33A RE-33B RE-33D

Litologia Veio de 
quartzo

Rocha tipo 
jaspe

Veio de 
quartzo

Análises L.D.    

Cr 1 ppm 10 5 7

Mn 0,01 % 1,13 0,04 0,17

Fe 0,01 % 1,41 6,26 2,46

Co 0,1 ppm 20,9 1,4 2,9

Ni 0,5 ppm 1,7 <0,5 <0,5

Cu 5 ppm 20 <5 7

Zn 1 ppm 14 6 12

Ga 0,1 ppm 3,7 1 7

Ge 0,1 ppm <0,1 <0,1 <0,1

P 50 ppm 221 112 195

S 0,01 % <0,01 <0,01 <0,01

As 1 ppm 7 8 5

Se 2 ppm <2 <2 <2

Te 0,05 ppm <0,05 <0,05 <0,05

Bi 0,04 ppm 0,75 0,22 0,24

Sb 0,05 ppm 0,84 1,45 1,43

Tl 0,02 ppm 0,47 <0,02 0,11

Sn 0,3 ppm <0,3 <0,3 3,1

In 0,02 ppm <0,02 <0,02 0,04

Cd 0,02 ppm 0,05 0,05 0,03

Ag 0,02 ppm <0,02 0,3 <0,02

Au 5 ppb <5 <5 <5

Pb 0,5 ppm 114,1 11,5 21,6

La 0,1 ppm 8,1 4,8 8,9

Ce 0,1 ppm 89,6 4,1 16,4

Pr 0,05 ppm 1,11 0,25 1,74

Nd 0,1 ppm 3,8 0,9 6,8

Sm 0,1 ppm 0,9 0,3 1,5

Eu 0,05 ppm 0,13 <0,05 0,16

Gd 0,05 ppm 0,82 0,15 1,59

Tb 0,05 ppm 0,13 <0,05 0,27

Dy 0,05 ppm 0,66 0,1 1,62

Ho 0,05 ppm 0,15 <0,05 0,42

Er 0,05 ppm 0,5 0,13 1,45

Tm 0,05 ppm 0,07 <0,05 0,26

Yb 0,1 ppm 0,5 0,1 1,5

Lu 0,05 ppm <0,05 <0,05 0,29
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Figura 7.14 - Aspectos de rochas e veios no garimpo Ema. A) Riolito porfirítico (amostra PB-26). B) Brecha hidrotermal de quartzo em 
riolito (amostra PB-25). C) Clasto de riolito porfirítico, com sua textura ígnea preservada, dentro de brecha de quartzo (PP, PB-25). 

D) Bloco de veio de quartzo com textura em pente (estação PB-25). E) Veio de quartzo bandado (estação PB-25). F) Bloco de veio de 
quartzo bandado com textura em pente (estação PB-25).
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Tabela 7.6 - Análises de litogeoquímica de amostras do garimpo Ema.

LD: limite de detecção

Amostra PB-25A PB-25B

Litologia Brecha de riolito 
e quartzo

Brecha de riolito 
e quartzo

Análises L.D.   

SiO2 0,1 % 69,8 83,2

TiO2 0,01 % 0,5 0,17

Al2O3 0,1 % 13,6 8,73

Fe2O3 0,01 % 2,69 2,37

MnO 0,01 % 0,01 0,02

MgO 0,1 % 1,32 0,31

K2O 0,01 % 8,2 2,73

CaO 0,01 % 0,06 0,01

Na2O 0,1 % 0,45 <0,1

P2O5 0,01 % 0,082 0,012

P.F. 0,01 % 1,77 1,64

BaO 0,01 % 0,14 <0,01

Cr2O3 0,01 % <0,01 <0,01

Nb2O5 0,05 % <0,05 <0,05

U 0,05 ppm 4,53 3,17

W 0,1 ppm 0,5 1,5

Mo 0,05 ppm 1,51 1,03

Nb 0,05 ppm 19,35 12,72

K 0,01 % 6,6 2,14

Na 0,01 % 0,33 0,02

Ca 0,01 % 0,05 0,02

Mg 0,01 % 0,77 0,23

Li 1 ppm 32 7

Ba 5 ppm 1160 81

Rb 0,2 ppm 208 160

Sr 0,5 ppm 11,2 6

Cs 0,05 ppm 1,56 4,82

Be 0,1 ppm 2,8 3,4

Al 0,01 % 6,52 4,36

Ti 0,01 % 0,28 0,08

Sc 0,5 ppm 9,7 3,5

Zr 0,5 ppm 406 91,9

Y 0,05 ppm 66,5 27,17

Hf 0,05 ppm 10,11 2,92

Ta 0,05 ppm 1,24 0,86

Th 0,1 ppm 17,7 15

V 1 ppm 12 7

Cr 1 ppm 7 5

Amostra PB-25A PB-25B

Litologia Brecha de riolito 
e quartzo

Brecha de riolito 
e quartzo

Análises L.D.   

Mn 0,01 % 0,02 0,02

Fe 0,01 % 1,84 1,6

Co 0,1 ppm 5 1,1

Ni 0,5 ppm 0,8 <0,5

Cu 5 ppm <5 5

Zn 1 ppm 15 22

Ga 0,1 ppm 15,2 12,7

Ge 0,1 ppm <0,1 <0,1

P 50 ppm 407 154

S 0,01 % <0,01 <0,01

As 1 ppm 4 7

Se 2 ppm <2 <2

Te 0,05 ppm 0,17 <0,05

Pd 5 ppb <5 <5

Pt 5 ppb <5 <5

Bi 0,04 ppm 0,21 0,67

Sb 0,05 ppm 0,87 1,15

Tl 0,02 ppm 0,47 0,4

Sn 0,3 ppm 5,2 4,7

In 0,02 ppm 0,06 0,02

Cd 0,02 ppm 0,05 0,04

Ag 0,02 ppm <0,02 <0,02

Au 5 ppb <5 <5

Pb 0,5 ppm 1,5 4,3

La 0,1 ppm 62,5 45

Ce 0,1 ppm 125,6 57,8

Pr 0,05 ppm 15,54 7,73

Nd 0,1 ppm 59,3 26,9

Sm 0,1 ppm 11,9 4,3

Eu 0,05 ppm 1,82 0,6

Gd 0,05 ppm 11,03 4,26

Tb 0,05 ppm 1,61 0,71

Dy 0,05 ppm 9,74 4

Ho 0,05 ppm 2,14 0,85

Er 0,05 ppm 6,67 2,82

Tm 0,05 ppm 0,95 0,42

Yb 0,1 ppm 6,5 3

Lu 0,05 ppm 1,05 0,49
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arenitos e pelitos da Formação Vila do Carmo. As rochas 
mostram um avançado estado de intemperismo, com o 
gabro na forma de saprolito argiloso avermelhado, pre-
servando a textura ígnea original, e as rochas sedimen-
tares na forma de sucessões friáveis, com significativo 
conteúdo de hematita. Nesta localidade a presença das 
vênulas hidrotermais de caulinita também é comum, 
cortando tanto os arenitos (Figura 7.16A) como o gabro 
(Figura 7.16B). As vênulas que cortam os arenitos mos-
tram direções preferenciais NW-SE e ENE-SSW (Figura 
7.16C), já as que cortam o gabro estão majoritariamente 
orientadas para NW-SE e NNE-SSW (Figura 7.16D). Subor-
dinadas vênulas de direção N-S também ocorrem (Figura 
7.16C, D), assim como verificado na Grota Rica.

Seis amostras deste garimpo foram analisadas por 
litogeoquímica, sendo 4 da frente de lavra Grota Rica e 
2 da frente de lavra do Jacaré (Tabela 7.7). Das amostras 
da Grota Rica, duas são de conjuntos de fragmentos de 
vênulas cauliníticas (amostras RE-01C1 e RE-01C2), e 
duas de fenolatitos hidrotemalizados (RE-01B e RE-01C). 

As amostras da lavra do Jacaré são de gabro vermelho 
(RE-03B) e de arenito ferruginoso (RE-03A). Somente nas 
amostras de vênulas cauliníticas (RE-01C1 e RE-01C2) 
foram identificados teores de ouro, de 96 ppb e 41 ppb 
respectivamente. A amostra RE-01C1 também mostrou 
um teor relativamente elevado de Pb (101,3 ppm).

7.1.6. Garimpo Vicinal Sucunduri

No relatório de D'Antona e Borges (1983), é indicada a 
presença de garimpos de ouro nos igarapés São Francisco 
e Surubim, que são afluentes na margem esquerda do rio 
Sucunduri, a aproximadamente 1,5 km a oeste desse rio, 
e 7 km ao sul da BR-230 (Fig. 7.1). No entanto, não existem 
estudos das características geológicas desses garimpos. 
Durante o presente projeto, foi realizado levantamento 
geológico de uma estrada vicinal que corre para sul a 
partir da BR-230, a cerca de 10 km a oeste da Vila Porto 
Franco (popularmente conhecida como Vila Sucunduri), 
onde foi possível identificar o contexto litológico desses 

Figura 7.15 - Feições de alteração hidrotermal na Grota Rica. (A) Vênulas de abertura milimétrica preenchidas por caulim cortando 
arenitos da Formação Camaiú (amostra RE-01C). (B) Projeção estereográfica do padrão de direções das vênulas que cortam arenitos 

(N=6). (C) Halos de lixiviação dos óxidos em arenito pertencentes à rocha original. (D) Fenolatito com fenocristais de plagioclásio e 
feldspato potássico totalmente agilizados.
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Figura 7.16 - Vênulas milimétricas preenchidas por caolinita cortando os arenitos da Formação Vila do Carmo (A) e um gabro da Suíte 
Mata-matá (B). (C) Projeção estereográfica do padrão de direções das vênulas que cortam arenitos (N=14). (D) Projeção estereográfica 

do padrão de direções das vênulas que cortam o gabro (N=17).

garimpos, e registrar uma nova cava garimpeira, deno-
minada garimpo Vicinal Sucunduri.

Ao longo dos cerca de 8 km levantados da vicinal, 
aflora o Granito Arraia, com variação em seus estados 
de alteração hidrotermal e deformação, podendo estar 
quase que totalmente preservado (Fig. 7.17A), ou até 
com substituição praticamente completa dos minerais 
primários (Fig. 7.17E). Onde melhor preservado (PB-40), 
o granito apresenta apenas substituição da maioria dos 
minerais máficos por clorita. Nos locais onde a altera-
ção hidrotermal é mais intensa (ex. PB 39), observa-
-se alteração quase total da matriz da rocha para mica 
branca fina e grossa (Fig. 7.17C, D). Nessas zonas, a rocha 
apresenta-se cisalhada em regime rúptil-dúctil, sendo 
que sua foliação de cisalhamento varia de direção entre 
cerca de 10 a 170 Az. 

O garimpo Vicinal Sucunduri (estação PB-42) carac-
teriza-se por uma frente de lavra que avançou horizon-
talmente algumas centenas de metros, explorando um 
nível coluvionar rico em fragmentos de veio de quartzo. 
A poucos metros da frente de lavra, aflora o Granito 
Arraia com intensa alteração hidrotermal para musco-
vita e hematita (Fig. 7.17E), o que sugere a possibilidade 
de o mesmo hospedar uma mineralização primária nas 
proximidades, que tenha sido fonte do ouro aluvionar/
coluvionar explorado neste garimpo.

Uma amostra (PB-42), composta por fragmen-
tos de veio de quartzo oriundos do nível coluvionar 
explorado neste garimpo, foi analisada quimicamente, 
resultando em 25 ppb de Au (Tabela 7.8). Essa amostra 
também mostrou um valor relativamente elevado de 
Sb (13,09 ppm).
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Tabela 7.7 - Análises de litogeoquímica de amostras do garimpo Eldorado do Juma.

Amostra RE01B RE01C RE01C1 RE01C2 RE03A RE03B

Litologia fenolatito fenolatito vênulas de caulim vênulas de caulim arenito ferruginoso gabro vermelho

Análises L.D.       

SiO2 0,1 % 75,9 75,8 47,8 46,6 78,4 48,8

TiO2 0,01 % 0,51 0,41 0,12 0,07 0,06 2,77

Al2O3 0,1 % 12 13,5 37,1 38,7 1,21 13,3

Fe2O3 0,01 % 6,24 1,59 0,86 0,49 19,9 15,8

MnO 0,01 % 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 0,03 0,25

MgO 0,1 % 0,33 1,2 0,11 <0,1 <0,1 5,03

K2O 0,01 % 3,67 3,61 0,19 0,05 0,29 1,9

CaO 0,01 % 0,03 0,03 0,02 0,01 0,02 6,41

Na2O 0,1 % 0,11 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 3,41

P2O5 0,01 % 0,099 0,09 0,04 0,026 0,015 0,48

PF 0,01 % 1,91 3,41 13,68 14,13 0,33 1,39

BaO 0,01 % 0,09 0,1 0,02 0,04 0,03 0,05

Cr2O3 0,01 % <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Nb2O5 0,05 % <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

U 0,05 ppm 7,43 4,34 1,23 0,68 4,45 1,08

W 0,1 ppm 3,6 5,2 1,5 1 8,5 1,9

Mo 0,05 ppm 1,52 0,25 0,42 0,17 1,19 0,55

Nb 0,05 ppm 19,87 18,15 4,02 1,01 2,98 16,4

K 0,01 % 2,91 2,81 0,15 0,03 0,23 1,64

Na 0,01 % 0,06 0,03 0,01 0,01 <0,01 2,66

Ca 0,01 % 0,01 0,01 <0,01 <0,01 0,02 4,21

Mg 0,01 % 0,19 0,66 0,02 <0,01 0,04 2,92

Li 1 ppm <1 6 1 <1 4 17

Ba 5 ppm 650 377 89 41 119 836

Rb 0,2 ppm 69,2 122,4 7,3 2,1 9,4 37,3

Sr 0,5 ppm 27,3 34,8 8,7 8,4 9,7 432,5

Cs 0,05 ppm 1,08 5,25 0,33 0,13 0,65 2,48

Be 0,1 ppm 3 4 2 1,4 0,7 1,4

Al 0,01 % 5,95 6,66 9,62 6,66 0,65 7,04

Ti 0,01 % 0,28 0,23 0,05 0,03 0,04 1,21

Sc 0,5 ppm 10,9 12,8 2,3 1,2 4,7 46,1

Zr 0,5 ppm 427,9 243,7 76,1 59,2 98,2 172,2

Y 0,05 ppm 47,86 41,03 8,57 4,47 7,41 36,7

Hf 0,05 ppm 11,31 7,26 2,08 1,47 2,44 6,75

Ta 0,05 ppm 1,52 1,47 0,35 0,08 0,1 0,77

Th 0,1 ppm 20,1 26,3 7,2 4,1 3,9 14,3

V 1 ppm 30 27 10 6 44 262

Cr 1 ppm 5 10 5 6 <1 <1
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Amostra RE01B RE01C RE01C1 RE01C2 RE03A RE03B

Litologia fenolatito fenolatito vênulas de caulim vênulas de caulim arenito ferruginoso gabro vermelho

Análises L.D.       

Mn 0,01 % <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 0,17

Fe 0,01 % 4,07 1,01 0,42 0,2 12,35 10,83

Co 0,1 ppm 1,7 3,8 1 0,6 6 47,7

Ni 0,5 ppm 4,3 10,9 6,6 4,5 4,7 8,3

Cu 5 ppm 6 9 9 9 6 54

Zn 1 ppm 17 21 27 14 18 113

Ga 0,1 ppm 18,6 25,6 20,2 15,2 5,5 22,9

Ge 0,1 ppm 0,6 0,2 0,2 0,2 0,5 0,6

P 50 ppm 433 351 119 74 <50 1854

S 0,01 % <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,2

As 1 ppm 3 4 3 <1 2 <1

Se 2 ppm <2 <2 <2 <2 <2 <2

Te 0,05 ppm 0,16 0,07 0,09 <0,05 0,08 0,05

Pd 5 ppb NA NA <5 <5 NA <5

Pt 5 ppb NA NA <5 <5 NA <5

Bi 0,04 ppm 0,29 0,29 0,12 0,11 0,2 0,08

Sb 0,05 ppm 1,85 0,87 0,71 0,23 1,91 0,19

Tl 0,02 ppm 0,2 0,27 0,04 <0,02 0,1 0,22

Sn 0,3 ppm 3,2 4,1 0,5 <0,3 0,5 5

In 0,02 ppm 0,04 0,07 0,04 <0,02 0,06 0,11

Cd 0,02 ppm 0,03 0,02 <0,02 <0,02 0,02 0,27

Ag 0,02 ppm <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Au 5 ppb NA NA 96 41 NA <5

Pb 0,5 ppm 7,2 14,6 101,3 15,2 6,3 6,9

La 0,1 ppm 73,6 151,7 26,8 28,7 3,9 32

Ce 0,1 ppm 139,1 280,5 44,8 35,9 7 64,1

Pr 0,05 ppm 18,73 33,63 4,95 3,93 0,66 8,35

Nd 0,1 ppm 70,6 120,6 17 11,1 2,5 35,6

Sm 0,1 ppm 13,6 18,1 2,6 1,5 0,7 7,4

Eu 0,05 ppm 2,36 2,22 0,51 0,22 0,14 2,43

Gd 0,05 ppm 11,77 12,01 2,3 1,23 0,89 8,07

Tb 0,05 ppm 1,7 1,58 0,32 0,17 0,2 1,15

Dy 0,05 ppm 9,28 7,95 1,69 0,82 1,33 7,04

Ho 0,05 ppm 1,85 1,65 0,32 0,16 0,28 1,41

Er 0,05 ppm 5,42 5,3 0,98 0,47 0,92 4,03

Tm 0,05 ppm 0,96 0,85 0,14 0,07 0,13 0,56

Yb 0,1 ppm 5,6 6,1 1 0,5 1 3,6

Lu 0,05 ppm 0,84 0,92 0,15 0,07 0,16 0,53

LD: limite de detecção

Tabela 7.7 - Análises de litogeoquímica de amostras do garimpo Eldorado do Juma (continuação).
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Figura 7.17 - A) Granito Arraia (amostra PB-40). B) Granito cisalhado com intensa alteração hidrotermal a sericita (amostra PB-39). 
C) Mesmo que em ‘B’, detalhe da matriz totalmente substituída por sericita, com cristais reliquiares de quartzo e muscovita, muitas 

vezes fragmentados (PP, PB-39). D) Granito cisalhado, com intensa alteração a sericita e muscovita (PC, PB-41). E) Granito com intensa 
alteração a muscovita e hematita (estação PB-42). F) Nível de cascalho rico em fragmentos de veios de quartzo (estação PB-42). Linha 

tracejada amarela indica o topo do nível.
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Tabela 7.8 - Análise de litogeoquímica de amostra do garimpo Vicinal Sucunduri.

Amostra PB-42

Litologia Fragmentos de veio de quartzo

Análises L.D.  

SiO2 0,1 % 98,8

TiO2 0,01 % <0,01

Al2O3 0,1 % 0,62

Fe2O3 0,01 % 1,07

MnO 0,01 % <0,01

MgO 0,1 % <0,1

K2O 0,01 % 0,14

CaO 0,01 % 0,01

Na2O 0,1 % <0,1

P2O5 0,01 % 0,014

P.F. 0,01 % 0,06

BaO 0,01 % 0,03

Cr2O3 0,01 % <0,01

Nb2O5 0,05 % <0,05

U 0,05 ppm 0,11

W 0,1 ppm <0,1

Mo 0,05 ppm 0,9

Nb 0,05 ppm 0,41

K 0,01 % 0,11

Na 0,01 % 0,03

Ca 0,01 % 0,02

Mg 0,01 % 0,01

Li 1 ppm 2

Ba 5 ppm 62

Rb 0,2 ppm 4,7

Sr 0,5 ppm 39,8

Cs 0,05 ppm 1,21

Be 0,1 ppm 1,4

Al 0,01 % 0,37

Ti 0,01 % <0,01

Sc 0,5 ppm <0,5

Zr 0,5 ppm 4,2

Y 0,05 ppm 3,66

Hf 0,05 ppm <0,05

Ta 0,05 ppm <0,05

Th 0,1 ppm 0,8

V 1 ppm 2

Amostra PB-42

Litologia Fragmentos de veio de quartzo

Análises L.D.  

Cr 1 ppm 5

Mn 0,01 % 0,02

Fe 0,01 % 0,69

Co 0,1 ppm 0,5

Ni 0,5 ppm <0,5

Cu 5 ppm <5

Zn 1 ppm 3

Ga 0,1 ppm 0,3

Ge 0,1 ppm <0,1

P 50 ppm 157

S 0,01 % <0,01

As 1 ppm 2

Se 2 ppm <2

Te 0,05 ppm <0,05

Bi 0,04 ppm 0,4

Sb 0,05 ppm 13,09

Tl 0,02 ppm 0,02

Sn 0,3 ppm 2,2

In 0,02 ppm <0,02

Cd 0,02 ppm 0,04

Ag 0,02 ppm <0,02

Au 5 ppb <5

Pb 0,5 ppm 5,5

La 0,1 ppm 26,2

Ce 0,1 ppm 35,5

Pr 0,05 ppm 4,27

Nd 0,1 ppm 14,5

Sm 0,1 ppm 2

Eu 0,05 ppm 0,36

Gd 0,05 ppm 1,41

Tb 0,05 ppm 0,14

Dy 0,05 ppm 0,84

Ho 0,05 ppm 0,13

Er 0,05 ppm 0,37

Tm 0,05 ppm 0,05

Yb 0,1 ppm 0,3

Lu 0,05 ppm 0,06

LD: limite de detecção
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7.1.7. Garimpo Chico Preto

O garimpo Chico Preto localiza-se a cerca de 1 
km a leste da vicinal Três Estados. A cava observada 
(estação RE-28) constitui-se em um pequeno avanço de 
lavra sobre o horizonte saprolítico, onde se encontra 
o contato entre uma rocha gabroica de granulação 
fina na parte superior da exposição e, na parte infe-
rior, uma rocha riolítica, porfirítica, com fenocristais 
de quartzo globulares (Fig. 7.18A). Ambas litologias 
apresentam silicificação na matriz e micro vênulas de 
quartzo. O gabro (Fig. 7.18B) hospeda veios de quartzo, 
por vezes com boxworks, com espessuras de até 4 
cm e atitudes medidas em 87/41 e 125/50. A poucas 
dezenas de metros da cava, aflora um riolito bandado, 
porfirítico, com granulação média, e com abundantes 
fenocristais de quartzo (Fig. 7.18C). 

A cerca de 400 m da cava descrita a cima, foi 
registrada a presença de outra zona de escavação 

garimpeira, alagada, com aproximadamente 20 m de 
comprimento, de onde foram retirados abundantes 
fragmentos de veios de quartzo (amostra RE-29).

Quatro amostras deste garimpo foram submetidas 
a análises químicas, sendo uma do saprolito de gabro 
silicificado da frente de lavra (RE-28A), uma do sapro-
lito do riolito silicificado em contato com o gabro (RE-
-28B), um veio de quartzo encaixado no gabro (RE-28C), 
e uma de fragmentos de veio de quartzo disperso na 
lavra alagada (RE-29) (Tabela 7.9). Além dessas, uma 
amostra de concentrado de bateia foi coletada em um 
córrego a poucos metros da frente de lavra (RE-28), 
que apresentou 14 partículas de ouro com diâmetros 
<0,5 mm. As amostras de riolito silicificado (RE-28B) 
e de veio de quartzo (RE-28C) resultaram em concen-
trações de Au de 23 e 94 ppb respectivamente e, no 
restante das amostras, o resultado foi abaixo do limite 
de detecção (<5,0 ppb).

Figura 7.18 - A) Local de escavação garimpeira em zona de contato (linha tracejada amarela) entre rocha gabroica (superior) e riolito 
(inferior). Nesta zona ocorre no saprolito planos que mostram intenso fraturamento da rocha (indicados pelas linhas brancas) (estação 

RE-28). B) Detalhe do saprolito de rocha gabroica com granulação fina. C) Riolito porfirítico bandado aflorante próximo da cava 
garimpeira (amostra RE-28D). D) Fragmento de veio de quartzo leitoso na área do garimpo.
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Tabela 7.9 - Análises de litogeoquímica de amostras do garimpo Chico Preto.

LD: limite de detecção

Amostra RE-28A RE-28B RE-28C RE-29

Litologia Gabro sili-
cificado

Riolito 
silicificado

Veio de 
quartzo

Veio de 
quartzo

Análises L.D.     

SiO2 0,1 % 52,7 75,7 98,8 >99

TiO2 0,01 % 2,63 0,32 <0,01 <0,01

Al2O3 0,1 % 16,4 14 0,61 <0,1

Fe2O3 0,01 % 13,6 2,19 1,35 0,83

MnO 0,01 % 0,28 0,14 0,04 0,02

MgO 0,1 % 2,54 0,44 <0,1 <0,1

K2O 0,01 % 4,38 2,42 0,05 0,02

CaO 0,01 % 0,34 0,13 0,01 0,02

Na2O 0,1 % 0,38 1,55 <0,1 <0,1

P2O5 0,01 % 0,498 0,127 <0,01 <0,01

P.F. 0,01 % 5,82 4,16 0,24 -0,05

BaO 0,01 % 0,15 0,07 0,02 0,03

Cr2O3 0,01 % <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Nb2O5 0,05 % <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

U 0,05 ppm 4,61 5,18 0,27 0,11

W 0,1 ppm 1 2 <0,1 <0,1

Mo 0,05 ppm 1,2 0,66 0,99 1,07

Nb 0,05 ppm 17,03 22,13 0,9 0,97

K 0,01 % 3,39 1,84 0,03 0,02

Na 0,01 % 0,26 1,09 0,02 0,02

Ca 0,01 % 0,23 0,09 0,02 0,02

Mg 0,01 % 1,45 0,28 0,02 <0,01

Li 1 ppm 112 47 <1 <1

Ba 5 ppm 1620 512 54 37

Rb 0,2 ppm 126,1 47,7 2,3 0,6

Sr 0,5 ppm 108,5 44 2 2,6

Cs 0,05 ppm 5,98 0,91 0,24 0,12

Be 0,1 ppm 3 2 0,3 0,3

Al 0,01 % 7,8 6,79 0,31 0,05

Ti 0,01 % 1,23 0,18 <0,01 <0,01

Sc 0,5 ppm 35,3 5,5 1,4 <0,5

Zr 0,5 ppm 458,7 191,7 4,4 5,3

Y 0,05 ppm 73,46 31,82 1,23 0,38

Hf 0,05 ppm 12,86 5,75 <0,05 0,1

Ta 0,05 ppm 1,1 1,61 <0,05 <0,05

Th 0,1 ppm 10,1 27,4 0,6 0,4

V 1 ppm 70 15 4 <1

Cr 1 ppm 1 3 2 3

Amostra RE-28A RE-28B RE-28C RE-29

Litologia Gabro sili-
cificado

Riolito 
silicificado

Veio de 
quartzo

Veio de 
quartzo

Análises L.D.     

Mn 0,01 % 0,23 0,11 0,05 0,03

Fe 0,01 % 8,99 1,45 0,87 0,55

Co 0,1 ppm 43,3 7,1 1,8 1,3

Ni 0,5 ppm <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Cu 5 ppm 101 43 <5 <5

Zn 1 ppm 257 96 6 4

Ga 0,1 ppm 27,7 14,2 2 0,3

Ge 0,1 ppm <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

P 50 ppm 1950 607 120 95

S 0,01 % <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

As 1 ppm 4 <1 <1 <1

Se 2 ppm <2 <2 <2 <2

Te 0,05 ppm 0,12 <0,05 <0,05 <0,05

Pd 5 ppb <5 <5 NA NA

Pt 5 ppb <5 <5 NA NA

Bi 0,04 ppm 0,26 1,08 0,57 0,61

Sb 0,05 ppm 0,15 0,24 0,12 0,16

Tl 0,02 ppm 0,52 0,2 <0,02 <0,02

Sn 0,3 ppm 7,4 3,7 2,7 0,8

In 0,02 ppm 0,14 0,03 <0,02 <0,02

Cd 0,02 ppm 0,06 0,05 0,04 0,05

Ag 0,02 ppm <0,02 <0,02 0,03 0,1

Au 5 ppb <5 23 94 <5

Pb 0,5 ppm 49,6 14,8 3,5 1,8

La 0,1 ppm 59,2 24,2 2,3 1,8

Ce 0,1 ppm 114,9 92,3 11,6 1,8

Pr 0,05 ppm 16,78 6,06 0,31 <0,05

Nd 0,1 ppm 73,5 19,7 1,5 0,5

Sm 0,1 ppm 16,6 5 0,3 <0,1

Eu 0,05 ppm 4,39 0,68 0,08 <0,05

Gd 0,05 ppm 16,86 4,68 0,4 0,09

Tb 0,05 ppm 2,78 0,85 0,07 <0,05

Dy 0,05 ppm 15,62 5,86 0,33 0,07

Ho 0,05 ppm 3,2 1,08 0,07 <0,05

Er 0,05 ppm 8,47 3,72 0,05 <0,05

Tm 0,05 ppm 1,25 0,6 <0,05 <0,05

Yb 0,1 ppm 8,2 4,2 0,1 <0,1

Lu 0,05 ppm 1,35 0,64 <0,05 <0,05
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7.1.8. Discussões sobre a metalogenia do ouro 
no Distrito Aurífero Juma

Embora os dados sobre o sistema mineral responsável 
pela formação das mineralizações de ouro no Distrito Juma 
ainda sejam escassos, as informações levantadas neste 
projeto permitem algumas discussões acerca da meta-
logenia do ouro na área, que são apresentadas a seguir.

7.1.8.1. Rochas hospedeiras das mineralizações

Com base nas informações geológicas das catorze 
frentes de lavra garimpeiras levantadas em campo, e em 
informações bibliográficas disponíveis (HORBE; MAIA; 
AGUIAR, 1999) sobre mais dois, realizou-se uma análise 
quantitativa do número de ocorrências por unidade 
litológica hospedeira mais provável (Fig. 7.19). Para esta 
análise, considerou-se que a mineralização fonte do 
ouro do garimpo aluvionar/coluvionar Vicinal Sucunduri 
esteja hospedada no Granito Arraia (vide item 7.1.6), e 
que os gabros associados aos garimpos da área sejam 
pertencentes à Suíte Mata-matá.

Observa-se que as unidades litológicas que hos-
pedam a maior quantidade de ocorrências de ouro (6 
ocorrências) são as formações Camaiú e Vila do Carmo, 
que são parcialmente intercaladas com a Formação Pedro 
Sara, a qual faz parte da mesma sequência vulcanos-
sedimentar. A Suíte Mata-matá aparece em segundo 
em número de ocorrências, sendo que os gabros dessa 
unidade hospedam mineralizações sempre em contato 

com outras unidades mais antigas. O Grupo Colíder, os 
granitos Chuim e Arraia e a Formação Abacaxis também 
hospedam mineralizações.

A unidade geológica mais nova mineralizada no Distrito 
é a Suíte Mata-matá (~ 1,55 Ga), o que indica a existência 
de ao menos um evento mineralizante com essa idade, 
ou mais recente. A quantidade maior de mineralizações 
encaixadas nas formações Vila do Carmo e Camaiú pode 
estar associada tanto a uma relação genética (do sistema 
mineral) dessas unidades com as mineralizações, o que 
indicaria a existência de ao menos dois eventos minera-
lizantes na área, quanto a outros fatores que poderiam 
ter favorecido a deposição e a preservação das minera-
lizações nessas unidades, como por exemplo reologia e 
a permeabilidade dessas unidades, ou mesmo o simples 
fato de elas aflorarem mais amplamente na área.

7.1.8.2. Controles estruturais e feições 
geofísicas associadas

As mineralizações no Distrito Juma estão espacial-
mente associadas a feições geofísicas em escala de 
distrito, que representam zonas de importante estru-
turação tectônica. Na parte sul da área, as mineraliza-
ções encontram-se nas proximidades de um corredor 
estrutural com direção NE-SW, que apresenta uma forte 
assinatura magnetométrica, associada a uma intensa 
assinatura radiométrica de potássio (Fig. 7.20A e B). Na 
porção norte da área, onde se concentram ocorrências 
de ouro aproximadamente entre os rios Acari e Camaiú, 

Figura 7.19 - Número de garimpos por unidades litológicas.
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estruturas regionais NE-SW e NW-SE rúpteis a dúcteis-
-rúpteis, bem definidas em aeromagnetometria, parecem 
exercer um controle importante na localização de parte 
das mineralizações (Fig. 7.20A). Nessa região, as ocorrên-
cias de ouro também estão associadas a uma intensa 
assinatura radiométrica de potássio (Fig. 7.20B). Ainda 
na parte norte, na região do garimpo Eldorado do Juma, 
estruturas NE e NW se destacam na magnetometria.

Interpreta-se que essa estruturação observada, 
espacialmente associada com as mineralizações, seja 
parte da fase de deformação D2 (vide Cap. 5), e tenha 
sido formada por esforços extensionais no Estateriano 
(~1,70 Ga), durante a deposição e erupção das Forma-
ções Pedro Sara, Camaiú e Vila do Carmo. No Calimiano 
essas estruturas teriam sido reativadas em resposta ao 

Evento Roosevelt-Guariba (fase D3a, vide Cap. 5), desen-
volvendo zonas de cisalhamento e cataclásticas (falhas 
e fraturas) nas direções NW-SE e NE-SW, com esta 
última facilitando a colocação de expressivos diques e 
soleiras da Suíte Mata-matá, que são destacadas por 
suas intensas respostas magnetométricas. As assina-
turas radiométrica de potássio que estão associadas a 
algumas dessas estruturas, se deve, provavelmente, a 
efeito de metassomatismo potássico, que pode estar 
associado à formação das mineralizações, durante um 
dos eventos de extensão tectônica, sincrônica a magma-
tismo. Posteriormente, essas estruturas podem ter sido 
novamente reativadas com cinemática transcorrente, 
como resultado de esforços distais do evento Sunsás 
(fase D3b, vide Cap. 5), em cerca de 1,30 Ga, o que foi 

Figura 7.20 - Distribuição dos jazimentos auríferos em relação a feições geofísicas. A) Imagem de aeromagnetometria (campo 
magnético anômalo) com o traçado de estruturas regionais que possuem associação com mineralizações de ouro. B) Imagem 

de aerogamaespectrometria mostrando zonas com sinal de potássio acentuado em relação aos de U e Th, que coincidem com a 
localização de mineralizações de ouro.

B

A



| 169 |

| Áreas de Relevante Interesse Mineral (ARIM) - Evolução Crustal e Metalogenia do Sudeste do Amazonas: Distrito Aurífero Juma |

registrado na zona de cisalhamento Buiuçu através de 
datações pelo método Ar-Ar em sericita, apresentadas 
por Almeida e Costa (no prelo).

7.1.8.3. Discussões sobre o modelo 
metalogenético

Em trabalho focado na região do garimpo Eldorado 
do Juma, Goulart et al. (2019) relacionam os efeitos de 
alteração hidrotermal observados nesse garimpo a dois 
eventos de deformação regional definidos na região 
do rio Roosevelt, datados em 1,48  –  1,46  Ga para o 
primeiro, e 1,3  Ga para o segundo (ALMEIDA; COSTA; 
OLIVEIRA, 2016), sugerindo que esses eventos pode-
riam ter funcionado como motor termal para a geração 
das mineralizações. Entretanto, os mesmos autores 
relatam a ausência de metamorfismo regional na área 
do garimpo, descartando a possibilidade de minerali-
zações do tipo ouro orogênico, que são associadas a 
mobilização de fluidos metamórficos. Ainda segundo 
Goulart e Silva (2019), as alterações hidrotermais que 
ocorrem no Eldorado do Juma são típicas de sistemas 
epitermal e VMS. Ademais, os autores apresentam 
características químicas, observadas em partículas de 
ouro e em geoquímica de solo, que também são com-
patíveis com sistemas epitermal e VMS. No entanto, os 
autores não discutem o contexto geotectônico em que 
esses sistemas poderiam ter sido gerados, e nem quais 
seriam as possíveis rochas geradoras desses sistemas 
magmáticos-hidrotermais na área.

No presente trabalho, observa-se que todos os garim-
pos que atingiram os níveis saprolíticos e, portanto, a 
mineralização primária, mostram a ocorrência de veios 
e brechas de quartzo, ou caulim, com espessuras de 
poucos centímetros a até mais de um metro, muitos das 
quais apresentam texturas do tipo drusiforme, micro-
cristalina, em pente, e brechas de expansão de volume. 
Essas texturas indicam que os veios se formaram sob 
esforço tectônico extensional, em regime de deformação 
rúptil, em nível epizonal.  Particularmente, a ocorrência 
de pseudomorfos de calcita placoide substituídos por 
quartzo em brechas no garimpo Guida, são feições tipi-
camente observadas em sistemas epitermais de baixa 
sulfetação, na zona de ebulição de fluidos hidrotermais 
enriquecidos em CO2, que ocorre em geral a menos de 
1000 m da superfície (SIMMONS; WHITE; JOHN, 2005). 
As assembleias de alteração hidrotermal observadas 
em garimpos próximos ao rio Acari, com predominância 
de illita, sericita, provável adulária, carbonato, clorita 
e hematita também são características desse tipo de 
sistema. A florencita, um mineral do grupo da alunita, 
foi identificada em alteração hidrotermal de um riolito 
próximo ao rio Acari. Apesar de pouco usual em siste-
mas epitermais, esse mineral tem ocorrência descrita 

em depósitos de ouro e cobre do tipo epitermal de alta 
sulfetação (GEORGIEVA; VELINOVA, 2014), associada 
com assembleias de alteração do tipo argílica avançada. 
Embora a alteração argílica avançada não seja predo-
minante em sistemas epitermais de baixa sulfetação 
clássicos, esse tipo de alteração pode estar presente 
nesses sistemas em locais onde ocorre a descarga de 
H2S gasoso, exsolvido de água hidrotermal ascendente 
com pH pouco ácido. Nesses locais, o H2S se mistura 
com águas superficiais muito oxidadas, o que leva à oxi-
dação desse gás em H2SO4. O baixo pH (≅ 2) resultante 
desse processo pode provocar a formação de alunita 
hidrotermal (SIMMONS; WHITE; JOHN, 2005). De modo 
semelhante, esse processo pode ter sido responsável 
pela geração da florencita observada, e da caolinita 
que ocorre pontualmente nos mesmos testemunhos 
de sondagem. A presença de fluidos altamente oxidan-
tes também poderia explicar a presença abundante de 
hematita hidrotermal nessas rochas. Ademais, a ausência 
de metamorfismo regional na grande maioria das rochas 
hospedeiras das mineralizações, reforça a hipótese de 
uma origem magmática-hidrotermal para as mesmas no 
Distrito Aurífero Juma.

Com base nas idades das rochas encaixantes das 
mineralizações, e nas características geológicas descri-
tas acima, dois eventos são considerados mais prováveis 
de terem gerado as mineralizações:

a) No Estateriano (≅ 1,75 Ga), sistemas hidroter-
mais mineralizantes associados a vulcanismo 
bimodal, subaéreo a subaquoso raso, formados 
em um contexto de bacia tipo rifte, durante 
os estágios tardios da evolução do Orógeno 
Juruena. Esse contexto geotectônico pode ser 
considerado favorável para a formação de depó-
sitos epitermais de baixa sulfetação, segundo 
a classificação de Sillitoe e Hedenquist (2005). 
Essa interpretação também é suportada pela 
relação espacial próxima entre as Formações 
Camaiú, Vila do Carmo e Pedro Sara. Por outro 
lado, esse evento não explica a presença de 
mineralizações nos gabros da Suíte Mata-matá, 
mais nova.

b) No Calymmiano (≅ 1,55 Ga), o extenso magma-
tismo máfico da Suíte Mata-matá, relacionado 
a pluma, pode ter provido o motor térmico e 
servido como fonte de metais para a formação 
das mineralizações. A intumescência crustal 
provocada pela ascensão da pluma mantélica 
teria produzido a reabertura de estruturas anti-
gas, promovendo caminhos para instalação de 
sistemas hidrotermais rasos.

Com o nível de conhecimento atual, não é possível 
afirmar se apenas um, ou ambos eventos foram res-
ponsáveis pela geração de mineralizações auríferas no 
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Distrito Juma. No entanto, a presença de mineralizações 
dentro de gabros da Suíte Mata-matá, confirmada pela 
análise geocronológica do gabro explorado na lavra 
do Jacaré — garimpo Eldorado do Juma — indica que 
um evento Calymmiano, ou outro evento mais novo e 
ainda não identificado, tenha, pelo menos, remobili-
zado mineralizações na área. Em relação à sugestão de 
Goulart e Silva (2019) sobre a associação de eventos 
tectono-metamórficos datados entre 1,48 Ga e 1,3 
Ga com a geração da mineralização no Eldorado do 
Juma, ela é considerada aqui como pouco provável, 
já que, como descrito pelos mesmos autores, não são 
observados efeitos de metamorfismo regional nas 
rochas encaixantes das mineralizações nesse local, o 
que mostra que os efeitos desses eventos tectono-
-metamórficos na região do Disitrito Juma se limitam 
a uma tectônica rúptil e de baixa temperatura, que 
seria incapaz de gerar fluidos mineralizantes. Ademais, 
diversos indícios geológicos apresentados neste traba-
lho, e também em Goulart et al. (2019), apontam para 
uma origem magmática-hidrotermal para as minera-
lizações de ouro. No entanto, até o momento, não foi 
identificado na área nenhum evento magmático de 
1,48 Ga, ou mais novo, que poderia estar associado a 
esse sistema mineral.

Em relação ao sistema mineral do Distrito Aurífero 
Juma, é importante notar que, em ambos contextos 
geotectônicos descritos nas hipóteses “a” e “b” acima, 
existe a possibilidade de ocorrer uma transição de depó-
sitos epitermais de baixa sulfetação para depósitos VMS, 
passando por tipos híbridos VMS-epitermais, depen-
dendo da profundidade da água no ambiente gerador 
(SILLITOE; HEDENQUIST, 2005; MCCUAIG; HRONSKY, 
2014). Desse modo, é relevante considerar a poten-
cialidade para depósitos de metais base do tipo VMS 

na área, como já sugerido por Albuquerque, Horbe e 
Botelho (2017) e Goulart e Silva (2019), principalmente 
nas fácies de deposição subaquosas mais distais e pro-
fundas da sequência vulcanossedimentar estateriana, 
representadas na Formação Vila do Carmo.

7.2. FÓSFORO

O conhecimento sobre ocorrências de fósforo no 
sudeste do Amazonas por Araújo et al. (1978) teve como 
base o reconhecimento de quatro amostras, ao longo 
da BR-230 (cerca de 45 km a oeste do rio Aripuanã). 
Das quatro amostras, duas localizadas no curso do rio 
Juma mostraram teores entre 7,40% e 9,30% de P2O5 e 
constituem arenitos grossos com até 18% de colofano. 
Amostras de arenitos glauconíticos com teores entre 
2,4% e 3,9% de P2O5 foram identificadas por Bizinella 
et al. (1980) na bacia do rio Jatuarana.

No estudo detalhado de Motta et al. (2016) para 
a região do rio Jatuarana, a área foi identificada como 
potencialmente favorável para a ocorrência de rochas 
sedimentares (com glauconita/colofano) e supergênicas 
(fosfato de ferro), cujos teores mais elevados de P2O5 
configuram valores entre 5 e 11% em peso.

No presente projeto a ocorrência de arenitos ricos 
em glauconita e colofano foi identificada na estação 
SS-85, localizada na BR-230, na forma de uma camada 
de até 20 cm (Figura 7.22). Na estação RE-42, locali-
zada próximo à vicinal Três Estados, afloram pelitos 
pretos sub-horizontais em extensos lajedos. Seguindo 
o curso do igarapé à montante por 500 m observou-
-se a mudança gradativa e a intercalação entre siltitos 
pretos e arenitos esverdeados glauconíticos. A amostra 
RE-42 mostrou-se reagente com molibdato de amônio, 
evidenciando a presença de fosfato.

Figura 7.21 - A: Amostra RE-42, de quartzo-arenito glauconítico. B: Mesma amostra cortada, reagindo com molibdato de amônio, de 
coloração amarelada.

BA
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7.3. ALUMÍNIO (BAUXITA)

O alumínio ocorre em bauxita associada a crostas 
lateríticas aluminosas, destacando-se a ocorrência na 
estação SS-14 (Figura 7.23A), ao longo da vicinal Ema. 
Nessa exposição,   a cobertura aluminosa com textura 
vugular (Figura 7.23B) desenvolveu-se provavelmente 
sobre as rochas vulcânicas do Grupo Colíder, preser-
vando em parte a textura ígnea original. Sua composi-
ção química, presente na Tabela 7.10, mostra um teor 
de Al2O3 de 58,6% em peso, sendo bastante similar à 
bauxita estudada por Albuquerque e Horbe (2015) na 
mesma região, que, segundo os autores, apresentou 
54% de Al2O3 e um conteúdo mineralógico estimado 
de 82% de gibbsita.

7.4. MANGANÊS

O manganês possui relevância significativa no Dis-
trito Aurífero Juma e diversas ocorrências são conheci-
das na área. A cerca de 30 de quilômetros do extremo 
noroeste da área do projeto, localizam-se as antigas 
minas de Beneficente e Cotovelo, onde o manganês foi 
lavrado na década de 1950. Almeida e Nogueira Filho 
(1959) descrevem em Beneficente camadas areno-
-argilosas com concentrações de oxi-hidróxidos de 
manganês, explotadas pela Mineração Bonfim para 
fins de exportação. De acordo com Liberatore et al. 
(1972), entre 1953 e 1960, foram exportados cerca 
de 60.000 t de minério proveniente das duas mina, 
que possuíam reservas iniciais de 86.000 t e 100.000 
t respectivamente, com teores aproximados de 41% 
a 46% de manganês metálico para a primeira, e 55% 
MnO2 para a segunda. Liberatore et al. (1972) descre-
vem ocorrências na mesma área e fazem avaliação de 
cubagem para a ocorrência de Natal, com um volume 

Figura 7.22 - (A) Afloramento de crosta laterítica aluminosa na estação SS-14. (B) Estrutura macroscópica vugular da rocha laterítica.

inferido de 5.000 t de minério, com teores variando 
entre cerca de 31 a 47% de manganês.

 Como já descrito no capítulo 4, sobre a uni-
dade Coberturas detrito-lateríticas (Edl), a maioria das 
ocorrências de Mn estão associadas aos arenitos da 
Formação Vila do Carmo e aos membros São Benedito 
e Borrachudo na forma de crostas que preenchem 
descontinuidades como estratificações e limites de 
camadas. A ampla ocorrência de crostas manganesí-
feras na porção oeste da área do projeto é atribuída a 
processos de concentração secundários, sobre rochas 
com enriquecimento primário de origem sedimentar 
química e hidrotermal (SILVA; HORBE; HORBE, 2012). 
Albuquerque, Horbe e Botelho (2017) descrevem a 
presença reliquiar de galena e prata nativa em algumas 
crostas manganesíferas na área, o que, junto com outras 
evidências apresentadas, seria um indício de origem 
dessas crostas a partir de depósitos hidrotermais de 
sulfetos. Nesse sentido, os autores citados sugerem a 
potencialidade para ocorrência de depósitos minerais 
de metais base do tipo VMS (Volcanogenic Massive 
Sulphide) nas sequências vulcanossedimentares pro-
terozoicas da área.

7.5. AMETISTA

Uma ocorrência de ametista, compilada do projeto 
Metalogenia do Sudeste do Amazonas (não publicado), é 
conhecida na área do projeto. Ela localiza-se a aproxima-
damente 13 km a oeste do rio Juma (Fig. 7.1). A ametista 
é atribuída a um riolito vesicular (Fig. 7.24A, B, C), com 
vesículas de tamanhos que atingem até cerca de 10 cm 
e formam geodos de quartzo (Fig. 17.9). Esse riolito está 
mapeado neste projeto como parte da Formação Pedro 
Sara. A morfologia da ocorrência foi descrita como tabu-
lar e a sua origem inferida é hidrotermal.

BA
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Tabela 7.10 - Análise de litogeoquímica de amostra de bauxita.

LD: limite de detecção

Amostra SS-14

Litologia bauxita

Análises L.D.  

SiO2 0,1 % 1,43

TiO2 0,01 % 1,15

Al2O3 0,1 % 58,6

Fe2O3 0,01 % 9,66

MnO 0,01 % 0,02

MgO 0,1 % 0,12

K2O 0,01 % 0,18

CaO 0,01 % <0,01

Na2O 0,1 % <0,1

P2O5 0,01 % 0,09

LOI 0,01 % 29,69

BaO 0,01 % 0,03

Cr2O3 0,01 % <0,01

Nb2O5 0,05 % <0,05

U 0,05 ppm 6,9

W 0,1 ppm 4,9

Mo 0,05 ppm 1,8

Nb 0,05 ppm 50,31

K 0,01 % 0,16

Na 0,01 % 0,78

Ca 0,01 % 0,15

Mg 0,01 % 0,02

Li 1 ppm 2

Ba 5 ppm 115

Rb 0,2 ppm 3,6

Sr 0,5 ppm 60,8

Cs 0,05 ppm <0,05

Be 0,1 ppm 0,6

Al 0,01 % >15

Ti 0,01 % 0,65

Sc 0,5 ppm 56,6

Zr 0,5 ppm 1121,7

Y 0,05 ppm 56,96

Hf 0,05 ppm 27,7

Ta 0,05 ppm 3,24

Th 0,1 ppm 47,6

V 1 ppm 91

Amostra SS-14

Litologia bauxita

Análises L.D.  

Cr 1 ppm 7

Mn 0,01 % 0,02

Fe 0,01 % 6,4

Co 0,1 ppm 2,3

Ni 0,5 ppm <0,5

Cu 5 ppm <5

Zn 1 ppm 35

Ga 0,1 ppm 45,8

Ge 0,1 ppm <0,1

P 50 ppm 332

S 0,01 % 0,02

As 1 ppm 59

Se 2 ppm <2

Te 0,05 ppm 0,71

Bi 0,04 ppm 0,68

Sb 0,05 ppm 5,51

Tl 0,02 ppm <0,02

Sn 0,3 ppm 7,2

In 0,02 ppm 0,09

Cd 0,02 ppm 0,06

Ag 0,02 ppm <0,02

Au 5 ppb <5

Pb 0,5 ppm 14,5

La 0,1 ppm 135,7

Ce 0,1 ppm 205,9

Pr 0,05 ppm 20,73

Nd 0,1 ppm 61,1

Sm 0,1 ppm 8,3

Eu 0,05 ppm 1,33

Gd 0,05 ppm 7,07

Tb 0,05 ppm 1,19

Dy 0,05 ppm 9,54

Ho 0,05 ppm 2,25

Er 0,05 ppm 8,18

Tm 0,05 ppm 1,47

Yb 0,1 ppm 11,2

Lu 0,05 ppm 1,72
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Figura 7.23 - Fotos compiladas do projeto Metalogenia do Sudeste do Amazonas (não publicado). A, B e C: Riolito vesicular com geodos 
formados dentro das vesículas. D) Cristais de ametista atribuídos à ocorrência de riolito vesicular a oeste do rio Juma.
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8. INTEGRAÇÃO DE DADOS E PROSPECTIVIDADE MINERAL

8.1. INTRODUÇÃO

Para se identificar as áreas de maior potencialidade 
para ocorrência de mineralizações primárias de ouro, 
neste trabalho foi confeccionado um mapa de prospec-
tividade mineral para o Distrito Juma através da mode-
lagem de dados em ambiente SIG. Devido à escala de 
trabalho, à qualidade, e à quantidade dos dados disponí-
veis, considerou-se adequada a aplicação de um método 
“guiado pelo conhecimento” (knowledge-driven) no qual 
os pesos dos elementos geológicos representados nos 
mapas são definidos a priori com base em um modelo de 
depósito conceitual (BONHAM-CARTER, 1994). De acordo 
com Hronsky e Groves (2008), com o nível de detalhe 
normalmente disponível nos bancos de dados públicos 
de áreas pouco exploradas, como é o caso da área de 
estudo, a eficácia de mapas preditivos é maior quando se 
trabalha nas escalas de “província” a “distrito” mineral. 

8.2. METODOLOGIA
Para a elaboração do modelo metalogenético do 

Distrito Juma, utilizou-se como base o conceito de Sis-
temas Minerais (ou Sistemas Mineralizantes) (WYBORN; 
HEINRICH; JAQUES, 1994; KNOX-ROBINSON; WYBORN, 
1997; HRONSKY; GROVES, 2008; MCCUAIG; BERESFORD; 
HRONSKY, 2010; CZARNOTA; BLEWETT; GOSCOMBE, 2010; 
HRONSKY et al., 2012; MCCUAIG; HRONSKY, 2014). Segundo 
esse conceito, o depósito mineral é resultante de um 
conjunto muito maior de fatores geológicos que atuam 

em sincronia para sua geração e preservação. Fazem 
parte do Sistema Mineral os processos responsáveis pela 
mobilização dos elementos de interesse, desde sua fonte 
até a concentração dos mesmos em um depósito mineral. 
A vantagem de se utilizar esse conceito de sistema mine-
ral é que ele direciona o foco nos fatores considerados 
críticos para a geração do depósito na área estudada, e 
não se restringe aos critérios estritamente definidos dos 
modelos genéticos clássicos. Além disso, o entendimento 
do Sistema Mineral permite sua compartimentação em 
componentes com expressões bem maiores do que o pró-
prio depósito mineral, facilitando o processo de exploração 
mineral.  Segundo McCuaig e Hronsky (2014) os Sistemas 
Minerais possuem 4 elementos críticos que devem atuar 
em conjunto para a existência do depósito, quais sejam: 
(i) arquitetura favorável da litosfera; (ii) momento geo-
dinâmico favorável; (iii) fertilidade; (iv) preservação dos 
depósitos primários (Fig 8.1).

A organização dos dados disponíveis em SIG para 
sua subsequente aplicação na geração do modelo de 
favorabilidade mineral foi realizada com base na metodo-
logia proposta por McCuaig, Beresford e Hronsky (2010). 
Nessa metodologia, o objetivo buscado é a conversão 
do modelo conceitual do sistema mineral abordado em 
elementos de SIG. Para tanto, são propostos 4 passos de 
definições: (1) identificação dos processos críticos para a 
geração das mineralizações; (2) como os processos críticos 
se tornam fatores geradores dos depósitos; (3) como os 
fatores geradores se refletem em elementos mapeáveis; (4) 

Figura 8.1 - Diagrama de Venn ilustrando a conjunção de fatores necessários para a existência de um depósito mineral (MCCUAIG; 
HRONSKY, 2014)
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tradução dos elementos mapeáveis em vetores aplicáveis 
em SIG (Tab. 8.1).

A integração dos dados organizados em SIG para a 
geração do modelo de favorabilidade mineral foi feita 
pela técnica “multi-class index overlay” (BONHAM-CAR-
TER, 1995; CARRANZA, 2009). Essa é uma técnica que 
utiliza mapas multiclasses, na qual se considera que 
os elementos preditivos representados nos mapas de 
evidências possuem intervalos de importância para a 
predição da localização do depósito mineral. A aplicação 
dessa técnica neste trabalho seguiu a sistemática utilizada 
por Campos et al. (2017). Para cada classe j de um mapa 
de evidência i foi atribuído um score Sij, variando de 0 a 
10, de acordo com sua relevância para predição de um 
depósito, onde: i) 0 significa que não há perspectividade 
alguma, ou nenhuma chance para encontrar depósitos 
minerais; ii) 1 a 3 significa que o processo é incerto ou 
de menor importância; iii) 4 a 6, um processo desejável; 
iv) 7 a 9 significa que os processos relacionados são de 
grande importância; v) 10 significa que o processo mape-
ado é essencial para a previsão de um depósito mineral. 
Para cada mapa de evidência associa-se um peso Wi que 
reflete o grau de incerteza e confiabilidade da base de 
dados que o originou. O valor final de prospectividade 
S é então calculado através da equação (Eq. 1):

(Eq. 1)

O processamento de dados foi realizado em plataforma 
SIG ArcGIS™ versão 10.2 para desktop com a extensão 
Spatial Analyst da ESRI®. Os dados utilizados nos proces-
samentos encontram-se disponíveis no GeoSGB.

8.3. INTEGRAÇÃO DE DADOS DO DISTRITO 
AURÍFERO JUMA

Embora o estudo do sistema mineral responsável 
pela geração das mineralizações do Distrito Juma ainda 
esteja em fase de reconhecimento, com base nas carac-
terísticas observadas até o momento (i.e. mineralizações 
epigenéticas, de origem magmática-hidrotermal, for-
madas em níveis epizonais em um contexto tectônico 
extensional – conf. Cap. 5) considera-se que o modelo 
metalogenético do tipo “epitermal de baixa sulfeta-
ção” (HEDENQUIST; ARRIBAS; GONZALEZ-URIEN, 2000; 
SILLITOE; HEDENQUIST, 2005) seja compatível com as 
mineralizações estudadas, sendo portanto considerado 
o mais adequado para orientar a discussão do sistema 
mineral do Distrito Juma, e a elaboração do modelo de 
favorabilidade mineral para ouro. A tabela abaixo rela-
ciona os elementos críticos do sistema mineral com os 
elementos utilizados na vetorização do modelo, seguindo 
a metodologia de McCuaig, Beresford e Hronsky (2010) 
e McCuaig e Hronsky, (2014).

8.3.1. Fertilidade

Dados de Sm-Nd em rochas vulcânicas estaterianas 
com idades de cristalização entre 1.7 – 1.8 Gana área 
apontam para idades modelo (TTDM) de 2,2 - 2,9 Ga, 
e análises U-Pb em zircões detríticos de rochas sedi-
mentares, consideradas sincrônicas às mineralizações, 
mostram populações significativas de idade arqueanas 
(BRITO; SILVEIRA; LARIZZATI, 2010; ALMEIDA; COSTA; 
OLIVEIRA, 2016). Esses dados sugerem a presença de 

𝑆𝑆 =
∑�� 𝑆𝑆��𝑊𝑊�

∑�� 𝑊𝑊�
 

Tabela 8.1 -  Fatores críticos, processos geológicos constituintes, elementos mapeáveis e vetores, propostos para o 
sistema mineralizante epitermal do Distrito Juma.

Fatores críticos Processos constituintes Elementos mapeáveis Vetores em SIG

Fertilidade Embasamento cratônico (arqueano a pa-
leoproterozoico) enriquecido em ouro

Dados isotópicos, rochas magmáticas 
paleoproterozoicas. Unidades geológicas.

Momento geodi-
nâmico favorável

Rifteamento associado a vulcanismo bimodal 
subaéreo a subaquoso raso, com atividade hi-
drotermal associada em ~1,70 Ga.

Sequências vulcanossedimentares 
associadas com rochas máficas; alte-
ração hidrotermal (K, As, Ba, Ag, ouro, 
florencita).

Unidades geológicas; geoquí-
mica de solo; concentrados de 
bateia; gamaespectrometria.

Arquitetura litos-
férica favorável

Estruturas litosféricas profundas; regime tec-
tônico extensional.

Falhas profundas com expressão em 
superfície; sistemas de falhas exten-
sionais.

Estruturas geológicas mapea-
das; magnetometria; gravi-
metria.

Preservação
Formação dos depósitos em contexto de rifte 
ativo; relativa estabilidade tectônica pós-for-
mação dos depósitos.

--- ---
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embasamento arqueano tanto como fonte de extração 
de rochas ígneas paleoproterozoicas quanto de aporte 
sedimentar para a área na época em que se formaram 
as mineralizações. 

No sudeste do Cráton Amazônico, os terrenos arque-
anos aflorantes possuem alto potencial metalogenético 
polimetálico (i.e. Domínio Rio Maria e Província Mine-
ral de Carajás). A possibilidade do retrabalhamento 
durante o ciclo Transamazônico (2.1 - 1.9 Ba), por sua 
vez, poderia contribuir ainda mais para a fertilidade da 
área, uma vez que eventos orogênicos podem funcio-
nar como processos fertilizantes do manto litosférico 
(HRONSKY et al., 2012). Deste modo, as zonas de maior 
fertilidade no sistema mineral são representadas pelas 
unidades litológicas mais antigas da área, com uma 
relação geocronológica mais próxima com o embasa-
mento arqueano, as quais foram atribuídas scores mais 
elevados no modelamento.

8.3.2. Momento geodinâmico favorável

 A superposição de um rifte sobre um sistema oro-
gênico é considerado um fator favorável para a geração 
de sistemas mineralizantes em ouro, particularmente na 
formação de depósitos do tipo epitermal de baixa sulfe-
tação relacionados a à rifte, com magmatismo bimodal 
associado (HRONSKY et al., 2012). Nesse contexto, a 
transição de ambientes favoráveis para a formação de 
depósitos epitermais de baixa sulfetação para ambien-
tes de formação de depósitos VMS, passando por tipos 
híbridos VMS-epitermais, depende da profundidade 
da água no ambiente gerador (SILLITOE; HEDENQUIST, 
2005; MCCUAIG; HRONSKY, 2014). Nesses sistemas, 
embora a fonte de fluidos seja predominantemente 
meteórica, o componente máfico do magmatismo 

bimodal possui importância fundamental, contribuindo 
com o aporte de metais e enxofre para formar as mine-
ralizações (SAUNDERS et al., 2016) e provendo energia 
térmica para o sistema. 

Para representar os elementos desse contexto geo-
lógico, foi utilizado um mapa de evidência feito com base 
no mapa litológico do distrito (Tabela 8.2, Fig. 8.2). As for-
mações Pedro Sara, Camaiú e Vila do Carmo (vulcânicas 
ácidas, e sequências sedimentares de leques aluviais e 
deltaicos com contribuição vulcanoclástica e localmente 
vulcânicas basálticas – conf. Cap. 3.5, 3.6 e 3.7) são as 
unidades principais que representam o momento de 
instalação do rifte com magmatismo associado, esse 
último representado majoritariamente pela Formação 
Pedro Sara, à qual foi atribuído um score mais elevado. 
A componente máfica desse magmatismo está repre-
sentada na Formação Camaiú, que localmente possui 
intercalação de rochas basálticas. 

Embora a Suíte Mata-matá, composta por intrusões 
máficas de cerca de1,54 Ga seja mais nova que a idade 
atribuída ao principal evento mineralizador considerado 
neste trabalho, em algumas localidades ela hospeda 
mineralizações importantes (i.e. gabro mineralizado no 
garimpo Eldorado do Juma (conf. Cap. 7), possibilitando 
remobilizações e reconcentrações mineralizações. Ade-
mais, devido à limitação do detalhamento cartográfico 
e geocronológico, alguns corpos máficos atualmente 
associados a essa suíte poderiam ser relacionados com 
o magmatismo dos grupos Colíder e Beneficente. Após 
essas considerações, a Suíte máfica Mata-matá foi con-
siderada prospectável neste modelo (Tabela 8.2).

Em ambiente de rifte com vulcanismo ativo, é 
conhecida a possibilidade de geração de sistemas 
hidrotermais convectivos rasos, com eventuais  
zonas de deposição de metais associadas à descarga 

Tabela 8.2 -  Unidades geológicas e scores atribuídos.

Unidade Geológica Litologia Score Comentário

Formação Abacaxis Metagrauvacas 8 Hospeda mineralizações, aparentemente sem relação genética.

Granitos Chuim e Arraia Monzogranitos 8 Hospedam mineralizações, aparentemente sem relação genética.

Formação Pedro Sara Vulcânicas ácidas 8 Hospeda mineralizações, com provável relação genética.

Grupo Colíder Vulcânicas ácidas 6 Hospeda mineralizações, com relação genética improvável.

Suíte Mata-matá Rochas máficas intrusivas 5 Hospeda mineralizações, relação genética incerta.

Formações. Camaiú e Vila do 
Carmo Sequência vulcanossedimentar 5 Hospedam mineralizações. Rochas basálticas incluídas na Fm. Ca-

maiú podem ter relação genética.

Unidades mais recentes Rochas fanerozoicas 0  Rochas mais novas que o evento mineralizante.
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hidrotermal em descontinuidades litológicas e/ou 
estruturais. A atuação desse sistema hidrotermal 
promove uma interação rocha-fluido caracterizadas 
pela substituição dos minerais primários por uma 
mineralogia secundária. Dessa forma, a definição de 
zonas com alteração hidrotermal é de grande utilidade 
para a identificação de áreas mais favoráveis para a 
ocorrências de um depósito mineral.

Para mapear as zonas onde a há a possibilidade de 
atuação de fluido hidrotermal mineralizante, foram 
gerados mapas de evidência a partir de mapas de 
levantamento geoquímico de solo dos elementos As, 
Ba e Ag (Figs. 8.3, 8.4 e 8.5). O As e o Ba apresentam  
correlação positiva com as mineralizações de ouro da 
área (litogeoquímica de amostras em garimpos – conf. 
Cap. 7), e são comumente associados a esse tipo de 

Figura 8.2 - Mapa de evidência: conjuntos litoestratigráficos

Figura 8.3 - Mapa de evidência: As em geoquímica de solo.
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mineralização, enquanto a Ag, embora detectada com 
menor frequência em análises na área, também é um 
elemento tipicamente associado com Au nesse tipo 
de sistema (HEDENQUIST; ARRIBAS; GONZALEZ-URIEN, 
2000; JOHN et al., 2018).

Similarmente, foram gerados mapas de evidência a 
partir de dados de concentrado de bateia de partículas 

Figura 8.4 - Mapa de evidência: Ba em geoquímica de solo.

Figura 8.5 - Mapa de evidência: Ag em geoquímica de solo.

de ouro e de florencita (Figs. 8.6 e 8.7, respectivamente). 
As partículas de ouro são o indicativo mais direto da 
ocorrência de processos mineralizantes em uma bacia de 
drenagem, enquanto que a florencita (CeAl3(PO4)2(OH)6) 
foi detectada em análise de DR-X de rochas afetadas por 
hidrotermalismo aparentemente associado ao evento 
mineralizante (Cap. 7), além de ser um mineral que pode 
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estar associado com zonas de alteração argílica em sis-
temas epitermais (GEORGIEVA; VELINOVA, 2014). 

Nas proximidades de mineralizações epitermais de 
Au-Ag pode ocorrer zonas de metassomatismo potássico 
(WARREN; SIMMONS; MAUK, 2007). Para delimitá-lo 
na área em questão, utilizou-se do  processamento de 
dados de aerogamaespectrometria para a confecção de 

Figura 8.6 - Mapa de evidência: partículas de ouro, por bacias de drenagem

Figura 8.7 - Mapa de evidência: porcentagem de florencita por bacias de drenagem.

mapa de evidência  de valores anomalamente elevados 
de K(%) em relação aos  eTh e eU (Fig 8.8).

8.3.3. Arquitetura litosférica favorável

Diversos trabalhos demonstram a importância de 
estruturas geológicas regionais que se prolongam até 
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o embasamento no controle da distribuição regional de 
mineralizações hidrotermais (HRONSKY et al., 2012; SIMS; 
STEIN; FINN, 2002; HILDENBRAND et al., 2001; GRAUCH; 
JACHENS; BLAKELY, 1995; MCCUAIG; HRONSKY, 2014). 
Segundo Hronsky et al. (2012), essas estruturas, que podem 
ser de escalas litosféricas, funcionam como canalizadores 
da ascensão de magmas e fluidos desde o manto superior 
fertilizado. Ponce e Glen (2002) relatam a associação da 
distribuição de mineralizações epitermais com estruturas 
de grandes escalas interpretadas por geofísica. 

Outra gama de trabalhos relaciona estruturas pro-
fundas do embasamento com a localização de focos de 
atividade hidrotermal rasa (geotermal), que se associam 
à formação de mineralizações epitermais de baixa sulfe-
tação, em ambiente de rifte (GUIDO; CAMPBELL, 2011; 
ROWLAND; SIBSON, 2004). McCuaig e Hronsky (2014) 
ressaltam a importância dessas estruturas profundas, 
que costumam ser reativadas múltiplas vezes durante 
a evolução geológica da área, na geração de depósi-
tos minerais. No entanto, muitas vezes, tratam-se de 
estruturas de difícil identificação por terem expressões 
crípticas em escala de depósito.

Para delimitação deste arcabouço estrutural, foi 
produzido um acervo de imagens de aeromagnetome-
tria e de gravimetria satelital (método de Sandwell et 
al., 2014), a partir do qual foram realizadas as interpre-
tações das estruturas. Com os dados de aeromagneto-
metria, o sinal das fontes magnéticas rasas foi filtrado 
através de um processamento de continuação vertical 
(upward continuation), gerando-se imagens do sinal 

magnético em profundidades no intervalo 2 – 12 km e 
>12 km. Devido à escala do levantamento gravimétrico 
satelital, a imagem de gravimetria é adequada para a 
interpretação de feições de grande escala, ressaltando 
diferenças de domínios litológicos no embasamento. 
Os limites entre esses diferentes domínios são locais 
preferenciais de importantes estruturas em profundi-
dade (HILDENBRAND et al., 2001). Neste trabalho, as 
principais estruturas profundas identificadas possuem 
direções NE-SW e NW-SE (Fig. 8.9).

Já nas porções mais superficiais da crosta, falhas são 
importantes fatores condicionantes da dinâmica de flui-
dos hidrotermais, com geração ativa de permeabilidade 
tectonicamente induzida na época metalogenética consi-
derada. A relação da permeabilidade das falhas com a das 
rochas encaixantes determina se elas funcionarão como 
uma barreira ou como um focalizador do fluxo de fluidos. 
Geralmente, quando a rocha encaixante possui uma baixa 
permeabilidade (e.g. riolito maciço) as estruturas irão 
concentrar o fluxo (ROWLAND; SIBSON, 2004), favore-
cendo a deposição concentrada de minérios. Conceitu-
almente, as falhas rasas funcionam como os principais 
condutos de fluxo concentrado de fluidos hidrotermais 
nos níveis de deposição de minério enquanto que as 
profundas conduzem magmas e fluidos fertilizados de 
maior profundidade (HRONSKY et al., 2012). 

Para representar as estruturas rasas relevantes ao 
modelo, foi produzido um mapa baseado em dados de 
campo e interpretação de imagem de aeromagnetome-
tria. A partir desse mapa, as estruturas interpretadas 

Figura 8.8 - Mapa de evidência: zonas de alto K(%) em relação aos eTh e eU, delimitadas com base na gamaespectrometria.
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como extensionais e relacionadas à estruturação do 
rifte no Estateriano, ou mais antigas e reativadas nesse 
evento, foram selecionadas e representadas em três 
mapas de evidência: 

i) mapa de distância do centro das estruturas 
(Fig. 8.10) - representa a favorabilidade para 

Figura 8.9 - Mapa de evidência de estruturas regionais com expressões geofísicas a profundidades maiores que ~4 km. Áreas de 
influência de 3 km a partir do centro das estruturas

Figura 8.10 - Mapa de evidência de distância do centro de falhas interpretadas como sendo associadas à tectônica extensional 
estateriana.

existência de sítios de deposição de minérios 
com a proximidade das estruturas;

ii) mapa de densidade espacial de estruturas (Fig. 
8.11) - representa regiões de provável permea-
bilidade aumentada devido à quantidade maior 
de falhas e
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iii) mapa de densidade de intersecções com estru-
turas profundas (Fig. 8.12) - representa os pro-
váveis locais onde essas falhas rasas intersectam 
estruturas profundas.

A reologia mais favorável da Formação Pedro Sara 
para colocação de veios mineralizados, composta 

principalmente de rochas riolíticas com baixa perme-
abilidade primária, e alta competência à deformação, 
contribuiu para a atribuição de um score mais elevado 
para a mesma (Tabela 8.2).

Figura 8.11 - Mapa de evidência de densidade de falhas interpretadas como sendo associadas à tectônica extensional estateriana.

Figura 8.12 - Mapa de evidência de densidade de intersecção de estruturas interpretadas como sendo associadas à tectônica 
extensional estateriana com estruturas profundas.
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8.3.4. Preservação

A preservação de mineralizações epitermais é 
rara em terrenos proterozoicos devido à sua forma-
ção próxima à superfície (<1500m), embora diversos 
casos tenham sido descritos no Cráton Amazônico (e.g.
JULIANI et al., 2005). Alguns fatores que possivelmente 
contribuíram para sua preservação na área de estudo 
são sua formação em contexto de rifte com sedimenta-
ção ativa, seguida de rápido soterramento, e a relativa 
estabilidade tectônica após a formação dos depósitos.

8.4. ANÁLISE DO RESULTADO E CONCLUSÕES

O mapa final (Fig. 8.13) é resultado da integração 
de 11 mapas evidenciais e apresenta 4 classes de pros-
pectividade (0 a 3). A seguir são apresentadas uma 
breve análise visual do resultado seguida de algumas 
considerações, uma análise quantitativa do resultado, 
e as conclusões.

8.4.1. Análise visual

Em primeiro lugar, nota-se no mapa uma forte influ-
ência do conjunto estrutural na localização das áreas 
prospectáveis, em acordo com o que seria esperado 

para o modelo genético epitermal de baixa sulfetação. 
Três regiões principais se destacam: uma no oeste do 
distrito, cortada pelo rio Juma; uma na região centro-
-leste, cortada pelo rio Acari; e uma no centro-sul da 
área, a sul da cidade de Apuí; e uma área mais restrita 
aparece isolada no extremo leste do distrito. 

A área oeste, cortada pelo rio Juma, é caracterizada 
principalmente pela intersecção de estruturas NE, NW 
e N-S. Nessa área localiza-se o garimpo Eldorado do 
Juma, a principal ocorrência de ouro do distrito, onde 
a mineralização apresenta um trend local NNE-SSW. 

A área centro-leste, cortada pelo rio Acari, possui 
a maior densidade de ocorrências de ouro conhecidas 
do distrito, assim como a maior quantidade de bacias 
de drenagens com pintas de ouro. Nessa área ocorrem 
as rochas mais antigas do distrito, o que contribuiu para 
o aumento da prospectividade devido ao score elevado 
relativo a maior fertilidade dessas rochas. Estrutural-
mente, a área destaca-se principalmente pela intersec-
ção de estruturas NW com profunda estrutura NE a N-S. 

A área centro-sul, a sul da cidade de Apuí, é caracte-
rizada por um forte controle NE-SW e localiza-se em uma 
região com predominância de rochas vulcânicas ácidas do 
Grupo Colíder, com expressivas intrusões máficas orien-
tadas segundo a mesma direção principal NE, que podem 
estar geneticamente relacionadas com as mineralizações. 

Figura 8.13 - Mapa de prospectividade para ouro epitermal do Distrito Aurífero Juma, gerado a partir da integração 
de 11 mapas de evidência.



| 184 |

| CPRM - Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil |

A área mais restrita, isolada no extremo leste do 
distrito, ocorre sobre uma possível janela estrutural, 
onde aflora o granito Arraia que hospeda ocorrências 
de ouro e é cortado por estruturas NE, NW e NS. 

A zona de baixa prospectividade na região centro-
-sudoeste deve-se majoritariamente à presença de cober-
turas fanerozoicas. É importante levar em consideração 
que algumas áreas que apresentaram baixa prospectivi-
dade, como as regiões entre os rios Camaiú e Sucunduri, e 
no sudeste da área, possuem menor quantidade de dados 
disponíveis (por exemplo, ausência de levantamentos 
geoquímicos), resultando em denominação qualitativa 
de prospectividade indeterminada, ou baixa.

8.4.2. Análise quantitativa e conclusões

Para se avaliar quantitativamente o resultado do 
mapa, foi realizada uma análise gráfica das áreas abran-
gidas por cada classe de prospectividade em relação à 
área total do distrito, e das porcentagens das ocorrências 

primárias contidas em cada classe, em relação ao total 
das ocorrências. O resultado, apresentado no gráfico 
da figura 8.14, mostra que a classe 1 abrange 14% da 
área de estudo e inclui 92% das ocorrências de ouro; a 
2 abrange 4% da área e inclui 32% das ocorrências; a 3 
abrange 0,3% da área e inclui 4% das ocorrências.

Considera-se que as classes de prospectividade do 
mapa apresentaram uma correspondência satisfatória 
com a localização das ocorrências conhecidas, e que 
o mesmo permite uma significativa redução da área 
de pesquisa (85,5%, 96,2% e 99,7%, respectivamente, 
para as classes 1 a 3). 

Cabe ressaltar que os resultados apresentados refle-
tem uma conjunção momentânea de variáveis, como o 
acervo de dados disponíveis, e o entendimento da equipe 
executora acerca do sistema mineral no momento da 
execução do mapa. Desse modo, com a aquisição de 
novos dados, e com o aprofundamento do conhecimento 
sobre a metalogenia do ouro na área, são esperadas 
variações em relação ao resultado atual.

Figura 8.14 - Gráfico para avaliação do resultado do mapa de prospectividade para ouro epitermal do Distrito Aurífero Juma. Eixo 
x: classes de prospectividade; eixo y: porcentagem do total de ocorrências de ouro (linha azul); porcentagem do total da área do 

distrito (linha vermelha).
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9. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

O projeto ”Evolução Crustal e Metalogenia do Sudeste 
do Amazonas” apresenta os resultados da cartografia 
geológica-geofísica na escala 1:100.000, na área do Dis-
trito Aurífero Juma, que compreende as folhas Mutum 
(SB.20-Z-B-VI), Ilha Grande (SB.21-Y-A-IV), Vila Porto 
Franco (SB.21-Y-A-V), Igarapé Jaburu (SB.21-Y-C-II), Vila 
Apuí (SB.21-Y-C-I) e Fazenda Guanabara (SB.20-Z-D-III). 
Para este trabalho foi realizado mapeamento geológico 
não sistemático, amparado em perfis geológicos na escala 
1:100.000, auxiliado pela interpretação de imagens de 
aerogeofísica com resolução de 250 m (magnetometria 
e gamaespectrometria), análises laboratoriais referentes 
a  petrografia, litogeoquímica e geocronologia isotópica, 
análise de dados de geoquímica prospectiva, além da 
compilação de dados históricos de mapeamento geoló-
gico produzidos pela CPRM na área nas décadas de 70, 
80 e do ano de 1990 e, recentemente, nas duas primeiras 
décadas do ano 2000.

9.1. CONCLUSÕES

Os resultados obtidos neste projeto contribuíram 
significativamente para o detalhamento da cartogra-
fia geológica, bem como ampliou o conhecimento em 
relação à estratigrafia e à metalogenia na área. Por fim, 
a somatória de informações, a partir da integração dos 
dados de geologia, geofísica e geoquímica, aliado ao uso 
de métodos aplicados em SIG, resultou na produção do 
mapa de prospectividade mineral para ouro do Distrito 
Aurífero Juma (DAJ).

Os principais avanços em relação a geologia da área 
são sumarizados a seguir:

1. O Distrito Aurífero Juma (DAJ) está localizado no 
limite entre as províncias geocronológicas Tapa-
jós -Parima (2,03-1,88 Ga) e Rondônia-Juruena 
(1,80-1,50 Ga), conforme a divisão do Cráton 
Amazonas de Santos et al. (2008)  . A grande 
maioria das rochas aflorantes na área possuem 
idades correspondentes à província Rondônia-
-Juruena, no entanto, neste projeto foram 
identificadas rochas mais antigas, cujas idades 
correspondem àquelas da província Tapajós-
-Parima, o que sugere a presença desta última 
como embasamento da área.

2. A maior parte das rochas aflorantes no DAJ está 
inserida no contexto geotectônico do Orógeno 
Juruena, representado por rochas vulcânicas 

ácidas do Grupo Colíder (1.82-1.78 Ga), pela sequ-
ência vulcanossedimentar representada pelas 
Formações Pedro Sara (1,76-1,74 Ga), Camaiú 
(< 1,75 Ga), Vila do Carmo (> 1,57 Ga), e por 
sienogranito subvulcânico da Suíte Igarapé das 
Lontras (1754,1 ± 6,4), esta última com ocor-
rência limitada a apenas um corpo elíptico no 
sul da área.

3. A identificação de dois corpos graníticos, até 
então não cartografados na área, denominados 
Granito Chuim e Granito Arraia. Ambos apre-
sentam e com características petrográficas e 
geoquímicas semelhantes e são interpretados 
como integrantes de uma mesma suíte intrusiva. 
Determinações geocronológicas pelo método 
U-Pb em zircão (LA-ICP-MS), resultou em ida-
des de 1855,1 ± 6,4 Ma para o Granito Chuim 
e 1837,8 ± 9,6 Ma para o Granito Arraia. Essas 
idades se situam em um intervalo geocronológico 
até então não identificado na área, com posi-
ção intermediária entre as idades das províncias 
Rondônia-Juruena e Tapajós Parima.

4. Identificação e cartografia de uma metagrau-
vaca, a qual teve posição geocronológica definida 
por sua relação de campo como sendo a rocha 
encaixante do Granito Chuim. A idade relativa 
dessa rocha metassedimentar (> 1,85 Ga), com 
baixo grau de metamorfismo, levou à sua cor-
relação com a Formação Abacaxis, a qual está 
inserida no contexto geocronológico da Província 
Tapajós-Parima.

5. Definição e caracterização da Formação Pedro 
Sara, que inclui rochas anteriormente inseridas 
no Grupo Colíder. Essa formação é composta por 
fenolatitos, quimicamente classificados como 
riolitos, mas que tipicamente não apresentam 
quartzo modal. As principais litofácies descritas 
nessa unidade são de tufos reomórficos e tufos 
maciços a laminados, com granulometrias varia-
das. Duas amostras de fenolatitos desta unidade 
foram analisadas pelo método U-Pb, em zircão, 
das quais uma por LA-ICP-MS (amostra RE-13B) 
apresentou idade de 1743,6 ± 7,5 Ma e a outra 
por SHRIMP (amostra SS-64B) apresentou uma 
idade de 1758 ± 12 Ma. 

6. Reconhecimento da Formação Camaiú, consti-
tuída por arenitos e conglomerados intercalados 
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na base com tufos da Formação Pedro Sara, bem 
como de rochas basálticas e sedimentares que 
predominam em direção ao topo. Essa unidade 
possui os zircões mais jovens com idades de 
1746 e 1732 Ma.

7. Redefinição estratigráfica da Formação Vila 
do Carmo, composta por arenitos e pelitos, de 
ambiente deltaico, disposta estratigraficamente 
acima da Formação Camaiú.

8. As características da sequência vulcanossedi-
mentar representada pelas Formações Pedro 
Sara, Camaiú e Vila do Carmo tem ambiente 
geológico compatível com rifte, que deve ter sido 
formado em estágio de tectônica extensional 
relacionado ao contexto dos estágios tardios da 
evolução do Orógeno Juruena.

9. Determinação geocronológica do gabro intru-
sivo em rochas da Formação Vila do Carmo, no 
garimpo Eldorado do Juma, pelo método U-Pb 
em badeleíta (SHRIMP), resultou em uma idade 
de 1528 ± 4,8 Ma e confirmou seu posiciona-
mento estratigráfico como pertencente a Suíte 
Mata-matá.

10. Determinação geocronológica por U-Pb (LA-
-ICP-MS) em zircões detríticos de amostra de 
quartzo arenito da Formação Rio das Pombas 
(amostra SS-33) , mostrou uma população mais 
nova de zircões com idades jurássicas, o que 
levou a posicionar está formação nesse período. 
Esse resultado revela a presença de um ciclo de 
sedimentação mais jovem (< 161 Ma), até então 
sem registro na área.

Em relação aos recursos minerais da área:
11. As mineralizações primárias de ouro conhecidas 

são epigenéticas e estão encaixadas em rochas 
com idades de > ~1,86 Ga (Formação Abacaxis) 
até ~ 1,53 Ga (Suíte Mata-matá), visto que a 
maior parte delas está encaixada em rochas asso-
ciadas à sequência vulcanossedimentar repre-
sentada pelas formações Pedro Sara, Camaiú e 
Vila do Carmo.

12. As ocorrências de ouro detectadas neste trabalho 
possuem características compatíveis com uma 
origem magmática-hidrotermal, onde grande 
parte delas está associada a feições de silicifica-
ção e alterações hidrotermais que são típicos de 
sistemas epitermais de baixa sulfetação, como 
texturas drusiformes, microcristalinas, quartzo 
placoide (pseudomorfo de calcita) e em pente. 
Os principais minerais de alteração hidrotermal 
observados foram sericita, illita, carbonato, clo-
rita, feldspato (provável adulária) e hematita. 
Florencita foi identificada em uma amostra por 

análise de difração de raios-X, e localmente foi 
observado caolinita, ambas em testemunho de 
sondagem. Embora não tenha sido possível iden-
tificar os minerais de minério que hospedam o 
ouro, amostras de alguns garimpos mostraram 
valores de ouro mais elevados quando associadas 
com limonita (provável alteração de sulfetos) ou 
texturas de boxwork. O garimpo Eldorardo do 
Juma apresenta feições distintas da maioria dos 
demais garimpos estudados, no entanto,   suas 
caracerísticas de alteração hidrotermal também 
são compatíveis com os sistemas epitermais 
(GOULART; SILVA, 2019).

13. Grande parte das ocorrências está espacialmente 
associada a estruturas regionais de direção 
NE-SW e NW-SE com características de reolo-
gia rúptil a rúptil-dúctil. Essas estruturas estão 
associadas a zonas de sinal de aerogamaespec-
trometria acentuado de potássio em relação a 
urânio e tório, o que provavelmente é efeito de 
metassomatismo potássico.

14. Dois momentos geológicos são considerados os 
mais prováveis de terem sido responsáveis pela 
formação das mineralizações de ouro: i) no Esta-
teriano (≅ 1,75 Ga) durante a instalação de um 
rifte com vulcanismo bimodal associado, repre-
sentado pelas formações Pedro Sara, Camaiú 
e Vila do Carmo; ii) no Calimiano (≅ 1,55 Ga), 
durante evento extensional associado à ativi-
dade magmática de pluma representada pela 
Suíte Mata-matá. A confirmação de gabro da 
Suíte Mata-matá mineralizado na área indica a 
ocorrência de, ao menos, remobilização de mine-
ralização aurífera no Calimiano ou em momento 
mais recente. Há ainda registros na região de 
eventos deformacionais mesoproterozoicos, 
Faixa Roosevelt-Guariba (1,50-1,46 Ga) e Zona 
de Cisalhamento Buiuçu (1,32 Ga), cuja relação 
com as mineralizações é clara, no entanto, não se 
descarta a possibilidade desses eventos provoca-
rem retrabalhamento ou reativação de estruturas 
associadas às mineralizações.  

15. Foram identificadas duas novas ocorrências 
minerais: uma de bauxita (estação SS-14) em 
cobertura laterítica desenvolvida sobre rocha 
vulcânica do Grupo Colíder; e uma de fosfato 
(estação RE-42) em arenito glauconítico da For-
mação Juma, Grupo Alto Tapajós.

9.2. RECOMENDAÇÕES

1. Ao considerar a dificuldade de realização de 
mapeamento sistemático na escala 1:100.000, 
devido principalmente à cobertura vegetal e 
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dificuldades de acessos, se recomenda o levan-
tamento de seções geológicas focadas na inves-
tigação mais detalhada de: 
i) Apesar dos avanços obtidos com o mape-

amento e de dados de termocronologia 
(método Ar-Ar step heating) que caracte-
rizaram um importante evento deforma-
cional mesoproterozoico na região da faixa 
Guariba-Roosevelt, persistem dúvidas sobre 
natureza tectônica e evolução no tempo das 
estruturas regionais NE e NW no Distrito 
Aurífero Juma, que estão associadas com 
as mineralizações de ouro;

ii) observação de contato entre as unidades 
de embasamento (Granitos Chuim e Arraia 
e Formação Abacaxis) e as unidades vulca-
nossedimentares tardi-orosirianas a esta-
terianas (Grupo Colíder e formações Pedro 
Sara, Camaiú e Vila do Carmo).

iii) intrusões graníticas associadas à Suíte Iga-
rapé das Lontras no extremo sul da área.

2. Análise geocronológica da Formação Abacaxis, 
com relevância para a investigação de sua relação 
crono-estratigráfica com o Domínio Tapajós.

3. Ao considerar ao menos 3 sequências (vulcano) 
sedimentares bem preservadas na área (esta-
teriana, paleozoica e mesozoica), e que, com 
frequência apresentam similaridade litológica, 
aliadas a atuação da tectônica vertical e as difi-
culdades inerentes ao mapeamento na área, 

ressalta-se que os limites cartográficos entre elas 
ainda contêm uma significativa incerteza. Devido 
à relevância metalogenética da delimitação des-
sas sequências, se recomenda expressamente a 
realização de mais análises geocronológicas U-Pb 
de zircões detríticos nas unidades sedimentares 
da área e um estudo estrutural e estratigráfico 
mais detalhado.

4. Estudo detalhado das rochas máficas da área, por 
meio da cartografia, geoquímica e estudos isotó-
picos, para confirmar seu contexto geotectônico.

5. Investigação detalhada da metalogenia das mine-
ralizações auríferas, com vistas a identificação de 
minerais de minério, estudo de inclusões fluidas 
em veios mineralizados e análises isotópicas.

6. Ampliação da cartografia geológica 1:100.000 da 
área, junto com levantamentos de geoquímica 
prospectiva, com destaque para as folhas: i) Rio 
Acari (SB.21-Y-C-IV), onde ocorre com maior 
extensão o Grupo Colíder, e possivelmente 
rochas plutônicas associadas, os quais pos-
suem associação reconhecida com mineraliza-
ções auríferas na região norte do Mato Grosso; 
ii) Folha Tapera Piraquara (SB.21-Y-A-VI), onde 
considera-se possível a existência de janelas do 
embasamento nessa área, a exemplo das áreas 
onde afloram os Granitos Chuim e Arraia, com 
relevância para a investigação dos limites entre 
os Domínios Juruena e Tapajós, e com potencial 
para ocorrência de ouro.
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ANEXO 1 – PROCESSAMENTO DE DADOS GEOFÍSICOS



Magnetometria

O Campo Magnético Anômalo - CMA representa o 
campo magnético gerado pelas fontes magnéticas pre-
sentes na área de estudo, sem a influência do campo 
magnético terrestre. A anomalia magnética de um corpo 
finito invariavelmente contém elementos positivos e 
negativos gerados pela natureza dipolar do magnetismo. 
Uma operação de processamento comum é a Redução 
ao Polo, e envolve a conversão das anomalias em suas 
formas equivalentes no polo norte magnético (BARANOV; 
NAUDY, 1964). Esse processo geralmente simplifica as 
anomalias magnéticas, e transforma anomalias dipola-
res em monopolares. A área de estudo esta localizada 
em baixíssima latitude magnética (abaixo de 5º), o que 
impossibilita uma Redução ao Polo satisfatória do CMA 
(CORDANI; SHUKOWSKY, 2009; RAJAGOPALAN, 2003; 
WIJINS et al., 2005; FAIRHEAD; WILLIAMS, 2006; GETECH, 
2007).

As derivadas horizontais (Dx e Dy) mostram as varia-
ções horizontais do campo magnético anômalo e destaca 
quando há mudanças representativas do campo nas 
direções x (DX) e y (DY) (BLUM, 1999). A derivada verti-
cal (Dz) amplifica os comprimentos de onda curtos em 
detrimento dos longos, e é equivalente a observação de 
um gradiente vertical, que destaca as fontes magnéticas 
mais rasas (REEVES, 2005).

A Amplitude do Sinal Analí  tico – ASA (NABIGHIAN, 
1984), modificado para o termo equivalente, Gradiente 
Total – GT (LI, 2006) é obtida a partir das derivadas hori-
zontais e da derivada vertical (Equação 01).

GT = √(DX² + DY² + DZ²)                       (Equação 01)

O produto do GT é muito utilizado para mostrar as 
variações das fontes magnéticas presentes na área e, 
destaca melhor o posicionamento da fonte do corpo, 
bem como realça as bordas de corpos largos e o cen-
tro de corpos estreitos. É o produto usado para definir 
diferentes corpos em termos de alto ou baixo valor de 
intensidade do campo magnético e, portanto, neste 
produto as anomalias magnéticas se encontrão centra-
lizadas à fonte.

O espectro de potência dos dados aeromagneto-
métricos foi calculado e analisado, por meio do modelo 
de Spector & Grant (1970) apud Oliveira (2008), e deste 
modo foi possível obter uma estimativa da profundi-
dade do topo das anomalias magnéticas. Os valores 
espectrais do sinal mostram que existem três grupos 
de anomalias magnéticas que podem ser classificadas 
para melhor entendimento em: fontes profundas, fontes 
com profundidades médias e fontes rasas. Ao utilizar 
a relação (k=1/λ) entre o comprimento de onda (λ) e 
número de onda (k), sendo que o numero de onda (k) 

corresponde ao limite entre as fontes profundas (topos 
com profundidades conforme ajuste linear em torno 
de 7,44 Km) e, fontes com profundidade média (topos 
com profundidades conforme ajuste linear em torno de 
0,84 Km) se encontra K = 0,08 ciclos/km (λ = 12,50 km). 
O número de onda que corresponde ao limite entre as 
fontes com profundidade médias e as fontes rasas são 
0,51 ciclos/km (λ = 1,96 km, topo das fontes rasas em 
torno de 0,24 km).

Ao se considerar apenas a análise do Espectro de 
potência, o produto do GT, foi submetido ao filtro “passa-
-banda”, que compreende um fracionamento, que deixa 
passar valores baixos, altos ou intervalos de número de 
onda. A aplicação deste pode gerar o fenômeno de Gibb 
(anomalias anelares) (GEOSOFT 1994 apud BLUM, 1999).

O produto do GT cujas fontes foram limitadas a pro-
fundidade de 7,0 km à 0,84 km ressaltou as anomalias 
magnéticas geradas por fontes intermediárias. As ano-
malias magnéticas geradas pelas fontes mais profundas 
(>7 km) ressaltam estruturas mais regionais, relacionadas 
ao comportamento do campo magnético da crosta. 
As fontes mais rasas (<240 m), relacionadas ao campo 
magnético gerado pelas rochas próximas a superfície 
são representadas muito claramente no dado (GT) sem 
filtragem, o qual mostra que grande parte das anomalias 
compreende esta profundidade. Estes produtos foram 
utilizados para traçar os lineamentos magnéticos da 
área estudada.

Gamaespectrometria

Uma vez que os valores de concentração obtidos na 
gamaespectrometria são derivados de uma relação direta 
da intensidade de radiação captada, transformada em 
equivalentes de concentração por modelos matemáticos, 
estes valores geralmente são de uso qualitativo e reque-
rem certo processamento para eliminar inconsistências 
geoquímicas (por exemplo, concentrações negativas). 
Porém, em um trabalho onde a forma da curva é rele-
vante, é sensato optar pela preservação de parâmetros 
como o desvio padrão, sem manipulações estatísticas. 
De acordo com Minty et al. (1997) estas inconsistências 
podem ser provenientes da aquisição dos dados (erro 
instrumental ou de calibragem), bem como proveniente 
do pré-processamento que converte a quantidade de 
energia recebida para equivalentes em concentração. 
Os ajustes aplicados consistiram na análise histogrâmica 
individual, onde os valores negativos de concentração 
foram eliminados, por meio da soma de uma constante 
ou simplesmente em sua exclusão do banco de dados 
quando os mesmos são estatisticamente irrelevantes. 
Este procedimento permite a correção inicial do banco 
de dados antes do processamento principal com altera-
ções mínimas dos valores de desvio padrão e forma do 



histograma, aspectos importantes para este trabalho 
(Tabela 1.1).

Os mapas de radioelementos foram gerados a partir 
da interpolação do banco de dados, por meio do uso do 
método de Mínima Curvatura (BRIGGS, 1974), devido ao 
favorecimento das anomalias radiométricas ao longo da 
direção das linhas de voo (IAEA, 2003). Nos mapas pro-
venientes dos canais do Urânio, Potássio e derivados, foi 
utilizado filtragem por convolução móvel de parâmetro 
variável de acordo com o grau de ruído detectado. Os 
canais dos três radioelementos (Potássio, em %; Tório 
equivalente, em ppm e Urânio equivalente, em ppm) 
são a base de todo o processamento subsequente e, os 
produtos finais para análise consistiram, portanto, das 
imagens ternárias em falsa cor RGB (elaboradas a partir 
de uma combinação destes três), RGBxSRTM (combinação 
de dois grids, com atribuição de relevo a imagem terná-
ria), razões, parâmetro F e Potássio anômalo (SAUNDERS 
et al. 1993; PIRES, 1995). Uma forma eficiente de repre-
sentar a variação lateral dos três elementos em uma única 
figura são os mapas ternários de pseudo-cor RGB. Neste, 
a concentração de cada um dos três elementos é repre-
sentado pela variação de intensidade de cores, que ao 
serem combinadas geram cores secundárias indicativas 
da alta concentração em dois ou mais radioelementos. 
No âmbito deste trabalho os valores de K, Th e U estão 
representados respectivamente pelas cores vermelha, 
verde e azul, no mapa RGB.

O mapa combinado de dois grids (RGBxSRTM), per-
mite associar os domínios gamaespectrométricos à que-
bra de relevo topográfico, o que favorece a delimitação 
mais precisa dos contatos e contorno dos corpos geoló-
gicos. Em ambientes de elevado intemperismo químico 
como na Amazônia a dispersão dos radioelementos tem 
relação direta com o desnível topográfico e, por isso, os 
contatos podem parecer deslocados e os corpos geoló-
gicos com forma irregular (ameboide). 

Os mapas de concentração de Potássio, Tório e Urâ-
nio indicam a variação lateral de concentração destes 

elementos, obtida por meio de processamento que leva 
em consideração a intensidade de radiação recebida 
em um intervalo de frequência característico de cada 
um. A radiação recebida depende de variáveis como a 
concentração de radioelemento na fonte, a distância do 
sensor de detecção (altura de voo) e o grau de umidade 
da fonte (IEAE, 2003). Por sua vez, a concentração destes 
elementos na crosta varia de acordo com a natureza 
das rochas.

De acordo com Saunders et al. (1993), os valores 
ideais de K e U nas rochas são controlados por uma 
relação direta com a concentração de Tório nas mesmas. 
A partir disto, se pode obter valores de relativo enrique-
cimento nestes elementos, conhecidos como valores 
de Potássio anômalo e Urânio anômalo (SAUNDERS et 
al. 1993; PIRES, 1995). Estes mapas são boas ferramen-
tas para mapeamento de zonas hidrotermalizadas e, 
consequentemente, é um bom guia prospectivo para a 
identificação de alvos de mineralização associada a este 
fenômeno. O mapa do Potássio Anômalo é representado 
pela variação das cores azul (indicam valores negativos) 
e vermelha (indicam valores positivos). Devido às pro-
priedades físico-químicas, o Potássio é considerado um 
elemento extremamente móvel e bom marcador de 
regiões hidrotermalizadas, pois ao contrário dos demais 
radioelementos, este sempre estará em fase líquida na 
solução hidrotermal. Deste modo, Ostrovskiy (1973), ini-
cialmente estudou esta relação de migração hidrotermal, 
por meio do processamento que ficou conhecido como 
Fator F (ou Parâmetro F). Este mapa mostra a favorabi-
lidade de concentração de elementos móveis (K e eU) 
em razão do imóvel (eTh). 

Os mapas de razão de radioelementos são calcula-
dos, por meio da razão numérica em banco de dados 
da concentração dos mesmos. Estes mapas são úteis 
para mostrar enriquecimento relativo de um para outro 
e convencionalmente, os radioelementos móveis são 
colocados no numerador, enquanto os menos móveis 
são colocados no denominador.

Tabela 1.1 -  Sumário estatístico do banco de dados após a correção das inconsistências de concentraçã

Parâmetros estatísticos
Dados com inconsistências corrigidas

Potássio (K) Tório (eTh) Urânio (eU)

Amostra descartada (%) 0.12 0,10 0,01

Mínimo 0 0 0

Máximo 4,48 112,52 17,81

Média 0,46 16,56 1,37

Mediana 0,38 14,34 1,29

Desvio Padrão 0,30 10,49 0,61



ANEXO 2 – METODOLOGIA DAS ANÁLISES GEOCRONOLÓGICAS



1- As determinações realizadas no LA-MC-ICP-MS da 
UnB seguiram o procedimento apresentado por BUHN 
et al. (2009). Para a limpeza dos mounts foi utilizado 
banho com ácido nítrico diluído (3%), água Nanopure® 
em ultrassom e por último em acetona para extração 
de qualquer resíduo de umidade.

As análises isotópicas foram realizadas no LA-MC-
-ICP-MS Neptune (Thermo-Finnigan) acoplado ao Nd-YAG 
(λ=213nm) Laser Ablation System (New Wave Research, 
USA). A ablação dos grãos foi realizada em spots 30 m, 
com freqüência de 10 Hz e fluência de 0.19 a 1.02 J/cm2. 
O material pulverizado foi carreado por um fluxo de He 
(~0.40 L/min) e Ar (~0.90 L/min). Em todas as análises 
foi utilizado o padrão internacional GJ-1 para a correção 
da deriva do equipamento, assim como o fracionamento 
entre os isótopos de U e Pb. Para a verificação da acurácia 
foram realizadas análises nos padrão 91500. Os dados 
foram adquiridos em 40 ciclos de 1 segundo. O procedi-
mento de coleta   de dados seguiu a sequência de leitura: 
- 1 branco, 1 padrão, 4 amostras, 1 branco   e 1 padrão. 
Em cada leitura foram determinadas as intensidades 
das massas 202Hg, 204 (Pb+Hg), 206Pb, 207Pb, 208Pb e 238U.

A redução dos dados brutos, que inclui as correções 
para branco, deriva do equipamento e chumbo comum, 
foi realizada em planilha EXCEL, confeccionada no próprio 
laboratório. As idades foram calculadas, bem como os 
gráficos foram criados utilizando os recursos do ISOPLOT 
3.14 (LUDWIG, 2008).

2- No laboratório da USP, o mount é posicionado na 
câmara do laser (Photon-machines® - AnalyzerG2 – 193 
nm – Excimer Laser Ablation System) onde o gás He (6,0 
de pureza) transporta o material removido do cristal 
por um tubo de Teflon até o MC-ICP-MS (Thermo® - 
Neptune). A amostra é ionizada no plasma de argônio 
(6000 – 10000K). Os íons resultantes são introduzidos 
no espectrômetro de massa e separados por um setor 
magnético de alta resolução em função da sua razão 
massa/carga.

As condições operacionais para as análises são: fre-
quência de 6Hz, fluência de 9,98 H/cm², ablação durante 

~1 min e tamanho do spot de 32 µm. A configuração do 
MC-ICP-MS (Laser inductively coupled plasma multicollec-
tor mass spectrometry) é mista entre coletores Faraday 
e multiplicadores de íons (MIC), sendo calibrados para 
analisar isótopos de 238U, 206Pb, 208Pb nos Faradays e 
202Hg, 204Pb+204Hg e 207Pb nos MIC. A cada   50 min 
de análise são medidos: quatro brancos, quatro padrões 
sintéticos NIST-612 e cinco padrões GJ1, usados para 
todas as correções, um padrão Mud Tank realizado em 
uma amostra desconhecida, e doze medidas de amostra 
desconhecida, completando uma tabela. Os dados obti-
dos pelo MC-ICP-MS são reduzidos e corrigidos por um 
software caseiro desenvolvido por SIQUEIRA et al. (2014).

A concentração da badeleíta foi realizada na Superin-
tendência de Salvador da CPRM. Para isso,   a amostra foi 
cominuída e o material depositado na mesa concentra-
dora (do tipo Wilfley table). O concentrado de minerais 
pesados recuperado foi levado à lupa binocular, onde as 
badeleítas foram catadas manualmente. Os cristais sele-
cionados foram enviados para o GeoLab SHRIMP (USP), 
onde foram montados em pastilha epóxi, juntamente 
com fragmentos da badeleíta padrão Kovdor, de 375 Ma 
(RODIONOV et al, 2012). A pastilha foi desgastada até 
cerca de metade do grão, de forma a expor suas estru-
turas internas, e imageadas via catodoluminescência (CL) 
no Microscópio Eletrônico de Varredura do CPGeo/USP. 

Ainda em fase de teste, a composição isotópica dos 
pontos foi determinada na microssonda iônica SHRIMP 
IIe. O bracketing da razão 206Pb/238U foi executado com a 
utilização do padrão Kovdor e para a aferição da acurácia 
foi utilizado a badeleíta padrão Palaborwa (HEAMAN, 
2009). As condições de análises foram: tamanho do spot 
= 24 μm, 6 scans, dead time = 25ηs e source slit = 80μm. 
Para a redução dos dados foi utilizado o programa Squid 
1.06 (LUDWIG, 2002) e para os cálculos das idades e plo-
tagem dos pontos optou-se pelo programa Isoplot 4.15 
(LUDWIG, 2012). Como a metodologia analítica ainda está 
em fase de testes, a idade apresentada é considerada 
provisória, podendo haver no futuro pequena modifica-
ções no resultado final, em função de ajustes no método.



ANEXOS CAPÍTULO 4



 Razões (Corrigidas para 204Pb) Idades (Corrigidas para 204Pb)

Spot U Th/U 204Pb/206Pb 207Pb/206Pb 2s 207Pb/235U 2s 206Pb/238U 2s 208Pb/232Th 2s Rho 206Pb/238U 2s 207Pb/235U 2s 208Pb/232Th 2s 207Pb/206Pb 2s f206 Conc.
12I 200.75 0.71 0 0.113210 1.07 5.206 1.94 0.333500 1.62 0.100030 2.90 0.83 1855 26 1854 17 1927 53 1852 19 0.00 100.20
21I 146.82 1.30 0 0.113870 1.21 5.202 2.07 0.331330 1.68 0.094830 4.31 0.81 1845 27 1853 18 1831 58 1862 22 0.00 99.07
22I 629.11 0.70 0 0.114510 1.07 5.243 1.82 0.332100 1.47 0.108130 2.46 0.81 1849 24 1860 16 2075 48 1872 19 0.00 98.74
27I 185.80 2.20 0 0.115270 1.23 5.216 2.34 0.328200 1.99 0.095120 4.22 0.85 1830 32 1855 20 1837 56 1884 22 0.00 97.11
32I 178.41 1.04 0 0.113560 1.19 5.183 2.20 0.331000 1.85 0.087580 4.72 0.84 1843 30 1850 19 1697 61 1857 21 0.00 99.25
39I 355.55 1.25 0 0.113760 1.02 5.231 1.83 0.333530 1.52 0.092220 1.82 0.83 1855 25 1858 16 1783 31 1860 18 0.00 99.74
41I 181.83 1.27 0 0.113420 1.09 5.209 1.92 0.333060 1.58 0.093760 2.56 0.82 1853 25 1854 16 1811 45 1855 20 0.00 99.91
44I 127.56 2.86 0 0.114520 1.07 5.207 1.89 0.329770 1.55 0.094720 1.92 0.82 1837 25 1854 16 1829 34 1872 19 0.00 98.13
48I 126.47 0.97 0 0.113190 1.12 5.217 2.08 0.334280 1.75 0.099500 4.28 0.84 1859 28 1855 18 1917 60 1851 20 0.00 100.42

análises não utilizadas no cálculo da idade

08X 364.74 2.39 5013 0.120538 1.03 5.345 1.83 0.321610 1.51 0.080280 1.69 0.83 1798 24 1876 16 1561 25 1964 18 0.06 91.52
10X 114.15 2.19 0 0.121570 1.22 5.666 2.11 0.338040 1.73 0.102210 2.90 0.82 1877 28 1926 18 1967 54 1979 22 0.00 94.84
23X 136.24 2.30 0 0.118200 1.07 5.064 1.88 0.310700 1.54 0.093070 2.02 0.82 1744 24 1830 16 1799 35 1929 19 0.00 90.41
25X 435.58 0.50 1363 0.120843 1.08 5.361 1.86 0.321750 1.51 0.130720 1.96 0.81 1798 24 1879 16 2483 46 1969 19 0.22 91.34
31X 195.95 4.90 0 0.121300 1.06 5.962 1.83 0.356500 1.50 0.092410 1.77 0.82 1966 25 1970 16 1786 30 1975 19 0.00 99.50
37X 369.03 4.74 0 0.122130 1.11 5.995 2.12 0.355990 1.81 0.087980 2.41 0.85 1963 31 1975 19 1704 39 1988 20 0.00 98.77
40X 152.40 1.73 473 0.134141 1.43 7.369 2.19 0.398450 1.66 0.148140 1.93 0.76 2162 31 2157 20 2792 50 2153 25 0.65 100.42
42X 189.99 2.44 7427 0.122830 1.04 6.106 1.85 0.360520 1.53 0.097680 1.80 0.83 1985 26 1991 16 1884 32 1998 18 0.04 99.34
43X 191.25 0.74 0 0.119130 1.05 5.731 1.83 0.348900 1.50 0.119410 2.43 0.82 1929 25 1936 16 2280 52 1943 19 0.00 99.29
45X 219.84 0.95 1250 0.112955 1.12 4.976 1.92 0.255300 1.56 0.102890 2.12 0.81 1466 21 1629 16 1980 40 1847 20 0.23 79.34
46X 467.34 1.23 790 0.121463 1.31 5.784 2.04 0.345370 1.56 0.121720 2.81 0.77 1912 26 1944 18 2322 62 1978 23 0.38 96.69
47X 364.42 1.24 2921 0.113995 1.07 4.285 1.95 0.272650 1.63 0.097730 2.15 0.84 1554 23 1691 16 1885 39 1864 19 0.10 84.38
09D 1648.85 0.41 95 0.216783 2.95 5.412 4.74 0.181050 4.71 0.565000 2.17 0.78 1073 37 1887 41 9053 158 2957 48 2.98 36.28
11D 204.56 2.41 3052 0.118163 1.05 6.196 1.87 0.380310 1.55 0.095650 1.78 0.83 2078 28 2004 16 1846 31 1929 19 0.10 107.73
13D 774.63 0.25 0 0.162300 1.01 5.61 1.81 0.250860 1.50 0.592720 1.80 0.83 1443 19 1918 16 9408 135 2480 17 0.00 58.19
14D 420.75 1.87 0 0.211000 1.06 7.15 1.82 0.245790 1.48 0.174030 1.95 0.81 1417 19 2130 16 3243 58 2913 17 0.00 48.63
15D 414.12 1.09 972 0.120630 1.21 4.779 2.01 0.227220 1.61 0.108290 2.44 0.80 1320 19 1588 16 2078 48 1966 22 0.30 67.15
16D 612.94 0.51 376 0.132575 1.55 4.532 2.25 0.247930 1.63 0.186250 1.78 0.72 1428 21 1737 19 3452 56 2132 27 0.77 66.96
24D 1401.91 0.30 130 0.195061 2.48 5.515 4.61 0.205060 2.62 0.661770 1.64 0.73 1202 29 1903 31 ****** 132 2785 41 2.21 44.17
26D 359.08 0.70 0 0.151490 1.02 4.271 1.83 0.204490 1.52 0.209500 1.81 0.83 1199 17 1688 15 3845 64 2363 17 0.00 50.76
28D 237.85 1.15 352 0.137017 1.59 4.803 2.35 0.201310 1.74 0.124720 1.89 0.74 1182 19 1593 19 2376 42 2190 28 0.81 54.99
29D 585.77 0.65 0 0.133670 1.02 4.081 1.81 0.221440 1.49 0.156810 1.89 0.82 1289 17 1651 15 2944 52 2147 18 0.00 60.07
30D 1244.48 0.38 0 0.223770 1.01 5.016 1.80 0.162580 1.49 0.542790 1.63 0.83 971 13 1822 15 8764 116 3008 16 0.00 32.28
38D 1416.69 0.36 93 0.234274 2.78 5.132 4.95 0.158880 4.09 0.622240 1.63 0.83 951 36 1841 43 9779 126 3081 44 4.02 30.85

I = zircão magmático; X = xenocristal ou herança; D = alta discordância ou idade sem significado geológico; P = descartado por perda de chumbo radiogênico (alto f206c)

Anexo 4.2a – Dados analíticos (razões isotópicas e idades) de geocronologia obtidos por LA-ICP-MS para a amostra RE-14 (Granito Chuim).



Anexo 4.2b – Dados analíticos (razões isotópicas e idades) de geocronologia obtidos por LA-ICP-MS para a amostra PB-40 (Granito Arraia).

    Razões (Corrigidas para 204Pb)  Idades (Corrigidas para 204Pb)   

Spot U Th/U 204Pb/206Pb 207Pb/206Pb 2s 207Pb/235U 2s 206Pb/238U 2s 208Pb/232Th 2s Rho 206Pb/238U 2s 207Pb/235U 2s 208Pb/232Th 2s 207Pb/206Pb 2s f206 Conc.

138I 140 2.15 1394 0.112756 1.13 5.083 1.93 0.326970 1.57 0.086330 2.06 0.81 1824 25 1833 17 1674 33 1844 20 0.22 98.88

121I 167 1.79 0 0.112430 1.08 5.086 1.89 0.328060 1.55 0.090440 2.21 0.82 1829 25 1834 16 1750 37 1839 19 0.00 99.45

137I 77 1.63 0 0.112390 1.12 5.158 1.98 0.332840 1.63 0.095590 2.62 0.82 1852 26 1846 17 1845 46 1838 20 0.00 100.75

análises não utilizadas no cálculo da idade

125X 180 2.53 1414 0.114087 1.22 5.098 2.10 0.324070 1.71 0.091440 2.52 0.81 1810 27 1836 18 1769 43 1866 22 0.21 97.00

147X 149 2.12 0 0.116830 1.09 5.526 1.88 0.343030 1.53 0.098960 2.12 0.82 1901 25 1905 16 1907 39 1908 20 0.00 99.63

145X 106 1.57 0 0.121270 1.35 5.974 2.34 0.357270 1.91 0.114840 4.95 0.82 1969 33 1972 21 2197 82 1975 24 0.00 99.71

136X 267 0.57 0 0.129950 1.07 6.896 2.03 0.384900 1.73 0.093290 4.99 0.85 2099 31 2098 18 1803 69 2097 19 0.00 100.09

128X 539 0.79 1195 0.124641 1.12 6.375 1.83 0.370930 1.45 0.139680 2.02 0.79 2034 25 2029 16 2643 50 2024 20 0.26 100.50

124D 491 2.91 0 0.240000 1.10 7.135 2.03 0.215620 1.71 0.127440 2.26 0.84 1259 20 2128 18 2424 52 3120 17 0.00 40.34

142D 818 1.36 0 0.255200 1.01 8.323 1.80 0.236540 1.50 0.281680 1.60 0.83 1369 18 2267 16 5016 71 3217 16 0.00 42.54

129D 617 1.04 0 0.206490 1.03 6.174 1.78 0.216870 1.46 0.248580 1.74 0.82 1265 17 2001 16 4487 70 2878 17 0.00 44.96

139D 249 0.81 147 0.173991 2.51 4.740 4.57 0.197570 2.54 0.237430 2.50 0.71 1162 27 1774 30 4306 97 2596 42 1.94 44.76

126D 278 1.25 376 0.116678 1.68 2.704 2.51 0.168110 1.86 0.084520 2.15 0.74 1002 17 1330 19 1640 34 1906 30 0.75 52.56

148D 225 0.79 319 0.142256 1.67 4.998 2.42 0.254820 1.75 0.186760 2.18 0.72 1463 23 1819 21 3461 69 2255 29 0.92 64.90

107D 230 0.77 1112 0.134906 1.11 4.555 1.90 0.244870 1.53 0.133540 2.13 0.81 1412 19 1741 16 2534 51 2163 19 0.26 65.28

109D 183 1.87 455 0.129396 1.45 4.396 2.18 0.246370 1.63 0.111580 1.90 0.75 1420 21 1712 18 2138 38 2090 26 0.64 67.94

110D 559 0.55 643 0.126237 1.25 4.211 1.98 0.241930 1.53 0.135440 1.88 0.77 1397 19 1676 16 2567 45 2046 22 0.45 68.26

111D 194 1.31 782 0.135032 1.20 4.804 1.96 0.258030 1.55 0.122650 1.99 0.79 1480 21 1786 17 2338 44 2164 21 0.37 68.37

106D 267 2.43 0 0.183220 1.08 8.359 1.93 0.330870 1.60 0.162730 2.18 0.83 1843 26 2271 18 3047 62 2682 18 0.00 68.70

141D 153 1.29 242 0.144241 2.00 5.748 2.67 0.289010 1.77 0.143740 2.00 0.66 1637 26 1939 23 2715 51 2279 34 1.22 71.82

116D 297 1.23 710 0.126426 1.23 4.561 1.96 0.261680 1.52 0.117030 1.88 0.78 1498 20 1742 16 2237 40 2049 22 0.41 74.14

122D 764 1.50 0 0.154100 1.01 6.673 1.80 0.314070 1.50 0.159960 1.61 0.83 1761 23 2069 16 2999 45 2392 17 0.00 74.61

113D 276 1.48 0 0.144260 1.03 6.63 1.85 0.333470 1.53 0.142780 1.86 0.83 1855 25 2064 16 2698 47 2279 18 0.00 81.40

149D 497 1.12 0 0.140970 1.01 6.405 1.81 0.329550 1.50 0.147840 1.69 0.83 1836 24 2033 16 2787 44 2239 18 0.00 82.00

127D 365 1.94 305 0.152365 1.69 7.647 2.33 0.364000 1.61 0.147520 1.67 0.69 2001 28 2190 21 2781 43 2373 29 1.02 84.34

108D 286 1.88 4010 0.124597 1.04 5.233 1.83 0.304630 1.50 0.098780 1.78 0.82 1714 23 1858 16 1904 32 2023 18 0.07 84.73

140D 122 1.76 0 0.118140 1.07 4.700 1.91 0.288550 1.58 0.091470 2.12 0.83 1634 23 1767 16 1769 36 1928 19 0.00 84.75

144D 394 4.34 921 0.114549 1.23 4.652 2.16 0.294550 1.78 0.087590 2.24 0.82 1664 26 1759 18 1697 37 1873 22 0.32 88.86

123D 428 0.78 577 0.122469 1.39 5.430 2.29 0.321570 1.81 0.132030 2.97 0.79 1797 29 1890 20 2507 70 1993 25 0.52 90.21

114D 211 2.46 0 0.119900 1.04 5.316 1.84 0.321550 1.52 0.094590 1.80 0.82 1797 24 1871 16 1827 31 1955 19 0.00 91.95

146D 341 0.63 0 0.118000 1.14 5.261 1.94 0.323330 1.57 0.110830 4.43 0.81 1806 25 1862 17 2125 69 1926 20 0.00 94.76

112P 419 0.59 70 0.266381 4.25 7.49 5.37 0.203850 4.28 0.567990 1.77 0.80 1196 47 2171 49 9091 130 3285 51 4.09 36.41

143P 178 0.74 104 0.214461 2.87 8.557 4.81 0.289390 2.50 0.440060 2.40 0.66 1638 36 2292 35 7371 148 2940 46 2.84 55.74

115P 519 0.80 111 0.207586 2.79 8.667 4.66 0.302820 2.36 0.422930 1.88 0.65 1705 35 2304 34 7129 113 2887 45 2.68 59.07

I = zircão magmático; X = xenocristal ou herança; D = alta discordância ou idade sem significado geológico; P = descartado por perda de chumbo radiogênico (alto f206c)



Anexo 4.3a – Dados analíticos (razões isotópicas e idades) de geocronologia obtidos por SHRIMP para a amostra TL-144 (Grupo Colíder).

Spot U Th/U Razões corrigidas para 204Pb      Idades corrigidas para 204Pb      

   208Pb/232Th 2s 207Pb/206Pb 2s 207Pb/235U 2s 206Pb/238U 2s Err corr 207Pb/206Pb 2s 206Pb/238U 2s 208Pb/232Th 2s f206 Disc

TL144-1.1I 176 0.58 0.088 2.1 0.107 0.58 4.6 1.1 0.32 0.89 0.84 1745 ±11 1768 ±14 1669 ±22 0.14 -2

TL144-2.1I 118 0.51 0.100 2.6 0.111 0.59 5.0 1.1 0.33 0.94 0.85 1815 ±11 1838 ±15 1875 ±27 -- -1

TL144-4.1I 127 0.49 0.092 4.1 0.112 0.96 5.0 1.3 0.32 0.93 0.70 1827 ±17 1808 ±15 1825 ±26 -- +1

TL144-5.1I 129 0.72 0.095 2.0 0.112 0.58 5.1 1.1 0.33 0.93 0.85 1831 ±10 1845 ±15 1809 ±24 -- -1

TL144-6.1I 129 0.62 0.094 2.5 0.109 0.94 4.9 1.3 0.32 0.93 0.70 1784 ±17 1803 ±15 1785 ±24 -- -1

TL144-8.1I 537 0.74 0.094 1.4 0.109 0.28 4.9 0.9 0.32 0.80 0.94 1783 ±5 1808 ±13 1782 ±16 -- -2

TL144-9.1I 140 0.68 0.097 2.1 0.112 0.60 5.1 1.1 0.33 0.91 0.84 1832 ±11 1838 ±15 1868 ±27 -- -0

TL144-10.1I 165 0.52 0.092 2.3 0.109 0.52 4.9 1.0 0.32 0.90 0.86 1787 ±10 1800 ±14 1754 ±23 0.07 -1

TL144-11.1I 115 0.59 0.098 2.4 0.110 0.60 5.0 1.1 0.33 0.96 0.85 1803 ±11 1835 ±15 1835 ±26 -- -2

TL144-12.1I 142 0.62 0.100 2.9 0.111 0.52 5.1 1.1 0.33 0.92 0.87 1823 ±9 1846 ±15 1880 ±43 -- -1

TL144-4.1D 168 103 0.108 2.2 0.112 0.55 5.3 1.1 0.34 0.90 0.85 1837 ±10 1908 ±16 1932 ±25 -- -5

TL144-7.1D 187 99 0.106 2.2 0.111 0.48 5.2 1.0 0.34 0.89 0.88 1817 ±9 1873 ±15 1911 ±24 -- -4

TL144-14.1D 202 114 0.110 2.1 0.111 0.52 5.2 1.0 0.34 0.88 0.86 1811 ±9 1880 ±15 1957 ±24 -- -5

I = zircão magmático; D = alta discordância ou idade sem significado geológico.



Anexo 4.3b – Dados analíticos (razões isotópicas e idades) de geocronologia obtidos por LA-ICP-MS para a amostra SS-12 (Grupo Colíder).

Spot U Th/U Razões corrigidas para 204Pb  Idades corrigidas para 204Pb   

   208Pb/232Th 2s 207Pb/206Pb 2s 207Pb/235U 2s 206Pb/238U 2s Rho 207Pb/206Pb 2s 206Pb/238U 2s 207Pb/235U 2s 208Pb/232Th 2s f206(%) Conc

46I 96.8 0.91 0.08944 1.88 0.10784 1.10 4.670 1.77 0.31407 1.38 0.78 1763 20 1761 21 1762 15 1731 31 0.13 99.85

47I 148.5 1.31 0.08748 1.67 0.10889 1.06 4.773 1.76 0.31794 1.41 0.80 1781 19 1780 22 1780 15 1695 27 0.00 99.93

48I 76.1 0.95 0.09390 2.04 0.10913 1.10 4.809 1.84 0.31961 1.48 0.80 1785 20 1788 23 1786 16 1814 36 0.00 100.16

49I 115.7 0.99 0.08988 2.56 0.10838 1.21 4.722 2.00 0.31602 1.59 0.80 1772 22 1770 25 1771 17 1740 43 0.00 99.88

50I 230.2 1.26 0.08770 1.46 0.10958 1.02 4.844 1.68 0.32060 1.33 0.79 1792 19 1793 21 1793 14 1699 24 0.00 100.01

51I 120.8 0.92 0.08811 1.66 0.10905 1.05 4.785 1.71 0.31827 1.36 0.79 1784 19 1781 21 1782 14 1707 27 0.00 99.87

52I 150.6 1.22 0.08959 1.61 0.10993 1.06 4.903 1.69 0.32349 1.32 0.78 1798 19 1807 21 1803 14 1734 27 0.00 100.47

53I 38.9 1.12 0.09696 4.67 0.10948 1.54 4.819 2.54 0.31924 2.02 0.79 1791 28 1786 32 1788 22 1870 66 0.00 99.73

58I 91.2 0.78 0.09380 2.15 0.11046 1.10 4.946 1.84 0.32478 1.48 0.80 1807 20 1813 23 1810 16 1812 37 0.00 100.33

59I 375.6 1.25 0.08412 1.83 0.10699 1.10 4.562 1.70 0.30926 1.30 0.76 1749 20 1737 20 1742 14 1633 29 0.00 99.33

60I 135.5 1.19 0.08575 1.66 0.10792 1.07 4.675 1.71 0.31418 1.34 0.78 1765 19 1761 21 1763 14 1663 27 0.00 99.81

62I 98.3 1.46 0.08823 2.70 0.10981 1.29 4.876 2.16 0.32202 1.73 0.80 1796 24 1800 27 1798 18 1709 44 0.00 100.19

63I 106.4 0.99 0.09383 1.77 0.10923 1.07 4.803 1.73 0.31889 1.36 0.79 1787 20 1784 21 1785 15 1813 31 0.00 99.87

64I 97.9 2.29 0.08677 1.71 0.10822 1.10 4.704 1.82 0.31524 1.45 0.80 1770 20 1766 22 1768 15 1682 27 0.00 99.82

65I 84.6 1.42 0.08673 1.73 0.10918 1.08 4.811 1.76 0.31956 1.39 0.79 1786 20 1788 22 1787 15 1681 28 0.00 100.10

66I 96.3 1.94 0.08810 1.57 0.10872 1.06 4.778 1.74 0.31877 1.38 0.79 1778 19 1784 22 1781 15 1707 26 0.00 100.32

67I 51.9 1.38 0.09706 1.88 0.11264 1.10 5.282 1.83 0.34013 1.46 0.80 1842 20 1887 24 1866 16 1872 33 0.00 102.43

68I 152.7 1.33 0.08076 4.09 0.10681 2.30 4.586 4.17 0.31140 2.19 0.69 1746 42 1748 34 1747 27 1570 62 0.86 100.11

69I 97.2 1.42 0.09435 4.54 0.11061 1.52 4.944 2.55 0.32418 2.05 0.80 1809 28 1810 32 1810 22 1822 62 0.00 100.04

74I 85.1 1.47 0.09118 1.65 0.11051 1.06 5.009 1.75 0.32872 1.39 0.80 1808 19 1832 22 1821 15 1764 28 0.00 101.35

75I 96.3 1.00 0.09290 1.94 0.11125 1.10 5.079 1.78 0.33112 1.40 0.79 1820 20 1844 23 1833 15 1796 33 0.00 101.31

76I 92.4 1.19 0.09399 2.17 0.11028 1.16 4.965 1.94 0.32655 1.56 0.80 1804 21 1822 25 1813 17 1816 38 0.11 100.98

77I 110.6 1.16 0.09151 2.43 0.11017 1.19 4.931 2.00 0.32462 1.61 0.81 1802 22 1812 26 1808 17 1770 41 0.00 100.56

78I 81.9 0.92 0.09423 1.93 0.11165 1.08 5.123 1.79 0.33278 1.42 0.80 1826 20 1852 23 1840 15 1820 34 0.00 101.39

79I 122.8 1.27 0.09021 1.82 0.10904 1.08 4.793 1.76 0.31880 1.39 0.79 1783 20 1784 22 1784 15 1746 30 0.00 100.02

80I 77.4 1.60 0.08897 1.73 0.10970 1.08 4.872 1.79 0.32212 1.43 0.80 1794 20 1800 22 1797 15 1723 28 0.00 100.31

81I 105.7 1.06 0.08806 1.84 0.10855 1.07 4.740 1.78 0.31673 1.42 0.80 1775 20 1774 22 1774 15 1706 30 0.00 99.92

82I 81.4 1.02 0.09460 2.05 0.10978 1.10 4.860 1.86 0.32107 1.50 0.80 1796 20 1795 23 1795 16 1827 36 0.00 99.96

83I 84.2 0.89 0.08687 2.65 0.10631 1.21 4.472 1.97 0.30512 1.55 0.79 1737 22 1717 23 1726 16 1684 43 0.00 98.82

I = zircão magmático



Anexo 4.5a – Dados analíticos (razões isotópicas e idades) de geocronologia obtidos por LA-ICP-MS para a amostra RE-13b (Formação Pedro Sara). Continua abaixo.

    Razões (Corrigidas para 204Pb)  Idades (Corrigidas para 204Pb)   
Spot U Th/U 204Pb/206Pb 207Pb/206Pb 2s 207Pb/235U 2s 206Pb/238U 2s 208Pb/232Th 2s Rho 206Pb/238U 2s 207Pb/235U 2s 208Pb/232Th 2s 207Pb/206Pb 2s f206 Conc.
183I 70.47 2.00 0 0.108470 1.17 4.777 2.05 0.252520 1.68 0.065050 2.74 0.82 1451 22 1588 17 1274 34 1774 21 0.00 81.82
161I 70.08 1.53 0 0.108680 1.22 4.43 2.11 0.295660 1.72 0.034140 8.55 0.82 1670 25 1718 18 679 57 1777 22 0.00 94.94
162I 68.82 2.06 0 0.107286 2.20 4.505 2.90 0.304570 1.88 0.085210 2.77 0.65 1714 28 1732 24 1653 44 1754 40 1.00 97.73
172I 84.98 2.15 0 0.107460 1.53 4.326 2.78 0.292000 2.32 0.072790 4.59 0.84 1652 34 1698 23 1420 63 1757 28 0.00 94.01
174I 80.29 4.28 2854 0.109108 1.34 4.942 2.29 0.262030 1.86 0.042660 4.42 0.81 1500 25 1622 19 844 28 1785 24 0.10 84.07
175I 89.08 4.57 0 0.106890 1.26 4.873 2.28 0.262820 1.89 0.038900 2.88 0.83 1504 25 1608 19 771 22 1747 23 0.00 86.10
177I 87.62 4.61 0 0.106900 1.13 4.469 2.00 0.235340 1.65 0.050050 2.04 0.82 1362 20 1520 16 987 20 1747 21 0.00 77.98
182I 90.25 1.56 0 0.107050 1.12 4.347 2.02 0.294510 1.68 0.084390 2.70 0.83 1664 25 1702 17 1638 42 1750 21 0.00 95.10
184I 131.55 1.91 0 0.107410 1.07 4.044 1.90 0.273070 1.57 0.067340 2.14 0.83 1556 22 1643 16 1317 27 1756 20 0.00 88.63
185I 84.53 2.99 0 0.107340 1.28 4.840 2.27 0.259480 1.87 0.048370 4.18 0.83 1487 25 1601 18 955 30 1755 23 0.00 84.75
191I 71.26 2.23 0 0.107400 1.14 4.507 2.01 0.304330 1.66 0.087150 2.41 0.82 1713 25 1732 17 1689 39 1756 21 0.00 97.55
201I 66.34 2.36 0 0.108930 1.17 4.169 2.05 0.277550 1.69 0.076120 2.52 0.82 1579 24 1668 17 1483 36 1782 21 0.00 88.63
202I 114.56 1.91 0 0.106580 1.12 4.305 1.93 0.292970 1.58 0.098870 2.27 0.82 1656 23 1694 16 1906 41 1742 20 0.00 95.10
154I 70.53 1.90 0 0.106420 1.30 4.527 2.30 0.308530 1.90 0.087200 4.49 0.83 1733 29 1736 19 1690 56 1739 24 0.00 99.68
155I 115.85 4.14 0 0.104930 1.15 4.413 2.12 0.305040 1.78 0.080540 2.38 0.84 1716 27 1715 18 1566 36 1713 21 0.00 100.18
157I 58.42 1.42 0 0.105380 1.49 4.388 2.65 0.302020 2.19 0.081640 5.54 0.83 1701 33 1710 22 1586 84 1721 27 0.00 98.86
158I 64.90 1.91 1424 0.107015 1.28 4.610 2.24 0.312410 1.84 0.086870 4.11 0.82 1753 28 1751 19 1684 50 1749 23 0.21 100.19
159I 57.58 1.80 1049 0.105648 1.27 4.466 2.13 0.306590 1.71 0.082780 2.83 0.80 1724 26 1725 18 1608 44 1726 23 0.28 99.90
160I 50.97 1.79 0 0.107560 1.23 4.64 2.14 0.312830 1.75 0.092640 4.13 0.82 1755 27 1756 18 1791 54 1758 22 0.00 99.78
163I 77.50 1.82 0 0.104720 1.17 4.399 2.10 0.304690 1.75 0.083270 2.86 0.83 1715 26 1712 18 1617 44 1709 21 0.00 100.30
168I 42.98 1.49 2622 0.105849 1.53 4.511 2.73 0.309060 2.27 0.086290 5.45 0.83 1736 35 1733 23 1673 87 1729 28 0.11 100.40
169I 75.85 1.70 0 0.105360 1.28 4.483 2.34 0.308610 1.96 0.088190 4.58 0.84 1734 30 1728 20 1708 59 1721 24 0.00 100.77
170I 66.31 2.16 0 0.106580 1.44 4.529 2.63 0.308190 2.20 0.083200 4.11 0.84 1732 33 1736 22 1615 64 1742 26 0.00 99.43
171I 92.72 2.97 0 0.106450 1.40 4.482 2.54 0.305390 2.12 0.067610 4.61 0.83 1718 32 1728 21 1322 46 1739 26 0.00 98.76
176I 64.62 1.71 0 0.106980 1.48 4.538 2.69 0.307680 2.25 0.087750 4.65 0.84 1729 34 1738 23 1700 76 1749 27 0.00 98.90
187I 106.98 2.16 0 0.106660 1.20 4.536 2.21 0.308440 1.85 0.084330 2.89 0.84 1733 28 1738 19 1637 45 1743 22 0.00 99.42
188I 74.61 1.85 0 0.105550 1.17 4.399 2.11 0.302240 1.75 0.092960 2.75 0.83 1702 26 1712 18 1797 47 1724 21 0.00 98.75
189I 71.65 1.95 0 0.105540 1.19 4.494 2.13 0.308840 1.76 0.086600 2.86 0.83 1735 27 1730 18 1679 46 1724 22 0.00 100.65
190I 41.06 1.25 0 0.105860 1.86 4.485 4.25 0.307270 2.66 0.106290 7.11 0.82 1727 40 1728 27 2042 138 1729 34 0.00 99.88
197I 69.93 1.70 0 0.105650 1.14 4.408 2.03 0.302590 1.68 0.088290 2.67 0.83 1704 25 1714 17 1710 44 1726 21 0.00 98.75
198I 80.32 2.15 0 0.105000 1.20 4.400 2.18 0.303950 1.82 0.086770 2.84 0.83 1711 27 1712 18 1682 46 1714 22 0.00 99.80
199I 48.97 1.54 980 0.106643 1.32 4.610 2.20 0.313520 1.77 0.091760 4.23 0.80 1758 27 1751 19 1774 55 1743 24 0.31 100.87
205I 78.72 1.57 265 0.108410 1.40 4.637 2.59 0.310240 2.18 0.087470 4.50 0.84 1742 33 1756 22 1695 73 1773 26 0.00 98.25

análises não utilizadas no cálculo da idade
156D 112.71 2.24 433 0.116552 1.75 4.819 2.68 0.299840 2.03 0.087650 4.22 0.76 1691 30 1788 23 1698 52 1904 31 0.69 88.79
173D 87.04 4.82 0 0.128290 1.14 4.929 2.05 0.222120 1.70 0.040520 2.47 0.83 1293 20 1620 17 803 19 2075 20 0.00 62.33
186D 54.66 1.48 0 0.114070 1.16 4.772 2.07 0.303440 1.72 0.088880 4.26 0.83 1708 26 1780 18 1721 54 1865 21 0.00 91.59
196D 79.47 4.64 2152 0.126550 1.48 4.836 2.53 0.219850 2.05 0.054470 4.12 0.81 1281 24 1600 21 1072 33 2051 26 0.13 62.47
200D 131.32 5.06 0 0.102450 1.21 4.356 2.06 0.237600 1.67 0.053050 2.30 0.81 1374 21 1494 16 1045 23 1669 22 0.00 82.34
203D 71.39 1.60 572 0.110520 1.14 4.440 2.01 0.291340 1.66 0.086080 2.79 0.82 1648 24 1720 17 1669 45 1808 21 0.00 91.16
204P 28.63 1.20 237 0.091709 4.09 4.138 4.86 0.248140 2.31 0.079250 6.23 0.60 1429 30 1442 30 1542 93 1461 59 1.23 97.78

I = zircão magmático; D = alta discordância ou idade sem significado geológico; P = descartado por perda de chumbo radiogênico (alto f206c)



    Razões (Corrigidas para 204Pb)  Idades (Corrigidas para 204Pb)   
Spot U Th/U 204Pb/206Pb 207Pb/206Pb 2s 207Pb/235U 2s 206Pb/238U 2s 208Pb/232Th 2s Rho 206Pb/238U 2s 207Pb/235U 2s 208Pb/232Th 2s 207Pb/206Pb 2s f206 Conc.
183I 70.47 2.00 0 0.108470 1.17 4.777 2.05 0.252520 1.68 0.065050 2.74 0.82 1451 22 1588 17 1274 34 1774 21 0.00 81.82
161I 70.08 1.53 0 0.108680 1.22 4.43 2.11 0.295660 1.72 0.034140 8.55 0.82 1670 25 1718 18 679 57 1777 22 0.00 94.94
162I 68.82 2.06 0 0.107286 2.20 4.505 2.90 0.304570 1.88 0.085210 2.77 0.65 1714 28 1732 24 1653 44 1754 40 1.00 97.73
172I 84.98 2.15 0 0.107460 1.53 4.326 2.78 0.292000 2.32 0.072790 4.59 0.84 1652 34 1698 23 1420 63 1757 28 0.00 94.01
174I 80.29 4.28 2854 0.109108 1.34 4.942 2.29 0.262030 1.86 0.042660 4.42 0.81 1500 25 1622 19 844 28 1785 24 0.10 84.07
175I 89.08 4.57 0 0.106890 1.26 4.873 2.28 0.262820 1.89 0.038900 2.88 0.83 1504 25 1608 19 771 22 1747 23 0.00 86.10
177I 87.62 4.61 0 0.106900 1.13 4.469 2.00 0.235340 1.65 0.050050 2.04 0.82 1362 20 1520 16 987 20 1747 21 0.00 77.98
182I 90.25 1.56 0 0.107050 1.12 4.347 2.02 0.294510 1.68 0.084390 2.70 0.83 1664 25 1702 17 1638 42 1750 21 0.00 95.10
184I 131.55 1.91 0 0.107410 1.07 4.044 1.90 0.273070 1.57 0.067340 2.14 0.83 1556 22 1643 16 1317 27 1756 20 0.00 88.63
185I 84.53 2.99 0 0.107340 1.28 4.840 2.27 0.259480 1.87 0.048370 4.18 0.83 1487 25 1601 18 955 30 1755 23 0.00 84.75
191I 71.26 2.23 0 0.107400 1.14 4.507 2.01 0.304330 1.66 0.087150 2.41 0.82 1713 25 1732 17 1689 39 1756 21 0.00 97.55
201I 66.34 2.36 0 0.108930 1.17 4.169 2.05 0.277550 1.69 0.076120 2.52 0.82 1579 24 1668 17 1483 36 1782 21 0.00 88.63
202I 114.56 1.91 0 0.106580 1.12 4.305 1.93 0.292970 1.58 0.098870 2.27 0.82 1656 23 1694 16 1906 41 1742 20 0.00 95.10
154I 70.53 1.90 0 0.106420 1.30 4.527 2.30 0.308530 1.90 0.087200 4.49 0.83 1733 29 1736 19 1690 56 1739 24 0.00 99.68
155I 115.85 4.14 0 0.104930 1.15 4.413 2.12 0.305040 1.78 0.080540 2.38 0.84 1716 27 1715 18 1566 36 1713 21 0.00 100.18
157I 58.42 1.42 0 0.105380 1.49 4.388 2.65 0.302020 2.19 0.081640 5.54 0.83 1701 33 1710 22 1586 84 1721 27 0.00 98.86
158I 64.90 1.91 1424 0.107015 1.28 4.610 2.24 0.312410 1.84 0.086870 4.11 0.82 1753 28 1751 19 1684 50 1749 23 0.21 100.19
159I 57.58 1.80 1049 0.105648 1.27 4.466 2.13 0.306590 1.71 0.082780 2.83 0.80 1724 26 1725 18 1608 44 1726 23 0.28 99.90
160I 50.97 1.79 0 0.107560 1.23 4.64 2.14 0.312830 1.75 0.092640 4.13 0.82 1755 27 1756 18 1791 54 1758 22 0.00 99.78
163I 77.50 1.82 0 0.104720 1.17 4.399 2.10 0.304690 1.75 0.083270 2.86 0.83 1715 26 1712 18 1617 44 1709 21 0.00 100.30
168I 42.98 1.49 2622 0.105849 1.53 4.511 2.73 0.309060 2.27 0.086290 5.45 0.83 1736 35 1733 23 1673 87 1729 28 0.11 100.40
169I 75.85 1.70 0 0.105360 1.28 4.483 2.34 0.308610 1.96 0.088190 4.58 0.84 1734 30 1728 20 1708 59 1721 24 0.00 100.77
170I 66.31 2.16 0 0.106580 1.44 4.529 2.63 0.308190 2.20 0.083200 4.11 0.84 1732 33 1736 22 1615 64 1742 26 0.00 99.43
171I 92.72 2.97 0 0.106450 1.40 4.482 2.54 0.305390 2.12 0.067610 4.61 0.83 1718 32 1728 21 1322 46 1739 26 0.00 98.76
176I 64.62 1.71 0 0.106980 1.48 4.538 2.69 0.307680 2.25 0.087750 4.65 0.84 1729 34 1738 23 1700 76 1749 27 0.00 98.90
187I 106.98 2.16 0 0.106660 1.20 4.536 2.21 0.308440 1.85 0.084330 2.89 0.84 1733 28 1738 19 1637 45 1743 22 0.00 99.42
188I 74.61 1.85 0 0.105550 1.17 4.399 2.11 0.302240 1.75 0.092960 2.75 0.83 1702 26 1712 18 1797 47 1724 21 0.00 98.75
189I 71.65 1.95 0 0.105540 1.19 4.494 2.13 0.308840 1.76 0.086600 2.86 0.83 1735 27 1730 18 1679 46 1724 22 0.00 100.65
190I 41.06 1.25 0 0.105860 1.86 4.485 4.25 0.307270 2.66 0.106290 7.11 0.82 1727 40 1728 27 2042 138 1729 34 0.00 99.88
197I 69.93 1.70 0 0.105650 1.14 4.408 2.03 0.302590 1.68 0.088290 2.67 0.83 1704 25 1714 17 1710 44 1726 21 0.00 98.75
198I 80.32 2.15 0 0.105000 1.20 4.400 2.18 0.303950 1.82 0.086770 2.84 0.83 1711 27 1712 18 1682 46 1714 22 0.00 99.80
199I 48.97 1.54 980 0.106643 1.32 4.610 2.20 0.313520 1.77 0.091760 4.23 0.80 1758 27 1751 19 1774 55 1743 24 0.31 100.87
205I 78.72 1.57 265 0.108410 1.40 4.637 2.59 0.310240 2.18 0.087470 4.50 0.84 1742 33 1756 22 1695 73 1773 26 0.00 98.25

análises não utilizadas no cálculo da idade
156D 112.71 2.24 433 0.116552 1.75 4.819 2.68 0.299840 2.03 0.087650 4.22 0.76 1691 30 1788 23 1698 52 1904 31 0.69 88.79
173D 87.04 4.82 0 0.128290 1.14 4.929 2.05 0.222120 1.70 0.040520 2.47 0.83 1293 20 1620 17 803 19 2075 20 0.00 62.33
186D 54.66 1.48 0 0.114070 1.16 4.772 2.07 0.303440 1.72 0.088880 4.26 0.83 1708 26 1780 18 1721 54 1865 21 0.00 91.59
196D 79.47 4.64 2152 0.126550 1.48 4.836 2.53 0.219850 2.05 0.054470 4.12 0.81 1281 24 1600 21 1072 33 2051 26 0.13 62.47
200D 131.32 5.06 0 0.102450 1.21 4.356 2.06 0.237600 1.67 0.053050 2.30 0.81 1374 21 1494 16 1045 23 1669 22 0.00 82.34
203D 71.39 1.60 572 0.110520 1.14 4.440 2.01 0.291340 1.66 0.086080 2.79 0.82 1648 24 1720 17 1669 45 1808 21 0.00 91.16
204P 28.63 1.20 237 0.091709 4.09 4.138 4.86 0.248140 2.31 0.079250 6.23 0.60 1429 30 1442 30 1542 93 1461 59 1.23 97.78

I = zircão magmático; D = alta discordância ou idade sem significado geológico; P = descartado por perda de chumbo radiogênico (alto f206c)

Anexo 4.5b – Dados analíticos (razões isotópicas e idades) de geocronologia obtidos por LA-ICP-MS para a amostra SS-64b (Formação Pedro Sara). 

Spot U Th/U Razões corrigidas para 204Pb Idades corrigidas para 204Pb   

   208Pb/232Th 2s 207Pb/206Pb 2s 207Pb/235U 2s 206Pb/238U 2s Rho 207Pb/206Pb 2s 206Pb/238U 2s 207Pb/235U 2s 208Pb/232Th 2s f206 Conc.

307I 0.27 0.38 - - 0.107473 0.79 4.648 4.35 0.313682 4.25 0.97 1,757 15 1,758 28 1,759 50 - - 0.72 100.10

312I 0.14 0.42 - - 0.107680 1.00 4.647 4.54 0.313013 4.39 0.96 1,761 18 1757.80 30 1,756 52 - - 0.02 99.72

análises não utilizadas no cálculo da idade

311X 0.18 0.46 - - 0.126720 1.35 6.652 4.80 0.380701 4.60 0.96 2052.97 24 2079.56 82 2066.23 43 - - 0.00 101.30

310X 0.99 0.23 - - 0.131506 0.75 7.275 4.55 0.401232 4.47 0.98 2118.17 13 2174.71 64 2145.77 32 - - 0.00 102.67

309P 1.45 0.13 - - 0.093009 1.06 4.006 2.96 0.312407 2.76 0.93 1488.07 20 1752.54 43 1635.48 24 - - 2.54 117.77

313P 0.09 0.54 - - 0.088647 1.72 2.86 11.43 0.234279 11.30 0.99 1396.55 33 1356.89 140 1372.37 90 - - 2.09 97.16

308P 0.03 0.43 - - 0.092336 2.37 4.186 14.48 0.250265 14.29 0.99 1474.31 45 1439.84 187 1454.82 119 - - 2.29 97.66

314P 0.12 0.40 - - 0.109827 1.76 4.43 4.90 0.292436 4.57 0.93 1796.54 32 1654.69 67 1717.66 41 - - 5.85 92.05

I = zircão magmático; X = xenocristal ou herança; P = descartado por perda de chumbo radiogênico (alto f206c)



Anexo 4.6 – Dados analíticos (razões isotópicas e idades) de geocronologia obtidos por LA-ICP-MS para a amostra SS-64 (Formação Camaiú).CAMAIÚ).

Spot U Th/U Razões corrigidas para 204Pb   Idades corrigidas para 204Pb   
208Pb/232Th 2s 207Pb/206Pb 2s 207Pb/235U 2s 206Pb/238U 2s Rho 208Pb/232Th 2s 207Pb/206Pb 2s 206Pb/238U 2s 207Pb/235U 2s f206 Conc.

236S 0.66 0.43 - - 0.129793 0.64 6.935 2.80 0.387547 2.73 0.97 - - 2095 11 2111 49 2103 25 0.00 100.78

237Y 1.30 0.24 - - 0.105999 1.09 4.351 2.91 0.297688 2.69 0.93 - - 1732 20 1680 40 1703 24 2.49 97.00

238S 0.46 0.53 - - 0.123035 1.51 5.983 4.46 0.352689 4.11 0.90 - - 2001 27 1947 52 1973 31 2.36 97.34

240S 0.10 1.35 - - 0.137056 1.71 7.661 5.66 0.405379 5.40 0.95 - - 2190 30 2194 101 2192 52 0.00 100.16

250S 0.50 0.70 - - 0.117087 1.19 5.452 4.55 0.337710 4.34 0.94 - - 1912 21 1876 55 1893 31 1.94 98.09

251S 0.24 0.68 - - 0.127194 1.00 6.629 4.26 0.377999 4.10 0.95 - - 2060 18 2067 55 2063 29 0.00 100.36

252S 0.88 0.50 - - 0.114505 0.76 5.235 2.78 0.331607 2.67 0.96 - - 1872 14 1846 43 1858 24 1.24 98.61

253Y 1.05 0.06 - - 0.106716 1.09 4.438 2.83 0.301612 2.61 0.92 - - 1744 20 1699 39 1719 24 2.56 97.43

256S 0.49 0.39 - - 0.111056 1.07 4.884 4.20 0.318989 4.02 0.94 - - 1817 19 1785 47 1800 27 1.72 98.24

257Y 0.57 0.37 - - 0.106836 0.94 4.497 4.09 0.305281 2.95 0.95 - - 1746 17 1717 45 1730 26 1.79 98.36

258S 0.65 0.72 - - 0.128594 0.64 6.816 2.84 0.384424 2.77 0.97 - - 2079 11 2097 50 2088 25 0.00 100.87

264Y 0.24 0.50 - - 0.106798 1.22 4.506 4.89 0.305971 4.74 0.97 - - 1745 22 1721 72 1732 42 1.28 98.59

267S 1.02 0.12 - - 0.122107 1.03 5.934 2.84 0.352450 2.65 0.93 - - 1987 18 1946 45 1966 25 1.98 97.94

268S 1.10 0.27 - - 0.128590 1.89 6.475 4.58 0.365196 4.04 0.85 - - 2079 33 2007 53 2042 32 2.73 96.53

269S 0.85 0.32 - - 0.115806 1.13 5.299 2.96 0.331895 2.73 0.92 - - 1892 20 1848 44 1869 26 2.56 97.63

271S 0.20 0.55 - - 0.117160 1.02 5.520 4.60 0.341704 4.45 0.96 - - 1913 18 1895 57 1904 31 1.03 99.03

273S 0.17 0.45 - - 0.109710 1.27 4.760 4.08 0.314673 4.88 0.95 - - 1795 23 1764 60 1778 35 1.73 98.28

281S 0.75 0.29 - - 0.116617 0.58 5.491 2.79 0.341481 2.73 0.98 - - 1905 10 1894 45 1899 24 0.69 99.41

286S 0.46 0.29 - - 0.113165 0.81 5.107 4.03 0.327285 2.91 0.96 - - 1851 15 1825 46 1837 26 1.38 98.61

295S 0.17 0.46 - - 0.114415 1.03 5.286 4.51 0.335075 4.35 0.96 - - 1871 19 1863 55 1867 30 0.48 99.59

298S 0.28 0.59 - - 0.108693 0.86 4.744 4.01 0.316521 2.89 0.96 - - 1778 16 1773 45 1775 26 0.32 99.72

299S 0.10 0.59 - - 0.124703 1.23 6.400 4.80 0.372242 4.59 0.95 - - 2025 22 2040 63 2032 34 0.00 100.76

análises não utilizadas no cálculo da idade

235P 1.00 0.61 - - 0.099076 1.65 4.627 4.59 0.265515 4.19 0.89 - - 1607 31 1518 43 1555 29 4.40 94.47

239D 2.31 0.32 - - 0.255092 4.50 14.758 6.06 0.419585 4.94 0.82 - - 3217 55 2259 95 2800 59 41.01 70.22

241D 1.38 0.57 - - 0.095171 2.79 2.75 4.66 0.209765 4.74 0.80 - - 1531 53 1228 42 1343 35 14.31 80.16

242D 1.58 0.70 - - 0.115631 2.36 4.75 4.09 0.297959 4.34 0.82 - - 1890 42 1681 50 1776 35 9.37 88.96

243D 1.46 0.29 - - 0.090352 2.93 2.446 4.69 0.196362 4.66 0.78 - - 1433 56 1156 39 1256 34 16.12 80.65

244P 0.69 0.40 - - 0.092873 1.61 4.172 4.70 0.247746 4.33 0.90 - - 1485 30 1427 43 1450 29 4.38 96.06

254D 8.52 1.13 - - 0.175040 4.70 4.062 7.83 0.126891 6.91 0.88 - - 2606 62 770 50 1423 62 62.62 29.55



Spot U Th/U Razões corrigidas para 204Pb   Idades corrigidas para 204Pb   
208Pb/232Th 2s 207Pb/206Pb 2s 207Pb/235U 2s 206Pb/238U 2s Rho 208Pb/232Th 2s 207Pb/206Pb 2s 206Pb/238U 2s 207Pb/235U 2s f206 Conc.

255P 0.37 0.27 - - 0.090000 1.53 2.868 4.30 0.231116 4.01 0.93 - - 1426 29 1340 49 1374 33 4.02 94.02

259P 0.51 0.61 - - 0.111099 1.52 4.752 4.40 0.310186 4.04 0.89 - - 1817 28 1742 47 1776 29 4.21 95.83

265D 1.48 0.33 - - 0.168005 4.65 5.564 6.40 0.240189 5.25 0.82 - - 2538 61 1388 66 1911 57 44.58 54.68

266P 1.50 0.27 - - 0.108387 1.88 4.337 4.32 0.290178 2.73 0.82 - - 1772 34 1642 40 1700 28 6.88 92.66

270P 0.68 0.53 - - 0.101130 1.66 4.792 4.45 0.271967 4.02 0.88 - - 1645 31 1551 42 1591 28 4.81 94.27

272P 0.47 0.35 - - 0.104804 1.61 4.283 4.60 0.296405 4.22 0.89 - - 1711 30 1673 48 1690 30 4.48 97.81

274P 0.94 0.61 - - 0.105063 2.09 4.024 4.82 0.277781 4.20 0.84 - - 1715 38 1580 45 1639 32 6.40 92.12

279P 0.60 0.53 - - 0.103118 1.89 4.964 4.94 0.278824 4.46 0.88 - - 1681 35 1585 49 1627 32 5.31 94.32

280D 1.35 0.87 - - 0.129770 4.19 4.534 5.94 0.197527 5.01 0.84 - - 2095 56 1162 53 1535 48 25.30 55.47

282P 0.62 0.41 - - 0.096292 1.76 4.310 4.04 0.249282 4.63 0.90 - - 1553 33 1435 47 1483 32 5.45 92.36

283P 1.26 0.09 - - 0.099307 2.09 4.496 4.43 0.255355 2.72 0.79 - - 1611 39 1466 36 1526 27 7.76 90.99

284P 0.60 0.49 - - 0.096946 1.58 4.477 4.87 0.260145 4.53 0.91 - - 1566 30 1491 47 1522 31 4.05 95.17

285P 0.93 0.42 - - 0.117642 1.59 5.405 4.08 0.333214 2.64 0.86 - - 1921 29 1854 43 1886 27 4.39 96.52

287D 1.86 0.26 - - 0.119188 4.61 4.850 5.80 0.234258 4.55 0.78 - - 1944 65 1357 56 1603 48 34.87 69.79

288D 0.86 0.68 - - 0.157570 4.29 6.714 5.10 0.309015 4.90 0.76 - - 2430 56 1736 60 2074 46 25.99 71.44

293D 0.89 0.56 - - 0.136568 2.53 6.587 4.89 0.349804 2.96 0.76 - - 2184 44 1934 50 2058 35 14.89 88.53

294D 1.41 0.27 - - 0.135560 2.97 5.713 4.47 0.305639 4.33 0.75 - - 2171 52 1719 50 1933 39 20.64 79.18

296P 0.26 0.37 - - 0.089995 1.60 2.895 12.69 0.233330 12.59 0.99 - - 1425 30 1352 155 1381 101 4.33 94.84

297P 0.17 0.45 - - 0.083994 1.72 2.411 18.98 0.208198 18.90 1.00 - - 1292 33 1219 213 1246 146 4.21 94.34

300P 0.77 0.21 - - 0.106256 2.30 4.043 4.76 0.275966 2.97 0.79 - - 1736 42 1571 42 1643 31 10.30 90.49

301D 1.34 0.13 - - 0.180165 4.47 7.950 5.74 0.320014 4.57 0.80 - - 2654 57 1790 72 2225 53 37.29 67.43

302D 1.01 0.11 - - 0.130967 4.27 4.894 5.24 0.270995 4.10 0.78 - - 2111 57 1546 57 1801 45 27.83 74.23

S = zircão detrítico; Y = análises mais jovens em zircões detríticos; D = fora do limite de concordância; P = descartado por perda de chumbo radiogênico (alto f206c)

Anexo 4.6 – Dados analíticos (razões isotópicas e idades) de geocronologia obtidos por LA-ICP-MS para a amostra SS-64 (Formação Camaiú).CAMAIÚ) 
(continuação). 



Anexo 4.8 - Dados analíticos (razões isotópicas e idades) de geocronologia obtidos por U-Pb SHRIMP em badelleítas para a amostra 
RE-03 (Suíte Mata-matá).

Spot U Th Razões corrigidas para 204Pb  Idades corrigidas para 204Pb   

   207Pb/206Pb 1s 207Pb/235U 1s 206Pb/238U 1s Rho 207Pb/206Pb 1s 206Pb/238U 1s 206Pbc(%) Disc.

CPRM-2.1I 1049 38.9 0.09510 0.7 4.52 1.1 0.269 0.8 0.75 1530 ±13 1534 ±11 0.09 -0.28

CPRM-2.1I 1180 37.1 0.09518 0.4 4.54 2.7 0.270 2.6 0.99 1532 ±8 1541 ±36 0.07 -0.63

CPRM-4.1I 214 4.8 0.09577 0.7 4.45 4.9 0.261 4.8 0.98 1543 ±14 1497 ±51 0.30 4.00

CPRM-4.1I 551 16.1 0.09353 2.3 4.41 2.5 0.264 0.9 0.37 1499 ±44 1513 ±13 1.39 -0.94

CPRM-4.1I 279 4.0 0.09485 1.6 4.47 4.1 0.265 2.6 0.86 1525 ±30 1516 ±36 0.57 0.56

CPRM-4.2I 250 4.6 0.09470 1.5 4.47 4.1 0.266 2.7 0.86 1522 ±29 1520 ±36 0.41 0.17

CPRM-3-2I 446 14.3 0.09485 1.3 4.57 4.0 0.273 4.8 0.95 1525 ±24 1555 ±53 0.61 -1.94

CPRM-4.1I 562 21.6 0.09346 2.4 4.40 4.6 0.264 4.9 0.85 1497 ±45 1511 ±53 0.99 -0.91

CPRM-1.1D 467 24.1 0.09422 0.8 4.22 4.9 0.248 4.8 0.98 1513 ±14 1426 ±49 0.17 5.72

CPRM-1.1D 445 42.6 0.09132 1.6 4.67 2.0 0.292 1.2 0.59 1453 ±31 1651 ±17 -- -14.59

CPRM-1.1D 298 14.3 0.09566 2.2 4.74 4.5 0.284 2.6 0.76 1541 ±42 1609 ±38 0.68 -4.43

CPRM-1.2D 398 27.9 0.09233 1.2 4.72 1.5 0.292 0.9 0.59 1474 ±24 1651 ±13 -- -11.99

CPRM-4.2D 290 5.0 0.09226 1.4 4.22 1.7 0.254 0.9 0.53 1473 ±27 1457 ±12 0.69 1.09

CPRM-4.1D 667 34.5 0.09475 0.4 4.69 2.6 0.283 2.6 0.99 1523 ±8 1604 ±37 0.10 -5.34

CPRM-4.1D 432 58.6 0.09575 0.7 4.66 1.1 0.277 0.8 0.79 1543 ±12 1577 ±12 0.01 -2.18

I = badeleíta magmática; D = alta discordância ou idade sem significado geológico.



Anexo 4.11 – Dados analíticos (razões isotópicas e idades) de geocronologia obtidos por LA-ICP-MS para a amostra SS-33 (Formação Rio das Pombas).

Spot      Razões corrigidas para 204Pb Idades corrigidas para 204Pb  

 204Pb cps 206Pb mV Th/U 206Pb/204Pb 1σ% 207Pb/206Pb 1σ% 207Pb/235U 1σ % 206Pb/238U 1σ % Rho 207Pb/206Pb 2σ abs 206Pb/238U 2σ abs 207Pb/235U 2σ abs % U-Pb disc1

018-ZR10Y 24 0.0026 0.120 12715 24.86 0.05205 2.03 0.180 5.44 0.0251 5.03 0.92 287 92 160 16 168 17 5.0

033-ZR21Y 10 0.0004 0.704 10622 32.12 0.05023 4.14 0.175 4.13 0.0253 2.66 0.64 206 143 161 8 164 12 1.8

065-ZR44Y 21 0.0017 0.752 18084 48.32 0.05415 1.66 0.283 2.15 0.0379 1.32 0.61 377 74 240 6 253 10 5.2

124-ZR84Y 17 0.0007 2.243 13306 30.39 0.05643 2.56 0.467 4.82 0.0600 2.81 0.74 469 111 376 20 389 25 4.4

040-ZR25S 16 0.0023 0.299 45227 25.96 0.07204 0.79 1.422 1.55 0.1432 1.28 0.83 987 32 863 21 898 18 4.0

123-ZR83S 12 0.0017 0.452 37130 20.15 0.07316 1.05 1.517 1.87 0.1503 1.50 0.80 1018 42 903 25 937 23 4.7

125-ZR85S 11 0.0021 0.510 54119 28.54 0.07381 1.41 1.621 2.23 0.1592 1.69 0.76 1036 56 952 30 978 28 8.09

012-ZR08S 18 0.0006 0.344 6980 37.03 0.07437 1.52 1.751 2.59 0.1708 2.07 0.80 1052 61 1016 39 1028 33 4.33

026-ZR16S 27 0.0020 0.385 11120 47.68 0.07557 0.98 1.827 1.82 0.1754 1.48 0.82 1084 39 1042 28 1055 24 4.87

089-ZR64S 18 0.0011 1.142 15826 34.41 0.07712 1.60 1.864 2.88 0.1753 2.37 0.82 1124 63 1041 45 1068 38 7.40

088-ZR63S 12 0.0011 0.443 31848 24.51 0.07903 1.72 1.837 2.40 0.1686 1.63 0.68 1173 67 1004 30 1059 31 14.37

051-ZR32S 15 0.0053 0.368 134934 25.26 0.08544 0.70 2.549 1.47 0.2163 1.24 0.84 1325 27 1263 28 1286 21 4.75

098-ZR72S 33 0.0023 0.421 15320 41.01 0.08806 0.86 2.619 1.85 0.2157 1.60 0.86 1384 33 1259 37 1306 27 8.99

005-ZR03S 21 0.0026 0.904 22264 50.51 0.09466 0.74 4.778 1.37 0.2895 1.10 0.80 1521 28 1639 32 1588 22 -7.72

004-ZR02S 29 0.0098 0.023 46634 38.68 0.09503 0.32 4.674 0.99 0.2804 0.86 0.87 1529 12 1593 24 1566 16 -4.24

052-ZR33S 11 0.0065 0.596 183303 26.93 0.09869 0.43 4.850 0.98 0.2829 0.80 0.81 1600 16 1606 23 1603 16 -0.40

011-ZR07S 119 0.0037 0.512 8039 25.25 0.10179 2.42 4.400 2.84 0.3135 1.45 0.51 1657 88 1758 44 1712 46 -6.08

030-ZR18S 31 0.0062 0.718 98108 34.23 0.10984 0.56 4.986 1.35 0.3292 1.17 0.87 1797 20 1834 37 1817 23 -2.09

010-ZR06S 19 0.0050 0.048 65884 24.52 0.12674 0.44 6.693 1.10 0.3830 0.94 0.85 2053 16 2090 33 2072 19 -1.81

070-ZR49S 172 0.0026 1.029 23305 47.88 0.13195 0.93 7.150 2.23 0.3930 1.99 0.89 2124 32 2137 72 2130 39 -0.59

021-ZR13S 22 0.0042 0.173 55779 34.12 0.13266 0.79 7.762 1.41 0.4243 1.11 0.79 2133 27 2280 42 2204 25 -6.87

106-ZR78S 23 0.0048 0.299 90874 32.25 0.13304 0.79 7.339 4.20 0.4001 4.08 0.96 2138 28 2169 113 2154 56 -1.44

107-ZR79S 13 0.0037 0.518 98793 28.51 0.13331 0.97 6.953 1.47 0.3782 1.05 0.71 2142 34 2068 37 2105 26 4.45

041-ZR26S 14 0.0026 0.604 80609 25.50 0.13352 0.84 6.822 1.68 0.3705 1.41 0.84 2145 29 2032 49 2089 30 5.27

086-ZR61S 33 0.0046 0.657 51810 55.96 0.13407 1.06 6.607 1.88 0.3574 1.51 0.80 2152 37 1970 51 2060 33 8.46

129-ZR89S 28 0.0035 0.504 33831 50.90 0.13438 0.76 7.112 1.65 0.3838 1.42 0.86 2156 26 2094 51 2125 29 2.88

133-ZR91S 9 0.0028 0.451 92759 17.83 0.13445 0.71 6.985 1.49 0.3768 1.25 0.84 2157 25 2061 44 2109 26 4.44

135-ZR93S 11 0.0036 0.339 130851 17.53 0.13476 0.68 7.065 1.53 0.3802 1.32 0.86 2161 24 2077 47 2120 27 4.87

094-ZR68S 12 0.0031 0.499 75274 25.56 0.13547 0.87 7.095 1.72 0.3798 1.44 0.84 2170 30 2075 51 2123 30 4.36



Spot      Razões corrigidas para 204Pb Idades corrigidas para 204Pb  

 204Pb cps 206Pb mV Th/U 206Pb/204Pb 1σ% 207Pb/206Pb 1σ% 207Pb/235U 1σ % 206Pb/238U 1σ % Rho 207Pb/206Pb 2σ abs 206Pb/238U 2σ abs 207Pb/235U 2σ abs % U-Pb disc1

036-ZR23S 17 0.0024 0.448 67689 42.52 0.13693 1.46 6.983 2.02 0.3698 1.35 0.67 2189 50 2029 47 2109 36 7.32

140-ZR98S 35 0.0039 0.380 36010 84.15 0.13710 1.31 6.828 1.97 0.3612 1.43 0.72 2191 45 1988 49 2089 35 9.27

060-ZR41S 25 0.0037 0.353 27555 45.35 0.13765 0.88 7.044 1.49 0.3711 1.14 0.77 2198 30 2035 40 2117 26 7.43

079-ZR56S 20 0.0050 0.647 39980 40.32 0.13828 0.82 6.938 1.26 0.3639 0.88 0.70 2206 28 2000 30 2104 22 9.31

137-ZR95S 30 0.0046 0.430 25381 41.30 0.13843 0.96 7.221 1.64 0.3783 1.28 0.78 2208 33 2068 45 2139 29 6.31

048-ZR31S 20 0.0024 0.577 28436 38.79 0.13988 0.77 7.866 1.70 0.4078 1.47 0.86 2226 27 2205 55 2216 30 0.93

136-ZR94S 10 0.0019 0.582 94976 38.53 0.16660 1.06 10.010 2.40 0.4357 2.12 0.88 2524 35 2332 83 2436 44 7.62

042-ZR27S 56 0.0084 0.474 36989 45.31 0.18226 0.63 12.696 1.55 0.5052 1.37 0.88 2674 21 2636 59 2657 29 1.40

105-ZR77S 11 0.0068 0.391 158256 27.93 0.18368 0.58 12.762 1.07 0.5039 0.81 0.76 2686 19 2630 35 2662 20 2.08

024-ZR14S 17 0.0095 0.437 218708 54.51 0.18483 0.77 14.431 1.52 0.5270 1.26 0.83 2697 25 2729 56 2710 29 -1.19

063-ZR42S 11 0.0074 0.549 126125 35.70 0.18926 0.51 14.794 2.46 0.5286 2.37 0.97 2736 17 2735 105 2736 46 0.01

100-ZR74S 11 0.0038 0.344 101348 26.94 0.22875 0.96 17.937 1.48 0.5686 1.07 0.72 3043 31 2902 50 2986 28 4.63

027-ZR17S 22 0.0056 0.805 38628 26.13 0.23135 0.60 19.153 1.10 0.6004 0.84 0.77 3061 19 3031 41 3050 21 0.98

068-ZR47S 14 0.0021 0.502 67853 34.11 0.24911 0.97 19.983 1.91 0.5818 1.61 0.84 3179 31 2956 76 3091 37 7.02

009-ZR05S 32 0.0008 0.391 10282 42.89 0.07531 2.23 2.102 4.09 0.2025 2.11 0.68 1077 88 1189 46 1150 42 -10.39

073-ZR50S 13 0.0029 0.632 87824 25.14 0.12162 0.93 5.317 1.69 0.3170 1.37 0.81 1980 33 1775 42 1872 29 10.35

085-ZR60S 16 0.0020 0.485 38543 25.90 0.13207 0.85 6.250 1.42 0.3432 1.07 0.76 2126 29 1902 35 2011 25 10.52

064-ZR43S 38 0.0045 1.127 8507 11.22 0.13116 0.69 6.164 4.26 0.3408 4.16 0.97 2114 24 1891 103 1999 56 10.55

Anexo 4.11 – Dados analíticos (razões isotópicas e idades) de geocronologia obtidos por LA-ICP-MS para a amostra SS-33 (Formação Rio das Pombas) 
(continuação).
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ANEXO 3 - SEDIMENTO DE CORRENTE (ELEMENTOS)

































































































ANEXO 4 - SEDIMENTO DE CORRENTE (FATORES)













ANEXO 5 - CONCENTRADO DE BATEIA
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Metalogenética, 1997. 
Nº 04 - Síntese Geológica e Prospecção por Concentrados de Bateia nos Complexos Canabrava e Barro Alto - 
Goiás, 1997. 
Nº 05 - Síntese Geológica e Prospecção Geoquímica/Aluvionar da Área Migrantinópolis - Rondônia, 2000. 
Nº 06 - Geologia e Prospecção Geoquímica/Aluvionar da Área Corumbiara/Chupinguaia - Rondônia, 2000. 
Nº 07 - Síntese Geológica e Prospecção Geoquímica/Aluvionar da Área Serra Azul - Rondônia, 2000. 
Nº 08 - Geologia e Resultados Prospectivos da Área Rio Branco/Alta Floresta - Rondônia, 2000. 
Nº 09 - Geologia e Resultados Prospectivos da Área Santa Luzia - Rondônia, 2000. 
Nº 10 - Geologia e Resultados Prospectivos da Área Nova Brasilândia - Rondônia, 2000. 
Nº 11 - Síntese Geológica e Prospecção Geoquímica da Área Rio Madeirinha - Mato Grosso, 2000. 
Nº 12 - Síntese Geológica e Prospectiva das Áreas Pedra Preta e Cotingo - Roraima, 2000. 
Nº 13 - Geologia e Resultados Prospectivos da Área Santa Bárbara - Goiás, 2000. 
Nº 14 - Geologia e Resultados Prospectivos da Área Barra da Gameleira - Tocantins, 2000. 
Nº 15 - Geologia e Resultados Prospectivos da Área Córrego Seco - Goiás, 2000. 
Nº 16 - Síntese Geológica e Resultados Prospectivos da Área São Miguel do Guaporé - Rondônia, 2000. 
Nº 17 - Geologia e Resultados Prospectivos da Área Cana Brava - Goiás, 2000. 
Nº 18 - Geologia e Resultados Prospectivos da Área Cacoal - Rondônia, 2000. 
Nº 19 - Geologia e Resultados Prospectivos das Áreas Morro do Leme e Morro Sem Boné - Mato Grosso, 2000. 
Nº 20 - Geologia e Resultados Prospectivos das Áreas Serra dos Pacaás Novos e Rio Cautário - Rondônia, 2000. 
Nº 21 - Aspectos Geológicos, Geoquímicos e Potencialidade em Depósitos de Ni-Cu-EGP do Magmatismo da 
Baciado Paraná - 2000. 
Nº 22 - Geologia e Resultados Prospectivos da Área Tabuleta - Mato Grosso, 2000. 
Nº 23 - Geologia e Resultados Prospectivos da Área Rio Alegre - Mato Grosso, 2000. 
Nº 24 - Geologia e Resultados Prospectivos da Área Figueira Branca/Indiavaí - Mato Grosso, 2000. 
Nº 25 - Síntese Geológica e Prospecção Geoquímica/Aluvionar das Áreas Jaburu, Caracaraí, Alto Tacutu e 
Amajari - Roraima, 2000. 
Nº 26 - Prospecção Geológica e Geoquímica no Corpo Máfico-Ultramáfico da Serra da Onça - Pará, 2001. 
Nº 27 - Prospecção Geológica e Geoquímica nos Corpos Máfico-Ultramáficos da Suíte Intrusiva Cateté - Pará, 
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Nº 28 - Aspectos geológicos, Geoquímicos e Metalogenéticos do Magmatismo Básico/Ultrabásico do Estado 
de Rondônia e Área Adjacente, 2001. 
Nº 29 - Geological, Geochemical and Potentiality Aspects of Ni-Cu-PGE Deposits of the Paraná Basin Magmatism, 
2001. 
Nº 30 - Síntese Geológica e Prospecção Geoquímica da Área Barro Alto – Goiás, 2010. 
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Nº 05 - Área PA-15 Inajá - Pará, 1996. 
Nº 06 - Área GO-05 Luziânia - Goiás, 1997. 
Nº 07 - Área PA-01 Paru - Pará, 1997. 
Nº 08 - Área AP-05 Serra do Navio/Cupixi - Amapá, 1997. 
Nº 09 - Área BA-15 Cariparé - Bahia, 1997. 
Nº 10 - Área GO-01 Crixás/Pilar - Goiás, 1997. 



 
 

Nº 11 - Área GO-02 Porangatu/Mara Rosa - Goiás, 1997 
Nº 12 - Área GO-03 Niquelândia - Goiás, 1997. 
Nº 13 - Área MT-01 Peixoto de Azevedo/Vila Guarita - Mato Grosso, 1997. 
Nº 14 - Área MT-06 Ilha 24 de Maio - Mato Grosso, 1997. 
Nº 15 - Área MT-08 São João da Barra - Mato Grosso/Pará, 1997. 
Nº 16 - Área RO-02 Jenipapo/Serra Sem Calça - Rondônia, 1997. 
Nº 17 - Área RO-06 Guaporé/Madeira - Rondônia, 1997. 
Nº 18 - Área RO-07 Rio Madeira - Rondônia, 1997. 
Nº 19 - Área RR-01 Uraricaá - Roraima, 1997. 
Nº 20 - Área AP-03 Alto Jari - Amapá/Pará, 1997. 
Nº 21 - Área CE-02 Várzea Alegre/Lavras da Mangabeira/Encanto - Ceará, 1997. 
Nº 22 - Área GO-08 Arenópolis/Amorinópolis - Goiás, 1997. 
Nº 23 - Área PA-07 Serra Pelada - Pará, 1997. 
Nº 24 - Área SC-01 Botuverá/Brusque/Gaspar - Santa Catarina, 1997. 
Nº 25 - Área AP-01 Cassiporé - Amapá, 1997. 
Nº 26 - Área BA-04 Jacobina Sul - Bahia, 1997. 
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Nº 29 - Área AP-04 Tumucumaque - Pará, 1997. 
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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.






	Capa_PMB_34_SEAM_FINAL01.pdf
	Página 1

	Capa_PMB_34_SEAM_FINAL02.pdf
	Página 1




