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APRESENTAÇÃO

O conhecimento geológico do território brasileiro constitui um instrumento indispensável para o pla-
nejamento e a implementação das políticas públicas voltadas para o desenvolvimento sustentável 

dos recursos minerais, hídricos e petrolíferos, e simultaneamente é fonte de dados imprescindível para o 
conhecimento e gestão do meio físico.

É com esta premissa que o Serviço Geológico do Brasil – CPRM tem a grata satisfação de disponibilizar 
à comunidade técnico-científica, aos empresários do setor mineral e à sociedade em geral os resultados 
alcançados pelo Projeto Integração Geológica-Geofísica-Metalogenética das Sequências de Greenstone 
Belts do Domínio Rio Maria - Novas Fronteiras Rio Maria.

Este projeto está vinculado ao Programa Geologia, Mineração e Transformação Mineral, e à Ação 
Levantamento Geológico e de Potencial Mineral de Novas Fronteiras, que tem viabilizado a realização 
de estudos em todas as regiões do país, com o objetivo de proporcionar o incremento do conhecimento 
geológico do território brasileiro em áreas potenciais para novas descobertas minerais. 

Executado pela Superintendência Regional de Belém, o projeto apresenta o estado da arte do conhe-
cimento geológico e recursos minerais em uma área de aproximadamente 42.000 km2, constituída por 14 
folhas cartográficas na escala 1:100.000, inteiramente ou parcialmente inseridas no Domínio Tectônico Rio 
Maria, na porção sul da Província Carajás. Foram realizados levantamentos de dados geológicos, geoquí-
micos e geofísicos em áreas de relevante interesse geológico e metalogenético, que permitiram o avanço 
do conhecimento geotectônico nesta parte mais antiga do Cráton Amazônico, além da identificação de 
áreas potenciais para depósitos de ouro orogênico, principalmente em sequências tipo greenstone belts. 

Os dados levantados no projeto são sintetizados neste relatório, e integrados em um conjunto de 
mapas e bases de dados disponíveis para download no banco de dados corporativo do Serviço Geológico 
do Brasil – CPRM, o GeoSGB (http://geosgb.cprm.gov.br), e no RIGEO – Repositório Institucional de Geo-
ciências (https://rigeo.cprm.gov.br/).

Com mais este lançamento, o Serviço Geológico do Brasil – CPRM dá continuidade à política governamental 
de atualizar o conhecimento geológico do país, através dos levantamentos geológicos básicos, geoquímicos 
e geofísicos, e da avaliação integrada das informações, fundamentais para o desenvolvimento regional e 
importante subsídio à formulação de políticas públicas e de apoio à tomada de decisão de investimentos.

Esteves Pedro Colnago
Diretor-Presidente 

Márcio José Remédio
Diretor de Geologia e Recursos Minerais 



RESUMO

O Projeto Integração Geológico-Geofísica-Metalogenética das Sequências de Greenstone Belts do Domínio 
Rio Maria – Novas Fronteiras Rio Maria foi desenvolvido no âmbito da Ação Levantamentos Geológicos e 
de Potencial Mineral de Novas Fronteiras, conduzido pelo Serviço Geológico do Brasil-CPRM e executado 
pela Superintendência Regional de Belém – SUREG-BE. 

A área do projeto se situa no sudeste do estado do Pará, na porção sul da Província Mineral de Carajás, e 
abrange quase em sua totalidade o Domínio Rio Maria, englobando 14 folhas na escala 1:100.000. Ao norte, 
o limite se faz com o Domínio Carajás, a oeste com o Domínio Iriri-Xingu, a sul e a leste com os domínios San-
tana do Araguaia e Cinturão Araguaia, respectivamente. O Domínio Rio Maria representa o segmento crustal 
mais antigo do Cráton Amazônico e, em linhas gerais é constituído por uma associação mesoarqueana que 
compreende greenstone belts (grupos Serra do Inajá, Andorinhas, Tucumã-Gradaús e Sapucaia), complexos 
máfico-ultramáficos, granitoides e ortognaisses tipo TTG e leucogranitos de alto K, os quais evoluíram em 
um intervalo de cerca de 160 Ma. Adicionalmente, integram-se a este domínio as coberturas sedimentares 
paleoproterozoicas (grupos Gemaque, Rio Fresco e Formação Gorotire) e o magmatismo anorogênico tipo A 
de idade ca. 1,88 Ga (suítes Jamon e Serra dos Carajás). Associações vulcano-plutônicas paleoproterozoicas 
do Domínio Iriri-Xingu se distribuem na parte oeste e rochas metamórficas e ígneas do Domínio Santana do 
Araguaia na porção sudoeste da área. Compõe ainda o quadro estratigráfico da região o Cinturão Araguaia, 
representada na área do projeto pela Formação Couto Magalhães, com evolução durante o Neoproterozoico, 
e as coberturas inconsolidadas cenozoicas.

Esta nota explicativa contém os principais avanços obtidos através da integração do mapeamento geológico, 
interpretações geológico-geofísicas, observações de campo, reavaliação de dados existentes, tratamento de 
dados de litoquímica e análises geocronológicas. Como resultado, a cartografia geológica da região sofreu 
um significativo avanço, em especial a litoestratigrafia das sequências de greenstone belts, que foram agrupadas 
nos grupos Serra do Inajá, Andorinhas, Tucumã-Gradaús e Sapucaia, e subdivididas de acordo com as associações 
litológicas e mapeabilidade na escala de trabalho. O Grupo Serra do Inajá (3,07-2,96 Ga) está representado pelas 
formações Quixadá, porção basal, caracterizada pela predominância de rochas metamáficas-metaultramáficas, 
e Morada da Prata, pacote superior, dominantemente metassedimentar (sedimentação clástica e química), com 
rochas metavulcânica ácidas intermediárias subordinadas. Foi proposta a mudança de hierarquia das unidades 
Babaçu e Lagoa Seca, denominadas formações Babaçu e Lagoa Seca e que representam, respectivamente, a parte 
inferior e superior do Grupo Andorinhas (2,98-2,90 Ga). Para os grupos Tucumã e Gradaús, os dados litoquímicos, 
geocronológicos e geofísicos obtidos apontam para um único evento de geração, agrupado então como Grupo 
Tucumã-Gradaús (2,99-2,90 Ga). É composto da base para o topo pelas formações Igarapé do Cuca (predomínio de 
rochas metamáficas-metaultramáficas), Igarapé Abelha (metavulcânicas félsicas) e Igarapé da Pista (rochas metas-
sedimentares). O Grupo Sapucaia ocorre de forma restrita na área do projeto, tendo sido reconhecidas apenas as 
rochas metamáficas. No que se refere à caracterização litoquímica, os greenstone belts do Domínio Rio Maria são 
constituídos por komatiitos não depletados em Al (tipo Munro), dois tipos de basaltos komatiíticos depletados 
em Al (tipo Barberton), com fontes distintas, e basaltos toleíticos de alto Fe e Mg. Os dados de elementos traço 
incompatíveis sugerem que estas rochas máficas e ultramáficas derivaram de um magma proveniente de manto 
fértil (composição similar ao manto primitivo), compatível com magmas de fontes similares àquelas de basaltos 
de plateaus oceânicos.

Com relação aos granitoides tipo TTG mesoarqueanos, ocorreram mudanças de hierarquia e nomenclatura de 
algumas unidades: o projeto adotou o termo Complexo Arco Verde (2,93-2,98 Ga), em substituição ao nome Tonalito 
Arco Verde, bem como a proposição da unidade Gnaisse e Migmatito para representar um conjunto de ortognaisses 
de composição tonalítica e granodiorítica que ocorrem na parte sul. Outras unidades redefinidas receberam as 
seguintes denominações: Complexo Caracol 1 (2,92-2,94 Ga), Suíte Mogno, Suíte Rio Maria (Granodiorito Rio Maria 
e Metatonalito Parazônia), Suíte Guarantã (Metagranito Guarantã, Metagranodiorito Trairão, Metagranodiorito 
Rio Azulona e Metagranodiorito Grotão) e, por fim, a Suíte Xinguara (Metagranito Xinguara e Metagranito Mata 
Surrão). Além disso, foram definidas duas novas unidades de metagranitos, denominadas de Metagranito 
Inajaporã e Metagranito Alto Rio Inajá (2872 ± 5 Ma), que ocorrem na porção sul do Domínio Rio Maria.



O arcabouço estrutural da área é composto por 4 domínios estruturais que envolvem dez episódios 
deformacionais relacionados com eventos tectônicos no Arqueano, Paleoproterozoico, Neoproterozoico e 
Mesozoico. Os domínios estruturais são designados de Rio Maria, Santana do Araguaia, Iriri-Xingu e Araguaia. 

A partir dos dados aerogeofísicos foram analisadas as assinaturas dos greenstone belts Serra do Inajá, 
Andorinhas e Tucumã-Gradaús, bem como a geração de modelos 3D a partir da Inversão do Vetor de Mag-
netização (MVI). Para o greenstone belt Serra do Inajá, o modelo ressaltou o caráter magnético de todo o 
conjunto litológico, sendo as isosuperfícies mais magnéticas correspondentes às formações ferríferas banda-
das. Para a sequência Tucumã-Gradaús se observou que as feições anteriormente chamadas separadamente 
de Tucumã e Gradaús, se conectam a uma profundidade de aproximadamente 3 km, interpretação essa 
reforçada pelos dados de levantamento aerogravimétrico.

No que se refere aos recursos minerais do Domínio Rio Maria, foram confeccionados perfis estratigráficos 
característicos de cada greenstone belt da área, que possibilitaram o posicionamento das principais mine-
ralizações conhecidas e uma proposta de correlação. A região possui uma vocação metalogenética voltada 
para ouro, relacionado à depósitos orogênicos, mas há indícios de alterações hidrotermais características 
de depósitos do tipo IOCG, na região do greenstone belt Tucumã-Gradaús. Constam também neste trabalho 
as mineralizações e ocorrências minerais de metais básicos e ferrosos (ferro, wolfrâmio, níquel, cobre e 
manganês), bem como rochas e minerais industriais e agregados para construção civil. Destaca-se ainda, a 
confecção de dois mapas de favorabilidade para ouro orogenético, para as porções norte e sul da área do 
projeto, os quais indicam áreas potenciais para este tipo de depósito.

O levantamento geoquímico prospectivo reafirmou áreas potenciais para mineralizações de ouro, cobre, 
níquel e indicações de novas áreas potenciais, além da identificação de uma associação de minerais kimber-
líticos não registrados até o momento na região.



ABSTRACT

The Geological-Geophysical-Metallogenetic Integration Project of the Greenstone Belts Sequences of 
the Rio Maria Domain - New Frontiers Rio Maria, was developed by the Geological Survey and Mineral 
Potential of the New Frontiers Action, conducted by the Geological Survey of Brazil-CPRM and executed 
by the Belém-SUREG-BE Regional Superintendence.

The project area is located in the southeast of the state of Pará, in the southern region of the Carajás 
Mineral Province, and covers almost entirely the Rio Maria Domain, encompassing 14 sheets in the 1:100.000 
scale. At north, the limit is made with the Carajás Domain, to the west with the Iriri-Xingu Domain, to the 
south and east with the Santana do Araguaia and Cinturão Araguaia domains, respectively. The Rio Maria 
Domain represents the oldest crustal segment of the Amazonian Craton, and it is mostly constituted by a 
mesoarchean association, comprising greenstone belts (Serra do Inajá, Andorinhas, Tucumã-Gradaús and 
Sapucaia groups), mafic-ultramafic complexes, granitoids and TTG orthogneisses and high-K leucogranites, 
which evolved in an interval of about 160 Ma. Additionally, the paleoproterozoic sedimentary coverings 
(Gemaque and Rio Fresco groups and also the Gorotire Formation) and type-A anorogenic magmatism 
ca. 1,88 Ga (Jamon and Serra dos Carajás suites) are integrated into this domain. The Paleoproterozoic 
vulcano-plutonic associations of the Iriri-Xingu Domain are also distributed in the western part, the 
metamorphic and igneous rocks of the Santana do Araguaia Domain are distributed into the southwest 
portion of the area. The stratigraphic picture of the region also comprises the Araguaia Belt, represented 
in the project area by the Couto Magalhães Formation, which evolved during the Neoproterozoic, and the 
Cenozoic unconsolidated covers.

This explanatory note contains the main developments acquired through the integration of geological 
mapping, geological-geophysical interpretations, field observations, reassessment of existing data, 
lithogeochemistry data treatment and geochronological analysis. As an outcome, the geological mapping 
of the region has undergone a significant development, especially the lithostratigraphy of the greenstone 
belts sequences, which were included into the Serra do Inajá, Andorinhas, Tucumã-Gradaús and Sapucaia 
groups, and subdivided according to lithological associations and mapability on the work scale. The 
Serra do Inajá Group (3.07-2.96 Ga) is represented by the Quixadá, basal portion, characterized by the 
predominance of metamafic-metaultramafic rocks, and Morada da Prata formations, upper portion, mainly 
metasedimentary (clastic and chemical sedimentation), with subordinate intermediate acid metavolcanic 
rocks. It was proposed a hierarchy change of the Babaçu and Lagoa Seca units, referred as Babaçu and 
Lagoa Seca formations and which represent, respectively, the lower and upper part of the Andorinhas Group 
(2.98-2.90 Ga). For the Tucumã and Gradaús groups, the lithochemical, geochronological and geophysical 
data obtained indicate a single generation event, then grouped as Tucumã-Gradaús Group (2.99-2.90 
Ga). The group is composed up from the bottom to the top by the Igarapé do Cuca (predominance of 
metamafic-metaultramafic rocks), Igarapé Abelha (felsic metavolcanics) and Igarapé da Pista formations 
(metasedimentary rocks). The Sapucaia Group occurs in a restricted way in the project area, with only 
metamafic rocks being recognized. Regarding the lithochemical characterization, the greenstone belts of the 
Rio Maria Domain consist of not Al depleted komatiites (Munro type), two Al depleted types of komatiitic 
basalts (Barberton type), with different sources, and high Fe and Mg tholeiitic basalts. The incompatible 
trace element data suggest that these mafic and ultramafic rocks were derived from a fertile mantle 
magma (composition similar to the primitive mantle), compatible with magmas from similar sources to 
those of the ocean plateau basalts.

Regarding mesoarchean TTG granitoids, there were changes in the hierarchy and nomenclature of 
some units: the project adopted the term Arco Verde Complex (2.93-2.98 Ga), replacing the name Arco 
Verde Tonalite, as well as the proposition of Gneiss and Migmatite unit to represent a set of tonalitic and 
granodioritic orthogneisses outcropped in the southern area. Other redefined units received the following 
designations: Caracol 1 Complex (2.92-2.94 Ga), Mogno Suite, Rio Maria Suite (Rio Maria Granodiorite and 
Parazônia Metatonalite), Guarantã Suite (Guarantã Metagranite, Trairão Metagranodiorite, Rio Azulona 



Metagranodiorite and Grotão Metagranodiorite) and finally, the Xinguara Suite (Xinguara Metagranite and 
Mata Surrão Metagranite). In addition, two new metagranitoid units have been defined, called Inajaporã 
Metagranite and Alto Rio Inajá Metagranite (2872 ± 5 Ma), which occur in the southern portion of the 
Rio Maria Domain.

The structural framework of the area consists of four structural domains that involve ten deformational 
episodes related to tectonic events in the Archean, Paleoproterozoic, Neoproterozoic and Mesozoic. The 
structural domains are called Rio Maria, Santana do Araguaia, Iriri-Xingu and Araguaia.

From the aerogeophysical data, the signatures of the Serra do Inajá, Andorinhas and Tucumã-Gradaús 
greenstone belts were analyzed, as well as the generation of 3D models from the Magnetization Vector 
Inversion (MVI). For the Serra do Inajá greenstone belt, the model highlighted the magnetic feature of the 
entire lithological set, with the most magnetic isosurfaces corresponding to the banded iron formations. 
For the Tucumã-Gradaús sequence it was observed that the features previously called separately Tucumã 
and Gradaús, connect at a depth of approximately 3 km, an interpretation that is reinforced by the 
aerogravimetric survey data.

With regard to the mineral resources of the Rio Maria Domain, stratigraphic profiles characteristic of 
each greenstone belt in the area were made, which enabled the positioning of the main known mineralization 
and a correlation proposal. The region has a metallogenic vocation towards gold, related to orogenic 
deposits, but there are indications of hydrothermal alterations characteristic of IOCG-type deposits, in 
the region of the Tucumã-Gradaús greenstone belt. This work also includes mineralization and mineral 
occurrences of basic and ferrous metals (iron, wolframium, nickel, copper and manganese), as well as 
rocks and industrial minerals and aggregates for construction. It is also worth mentioning the creation 
of two favorability maps for orogenetic gold, for the northern and southern portions of the project area, 
which indicate potential areas for this type of deposit.

The prospective geochemical survey reaffirmed potential areas for gold, copper, nickel mineralization and 
indications of new potential areas, in addition to the identification of an association of kimberlitic minerals 
not registered in the region so far.
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1 INTRODUÇÃO

O Projeto Integração Geológica-Geofísica-Metaloge-
nética das Sequências de greenstone belts do Domínio Rio 
Maria está vinculado a Ação Levantamentos Geológicos e 
de Potencial Mineral de Novas Fronteiras, desenvolvido 
pelo Serviço Geológico do Brasil – CPRM e foi executado 
pela Superintendência Regional de Belém (SUREG-BE), atra-
vés da Gerência de Geologia e Recursos Minerais (GEREMI-
-BE). A área do projeto engloba 14 folhas cartográficas na 
escala 1:100.000, inteiramente ou parcialmente inseridas no 
Domínio Rio Maria, e este tem como objetivo fundamental 
o avanço no conhecimento geológico, especialmente das 
sequências tipo greenstone belt, visando o entendimento da 
evolução geológica-geotectônica e avaliação do potencial 
mineral. Foram reavaliados dados geológicos disponíveis 
e integrados com dados aerogeofísicos de alta resolução, 
com intuito de gerar mapas geológicos e geotectônicos 
atualizados, que reflitam o estágio da arte do conhecimento 
geológico e que fomentem o entendimento e a descoberta 
de novos depósitos minerais.

Os resultados obtidos neste projeto estão integra-
dos nesta nota explicativa e em ambiente de Sistema 
de Informações Geográficas – SIG, e disponíveis para 
consulta e download no GeoSGB (http://geosgb.cprm.
gov.br) e RIGEO (https://rigeo.cprm.gov.br/).

1.1 LOCALIZAÇÃO, ACESSO E ASPECTOS 
FISIOGRÁFICOS

A área do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria está 
localizada no sudeste do estado do Pará, englobando uma 
área de aproximadamente 42.000 km2, composto por 
14 folhas cartográficas na escala 1:100.000, delimitado 
pelas coordenadas geográficas 7°00’S e 51°30’W, 9°00’S 
e 51°30’W, 7°00’S e 49°30’W, 8°00’S e 49°30’W, 8°00’S 
e 50°00’W, 9°00’S e 50°00’W (Figura 1.1).

Abrange totalmente os munícipios de Bannach e Pau 
D’Arco, e parte dos municípios de Ourilândia do Norte, 
Água Azul do Norte, Xinguara, Rio Maria, Redenção, 
Cumaru do Norte, Floresta do Araguaia, Conceição do 
Araguaia, Santana do Araguaia, Santa Maria das Barrei-
ras, Terra Indígena Kayapó, a noroeste da área do pro-
jeto, e uma pequena área da Terra Indígena Las Casas, 
situada a nordeste da cidade de Redenção. O acesso é 
realizado pelas rodovias PA-447, PA-463, PA-279, PA-150, 
PA-287 e BR-158 e por diversas estradas vicinais às quais 
dão acesso a grandes propriedades rurais e aos demais 
núcleos populacionais.

Na região estudada foram reconhecidas oito unidades 
geomorfológicas de acordo com a classificação do IBGE 
(2008), apresentadas na Figura 1.2, e descritas a seguir: 
(1) A unidade Depressão do Médio Xingu é predominante 
na região e corresponde às áreas dissecadas e aplainadas 
com colinas de topos convexos, as quais podem apresentar 
controle estrutural com vales bem definidos e vertentes 
de declividades variadas; (2) Depressão de Santana do 
Araguaia, que ocorre na porção sul da área onde há o 
predomínio das rochas do Complexo Arco Verde. É carac-
terizada por uma superfície rebaixada envolvendo colinas, 
morros e interflúvios tabulares, com densidade de drena-
gem baixa; (3) Depressão do Médio e Baixo Araguaia que 
abrange a porção leste da área do projeto no contexto da 
Faixa Araguaia e se desenvolve principalmente sobre as 
rochas da Formação Couto Magalhães. Está relacionada 
às áreas com dissecação homogênea ou diferencial com 
densidade de drenagem alta a média; (4) Planaltos Resi-
duais do Sul do Pará que correspondem aos granitoides 
paleoproterozoicos e rochas metamáficas e metassedi-
mentares da Serra do Inajá. Essa unidade geomorfológica 
é caracterizada por um relevo residual de topos estreitos 
e alongados com vertentes de declividade acentuada, 
entalhadas por sulcos e ravinas profundos; (5) Serras de 
Cubencranquém - da Paz - Gorotire:  está representada 
pelas serras do Cipó, Gorotire e Gradaús que ocorrem na 
porção oeste da área. Apresentam geralmente topos aplai-
nados a tabulares e, eventualmente, aguçados, com densi-
dade de drenagem média; (6) Serra da Seringa: compõem 
as elevações das serras das Andorinhas, Seringa e Trairão, 
com relevo representado por cristas em geral aguçadas, 
estreitas e alongadas. As unidades Planície Amazônica (7) 
e Planícies e Terraços Fluviais (8) correspondem ao relevo 
de agradação relacionado às planícies e terraços aluviais 
dos principais rios da região, tais como: Fresco, Inajá, Pau 
d’Arco, Salobro e Rio Maria.

1.2 ATIVIDADES, MÉTODOS E DADOS FÍSICOS 
DE PRODUÇÃO

Os procedimentos adotados neste projeto seguem as 
instruções do Guia de Procedimentos Técnicos da Direto-
ria de Geologia e Recursos Minerais – DGM (MEDEIROS; 
ROSA-COSTA, 2020). 

O Projeto iniciou em janeiro de 2015 e constou de 
três etapas. A preparatória consistiu no levantamento e 
análise do acervo bibliográfico disponível, coletânea de 
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Figura 1.1 - Localização da área do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria, que inclui 14 folhas 1:100.000, rodovias e as principais cidades 
no sudeste do estado do Pará. Imagem: Esri, Maxar, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS,  

AeroGRID, IGN, and the GIS User Community. 04/julho/2018. 
Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).
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dados de projetos históricos e recuperação dos pontos de 
cadernetas dos projetos Xinguara (SANTOS; PENA FILHO, 
2000) e Redenção (Neves; VALE, 1999). Foram utilizadas 
imagens de aerolevantamentos (gamaespectrométricas 
e magnetométricas) referentes aos projetos aerogeofí-
sicos Conceição do Araguaia (CPRM, 2012), Rio Maria 
(CPRM, 2015b) e Oeste de Carajás (CPRM, 2015a), além 
de interpretação de imagens de radar e satélite com a 
finalidade de elaborar a base cartográfica, ajustada ao 
mosaico GeoCover 2000. Essa etapa culminou na prepa-
ração de um mapa geológico-geofísico preliminar, para 
auxiliar nas atividades de campo.

As atividades de campo, em número de cinco, ocor-
reram nos períodos de agosto e novembro de 2015, 
maio e outubro de 2016 e junho de 2017, e consistiu de 

mapeamento geológico com a execução de perfis na escala 
1:100.000, e localmente em maior detalhe, nas áreas de 
ocorrências dos greenstone belts. O início do mapeamento, 
em 2015, foi na parte norte, em que se priorizaram as 
sequências dos greenstone belts dos grupos Andorinhas e 
Tucumã-Gradaús. Posteriormente, também foram realiza-
dos perfis regionais na parte sul, onde ocorre o Greenstone 
belt do Grupo Serra do Inajá, e nas regiões do embasamento 
TTG e magmatismo paleoproterozoico, com a finalidade de 
definir e reconhecer as unidades separadas previamente 
pela interpretação geofísica. Para o entendimento dos 
condicionantes geológicos das mineralizações já conheci-
das, foram visitados também frente de lavra de garimpos 
e das minas de ouro do Mamão e Lagoa Seca (Mineração 
Reinarda), e a mina de ferro da Mineração Floresta do 

Figura 1.2 - Unidades geomorfológicas (IBGE, 2008) da área de trabalho delimitadas sobre imagem de relevo SRTM. 
Fonte: Adaptado pelos autores de IBGE, 2008.
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Araguaia, estas últimas com a participação do consultor 
Reginaldo Alves, da Divisão de Geologia Básica (SGB-CPRM), 
que também auxiliou no entendimento estrutural de pontos 
geológicos pré-selecionados.

Como parte do projeto Metalogenia das Províncias 
Minerais do Brasil – área PA, em 2014, foram realizadas 
duas etapas de mapeamento geológico sistemático, nas 
folhas Rio Inajá e São João Batista, cujas bases de dados 
obtidas (589 afloramentos e 18 ocorrências minerais) 
foram incorporadas ao presente projeto.

Com relação às atividades laboratoriais, foram descri-
tas 306 lâminas delgadas com a cooperação do Geólogo 
Xafi da Silva Jorge João (SUREG-BE), realizadas 241 análises 
litoquímicas para óxidos de elementos maiores, elementos 
menores e traços, bem como para os Elementos Terras 
Raras, executadas no laboratório SGS Geosol Laboratórios 
Ltda. O tratamento dos dados litoquímicos foi feito no 
programa GCDkit versão 4.1 e Excel 2016, pelo pesqui-
sador Jaime Estevão Scandolara (SGB-CPRM-DF). Foram 
ainda, realizadas, no laboratório SGS Geosol, as análises 
químicas de 986 amostras de sedimentos de corrente 
e análises mineralométricas semi-quantitativas em 883 
amostras de concentrados de bateia, todas coletadas 
pela empresa Brasil Explore, e os resultados geoquímicos 
tratados nos programas Statistic 13 e ArcGis 10.6, pela 
pesquisadora Marcely Neves (SUREG-BE).

As análises geocronológicas de U-Pb em zircão por 
LA-ICP-MS (Laser Ablation-Microcollector-Inductively 
Coupled Plasma-Mass Spectrometry) foram realizadas 
nos Laboratórios de Geologia Isotópica da Universidade 
Federal do Pará (Para-Iso/UFPA) e no Centro de Pesquisas 
em Geocronologia e Geoquímica Isotópica da Universi-
dade de São Paulo (CPGeo-USP), e as de U-Pb-SHRIMP 
(Sensitive High Resolution Ion Microprobe) neste último 
laboratório, sob a supervisão da pesquisadora Joseneusa 
Brilhante (SGB-CPRM-DF).

O conjunto das atividades realizadas possibilitou 
o refinamento e ajustes na cartografia geológica do 
Domínio Rio Maria, com a elaboração e publicação de 
onze mapas geológico-geofísicos na escala 1:100.000 
(folhas Xinguara, Vila de Rio Maria, Serra da Seringa, 
Rio Trairão, Rio Pau D’Arco, Rio Arraias, Rio Fresco, 
Redenção, Serra dos Gradaús, Fazenda Rio Dourado e 
Rio Dezoito), três mapas geológicos, na escala 1:100.000 
(folhas Marajoara, São João Batista e Rio Inajá), um mapa 
de integração geológico na escala de 1:250.000, que 
refletem o atual estado do conhecimento geológico 
do Terreno Rio Maria, bem como dois mapas de favo-
rabilidade para ouro e confecção da nota explicativa 
deste projeto. 

Os dados físicos de produção e a tabela de pontos 
estudados encontram-se nos anexos 1 e 2.
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2 CONTEXTO GEOTECTÔNICO REGIONAL

2.1 PROVÍNCIAS E DOMÍNIOS 
DO CRÁTON AMAZÔNICO

O Cráton Amazônico foi subdividido em províncias 
geocronológicas que apresentam padrões distintos de 
idades, trends estruturais, proporções de litologias, assina-
tura geofísica e evolução geodinâmica própria (TASSINARI; 
MACAMBIRA, 1999, 2004; SANTOS et al., 2000; SANTOS, 
2003). Tassinari e Macambira (1999, 2004) interpretaram 
a região de Carajás como parte da Província Amazônia 
Central (Bloco Carajás-Iricoumé), enquanto Santos et al. 
(2000) consideraram como uma província geocronológica 
independente, denominando de Província Carajás.

A Província Carajás é o principal domínio arqueano 
preservado do Cráton Amazônico, originalmente subdi-
vidida em três blocos: o Cinturão Itacaiúnas, o Terreno 
Granito-Greenstone Rio Maria (TGGRM) e o Cinturão 
Pau D’Arco (ARAÚJO; MAIA, 1991; COSTA et al., 1995), 
e posteriormente como TGGRM e Bloco Carajás (SOUZA 
et al., 1996; DALL’AGNOL et al., 1997, 2006; ALTHOFF; 
BARBEY; BOULLIER, 2000).

Vasquez e Rosa-Costa (2008), seguindo a configu-
ração de Santos et al. (2000), subdividiram a provín-
cia em dois domínios tectônicos distintos: o Domínio 
Mesoarqueano Rio Maria (3,0-2,84 Ga) e o Domínio 
Meso-Neoarqueano Carajás (2,76-2,54 Ga) (Figura 2.1).

Figura 2.1 - Províncias geocronológicas do Cráton Amazônico com a localização da área do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria.  
Fonte: Vasquez e Rosa-Costa (2008).
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A área do presente projeto também inclui partes das 
províncias Transamazonas (Domínio Santana do Araguaia), 
Amazônia Central (Domínio Iriri-Xingu) e Província Tocan-
tins, esta última representada pelas rochas neoprotero-
zoicas do Cinturão Araguaia (VASQUEZ; ROSA-COSTA, 
2008; Figuras 2.1 e 2.2).

Usando uma abordagem integrada de dados geo-
físicos e geológicos Dall’Agnoll et al. (2013) e Feio et 
al. (2013) propuseram um novo domínio, denominado 
Transicional, para a região entre a Bacia do Carajás e o 
TGGRM, que com o avanço dos estudos foi subdividido 
nos domínios Canaã dos Carajás e Sapucaia (Figura 2.3), e 
que vem sendo adotada nos últimos anos (por exemplo, 
SILVA; OLIVEIRA; SANTOS, 2018; MARANGOANHA et al., 
2019). O Domínio Canaã dos Carajás, ao norte, caracte-
rizado pela predominância de granitos mesoarqueanos, 
associações charno-enderbíticas e raros tonalitos-tron-
dhjemitos, e o Domínio Sapucaia, a sul, com suítes TTG, 
sanukitoides e granitos diversos, similar às associações do 
Domínio Rio Maria, e em ambos os domínios a marcante 
presença de granitoides neoarqueanos de 2,76-2,73 Ga, 
diferenciando do Domínio Rio Maria. Apesar do avanço 
na evolução tectônica na região, o limite entre estes 
domínios ainda não está bem compreendido.

2.2 DOMÍNIO RIO MARIA

O Domínio Rio Maria (DRM; Figura 2.2 e 2.3), for-
mado entre 3,0-2,84 Ga constitui um clássico terreno 
granito-greenstone mesoarqueano, composto principal-
mente por sequências de greenstone belts, associações 

de trondhjemitos e tonalitos (TTG), complexos máfico-
-ultramáficos, rochas sanukitoides, granodioritos e gra-
nitos potássicos (ALTHOFF; BARBEY; BOULLIER, 2000; 
SOUZA et al., 2001; OLIVEIRA, M. A. et al., 2009; ALMEIDA 
et al., 2011, ALMEIDA; DALL’AGNOL; LEITE, 2013; VAS-
QUEZ; ROSA-COSTA, 2008).

As unidades litoestratigráficas que compõem este 
domínio são: (i) Greenstone belts dos grupos Tucumã-
-Gradaús, Andorinhas (Babaçu e Lagoa Seca), Sapucaia 
e Serra do Inajá (3,0 e 2,9 Ga); (ii) Complexos Máfico-
-Ultramáficos Serra Azul e Guara-Pará (2,97 Ga); (iii) 
Associações TTG mais antigas representadas pelos com-
plexos Arco Verde, Caracol, Suíte Mogno, formados no 
intervalo de 2,96 Ga a 2,93 Ga e o Trondhjemito Água 
Fria, mais jovem, de 2,84 Ga; (iv) Suíte Sanukitoide Rio 
Maria (Granodiorito Rio Maria e Metaquartzo Diorito 
Parazônia)  de 2,87 Ga; (v) Granitos e leucogranodioritos 
de Alto Ba-Sr, constituindo a Suíte Guarantã, de 2,87 
Ga (metagranitos Guarantã, Rio Azulona, Trairão e o 
Metagranodiorito Grotão); (vi) Leucogranitos potássi-
cos, de 2,87-2,86 Ga, representados pela Suíte Xinguara 
(metagranitos Xinguara e Mata Surrão) e (vii) Metagra-
nito Rancho de Deus, de 2,89 Ga, Metagranito Alto Rio 
Inajá, de 2,87 Ga, e o Metagranito Inajaporã.

Essas rochas foram deformadas por eventos tectôni-
cos em torno de 2,86 Ga (ALTHOFF; BARBEY; BOULLIER, 
2000; ALMEIDA; DALL’AGNOL; LEITE, 2013) ou 2,87-2,84 
Ga (colisão Carajás-Rio Maria, TAVARES et al., 2018), 
mostrando uma estruturação planar WNW-ESE (mag-
mática e tectônica) e estruturas NW-SE de 2,09-2,06 
Ga (segunda colisão de TAVARES et al., 2018), além de 

Figura 2.2 - Domínios tectônicos da porção sudeste do Cráton Amazônico. Fonte: Modificado de Cordani et al. (2016).
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serem intrudidas por granitos “anorogênicos” (1,88 Ga) 
paleoproterozoicos (DALL’AGNOL et al., 2005). O Domí-
nio Rio Maria também engloba associações tectônicas 
de Bacias Sedimentares Proterozoicas (grupos Gemaque 
e Rio Fresco e Formação Gorotire), Magmatismo Félsico 
Intracontinental (suítes Jamon e Serra dos Carajás) e 
Coberturas Cenozoicas. 

Associações vulcano-plutônicas intracontinentais 
(1,99 a 1,84 Ga) do Domínio Iriri-Xingu (Granitos Indiferen-
ciados tipo A e I, Grupo Iriri e formações Sobreiro e Vila 
Santa Rosa) se distribuem a oeste, no limite com o DRM.

2.3 DOMÍNIO SANTANA DO ARAGUAIA

O Domínio Santana do Araguaia (DSA), localizado a 
sul do DRM (Figuras 2.2 e 2.3), foi definido como terreno 
tectônico distinto do DRM pelos trabalhos de Macambira, 
Vasquez e Ricci (2007), Vasquez et al. (2007) e Vasquez 
e Rosa-Costa (2008) devido: (i) apresentar idades mais 
jovens, entre 2,83 e 2,66 Ga, em comparação ao conjunto 
granitoide-Greenstone do DRM; (ii) ter sido retrabalhado 
durante o Ciclo Transamazônico, que entre as evidências 
podem ser citadas o magmatismo da unidade Tonalito Rio 

Figura 2.3 - Principais associações tectônicas do Domínio Rio Maria e domínios adjacentes. Os limites entre os domínios Rio Maria e 
Carajás traçados segundo Silva, Oliveira e Santos (2018). Fonte: Elaborado pelo projeto, modificado de Vasquez e Rosa-Costa, 2008. 
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Dezoito (2187 ± 28 Ma) e idades de reabertura isotópica 
dos sistemas K-Ar (minerais) e Rb-Sr entre 2,17 e 2,0 Ga 
(TASSINARI; BASEI, 1980); (iii) apresentar trend estrutural 
marcadamente NW-SE, fortemente contrastante com a 
estruturação E-W do DRM. Nesta concepção, o DSA foi 
inserido na Província Transamazonas, que possui perí-
odo orogenético entre 2,26-1,95 Ga. A extensão deste 
domínio foi reconhecida no nordeste do estado do Mato 
Grosso por Alves et al. (2010), que obtiveram idades de 
granitoides da Suíte Vila Rica entre 1970 e 1990 Ma, 
intrusivos no Complexo Santana do Araguaia (~2.82 Ga).

As unidades litoestratigráficas do DSA presentes 
neste projeto são: (i) Complexo Santana do Araguaia 
(3.0-2.82 Ga); (ii) Formação Mururé; (iii) Tonalito Rio 

Dezoito (2,18-1,98 Ga) e (iv) Suíte Tarumã (1,96 Ga), além 
de coberturas sedimentares paleoproterozoicas (Grupo 
Rio Fresco e Formação Gorotire).

Neste trabalho, adotou-se a proposta de Vasquez 
e Rosa-Costa (2008) que consideraram o DSA como 
parte da Província Transamazonas, embora trabalhos 
recentes considerem que este domínio represente uma 
continuação sudoeste do DRM (CORRÊA; MACAMBIRA, 
2014; RIBEIRO; ALVES, 2017). Reconhecemos que o 
Complexo Santana do Araguaia pode corresponder 
às rochas mais antigas (embasamento) da Província 
Carajás e representar uma região pericratônica desta 
província e que trabalhos detalhados são necessários 
para avançar na evolução tectônica desta região.
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3 UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS

3.1 INTRODUÇÃO

Os estudos realizados no projeto permitiram avan-
ços na cartografia geológica do Domínio Rio Maria 
(DRM), utilizando como principais ferramentas o 
mapeamento geológico, interpretação dos sensores 
remotos e de imagens aerogeofísicas de alta resolução 
(magnetométrica e gamaespectrométrica), análises 
geoquímicas e geocronológicas, descrições petrográ-
ficas, organização e reavaliação dos dados geológicos 
disponíveis. O conjunto dessas atividades possibilitou 
refinar e ajustar a cartografia de 29 unidades mesoar-
queanas do DRM, especificamente as nomenclaturas 
das sequências de greenstone belts, que foram agru-
padas nos grupos Serra do Inajá, Andorinhas, Tucumã-
-Gradaús e Sapucaia, e subdivididas de acordo com 
as associações litológicas e cartografia compatível 
com a escala de 1:100.000. Foram descritas ainda 16 
unidades litoestratigráficas paleoproterozoicas, uma 
do Neoproterozoico e duas do Cenozoico.

Com relação às rochas de associações TTG foi 
efetuada uma revisão e redefinição, na tentativa de 
formalizar as nomenclaturas das unidades, com base 
no Código Brasileiro de Nomenclatura Estratigráfica 
e Guia de Nomenclatura Estratigráfica (1986). Desta 
forma, as unidades classificadas que não possuíam for-
malização no banco de dados GeoSGB ou na literatura 
(publicação com corpo editorial) foram classificadas 
hierarquicamente como complexos e suítes, recebendo 
as seguintes denominações: Complexo Arco Verde (Uni-
dade Gnaisse e Migmatito), Complexo Caracol 1 e Suíte 
Mogno. Também foi conduzida a individualização de 
diversos granitoides tipo sanukitoides, representados 
pela Suíte Rio Maria, além de granitoides potássicos, 
dentre outros, já reconhecidos em diversas publicações 
científicas na região. Foram identificadas duas novas 
unidades de granitoides potássicos, denominados de 
metagranitos Alto Rio Inajá e Inajaporã, localizados na 
porção sul do DRM, bem como a proposição da Suíte 
Xinguara que inclui os corpos Xinguara e Mata Surrão. 
Ademais, adotou-se a utilização do prefixo meta na 
denominação dos diversos granitoides arqueanos com 
o intuito de ressaltar que estas rochas se mostram 
deformadas e/ou metamorfizadas.

As informações obtidas constam no Mapa de Integra-
ção Geológica, escala 1:250.000 (SOUSA et al., 2020), que 
representa o entendimento mais atualizado da geologia 

do Terreno Rio Maria (Figura 3.1A e B) e nos 14 mapas 
gerados na escala 1:100.000, que se encontram dispo-
nibilizados em http://geosgb.cprm.gov.br.

As abreviaturas de minerais e rochas utilizadas nas 
ilustrações deste capítulo foram baseadas no Guia de 
Procedimentos Técnicos (MEDEIROS; ROSA-COSTA, 2020).

3.2 GREENSTONE BELTS
 
Os greenstones belts que ocorrem no DRM, porção sul 

da Província Carajás, representam as rochas mais antigas 
do Cráton Amazônico com idades entre 3002 Ma e 2950 
Ma (VASQUEZ; ROSA-COSTA, 2008 e referências) (Figura 
3.2). Neste projeto, os avanços cartográficos nas faixas de 
greenstone belts permitiram uma melhor delimitação e sub-
divisão das unidades, além da identificação de novas faixas 
aflorantes. Desta forma, o Grupo Serra do Inajá reúne as 
formações Quixadá e Morada da Prata. O Grupo Andorinhas 
foi proposto para agrupar as formações Babaçu e Lagoa 
Seca (fácies metamáfica, metavulcânica intermediária a 
félsica e metassedimentar). Já o Grupo Tucumã-Gradaús foi 
subdividido nas formações Igarapé do Cuca, Igarapé Abelha 
e Igarapé da Pista (fácies metapsamítica, metapelítica e 
formação ferrífera bandada), enquanto o Grupo Sapucaia 
inclui apenas as sequências de rochas metamáficas.

A seguir são descritas as sequências de greenstone 
belts, que ocorrem nos grupos Serra do Inajá, Andorinhas, 
Tucumã-Gradaús e Sapucaia, e os dados geocronológicos 
disponíveis estão sintetizados na Tabela 3.1.

3.2.1. Grupo Serra do Inajá

Ianhez, Sousa e Montalvão (1980) denominaram 
Grupo Serra do Inajá como a sequência vulcanossedimen-
tar que constitui a Serra do Inajá, e que foi reconhecida 
primeiramente por Silva et al. (1974) que a correlaciona-
ram ao Grupo Grão Pará. Neves e Vale (1999) propuseram 
a subdivisão do grupo nas formações Quixadá e Morada 
da Prata com base na distribuição geográfica, aspectos 
geomorfológicos e na identificação de regiões onde há o 
predomínio de rochas metavulcano-plutônicas e rochas 
metassedimentares. O metamorfismo varia de fácies 
xisto-verde baixo a alto.

O Grupo Serra do Inajá ocorre na porção sul do DRM, 
dentro dos limites das folhas cartográficas 1:100.000, Rio 
Inajá (SC.22-X-A-IV) e São João Batista (SC.22-X-A-V), mos-
tra uma morfologia em geral arrasada e aplainada, com 
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Figura 3.1A - Mapa de Integração Geológica simplificado da área do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria. O quadro das relações 
litoestratigráficas está na Figura 3.1B. Fonte: Adaptado de Sousa et al. (2020).

Figura 3.1B - Quadro das relações estratigráficas propostas para o Projeto Novas Fronteiras Rio Maria. Fonte: Sousa et al. (2020).
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ASSOCIAÇÃO UNIDADE LITOESTRATIGRÁFICA IDADE DE FORMAÇÃO /  
FONTES DETRÍTICAS (Ma) MÉTODO TDM (Ga) εNd(t)

Complexo Máfico- 
Ultramáfico

Complexo Máfico-Ultramáfico  
Serra Azul 2970 ± 7 1 U-Pb T zr

Greenstone Belts

Grupo Tucumã-Gradaús
2868 ± 8 2 (a) Pb Pb zr

3002 ± 3 3 U-Pb T zr 3,4 3  -0,34 3

Formação Igarapé da Pista 3063 - 2944 4 U-Pb L zrd

Formação Igarapé Abelha 2979 ± 23/24 4, 2996 ± 5/9 4 U-Pb L zr

Grupo Andorinhas

Formação Lagoa Seca

2979 ± 5 1 U-Pb T zr

2904 ± 29/22 5, 2971 ± 18 11 U-Pb T zr

2943 ± 88 6 Pb-Pb rt 3,24 a 3,05 6  +0,22 a +3,15 6

2867 ± 40 7 Sm-Nd rt 3,04 a 2,92 12  +0,31 a +1,67 12

Formação Babaçu 

3046 ± 32 6 Sm-Nd rt

2952 ± 14 7 Sm-Nd rt 3,32 a 2,70 7  +0,11 e +4,25 7

2971 ± 95 8 Pb-Pb pi

Grupo Serra  
do Inajá

Formação Morada da Prata 2,96 - 3,07 (*) 9 Pb-Pb zrd

Formação Quixadá 2988 ± 4 10 U-Pb T zr 3,02 10  +1,67 a +5,78 10

Abreviaturas: L. LA-ICP-MS; S. SHRIMP; T. ID-TIMS; rt. rocha total; ti. titanita; zr. zircão; zrd. zircão detrítico; εNd(t). Calculado para idade de cristalização; (*) - idades em Ga. 
Referências: 1 - Pimentel e Machado (1994); 2 - Avelar et al. (1999); 3 - Tassinari et al. (2005); 4 - Neste Trabalho; 5 - Macambira e Lancelot (1996); 6 - Souza et al. (2001); 
7 - Souza (2018); 8 - Galarza et al. (2006); 9 - Azevedo et al. (2004); 10 - Rolando e Macambira (2003); 11 - Macambira e Lancelot (1991); 12 - Souza et al. (2020). (a) Esta 
rocha foi datada como Grupo Tucumã.

Tabela 3.1 -  Síntese dos dados geocronológicos dos greenstone belts do Domínio Rio Maria.

Figura 3.2 - Destaque para a localização das unidades dos Greenstone Belts dos grupos Serra do Inajá, Andorinhas, Tucumã-Gradaús e 
Sapucaia que ocorrem no Domínio Rio Maria. As siglas das unidades encontram-se na Figura 3.1B. 

Fonte: Adaptado de Sousa et al. (2020).
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exceção da Serra do Inajá, que possui cotas de até 600 
metros, paredões íngremes e alguns morros reliquiares 
isolados. Distribui-se como faixas orientadas de direção 
preferencial E-W e mais restritamente N-S, com limites 
bem marcados nas imagens gamaespectrométricas e 
magnetométricas, nas quais são caracterizados por baixos 
valores radiométricos no mapa de composição ternária e 
alto gradiente magnético, na imagem do gradiente total 
e primeira derivada vertical (Figura 3.3A, B, C e D).

As relações estratigráficas entre os litotipos das duas 
formações não são bem evidentes, conforme observado 

em campo e por Neves e Vale (1999) devido à intensa 
deformação que ocasionou dobramentos e verticaliza-
ção das unidades rochosas. O modelo estratigráfico para 
a sequência greenstone Inajá compreende uma porção 
inferior representada pela Formação Quixadá composta 
por metabasaltos, ortoanfibolitos, xistos ultramáficos, 
metaperidotitos, metapiroxenitos e formações ferríferas 
bandadas subordinadas, enquanto, a porção superior 
é representada pela Formação Morada da Prata com 
o predomínio de rochas metassedimentares clásticas 
e químicas.

Figura 3.3 - Mapas aerogeofísicos sobre imagem SRTM da região do greenstone belt Serra do Inajá. (A) Mapa radiométrico da 
distribuição ternária de K-eTh-eU (RGB); (B) Mapa magnético da primeira derivada vertical; (C) Mapa magnético do gradiente total; (D) 

Mapa geológico sobre imagem SRTM com destaque para o greenstone belt Serra do Inajá (cores em verde). 
Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).

3.2.1.1 Formação Quixadá 

3.2.1.1.1 Aspectos gerais

A Formação Quixadá foi proposta por Neves e Vale 
(1999) para reunir o conjunto de rochas ígneas meta-
plutônicas e metavulcânicas com subordinadas inter-
calações de formações ferríferas bandadas que ocorre 
margeando a Serra do Inajá, nos limites da Fazenda 
Quixadá. A unidade limita-se a oeste com a Formação 
Mururé e a leste até as imediações da Formação Couto 
Magalhães.

O relevo em geral é aplainado com alguns morros 
reliquiares com afloramentos na forma de blocos ou 
pequenos lajedos. Apresenta relação de contempo-
raneidade com as rochas do Complexo Arco Verde, 
e é intrudida pelos granitoides das suítes Rio Maria e 
Xinguara.

3.2.1.1.2 Aspectos de campo e características 
mesoscópicas e petrográficas

Esta unidade inclui rochas metavulcânicas e meta-
plutônicas máficas e metaultramáficas com formações 
ferríferas bandadas subordinadas.

As metavulcânicas máficas estão representadas 
por metabasaltos e ortoanfibolitos, de coloração 
cinza-esverdeada ou cinza-escura, granulação fina a 
média, com incipiente foliação ou com xistosidade 
bem desenvolvida, grau de intemperismo variando 
de fraco até intensamente lateritizados. Petrografi-
camente foram classificados como actinolita xistos e 
ortoanfibolitos. Os actinolita xistos (Figura 3.4A, B, C 
e D) apresentam textura granolepidoblástica a nema-
togranoblástica com cristais de actinolita envoltos 
por uma matriz microcristalina quartzo-feldspática, 
nos termos mais foliados a xistosidade é marcada 
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por leitos alternados de hornblenda-actinolítica com 
lentes quartzosas microcristalinas a microgranulares 
concordantes com a foliação. A mineralogia principal 
é composta por actinolita, plagioclásio e quartzo. Os 
acessórios constam de opacos, magnetita, pirita, e 
epidoto como mineral secundário.

Os ortoanfibolitos mostram granulação média a 
grossa, tem aspecto maciço a foliados, constituídos por 
hornblenda-actinolítica, plagioclásio, quartzo, biotita, 
granada e minerais opacos (Figura 3.5A, B, C e D). A 
paragênese e o padrão textural são indicativos de uma 
faciologia metamórfica compatível com a fácies xisto 
verde alto a anfibolito baixo.

Nas sequências metaultramáficas foram reconheci-
dos talco-sericita xistos, tremolita-clorita xistos e talco-
-clorita-serpentina xistos de granulação fina, foliados 
e com texturas lepidoblásticas a nematoblásticas. A 
associação mineralógica inclui tremolita, talco, antigo-
rita, clorita, sericita, carbonato, magnetita e minerais 
opacos (Figura 3.6 A, B, C e D). DOCEGEO (1988) cita 
a ocorrência de komatiitos com textura spinifex nesta 
unidade.

Nesta unidade registra-se ocorrência de meta-
peridotitos e metapiroxenitos (Figura 3.7A e B). Ao 
microscópico o metaperidotito estudado é com-
posto essencialmente por serpentina, talco e augita, 

apresenta textura lepidoblástica, além de pseudomor-
fos de olivina bipiramidais euédricos serpentinizados. 
Para os metaperidotitos, Neves e Vale (1999) descre-
vem a seguinte associação mineral: clinopiroxênio ± 
hornblenda parda ± actinolita ± clorita ± opacos.

As ocorrências de formações ferríferas bandadas 
são mais restritas na Formação Quixadá. Mostram-
-se finamente bandadas, com alternância de bandas 
quartzosas e bandas com predominância de óxidos e 
hidróxidos de ferro, espessuras variadas, mais comu-
mente atingindo até 5 cm (Figura 3.8A e B).

3.2.1.1.3 Litoquímica

A amostra de komatiito da Formação Quixadá 
mostra valor de perda ao fogo (PF) relativamente alto 
(5,54%) (Tabela 3.2), possivelmente devido aos silicatos 
hidratados (talco e serpentina), o que pode dificultar a 
estimativa de profundidade da fonte. Os basaltos koma-
tiíticos e toleíticos de alto Fe-Mg mostram PF inferior 
a 2,57%, sugerindo alteração intempérica incipiente 
(exceção da amostra JB-33). Zr vs óxidos (MgO, TiO2, 
Fe2O3) e HFSE (Nb, Th, La, Sm, Yb) nas rochas máficas 
e ultramáficas da Formação Quixadá não mostram 
trends coerentes, sugerindo mobilidade dos elemen-
tos maiores e traços por processos pós-magmáticos 

Figura 3.4 - Aspectos das rochas máficas da Formação Quixadá. (A) Afloramento de metabasaltos sob a forma de blocos; (B) Aspecto 
mesoscópico de metabasaltos com incipiente foliação; (C) Textura nematogranoblástica e matriz microcristalina quartzo-feldspática. 

Amostra UP-153. LP, 2x; (D) Actinolita xisto mostrando faixa de hornblenda-actinolítica com lentes quartzosas microcristalinas a 
microgranulares. Amostra UP-25. LP, 2x. Qtz-Quartzo, Hbl-Hornblenda, Act-Actinolita. 

Fonte: Arquivo fotográfico do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).
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Figura 3.6 - Aspectos mesoscópicos e microscópicos das rochas metaultramáficas da Formação Quixadá. (A) Talco-serpentina xisto 
com cristais prismáticos de magnetita; (B) Aspecto textural do talco-serpentina xisto com matriz microcristalina composta por talco, 

antigorita microfibrosa e cristais de magnetita. Amostra JB-93. LP, 2x; (C) Talco-serpentina xisto com cristais aciculares de tremolita; (D) 
Cristais prismáticos de tremolita em uma massa microcristalina de talco. Amostra JB-10. LP, 4x. Mag-Magnetita, Tlc-Talco, 

Tr-Tremolita, Op-Opacos. Fonte: Arquivo fotográfico do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).

Figura 3.5 - (A) Aspecto mesoscópico do ortoanfibolito de granulação média; (B) Textura nematoblástica em ortoanfibolito. Amostra 
AD-91. LP, 4x; (C) Ortoanfibolito de granulação grossa; (D) Aglomerado de hornblenda-actinolítica prismática e cristais de plagioclásio 

alterados. Amostra RF-19A. LP, 2x. Pl-Plagioclásio, Hbl-Hornblenda.  
Fonte: Arquivo fotográfico do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).
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(hidrotermalismo e metamorfismo). Os valores de Ce/
Ce* inferiores a 0,9 ou superiores a 1,1 (exceção das 
amostras JB-51A, JB-53A e UP-19, Tabela 3.2) confir-
mam que os sistemas químicos destas rochas foram 
alterados. Os LILE são considerados altamente móveis 
durante o metamorfismo e alteração, e a maioria das 
rochas desta unidade mostra padrão irregular, com-
patíveis com aqueles de rochas máficas e ultramáficas 
deformadas/metamorfizadas de greenstones arque-
anos. Valores da razão Nb/Th inferiores a 8, La/Sm 
superiores a 1,5 e Th/Ce inferiores a 0,05 caracterizam 
rochas máficas e ultramáficas com contaminação de 
material crustal. Com exceção da amostra UP-147, 
todas as demais rochas mostram contaminação crustal 
significativa (Tabela 3.2).

No diagrama da Figura 3.9A, as rochas ocupam prin-
cipalmente o campo dos basaltos, toleíticos (Figuras 3.9B 
e D), e com base nos valores de Al2O3, MgO e FeOt+TiO2, 
dividem-se nos campos dos komatiitos, basaltos komati-
íticos e basaltos toleíticos de alto Fe e Mg (Figura 3.9C), 
enquanto o diagrama da Figura 3.9E ilustra a contamina-
ção crustal das rochas da unidade, com base nos valores 
de Nb/Th inferiores a 5 e La/Sm superiores a 1,5.

O komatiito tem baixos valores de Na2O+K2O, Al2O3/
TiO2 e CaO/Al2O3, relativamente alto TiO2 (0,49% em 
peso) (Tabela 3.2) e Mg# em torno de 80. No diagrama 
de padrões de ETR (Figura 3.10A), com valores norma-
lizados ao condrito de Boynton (1984), mostra baixo 
fracionamento de ETR [(La/Yb)n=3,83; (La/Sm)n=2,82 
e (Gd/Yb)n=1,72] com fraca anomalia negativa de Eu 
(Eu/Eu*=0,77). No diagrama de multielementos (Figura 
3.10B) destaca-se a acentuada anomalia negativa de 
Sr, fraca depleção em Nb, Zr, Ba e Rb e fraco enrique-
cimento em Th, La e Nd.

Os basaltos komatiíticos tem mais altos valores de 
MgO (11,5 e 15,2% em peso) e mais alto teor de Al2O3 
em relação ao komatiito, valores de Na2O+K2O (0,57 e 
1,0% em peso) e as razões Al2O3/TiO2 (10,51 e 24,06) 
superiores. Os diagramas de padrões de ETR (Figura 
3.10C) mostram baixo a moderado fracionamento ETR-
-total [(La/Yb)n=2,03 e 6,72] e ETR-leves [(La/Sm)n=1,10 
e 5,38] e  baixas razões de ETR-pesados [(Gd/Yb)n=1,25 e 
1,57], enquanto no diagrama de multielementos (Figura 
3.10D) destaca-se o enriquecimento e depleção em LILE 
(Rb e Ba, respectivamente), sutis a relativamente acen-
tuadas anomalias negativas de Nb (Nb/La=0,13 e 0,29), 

Figura 3.7 - (A) Exemplo de metaperidotito da Formação Quixadá; (B) Fotomicrografia exibindo pseudomorfos de olivina bipiramidais 
euédricos e serpentinizados. Amostra CR-67. LP, 4x. Srp-Serpentina.  

Fonte: Arquivo fotográfico da equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).

Figura 3.8 - (A) Afloramento de formação ferrífera bandada com camadas verticalizadas e dobradas; (B) Aspecto mesoscópico 
mostrando bandas mais claras composta de sílica e bandas mais escuras constituídas por óxidos/hidróxidos de ferro. Amostra UP-18. 

Fonte: Arquivo fotográfico da equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).
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Rocha Basalto 
komatiítico

Basalto 
komatiítico Komatiito

Basalto 
toleítico 
alto-Fe

Basalto 
toleítico 
alto-Fe

Basalto 
toleítico 
alto-Mg

Basalto 
toleítico 
alto-Mg

Basalto 
toleítico 
alto-Mg

Basalto 
toleítico  
alto-Mg

Amostra JB-33 AD-91 JB-10 UP-147 JB-51A UP-19 UP-20 JB-53A HP-195A

SiO2 (%) 50,80 50,80 48,10 50,50 51,40 47,90 48,60 51,30 48

Al2O3 8,63 7,78 4,71 13,70 16,60 14,80 13,40 13,90 15,90

Fe2O3 12,80 12,50 12 14,20 11,70 13,90 12,80 9,87 11,40

MgO 15,20 11,50 24,60 5,44 4,75 7,86 9,20 9,45 8,49

CaO 2,46 13,80 2,25 9,98 8,54 8,78 12,90 13,40 11,80

Na2O 0,10 0,89 0,10 2,29 3,10 2,96 0,82 1,32 1,22

K2O 0,47 0,11 0,01 0,18 0,94 0,08 0,05 0,16 0,11

TiO2 0,35 0,74 0,49 1,77 1,09 1,11 0,68 0,38 0,45

P2O5 0,01 0,03 0,03 0,18 0,33 0,12 0,03 0,03 0,02

MnO 0,21 0,20 0,08 0,21 0,18 0,17 0,21 0,18 0,18

PF 6,84 1,23 5,54 0,34 1,57 1,40 0,77 0,94 2,57

TOTAL 98,21 99,73 98,22 98,94 100,33 99,18 99,61 101,11 100,25

Ni (ppm) 309,40 152 1258,30 62,40 17,30 196,60 127,50 88,50 153,20

Cr 893 201 525 83 15 77 154 171 158

Co 74,10 57,20 88,20 48,80 38,90 61 54,30 45,40 49,80

V 120 271 112 303 258 165 271 179 188

Sc 44,50 64,90 24,80 46,60 32,20 26,60 47,30 42,60 35,30

Cu 26,80 82,30 21 27,60 151,10 96,50 75,60 55,80 207,20

Pb 0,50 1 0,60 1 7,70 4,20 0,80 1,40 1,20

Rb 40,80 2,50 0,40 4 18,70 2,10 1,90 3,60 4,20

Ba 107 40 7 25 370 55 13 52 29

Sr 8,20 81,70 8,60 190,90 1183,90 672,80 43,60 120,10 93,50

Nb 2 1,50 1,60 5,30 5 4 2,30 1,40 1,20

Ta 0,56 0,14 0,17 0,49 0,45 0,27 0,43 0,28 0,24

Zr 24 23,90 25,60 23,80 94,60 45,30 18,60 30,30 22,50

Hf 0,82 0,90 0,77 0,92 2,77 1,20 0,72 0,89 0,68

U 0,10 0,10 0,10 0,10 1,40 0,20 0,10 0,10 0,10

Th 1 0,30 0,30 0,50 5 1,20 0,30 0,40 0,20

Y 14,40 19,20 12,50 37,30 20 17,50 16,10 9,40 10,60

La 15 5,10 4,80 9,40 34,90 10,90 7,30 3,60 4,10

Ce 9,50 6,70 4,70 16,30 71,80 23,40 6,20 6,20 3,90

Pr 2,37 1,49 0,74 2,31 9,15 3,18 0,78 0,63 0,37

Nd 9,70 7,60 4,90 12,50 37,80 14,30 4,50 3,40 2,50

Sm 1,80 3 1,10 3,90 6,90 3,70 1,40 1,10 0,80

Eu 0,62 0,80 0,36 1,31 1,72 1,06 0,49 0,43 0,36

Gd 2,42 3,41 1,87 5,69 5,47 3,60 2,35 1,26 1,45

Tb 0,39 0,56 0,27 0,92 0,72 0,59 0,42 0,22 0,22

Dy 2,48 3,53 1,97 6,36 4,41 3,47 2,89 1,72 1,81

Ho 0,51 0,73 0,42 1,31 0,80 0,68 0,60 0,38 0,38

Er 1,66 1,95 1,12 4,03 2,32 1,85 1,89 0,97 1,15

Tm 0,26 0,30 0,14 0,57 0,31 0,29 0,28 0,15 0,17

Yb 1,60 1,80 0,90 3,80 2,10 1,80 1,70 1 1,10

Lu 0,23 0,24 0,12 0,55 0,28 0,25 0,26 0,16 0,17

ETRt 48,54 37,21 23,41 68,95 178,68 69,07 31,06 21,22 18,48

Tabela 3.2 -  Valores analíticos das rochas da Formação Quixadá.
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Rocha Basalto 
komatiítico

Basalto 
komatiítico Komatiito

Basalto 
toleítico 
alto-Fe

Basalto 
toleítico 
alto-Fe

Basalto 
toleítico 
alto-Mg

Basalto 
toleítico 
alto-Mg

Basalto 
toleítico 
alto-Mg

Basalto 
toleítico  
alto-Mg

Amostra JB-33 AD-91 JB-10 UP-147 JB-51A UP-19 UP-20 JB-53A HP-195A

(La/Yb)n 6,72 2,03 3,83 1,77 11,92 4,34 3,08 2,58 2,67

(La/Sm)n 5,38 1,10 2,82 1,56 3,27 1,90 3,37 2,11 3,31

(Gd/Yb)n 1,25 1,57 1,72 1,24 2,15 1,65 1,14 1,04 1,09

K2O+Na2O 0,57 1 0,11 2,47 4,04 3,04 0,87 1,48 1,33

Al2O3/TiO2 24,66 10,51 9,61 7,74 15,23 13,33 19,71 36,58 35,33

CaO/Al2O3 0,29 1,77 0,48 0,73 0,51 0,59 0,96 0,96 0,74

Nb/Th 2 5 5,33 10,60 1 3,33 7,67 3,50 6

La/Sm 8,33 1,70 4,36 2,41 5,06 2,95 5,21 3,27 5,13

Nb/La 0,13 0,29 0,33 0,56 0,14 0,37 0,32 0,39 0,29

Th/Ce 0,11 0,04 0,06 0,03 0,07 0,05 0,05 0,06 0,05

Ce/Ce* 0,39 0,60 0,61 0,86 0,99 0,97 0,64 1,01 0,78

Tabela 3.2 - Valores analíticos das rochas da Formação Quixadá (continuação).

Figura 3.9 - Diagramas de classificação química e definição de séries magmáticas das rochas da Formação Quixadá. (A) Diagrama Zr/Ti 
vs Nb/Y de Winchester e Floyd (1977) confirmando as rochas no campo dos basaltos; (B) Diagrama Y vs Zr de Barrett e MacLean (1999) 
com as rochas ocupando os campos dos basaltos de composição toleítica; (C) Diagrama multicatiônico de Jensen (1976) ocupando os 
campos dos basaltos toleíticos alto Fe-Mg, basaltos komatiíticos e komatiitos; (D) Diagrama AFM com as rochas distribuídas no campo 

toleítico; (E) Diagrama de razões de elementos incompatíveis Nb/Th vs La/Sm e contaminação crustal, segundo DePaolo (1981).  
Fonte: Diagramas gerados no programa GCDkit versão 4.1 (JANOUŠEK; FARROW; ERBAN, 2006) para o projeto.
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Figura 3.10 - Curvas de ETR (normalização ao Condrito de BOYNTON, 1984) e multielementos (normalização ao Manto Primitivo de 
MCDONOUGH; SUN, 1995) das rochas da Formação Quixadá. Fonte: Diagramas gerados no programa GCDkit versão 4.1 (JANOUŠEK; 

FARROW; ERBAN, 2006) para o projeto.

relativamente alta depleção em Sr, P e Zr, moderada 
depleção em Ti com enriquecimento em ETR-leves. 

Os basaltos toleíticos de alto Mg se caracterizam pelos 
moderados a altos valores de TiO2 (0,38 a 1,11), Zr, Y e Nb 
inferiores ao tipo alto Fe, porém com Cr (exceção UP-19) e 
Ni mais elevados (Tabela 3.2). No diagrama da Figura 3.10C 
os padrões de ETR mostram uma dicotomia entre as cur-
vas, com a amostra UP-19 mais enriquecida em ETR-total 
que as demais rochas de alto Mg, maior fracionamento 
(La/Yb)n, e (Gd/Yb)n e menor (La/Sm)n. Nos diagramas de 
multielementos (Figura 3.10D) a amostra UP-19 tem maior 
enriquecimento em LILE e HFSE com anomalias negativas 
de Nb e Zr e enriquecimento em Zr, Pb,Th e ETR-leves. As 
outras três rochas mostram acentuada depleção em Nb, 
P e ETR-leves, fraca depleção em Ti com Zr mostrando 
fraco enriquecimento e fraca depleção.

Os basaltos toleíticos de alto Fe mostram valores de 
TiO2, Na2O+K2O, Nb, Zr, Y e ETR-total mais elevados que 
os de alto Mg e valores inferiores de Ni e Cr (Tabela 3.2). 
Na Figura 3.10E os basaltos toleíticos de alto Fe tem cur-
vas distintas, uma (tipo 1) com valores enriquecidos em 
relação ao condrito e alta razão [(La/Yb)n=11,92], baixas 

razões [(La/Sm)n=3,27] e [(Gd/Yb)n=2,15 e relativamente 
alto valor de Eu/Eu*=0,86, e a segunda (tipo 2) com fra-
cionamento de ETR inferior e anomalia negativa de Eu 
similar. No diagrama de multielementos (Figura 3.10F) 
estas rochas mostram características distintas, as do tipo 
1 apresentam anomalias negativas de Nb, Zr, P e Ti, enri-
quecimento significativo de Sr, Ba, Rb e ETR-leves e as do 
tipo 2 se caracterizam por insignificante anomalia negativa 
de Nb, Sr, P e depleção em LILE (Rb e Ba), Pb, Zr e Ti.

Em relação às fontes e ambiente tectônico a Figura 
3.11A mostra que as rochas máficas e ultramáficas da 
Formação Quixadá tem gênese associada a zonas vulcâ-
nicas intraplaca, e a composição das razões Nb/Y e Zr/Y 
(Figura 3.11B) permite relação com fontes de magmas 
com química de plateaus oceânicos. Na Figura 3.11C e D, 
komatiitos e basaltos komatiíticos seguem a curva de fonte 
espinélio-granada lherzolítica/granada lherzolito com taxas 
de fusão relativamente altas (30 a 60%) e profundidades 
superiores a 90 km, enquanto basaltos de alto Fe-Mg 
mostram fontes compostas, desde composições espinélio 
lherzolíticas até granada-espinélio lherzolíticas (profundi-
dades inferiores a 90 km) e taxas de fusão variadas.
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3.2.1.1.4 Idade e assinatura isotópica do Nd

Rolando e Macambira (2003) dataram pelo método 
U-Pb em zircão um metabasalto da Formação Quixadá 
e obtiveram idade de 2988 ± 4 Ma. Idade modelo TDM 
de 3,02 Ga com valores de ƐNd positivos de +1,67 a +5,78 
apontam uma derivação mantélica mesoarqueana para 
essas rochas (Tabela 3.1). 

3.2.1.2 Formação Morada da Prata

3.2.1.2.1 Aspectos gerais

Neves e Vale (1999) propuseram a denominação 
de Formação Morada da Prata para o conjunto de 
rochas metassedimentares que ocorrem na região da 
Serra do Inajá.

Esta unidade ocupa a porção central do greenstone 
e corresponde ao relevo positivo da Serra do Inajá e 
outras elevações menos extensas no setor sudeste (Figura 
3.3). O contato entre as rochas metassedimentares de 
origem terrígena (sedimentação predominantemente 
siliciclástica) com as formações ferríferas bandadas 
(sedimentação química) é bem delimitado nas imagens 
aerogeofísicas (Figura 3.3)

Idades Pb-Pb (por evaporação) em zircão detrítico 
entre 3,07 e 2,96 Ga estabeleceram uma idade máxima 

de deposição de 2,96 Ga para a sequência metassedi-
mentar do greenstone belt Serra do Inajá (AZEVEDO 
et al., 2004).

3.2.1.2.2 Aspectos de campo e características 
mesoscópicas e petrográficas

Esta unidade é representada por filitos, meta-areni-
tos, metafolhelhos carbonosos, metassiltitos, formações 
ferríferas bandadas, e subordinadamente metabasaltos, 
xistos ultramáficos, metaperidotitos e metapiroxenitos 
com raros metadacitos.

Os filitos mostram coloração branca ou creme-aver-
melhada, em geral muito alterados, granulação fina, e 
por vezes, crenulados. Petrograficamente foram classi-
ficados como quartzo-sericita xistos e muscovita xistos 
(Figura 3.12A e B). Os meta-arenitos possuem granulação 
fina a média, moderadamente selecionados e homogê-
neos (Figura 3.12C). Microscopicamente mostram grãos 
subangulosos e subarredondados de quartzo em matriz 
silico-argilosa, com fragmentos de rocha subordinados 
(Figura 3.12D).

As formações ferríferas bandadas exibem granulação 
fina e são constituídas por bandas com alternância de 
sílica e óxido de ferro com espessura e cores variadas. 
As cores variam de cinza-esbranquiçada (porção rica 
em sílica) a cinza-escuro ou cinza-avermelhada (óxidos 

A
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Figura 3.11 - (A) Diagrama para grandes ambientes tectônicos de Schandl e Gorton (2002); (B) Diagrama de Fitton et al. (1997) e razões 
de elementos traço incompatíveis para definir setting tectônicos relacionados a plumas e não-plumas; (C) Diagrama Sm/Yb vs Sm com 
curvas de fusão de Zou (1998); (D) Diagrama La/Yb vs Yb para rochas máficas e ultramáficas da Formação Quixadá com curvas de fusão 

do manto segundo Thirlwall et al. (1994) e Baker et al. (1997). Fonte: Diagramas gerados no programa GCDkit versão 4.1 (JANOUŠEK; 
FARROW; ERBAN, 2006) para o projeto
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de Fe). Mostram camadas contínuas e um padrão de 
dobramento aberto, assimétrico, e flancos de dobras 
com mergulhos acentuados (Figura 3.13A, B e C). A asso-
ciação mineral é composta por quartzo e hematita, com 
magnetita subordinada. Os grãos de quartzo ocorrem 
como agregados microcristalinos de contatos suturados 
e sacaroidais, achatados e estirados segundo a anisotro-
pia estrutural da rocha (Figura 3.13D). Em geral, essas 
rochas são hospedeiras de espessos veios de quartzo 
com orientação preferencial NE-SW, e podem conter 
mineralizações de ouro, como observado no Garimpo 
do Gerson, estação DP-93 (Figura 3.13E e F).

Os metadacitos exibem coloração cinza-esverdeada, 
foliação incipiente, matriz afanítica contendo fenocris-
tais de feldspatos e minerais máficos (Figura 3.14A e C). 
Microscopicamente revelam textura porfirítica, composta 
por fenocristais de plagioclásio, k-feldspato, quartzo e 
mais raramente de minerais máficos, imersos em uma 
matriz felsítica cripto/microcristalina (Figura 3.14B e D).

3.2.2 Grupo Andorinhas

O Grupo Andorinhas foi proposto por Santos e Pena 
Filho (2000) para agrupar as sequências supracrustais 
arqueanas que ocorrem nas adjacências da serra homô-
nima (CORDEIRO; SAUERESSIG,1980), além da Faixa Iden-
tidade, definida por Souza et al. (1988) e que ocorre a 

noroeste da Serra das Andorinhas. Embora tal definição 
contrarie a designação original do termo Supergrupo 
Andorinhas aplicada por DOCEGEO (1988) e Huhn, Mar-
tins e Montalvão (1986) para agrupar todas as sequências 
tipo greenstone belt ocorrentes no sudeste do Pará, no 
presente trabalho foi adotada a designação proposta por 
Santos e Pena Filho (2000) por ser o nome mais repre-
sentativo para esta sequência greenstone belt.

No presente trabalho, o Grupo Andorinhas foi indivi-
dualizado nas formações Babaçu e Lagoa Seca, proposta 
inicialmente como grupos por DOCEGEO (1988), que 
representam respectivamente a parte inferior e superior 
de uma mesma sequência metavulcanossedimentar tipo 
greenstone belt, dobrada e metamorfizada em fácies 
xisto verde. As unidades afloram em faixas alongadas e 
orientadas na direção E-W a WNW-ESSE, a sul da cidade 
de Xinguara, próximo à cidade de Rio Maria e do povoado 
de Betânia (Figura 3.2).

A partir da interpretação das imagens de aeroge-
ofísica, observou-se que o greenstone belt Andorinhas 
possui teores baixo de potássio, médio de tório e urânio 
e corresponde a um domínio gamaespectrométrico de 
cor verde escura. As unidades apresentam limites bem 
marcados nas imagens gamaespectrométricas e mag-
netométricas, nas quais são caracterizados por baixos 
valores radiométricos no mapa de composição ternária 
e alto gradiente magnético, na imagem do gradiente 

Figura 3.12 - Exposição das sequências metassedimentares da Formação Morada da Prata. (A) Filito laminado de coloração creme-
avermelhada; (B) Aspecto petrográfico do quartzo-sericita xisto. Amostra RF-108. LP, 2x; (C) Afloramento de meta-arenito mostrando 

camadas inclinadas; (D) Fotomicrografia de meta-arenito. Amostra RF-86A. LP, 2x. Qtz-Quartzo, Ser-Sericita.  
Fonte: Arquivo fotográfico da equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).

A B

C D



| 34 |

| SGB/CPRM - Levantamentos Geológicos e de Potencial Mineral de Novas Fronteiras |

Figura 3.13 - (A) Formação ferrífera bandada com camadas dobradas; (B e C) Aspecto mesoscópico das formações ferríferas bandadas; 
(D) Bandamento composicional dobrado, bandas claras (sílica) e bandas escuras compostas por óxido de ferro. Amostra RF-124. LP, 4x; 

(E) Garimpo do Gerson. Estação DP-93; (F) Veio de quartzo mineralizado. Amostra DP-93D. Qtz-Quartzo, Op-Opacos.  
Fonte: Arquivo fotográfico da equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).

total e primeira derivada vertical (Figura 3.15A, B, C e 
D). As porções de greenstone belt correspondentes às 
formações Babaçu e Lagoa Seca se correlacionam com 
fontes magnéticas com profundidade entre 0 e 600 m 
(ver Figura 5.3 - Capítulo de Geofísica).

3.2.2.1 Formação Babaçu (A3ba)

3.2.2.1.1 Aspectos gerais

A Formação Babaçu ocorre em faixas irregulares 
de direção E-W e WNW-ESSE nas folhas Xinguara, Vila 
de Rio Maria, Rio Pau D’Arco e Marajoara. As faixas de 
rochas máficas, ora fazem contato tectônicos, ora são 
intrudidas pelas rochas plutônicas da Suíte Mogno e 
do Complexo Arco Verde, e também são intrudidas por 

rochas da Suíte Rio Maria, Parazônia e Xinguara, sendo 
recobertas pelos metassedimentos do Grupo Gemaque. 

3.2.2.1.2 Aspectos de campo e características 
mesoscópicas e petrográficas

A base da unidade, que aflora na faixa norte do gre-
enstone belt, é constituída por rochas ultramáficas, meta-
gabros, metabasaltos e metadacitos, além de intercalações 
de formações ferríferas bandadas (SOUZA et al., 1988, 
1997), sobrepostos por metatufos, derrames de meta-
basaltos toleíticos variolíticos, também com intercalação 
de formação ferrífera bandada em camadas contínuas 
de comprimento quilométrico (CORDEIRO; SAUERESSIG, 
1980), talco-xistos, metapelitos e metachert, que estão 
intrudidos por diques de dioritos e doleritos (HUHN, 1992).
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Figura 3.14 - (A) Afloramento de metadacito da Formação Morada da Prata; (B) Metadacito com fenocristais de plagioclásio, 
k-feldspato e quartzo. Amostra RF-111. LP, 2x; (C) Metadacito cinza esverdeado, foliado e porfirítico; (D) Fotomicrografia de metadacito 

com fenocristais de plagioclásio e minerais máficos bastante alterados. Amostra JB-52. LP, 2x. Pl-Plagioclásio, Qtz-Quartzo.  
Fonte: Arquivo fotográfico da equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).

Figura 3.15 - Mapas aerogeofísicos da região do greenstone belt Andorinhas. (A) Mapa radiométrico da distribuição ternária de K-eTh-
eU (RGB); (B) Mapa magnético da primeira derivada vertical; (C) Mapa magnético do gradiente total; (D) Mapa geológico sobre imagem 

SRTM com destaque para o Grupo Andorinhas; verde escuro representa a Formação Babaçu e verde claro a Formação Lagoa Seca. 
Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).
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O metabasalto é o litotipo dominante na unidade. As 
rochas apresentam coloração cinza-esverdeada ou cinza-
-escura, granulação fina a média, são em geral deforma-
das, apresentando xistosidade e ou foliação milonítica, 
com metamorfismo na fácies xisto verde baixo a médio, 
porém algumas rochas possuem deformação incipiente, 
muitas vezes preservando estruturas primarias, como 
pillow lavas (Figura 3.16A, B e D), como por exemplo, no 
flanco norte do sinclinal de Andorinhas.

Ocorrem ainda intercalações com rochas metavulcâ-
nicas ácidas, metadacitos, metatufos líticos e xistos com 
sericita, biotita e quartzo, possivelmente derivados de 
arenitos arcoseanos.

 Os metadacitos possuem coloração cinza-esver-
deada, foliação incipiente, matriz afanítica e com feno-
cristais de feldspatos e minerais máficos. Em lâminas 
delgadas apresentam matriz felsítica cripto/microcris-
talina e fenocristais de plagioclásio, k-feldspato, quartzo 
além de raros aglomerados de minerais máficos.

Os metatufos possuem coloração branca a cinza 
esbranquiçado com matriz de granulação silte e frag-
mentos centimétricos de quartzo, feldspato e mais 
raramente de rochas metavulcânicas félsicas. Ao micros-
cópio foram observadas rochas levemente foliadas, com 
fenocristais médios de quartzo corroído, plagioclásio e 
ortoclásio e minerais máficos, em matriz microcristalina 

quartzo-feldspática, repleta de pontuações de epidoto, 
sericita, biotita e carbonato.

Os xistos derivados de rochas metassedimentares 
apresentam granulação fina, coloração cinza esbranqui-
çado e são dobrados e crenulados com foliação plano 
axial (Figura 3.16C). Petrograficamente mostram textura 
clástica preservada, à base de grãos de feldspatos e 
quartzo de até 2 mm de comprimento, arredondados, em 
matriz microcristalina. Apresentam laminação marcada 
por leitos ricos em biotita alternados com leitos onde 
predominam componentes félsicos. Foram observados 
cristais de turmalina verde nos leitos ricos em biotita.

As faixas dessa unidade são limitadas por zonas 
de cisalhamento transcorrentes, compressivas ou 
indiscriminadas.

Nas rochas ultramáficas a mineralogia dominante é 
composta de actinolita, tremolita, diopsídio, plagioclá-
sio, talco, serpentinita e opacos (Figura 3.17), também 
foram observados antigorita e olivina reliquiares, além 
de olivina alterada para serpofita, metamorfizadas em 
fácies xisto verde baixo. Clorita, sericita e epidoto são os 
minerais secundários. O epidoto ocorre como grânulos 
hipidioblásticos em associação aos cristais de actinolita e 
os minerais acessórios são: opacos, zircão e apatita.  No 
geral, a matriz apresenta um aglomerado de diminutos 
cristais de actinolita em arranjo textural nematoblástico. 

Figura 3.16 - Aspecto de campo das rochas da Formação Babaçu. (A) Metabasalto de granulação fina e foliação incipiente. Amostra AD-
051; (B) Estrutura pillow-lavas em metabasalto. Estação AD-105; (C) Metassedimento fino muito deformado e crenulado.  

Amostra HP-219; (D) Metabasalto foliado e cortado por veios de quartzo e epidoto. Estação AD-105.  
Fonte: Arquivo fotográfico da equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).
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Apresentam comumente xistosidade, porém a anisotro-
pia estrutural pode ser fraca a moderada, marcada pela 
orientação de grânulos opacos ou de agregados cripto/
microcristalinos quartzo-feldspáticos.

Também foram descritos hornblenda biotita xistos, 
compostos de quartzo, biotita, epidoto, hornblenda e 
andaluzita em um arranjo textural granolepidoblástico 
com fraca tendência a uma anisotropia estrutural, deri-
vada de rochas metassedimentares metamorfizadas na 
fácies xisto verde médio.

Ressalta-se que as rochas desta unidade mostram 
deformação muito heterogênea, ora apresentam-se com 
texturas ígneas primárias preservadas, ora apresentam-
-se intensamente deformadas com foliações e clivagens 
sobrepostas, indicando que foram submetidas a mais de 
um evento deformacional.

3.2.2.1.3 Litoquímica

Foram analisadas 13 amostras da Formação Babaçu 
que constam na Tabela 3.3. As rochas ocupam principal-
mente o campo dos basaltos, e quimismo toleítico (Figura 
3.18A, B e D) e com base nos valores de Al2O3, MgO e 
FeOt+TiO2, se classificam como komatiitos, basaltos koma-
tiíticos e basaltos toleíticos de alto Fe e Mg (Figura 3.18C).

As relações Zr vs óxidos (MgO, TiO2, Fe2O3) e HFSE (Nb, 
Th) das rochas máficas e ultramáficas da Formação Babaçu 
apresentam trends com fraca dispersão, sugerindo baixa 
mobilidade dos elementos por processos pós-magmáticos 
(hidrotermalismo e metamorfismo). Valores da razão Nb/
Th inferiores a 8 (neste estudo consideramos inferiores 
a 5 ou 6) e Th/Ce superiores a 0,05 caracterizam rochas 
máficas e ultramáficas com contaminação de material 
crustal (Tabela 3.3). Considerando estes parâmetros, os 
komatiitos e três amostras de basaltos toleíticos de alto Mg 
mostram maior contaminação crustal, enquanto o basalto 
komatiítico e de alto Fe estão menos contaminados.

Os komatiitos tem baixos valores de Na2O+K2O (0,13 e 
0,19), alto TiO2 (0,25% em peso), Mg# acima de 80, altas 
razões Al2O3/TiO2 (16,68 e 19,48) e baixas razões CaO/
Al2O3 (1,22 e 1,31) (Tabela 3.3). No diagrama de padrões 
de ETR (Figura 3.19) normalizado ao condrito de Boyn-
ton (1984), destacam-se os valores de La enriquecidos 
em até 15 vezes o condrito, os demais valores de ETR-
-leves levemente enriquecidos em relação ao condrito 
(2 a 3 vezes) formando padrão horizontalizado com os 
ETR-pesados, também pouco enriquecidos, e anomalia 
negativa de Eu significativa na amostra AD-105A.

O basalto komatiítico tem baixo valor de MgO 
(10,60% em peso) e teores de Al2O3, TiO2 e Zr mais altos 
em relação aos komatiitos. O valor de Na2O+K2O (3,40% 
em peso) é mais alto, porém a razão CaO/Al2O3 (0,82) é 
menor que nos komatiitos e a razão Al2O3/TiO2 (23,58) é 
superior. No diagrama de ETR-total as quantidades dos 
elementos são superiores aos komatiitos, com curva de 

Figura 3.17 - Fotomicrografia de amostras da Formação Babaçu. 
(A) Tremolita xisto com rara biotita e antigorita. Amostra 

AD-105A. LP,2x; (B) Actinolita xisto com minerais opacos em 
contato com faixa extremamente deformada de composição 

quartzo- feldspática em agregado cripto/microcristalino. Amostra 
HP-218B. LP,2x; (C) Rocha metapiroclástica deformada com 

fenocristais de tamanho médio de quartzo corroído, feldspatos 
(plagioclásio e ortoclásio) com matriz microcristalina quartzo-

feldspática. Amostra HP-03A. LP,2x. Tr-Tremolita, Act-Actinolita, 
Qtz-Quartzo, Fsp-Feldspato, Pl-Plagioclásio.  

Fonte: Arquivo fotográfico da equipe do Projeto Novas  
Fronteiras Rio Maria (2021).
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Tabela 3.3 -  Valores analíticos das amostras da Formação Babaçu.

Rocha Koma- 
tiito

Koma- 
tiito

Basalto 
koma-
tiítico

Basalto 
toleítico 
alto-Mg

Basalto 
toleítico 
alto-Mg

Basalto 
toleítico 
alto-Mg

Basalto 
toleítico 
alto-Mg

Basalto 
toleítico 
alto-Mg

Basalto 
toleítico 
alto-Mg

Basalto 
toleítico 
alto-Fe

Basalto 
toleítico 
alto-Fe

Basalto 
toleítico 
alto-Fe

Basalto 
toleítico 
alto-Fe

Amostra AD-105B AD-105A AD-106A HP-01 HP-02 HP-10 HP-11 HP-53 AD-51 HP-05 SS-09 HP-214 HP-218B

SiO2 (%) 42,10 43,30 50,30 48,70 49 47,60 47,90 49,50 48,90 48,50 53 50,40 50,40

Al2O3 4,17 4,87 12,50 14,40 15,40 15,40 15,20 15,50 14,50 14,90 13 13,60 15

Fe2O3 10,30 10,60 11,20 12,70 12,80 12,10 11,40 10,90 12,70 14,70 16,10 13 15

MgO 30,40 28,50 10,60 7,58 7,29 8,09 7,93 6,21 7,22 6,43 3,47 6,69 3,80

CaO 5,47 5,92 10,20 12,20 11,10 11,90 12,20 11,40 12,40 10,10 9,50 12,90 10,50

Na2O 0,11 0,17 2,70 0,92 1,33 1,87 1,37 1,60 1,74 2,29 2,04 1,82 2,89

K2O 0,02 0,02 0,70 0,16 0,22 0,27 0,30 1,05 0,21 0,19 0,53 0,21 0,55

TiO2 0,25 0,25 0,53 0,81 0,94 0,76 0,75 0,77 0,82 1,03 1,88 1,48 1,28

P2O5 0,01 0,02 0,04 0,06 0,07 0,05 0,05 0,10 0,05 0,08 0,16 0,14 0,12

MnO 0,16 0,19 0,24 0,23 0,21 0,22 0,17 0,22 0,21 0,23 0,25 0,21 0,27

PF 5,27 5,10 1,22 2,34 2,59 2,03 2,31 2,01 1,03 2,13 0,59 0,71 0,68

TOTAL 98,62 99,31 100,42 100,26 101,12 100,47 99,75 99,39 99,94 100,72 100,66 101,27 100,63

Ni (ppm) 1535 1412,90 260,10 113,70 139,60 155,20 144,30 93,50 132,20 81,90 14,20 54,60 84,20

Cr 568 549 293 114 141 161 159 70 137 84 5 60 63

Co 90,80 107,60 58,30 50,60 53,80 51,90 51,60 42,80 51,40 58,60 66,40 44,90 72

V 99 111 265 240 249 243 235 196 263 262 378 439 362

Sc 18,90 22,40 37,10 46,40 41,70 42,50 44,80 35,60 48,70 41,80 44,90 37,40 41,40

Cu 1,50 8 26,60 115,60 117,10 127,60 119,10 186,50 96,90 108 381,50 8,90 438,90

Pb 0,90 0,90 6,10 12,50 5,80 2,20 2 3 3 5,10 4,50 2 2,60

Rb 0,50 1,30 41,70 5,30 10,10 10,60 11,70 56 2,70 5 16,40 4 40,60

Ba 5 5 487 37 83, 87 60 315 39 47 193 61 82

Sr 79,60 56,10 265,60 149,60 158,60 155,60 132,80 201,90 134,20 135,20 182,10 161,10 165,30

Ta 0,10 0,10 0,17 0,26 0,40 0,21 0,26 0,39 0,21 0,52 0,48 0,77 0,44

Nb 0,60 0,50 1,50 2,30 3,10 2,10 2,30 4,70 2,30 3,60 6,80 6,20 5,10

Hf 0,39 0,38 0,98 0,87 0,87 0,65 0,64 1,26 0,71 1,08 2 0,81 1,44

Zr 12,90 12,90 41,90 30,90 31 19,10 19,80 57,40 18,60 39,50 78,40 80,50 68,70

Y 5,30 5,60 14,90 17,30 19,30 15,50 18,10 18,50 17,60 20,60 38 31,40 30,10

Th 0,20 0,20 0,20 0,30 0,50 0,40 0,70 1,90 0,30 0,60 1 0,90 0,70

U 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,50 0,10 0,20 0,30 0,20 0,20

La 4,70 2,00 3,80 10,90 6 4,40 5,60 16 3,40 7,10 10,90 6,70 6,70

Ce 2,30 2,00 4,70 8,70 9,10 6,20 6,30 26,80 7 10 21,40 13,10 15,90

Pr 0,26 0,32 0,72 1,05 1,20 0,84 0,83 3,37 0,95 1,31 3,22 1,87 2,28

Nd 1,30 1,50 3,60 6,10 7,10 6 4,80 14,50 5,60 7,70 16 9,10 10,80

Sm 0,50 0,80 1,60 1,70 2 1,50 1,60 2,90 1,80 2,10 4,70 3,20 3,50

Eu 0,21 0,09 0,42 0,65 0,72 0,58 0,57 0,88 0,69 0,80 1,36 0,74 1,16

Gd 0,67 0,67 2,02 2,73 2,69 2,19 2,37 3,22 2,48 3,22 6,08 4,25 4,49

Tb 0,13 0,15 0,33 0,43 0,46 0,40 0,38 0,50 0,48 0,57 1,04 0,77 0,81

baixo fracionamento ETR-total (Figura 3.19A), e apresen-
tam as seguintes razões [(La/Yb)n=1,6], ETR-leves [(La/
Sm)n=1,53] e ETR-pesados [(Gd/Yb)n=0,98].

Os basaltos toleíticos de alto Mg mostram valores de 
Al2O3/TiO2 (16,38 a 20,27) superiores aos basaltos de alto 
Fe (6,91 a 14,47), porém com valores no geral inferiores de 
TiO2, Na2O+K2O, Nb, Zr, Y e ETR-total, com teores de Ni, Cr 
superiores e Co inferiores (Tabela 3.3). Na Figura 3.19B os 

basaltos toleíticos de alto Mg tem, na sua maioria, curvas 
com valores enriquecidos em 10 vezes o condrito, com 
duas acima de 20 vezes e baixas razões [(La/Yb)n=1,28-5,74], 
[(La/Sm)n=1,22-4,14] e [(Gd/Yb)n=1,08-1,33], com valores 
de Eu/Eu*=0,89-1,05. As curvas de ETR dos basaltos de 
alto-Fe (Figura 3.19C) também se caracterizam pelo baixo 
fracionamento de ETR [(La/Yb)n=1,12-2,21], ETR-leves [(La/
Sm)n=1,24-2,18] e ETR-pesados [(Gd/Yb)n=0,82-1,26].
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Tabela 3.3 - Valores analíticos das amostras da Formação Babaçu (continuação).

A

Rocha Koma- 
tiito

Koma- 
tiito

Basalto 
koma-
tiítico

Basalto 
toleítico 
alto-Mg

Basalto 
toleítico 
alto-Mg

Basalto 
toleítico 
alto-Mg

Basalto 
toleítico 
alto-Mg

Basalto 
toleítico 
alto-Mg

Basalto 
toleítico 
alto-Mg

Basalto 
toleítico 
alto-Fe

Basalto 
toleítico 
alto-Fe

Basalto 
toleítico 
alto-Fe

Basalto 
toleítico 
alto-Fe

Amostra AD-105B AD-105A AD-106A HP-01 HP-02 HP-10 HP-11 HP-53 AD-51 HP-05 SS-09 HP-214 HP-218B

Dy 1,05 1,01 2,71 3,07 3,11 2,60 2,65 3,41 3,11 3,59 6,74 5,28 5,54

Ho 0,20 0,22 0,58 0,65 0,64 0,54 0,60 0,70 0,67 0,76 1,46 1,34 1,16

Er 0,61 0,61 1,78 1,89 2 1,53 1,75 2,01 1,96 2,31 4,12 4,21 3,42

Tm 0,09 0,10 0,26 0,27 0,28 0,23 0,25 0,31 0,30 0,33 0,58 0,66 0,52

Yb 0,60 0,50 1,70 1,90 1,80 1,60 1,70 2 1,90 2,30 4 4,30 3,60

Lu 0,07 0,07 0,27 0,28 0,25 0,24 0,25 0,29 0,28 0,30 0,56 0,67 0,53

ETRtotal 12,69 10,04 24,49 40,32 37,35 28,85 29,65 76,89 30,62 42,39 82,16 56,19 60,41

(La/Yb)n 5,62 2,87 1,60 4,12 2,39 1,97 2,36 5,74 1,28 2,21 1,95 1,12 1,33

(La/Sm)n 6,07 1,61 1,53 4,14 1,94 1,89 2,26 3,56 1,22 2,18 1,50 1,35 1,24

(Gd/Yb)n 0,92 1,11 0,98 1,19 1,24 1,13 1,15 1,33 1,08 1,16 1,26 0,82 1,03

K2O/Na2O 0,18 0,12 0,26 0,17 0,17 0,14 0,22 0,66 0,12 0,08 0,26 0,12 0,19

K2O+Na2O 0,13 0,19 3,40 1,08 1,55 2,14 1,67 2,65 1,95 2,48 2,57 2,03 3,44

CaO/Al2O3 1,31 1,22 0,82 0,85 0,72 0,77 0,80 0,74 0,86 0,68 0,73 0,95 0,70

Al2O3/TiO2 16,68 19,48 23,58 17,78 16,38 20,26 20,27 20,13 17,68 14,47 6,91 9,19 11,72

Nb/Th 3 2,50 7,50 7,67 6,20 5,25 3,29 2,47 7,67 6,00 6,80 6,89 7,29

Nb/La 0,13 0,25 0,39 0,21 0,52 0,48 0,41 0,29 0,68 0,51 0,62 0,93 0,76

La/Sm 9,40 2,50 2,38 6,41 3 2,93 3,50 5,52 1,89 3,38 2,32 2,09 1,91

Th/Ce 0,09 0,10 0,04 0,03 0,05 0,06 0,11 0,07 0,04 0,06 0,05 0,07 0,04

Ce/Ce* 0,51 0,61 0,70 0,63 0,83 0,79 0,72 0,89 0,95 0,80 0,89 0,91 1

Figura 3.18 - Diagramas de classificação química e definição de séries magmáticas. (A) diagrama Zr/Ti vs Nb/Y de Winchester e Floy 
(1977), confirmando as rochas no campo dos basaltos; (B) Diagrama de Barrett e MacLean (1999) com amostras no campo dos basaltos 

toleíticos; (C) Diagrama multicatiônico de Jensen (1976); (D) Diagrama AFM das rochas da Formação Babaçu no campo toleítico.  
Fonte: Diagramas gerados no programa GCDkit versão 4.1 (JANOUŠEK; FARROW; ERBAN, 2006) para o projeto.
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Figura 3.19 - Curvas de ETR (normalização ao Condrito de 
BOYNTON, 1984) das rochas da Formação Babaçu.  

Fonte: Diagramas gerados no programa GCDkit versão 4.1 
(JANOUŠEK; FARROW; ERBAN, 2006) para o projeto.

Em relação às fontes e ambiente tectônico, a Figura 
3.20A mostra que as rochas máficas e ultramáficas da 
Formação Babaçu têm gênese associada a zonas vulcâ-
nicas intraplaca, e as razões Nb/Y e Zr/Y permitem a sua 
relação com fontes de magmas com química de plateaus 
oceânicos. Nas Figuras 3.20B, C e D os basaltos de alto 
Fe-Mg mostram fontes de composições espinélio lher-
zolíticas (profundidades inferiores a 90 km), porém com 
taxas de fusão variadas (maiores nos basaltos com alto 

Mg), enquanto os komatiitos são produto de fontes mais 
profundas, granada lherzolíticas (acima de 150-180 km).

3.2.2.1.4 Idade e assinatura isotópica do Nd

A idade desta sequência (Tabela 3.1) é inferida a par-
tir de datações Sm-Nd em metabasaltos, metagabros e 
metadacitos da Faixa Identidade que forneceram idade de 
3046 ± 32 Ma (SOUZA et al., 2001) e em metavulcânicas do 
Depósito Mamão com idade isocrônica de 2952 ± 14 Ma 
(SOUZA, 2018).  Datações Pb-Pb em grãos de pirita finas 
da zona mineralizada do depósito de Mamão também 
forneceram idade correlatas, de 2971 ± 95 Ma, inter-
pretada como a principal idade de formação do minério 
(GALARZA; LAFON; MACAMBIRA, 2006). Segundo Souza 
(2018) essas idades sugerem que o evento mineralizante 
ocorreu temporalmente muito próximo à formação das 
rochas hospedeiras. As datações U-Pb em zircão para as 
metavulcânicas félsicas Lagoa Seca entre 2904 e 2979 Ma 
(PIMENTEL; MACHADO, 1994; MACAMBIRA; LANCELOT, 
1996) também corroboram uma idade mesoarqueana 
para a geração deste greenstone belt. Valores positivos de 
ƐNd +0,11 a +4,25 (SOUZA, 2018) e +0,22 a +3,15 (SOUZA et 
al., 2001) para este greenstone reiteram o caráter juvenil 
dos magmas máficos desta unidade.

3.2.2.2 Formação Lagoa Seca (A3ls)

A Formação Lagoa Seca é representada por metas-
sedimentos clásticos e químicos, intercalados com meta-
vulcânicas félsicas e máficas. Predominam metassiltitos 
(metapelitos) com lentes/camadas de metapsamitos 
(meta-arenitos, metagrauvacas e raros conglomerados), 
metavulcânicas ácidas (piroclásticas e dacitos), metaba-
saltos, metaultramáfica (talco-clorita xistos) e forma-
ções ferríferas bandadas. Foram individualizadas nesta 
formação as fácies metamáfica, metavulcânica félsica e 
metassedimentar pela predominância de litotipos, onde 
a área de ocorrência dessas rochas permitiu a cartografia 
na escala 1:100.000.

3.2.2.2.1 Fácies Metamáfica (A3lsm)

3.2.2.2.1.1 Aspectos gerais

A Fácies Metamáfica está disposta em faixas alon-
gadas e/ou dobradas com extensões quilométricas e 
espessuras variadas, intercaladas às rochas metasse-
dimentares da Formação Lagoa Seca ou intrudida por 
rochas TTGs do Complexo Arco Verde (Figura 3.2) e por 
granitos paleoproterozoicos da Suíte Jamon. As rochas 
afloram em blocos e pequenos lajedos, e grande parte 
da área mapeada é composta por espessa cobertura de 
solo argiloso de coloração avermelhada.

A

B

C
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Figura 3.20 - (A) Diagrama de Fitton et al. (1997) e razões de elementos traço incompatíveis para definir ambientes tectônicos relacionados 
a plumas e não-plumas; (B) Diagrama La vs La/Sm mostrando as curvas de fusão obtidas em petrologia experimental segundo modelo de 

fusão de Aldanmaz et al. (2008); (C) Diagrama La/Yb vs Yb para rochas máficas e ultramáficas do Formação Babaçu com curvas de fusão do 
manto segundo Thirlwall et al. (1994) e Baker et al. (1997); (D) Diagrama Sm/Yb vs Sm com curvas de fusão de Zou (1998). Símbolos como 

na Figura 3.18. Fonte: Diagramas gerados no programa GCDkit versão 4.1 (JANOUŠEK; FARROW; ERBAN, 2006) para o projeto.

Nos produtos aerogeofísicos a unidade apresenta teo-
res baixos de potássio, tório e urânio, com cores variando 
de verde escuro a preto na imagem ternária RGB (K, eTh, 
eU). Nos produtos derivados da magnetometria esta uni-
dade apresenta anomalias estruturadas com direção E-W, 
NE-SW e WNW-ESSE, coincidentes com as baixas concen-
trações radiométricas descritas (Figura 3.15), relacionadas 
a fontes magnéticas com profundidade entre 0 e 600 m 
(Vide Capítulo 5.3).

3.2.2.2.1.2 Aspectos de campo e 
características mesoscópicas e petrográficas

Ocorrem metabasaltos de cor cinza escuro, afaní-
ticos a microcristalinos, além de tremolita-actinolita, 
hornblenda-epidoto xistos e talco xistos, com intercala-
ções de quartzo-muscovita xistos e formações ferríferas 
bandadas, apresentando deformação heterogênea e 
metamorfismo na fácies xisto verde. Os metabasaltos 
são em sua maioria foliados e intensamente fraturados, 
por vezes as rochas apresentam sulfetos disseminados e 
são cortadas por veios e nódulos epidotizados, também 
com sulfetos associados (Figura 3.21A).  A foliação prin-
cipal dada pelo alinhamento de minerais é plano axial 
e cortada por uma segunda foliação do tipo clivagem 
espaçada. Ocorrem ainda veios de quartzo boudina-
dos (Figura 3.21B). Parte dos corpos estão orientados 

paralelos a falhas ou zonas de cisalhamento com direção 
NE-SW e WNW-ESSE.

Foram descritos em lâmina petrográfica, actinolita xis-
tos com matriz dominada por agregado microcristalino de 
actinolita com variação composicional, além de plagioclásio 
intensamente saussuritizado. Apresentam foliação proto-
milonítica a milonítica, na qual se inclui cristais de anfibólio 
e minerais opacos, preferencialmente dispostos paralelos 
a xistosidade da rocha, e metamorfismo compatível com a 
fácies xisto verde (Figura 3.22A e B). Quando observados em 
lâminas petrográficas os veios e vênulas de quartzo apre-
sentam cristais xenoblásticos como agregados sacaroides.

3.2.2.2.1.3 Litoquímica

Foram analisadas amostras de 07 metabasaltos da 
Formação Lagoa Seca (Tabela 3.4), sendo três delas com-
piladas de Souza (2018) (amostras *17, *19 e *95), que 
foram classificadas quimicamente com base nos valores de 
Al2O3, MgO e FeOt+TiO2 em basaltos komatiíticos e basaltos 
toleíticos de alto Fe (Figura 3.23A).

Com base no comportamento do Zr vs HFSE (Nb, Th, 
La, Sm, Yb) e valores de Ce/Ce* entre 0,9 e 1,1 (exceção da 
amostra HP-57 com valor de 0,59) pode-se considerar que 
os sistemas químicos destas rochas foram pouco modifi-
cados por processos pós-magmáticos (hidrotermalismo e 
metamorfismo).

A B

C D
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Figura 3.21 - (A) Metabasalto fino deformado, cortado por faixas centimétricas epidotizadas e com sulfeto disseminado. Amostra HP-
57; (B) Metabasalto fino extremamente deformado e cortado por veios de quartzo boudinados. Amostra HP-59.  

Fonte: Arquivo fotográfico da equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).

Figura 3.22 - Fotomicrografias da Formação Lagoa Seca. (A e B) Actinolita xisto com foliação protomilonítica a milonítica com grânulos 
opacos dispostos segundo orientação preferencial e paralela a xistosidade da rocha. Amostra HP-059. LN, 2x. Act-Actinolita.  

Fonte: Arquivo fotográfico da equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).

Tabela 3.4 -  Valores de química em rocha total das rochas da Formação Lagoa Seca.  
(*) amostras compiladas de Souza (2018).

Rocha Basalto 
komatiítico

Basalto 
komatiítico

Basalto 
Komatiítico

Basalto 
toleítico 
alto-Fe

Basalto 
toleítico 
alto-Fe

Basalto 
toleítico 
alto-Fe

Basalto 
toleítico 
alto-Fe

Amostra 17* 19* 95* HP-57 HP-58 HP-59C HP-60

SiO2 (%) 51,20 50,50 48 50 50,50 53,40 56,90

Al2O3 8,65 8,12 5,97 15,10 14 13,20 14,90

Fe2O3 15,45 12,35 15 12,90 14,20 14,50 10,85

MgO 13 14,30 18,65 7,27 6,60 4,31 5,01

CaO 4,88 7,04 8,26 11,30 8,73 8,51 7,40

Na2O 1,38 1,26 0,21 1,23 2,49 3 3,58

K2O 2,63 1,82 1,42 0,36 0,33 0,38 0,37

TiO2 1,31 0,57 0,64 0,82 1,82 1,58 0,67

P2O5 0,51 0,03 0,04 0,05 0,23 0,18 0,10

MnO 0,20 0,16 0,22 0,21 0,25 0,22 0,11

PF 3 3,12 3,54 2,23 0,85 0,71 2,23

TOTAL 102,21 99,27 101,95 101,47 100 99,99 102,12

Ni (ppm) 989 1130 1620 98,50 47,30 16,40 76,80

A B

A B
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Tabela 3.4 - Valores de química em rocha total das rochas da Formação Lagoa Seca.  
(*) amostras compiladas de Souza (2018) (continuação).

Rocha Basalto 
komatiítico

Basalto 
komatiítico

Basalto 
Komatiítico

Basalto 
toleítico 
alto-Fe

Basalto 
toleítico 
alto-Fe

Basalto 
toleítico 
alto-Fe

Basalto 
toleítico 
alto-Fe

Amostra 17* 19* 95* HP-57 HP-58 HP-59C HP-60

Cr 370 480 620 101 123 1 28

Co 71 77 107 53,30 45,30 33,50 27,60

V 142 106 130 265 390 382 137

Sc 19 13 14 48,60 45,60 42,30 23,10

Cu 57 116 120 159,40 46,40 0,50 49,40

Pb 5 7 3 2,40 12,40 2,60 3,20

Rb 103 68,80 69,30 20,90 32,90 11,80 13,60

Ba 656 231 63,40 57 71 59 102

Sr 300 163,50 127 130 139,80 200,60 271,80

Ta 0,50 0,50 0,50 0,20 1,10 0,65 0,40

Nb 7,50 5,90 6,20 2,30 8,00 9,30 4,40

Hf 3,10 2 1,70 0,74 1,10 2,05 0,99

Zr 119 74 63 27,50 69,60 88,10 39,10

Y 19,60 10,70 9 16,50 38,40 43,10 11,10

Th 3,67 4,10 2,40 0,20 1,30 1,30 2,50

U 1 1,40 0,74 0,10 0,30 0,40 0,70

La 27,70 15,30 10,60 10,90 13,90 13,20 15,70

Ce 58,10 33 23,60 7,50 23,80 31,40 26,20

Pr 6,67 3,57 2,82 0,90 3,34 4,47 2,85

Nd 26,50 14,20 11,90 5 19,40 21,30 11,90

Sm 4,79 2,44 2,43 1,50 4,90 5,80 2,30

Eu 1,29 0,68 0,69 0,64 1,52 1,68 0,66

Gd 4,54 2,29 2,22 2,45 6,52 7,17 2,30

Tb 0,64 0,32 0,34 0,38 1,09 1,14 0,38

Dy 3,57 2,04 1,95 2,81 7,10 7,84 2,21

Ho 0,73 0,35 0,33 0,61 1,47 1,64 0,45

Er 2,15 1,21 1 1,80 4,54 4,72 1,19

Tm 0,29 0,19 0,15 0,25 0,63 0,68 0,19

Yb 2,05 1,12 0,74 1,80 4,30 4,70 1,30

Lu 0,28 0,16 0,13 0,27 0,66 0,70 0,18

ETRt 139,30 76,87 58,90 36,81 93,17 106,44 67,81

(La/Yb)n 9,69 9,80 10,27 4,34 2,32 2,01 8,66

(La/Sm)n 3,73 4,05 2,82 4,69 1,83 1,47 4,41

(Ga/Yb)n 1,83 1,69 2,48 1,13 1,25 1,26 1,46

K2O+Na2O 4,01 3,08 1,63 1,59 2,82 3,38 3,95

Al2O3/TiO2 6,60 14,25 9,33 18,41 7,69 8,35 22,24

CaO/Al2O3 0,56 0,87 1,38 0,75 0,62 0,64 0,50

Nb/Th 2,04 1,44 2,58 11,50 6,15 7,15 1,76

La/Sm 5,78 6,27 4,36 7,27 2,84 2,28 6,83

Nb/La 0,27 0,39 0,58 0,21 0,58 0,70 0,28

Th/Ce 0,06 0,12 0,10 0,03 0,05 0,04 0,10

Ce/Ce* 1,05 1,09 1,06 0,59 0,86 1 0,96
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Valores da razão Nb/Th inferiores a 8 (neste estudo 
consideramos inferiores a 5), La/Sm superiores a 1,5 
e Th/Ce inferiores a 0,05 caracterizam rochas máficas 
e ultramáficas com contaminação de material crustal. 
Com exceção da amostra HP-60, os basaltos toleíticos 
de alto Fe mostram contaminação crustal pouco sig-
nificativa, como pode ser observado no diagrama da 
Figura 3.23B. Entretanto, há significativa participação 
de material crustal na gênese do magma que gerou os 
basaltos komatiíticos, quando se comparam as razões 
Nb/Th, La/Sm e Th/Ce (Tabela 3.4; Figura 3.23B).

Os basaltos toleíticos de alto Fe e basaltos komatií-
ticos mostram razões de elementos incompatíveis que 
sugerem que ambos os grupos têm contaminação crustal 
(Tabela 3.4; Figura 3.23B). 

Os padrões dos ETR podem ser observados nos dia-
gramas da Figura 3.24. Os basaltos toleíticos de alto Fe 
têm curvas distintas, mostram valores muito enrique-
cidos em relação ao condrito e baixas razões [(La/Yb)
n=2,01-4,34], exceção da amostra HP-60 que é enrique-
cida, com razão mais elevada (8,66), indicando maior 

fracionamento. Mostram baixas razões [(La/Sm)n e (Gd/
Yb)n], fracas anomalias negativas de Eu (Eu/Eu*=0,80 
a 0,88) com valor levemente positivo na rocha HP-57 
(Eu/Eu*=1,02). Os basaltos komatiíticos (Figura 3.24B) 
mostram moderado fracionamento ETR-total [(La/Yb)
n=9,69 a 10,27] e ETR-leves [(La/Sm)n=2,82 a 4,05] e 
baixas razões de ETR-pesados [(Gd/Yb)n=1,69 a 2,48].

Em relação às fontes e ambiente tectônico, a Figura 
3.25A mostra que as rochas máficas e ultramáficas da 
Formação Lagoa Seca têm gênese associada a zonas 
vulcânicas intraplaca, e a composição das razões Nb/Y 
e Zr/Y (Figura 3.25B) permite relação com fontes de 
magmas com química de plateaus oceânicos. Na Figura 
3.25C e D, basaltos komatiíticos seguem a curva de 
fonte espinélio-granada lherzolítica/granada lherzolito 
com taxas de fusão relativamente altas (30 a 60%) e 
profundidades superiores a 90 km, enquanto basaltos 
de alto Fe mostram fontes compostas, desde com-
posições espinélio lherzolíticas até granada-espinélio 
lherzolíticas (profundidades inferiores a 90 km) e taxas 
de fusão variadas.

Figura 3.23 - (A) Diagrama ternário multicatiônico de Jensen (1976) com as rochas estudadas nos campos dos basaltos komatiíticos 
e toleíticos de alto Fe; (B) Diagrama Nb/Th vs La/Sm das rochas da Formação Lagoa Seca, que indica grau de contaminação crustal e 

processo de assimilação e cristalização fracionada, segundo equação de DePaolo (1981).  
Fonte: Diagramas gerados no programa GCDkit versão 4.1 (JANOUŠEK; FARROW; ERBAN, 2006) para o projeto.

Figura 3.24 - (A) Curvas de ETR, com valores normalizados pelo Condrito de Boyton (1984) para os basaltos toleíticos de alto Fe; (B) para 
os basaltos komatiíticos. Fonte: Diagramas gerados no programa GCDkit versão 4.1 (JANOUŠEK; FARROW; ERBAN, 2006) para o projeto.
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3.2.2.2.2 Fácies Metavulcânica Intermediária 
a Félsica (A3lsv)

3.2.2.2.2.1 Aspectos de campo e 
características mesoscópicas e petrográficas

A Fácies Metavulcânica Intermediária a Félsica ocorre 
nas imediações da Serra das Andorinhas na forma de 
pequenos corpos alongados paralelos à foliação principal, 
de direção NE-SW. Os corpos são intrusivos, no caso de 
vulcânicas efusivas ou intercalados às máficas, no caso 
das vulcânicas piroclásticas. As principais exposições 
estão na cava Lagoa Seca, da Mineração Reinarda, atu-
almente desativada, e no leito de estradas vicinais nas 
proximidades da cidade de Rio Maria.

A unidade é formada por rochas metapiroclásticas 
de cor branca a cinza, com matriz de granulação fina e 
fragmentos com formas arredondadas a subarredonda-
das de granulação média, compostos por rocha máficas 
e cristais de quartzo fumê, alguns idiomórficos. Também 
foram descritas rochas metavulcânicas félsicas de cor 
cinza com fenocristais de quartzo e k-feldspato idiomór-
ficos com até 1 cm (Figura 3.26), cortados por vênulas 
de quartzo e quartzo com magnetita. Petrograficamente 
foram descritos metadacitos e metarriodacitos, porfirí-
ticos, levemente foliados, com fenocristais idiomórficos 

a fragmentários de tamanho médio (em geral de 1 a 6 
mm) de quartzo corroído, feldspatos (plagioclásio e orto-
clásio) substituídos por sericita, argilo-minerais, epidoto 
e minerais máficos totalmente alterados para epidoto e 
carbonato. A matriz é microcristalina quartzo-feldspática, 
com epidoto, sericita, biotita, clorita, apatita, carbonato 
e minerais opacos disseminados (Figura 3.27A e B).

A B
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Figura 3.25 - (A) Diagrama para grandes ambientes tectônicos de Schandl e Gorton (2002); (B) Diagrama de Fitton et al. (1997) e razões 
de elementos traço incompatíveis para definir setting tectônicos relacionados a plumas e não-plumas; (C) Diagrama Sm/Yb vs Sm 

com curvas de fusão de Zou (1998); (D) Diagrama La/Yb vs Yb para rochas máficas e ultramáficas do Complexo Serra Azul com curvas 
de fusão do manto segundo Thirlwall et al. (1994) e Baker et al. (1997). Símbolos como na Figura 3.23. Fonte: Diagramas gerados no 

programa GCDkit versão 4.1 (JANOUŠEK; FARROW; ERBAN, 2006) para o projeto.

Figura 3.26 - Metadacito porfirítico da Formação Lagoa Seca, 
deformado e metamorfizado na fácies xisto verde. Amostra 

HP-16. Fonte: Arquivo fotográfico da equipe do Projeto Novas 
Fronteiras Rio Maria (2021).
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3.2.2.2.2.2 Idade e assinatura isotópica do Nd

Datações geocronológicas em zircão pelo método 
U-Pb foram obtidas em rochas metavulcânicas félsicas da 
Formação Lagoa Seca (Tabela 3.1) com idade de 2904 ± 
29/22 Ma (MACAMBIRA; LANCELOT, 1996) e 2979 ± 5 Ma 
(PIMENTEL; MACHADO, 1994). Outra indicação da idade 
mesoarqueana foi pelo método Pb-Pb em metadacitos, 
com idade isocrônica de 2943 ± 88 Ma (SOUZA et al., 2001).

Souza et al. (2020) realizaram datações Sm-Nd em 
quatro rochas ultramáficas e duas metavulcânicas ácidas, 
hospedeiras da mineralização do Depósito Lagoa Seca, 
com idades isocrônicas de 2743 ± 109 Ma e 2867 ± 40 Ma, 
respectivamente, sugerindo que as mineralizações são 
anteriores ou possuem idades similares a essas rochas.  No 
entanto, segundo estes autores, essas idades são muito 
discrepantes das idades obtidas para a Formação Babaçu, 
e também apresentam um erro analítico e MSWD muito 
elevados, assim as relações entre as unidades do greens-
tone ainda não são claramente compreendidas e precisam 
ser melhor estudadas. As rochas metaultramáficas apre-
sentam idades modelo TDM de 2,92 a 3,04 Ga e ƐNd (2,9Ga) 
variando de +0,31 a +1,67. As metavulcânicas ácidas TDM de 
2,79 e 2,83 Ga com ƐNd (2,9Ga) +2,82 e +3,02 e as rochas 
metassedimentares TDM de 2,78 e 2,92 Ga, ƐNd (2,9Ga) com 
+1,61 e +2,92. Souza et al. (2001) obtiveram idades simila-
res de TDM entre 3,24 a 3,05 Ga em metadacitos e valores 
positivos de ƐNd, calculados para 3,0 Ga (+0,22 a +3,15) em 
metadacitos, metagabros e metabasaltos, indicativos de 
uma derivação de fonte mantélica depletada.

3.2.2.2.3 Fácies Metassedimentar (A3lss)

3.2.2.2.3.1 Aspectos de campo e 
características mesoscópicas e petrográficas

A Fácies Metassedimentar ocorre a norte e a sul 
da Serra das Andorinhas. A sul, a unidade é composta 

por uma faixa com direção leste-oeste que sobrepõe as 
rochas máficas da Formação Babaçu e é sobreposta pelos 
quartzitos da Formação Fazenda São Roque. A norte da 
serra, os metassedimentos ocorrem em uma extensa 
área e fazem contato tectônico com o Complexo Cara-
col 1, e são sobrepostas em discordância angular pelos 
quartzitos da Formação Fazenda São Roque. Na porção 
norte, as rochas estão intercaladas com metabasaltos da 
Fácies Metamáfica (A3lsm) e são intrudidas por corpos 
das suítes Rio Maria e Jamon.  As melhores exposições 
ocorrem nas imediações da cava Lagoa Seca, da Mine-
ração Reinarda, e do depósito de ferro Big Mac, ambas 
desativadas, e no leito de estradas vicinais no sopé da 
Serra das Andorinhas.

A maior parte da área é formada por metassiltitos 
quartzosos de coloração branca a cinza, finamente folia-
dos, em camadas decimétricas a métricas, dobradas com 
plano axial paralelo ao acamamento sedimentar (Figura 
3.28A). Em menor proporção ocorrem filitos ardosianos 
dobrados e crenulados, de cor negra ou vermelha a ocre, 
com sulfetos disseminados, e intercalações de camadas 
de cor branca e camadas métricas de formação ferrífera 
maciça (Figura 3.29B). Subordinadamente ocorrem inter-
calações de quartzito e quartzo mica xisto, de cor creme, 
avermelhado ou esverdeado, granulação fina a grossa, 
em leitos decimétricos a métricos com estratificação 
planar ou cruzada, junto a camadas metaconglomeráti-
cas decimétricas, com clastos imaturos, angulosos e de 
composição feldspática separados por filmes pelíticos 
(Figura 3.28B). Foram observados também quartzitos 
com foliação verticalizada e padrão zebrado, formados 
pela percolação de óxido de ferro, além de uma profusão 
de vênulas de quartzo e falhas, algumas mostrando alte-
ração de cor esverdeada. Ocorrem também magnetita 
e/ou pirita disseminadas, geralmente alteradas. 

Outras intercalações que ocorrem são de rochas 
metapiroclásticas, com matriz média a fina de cor ver-
melha, amarelada ou branca, caulinizadas, com diversos 

Figura 3.27 - Fotomicrografias de rochas da Formação Lagoa Seca. (A) Metarriolito com matriz microcristalina quartzo-feldspática e 
fenocristais de k-feldspato e plagioclásio. Amostra HP-16F. LP,2x; (B) Metarriodacito com matriz criptocristalina quartzo-feldspática e 

fenocristais de plagioclásio e quartzo. Amostra HP-16G. LP, 2x. Pl-Plagioclásio, Qtz-Quartzo, Kfs- k-feldspato.  
Fonte: Arquivo fotográfico da equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).
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fragmentos de quartzo sub-milimétricos e feldspato 
além de pirita disseminada. Petrograficamente essas 
rochas possuem textura porfirítica com matriz felsítica e 
textura granofírica subordinada. Carbonato, muscovita, 
clorita, sericita, argilo-minerais e epidoto são os principais 
minerais secundários, além de apatita, zircão e opacos 
em menor proporção, dispersos na matriz.

Também ocorrem de forma subordinada metagrau-
vaca de granulação média a grossa com coloração cinza 
esverdeado a ocre (Figura 3.29A).

As rochas apresentam foliação principal bem marcada 
com dobras intrafoliais e com clivagem de crenulação 
em duas direções, veios métricos de quartzo são comu-
mente observados.

Figura 3.28 - Aspecto de campo das rochas da Formação Lagoa Seca, deformadas e metamorfizadas na fácies xisto-verde. (A) 
Metassiltito (metapelito) crenulado. Amostra HP-69; (B) Metaconglomerado oligomítico mal selecionado. Amostra HP-19.  

Fonte: Arquivo fotográfico da equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).

Figura 3.29 - Aspecto de campo das rochas da Formação Lagoa Seca, deformadas e metamorfizadas na fácies xisto verde. (A) 
Metagrauvaca, estação HP-42, (B) Formação ferrífera bandada (FFB), estação HP-15.  
Fonte: Arquivo fotográfico da equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).

3.2.2.2.3.2 Idade

Metagrauvacas desta unidade apresentam idade 
U-Pb em zircão de 2971 ± 18 Ma (MACAMBIRA; LANCE-
LOT, 1991), entendida como idade máxima de sedimen-
tação desta unidade.

3.2.3 Grupo Tucumã-Gradaús

Os grupos Tucumã e Gradaús, desde suas descrições 
e definições na literatura, foram considerados unidades 
litoestratigráficas distintas no contexto dos greenstones 
belts do Domínio Rio Maria (VASQUEZ; ROSA-COSTA, 
2008 e demais referências nesta nota explicativa).

O Grupo Gradaús foi caracterizado em trabalhos 
prévios (CORDEIRO; ALVES; FONSECA, 1982; MACAM-
BIRA et al., 1986; SANTOS; PENA FILHO, 2000) como 
constituído por duas sequências: Inferior, formada 
por rochas vulcânicas máficas, ultramáficas, tufos e 
sedimentos químicos subordinados, metamorfizados 
na fácies xisto verde. A sequência superior, composta 
por metassedimentos (siltitos e grauvacas) e rochas 
metavulcânicas intermediárias a félsicas intercaladas 
(dacitos, riodacitos e riolitos). Na região do depósito de 
ouro de Cumaru, as rochas vulcânicas máficas e félsicas 
foram consideradas de afinidade toleiítica a cálcio-
-alcalina e geradas em ambiente de arco magmático 
(SANTOS, 1995).
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O Grupo Tucumã foi proposto nos trabalhos de Araújo 
e Maia (1991), Macambira e Vale (1997) e Santos e Pena 
Filho (2000), sendo descrito inicialmente como Gre-
enstone Belt Seringa por Huhn, Martins e Montalvão 
(1986) e Huhn et al. (1988). Huhn, Martins e Montalvão 
(1986) descreveram um grupo inferior (basaltos, duni-
tos, peridotitos, piroxenitos além de FFB e chert) com 
estruturas do tipo disjunção-poliedral, spinifex (tabular, 
radial e esquelética) e cumuláticas. O grupo superior é 
composto por andesitos, dacitos e riodacitos intercalados 
com metassedimentos (siltitos, grauvacas e tufos). Estes 
autores também descreveram rochas do grupo inferior 
com afinidades komatiíticas predominantes e toleítica 
a cálcio-alcalina subordinadas. Macambira e Vale (1997) 
caracterizaram as metavulcânicas da região de Tucumã 
como toleítos, andesitos e dacitos de ambiente de arco 
de ilha e/ou bacia de back arc.

Nos relatórios internos de mapeamento da Folha 
São Félix do Xingu do Projeto Grande Carajás (MACAM-
BIRA; VALE, 1997) e citados em trabalhos acadêmicos 
na região (como PEREIRA, 1992; CORREIA JR., 2000), os 
autores da referida folha propuseram a subdivisão do 
Grupo Tucumã em três formações: Formação Igarapé do 
Cuca (metamáficas com subordinadas metaultramáficas, 
metavulcânicas félsicas e metassedimentos), Formação 
Igarapé Abelha (metassedimentos com intercalações 
de metabásicas e metavulcânicas félsicas) e Formação 
Igarapé da Pista (meta-arenitos e meta-arcóseos). Apesar 
da proposição, estas formações não constam no Relatório 
Final da Folha São Félix do Xingu, e foram resgatadas no 
presente trabalho, referendadas também pelo mapea-
mento geológico realizado neste projeto.

Neste trabalho, os dados litoquímicos, geocronológi-
cos e geofísicos obtidos indicam que os greenstone belts 
Tucumã e Gradaús são uma única feição. O Modelo de 
Inversão dos Vetores de Magnetização (MVI) evidencia 
que as anomalias magnéticas dos dois greenstones se 
conectam a uma profundidade de 3 Km, e os dados 
geocronológicos sugerem que as duas unidades são 
cronocorrelatas. Desta forma, este trabalho considera 
as sequências de greenstone belts Tucumã e Gradaús 
pertencentes a uma mesma unidade maior e contínua, 
denominada então de Grupo Tucumã-Gradaús.

3.2.3.1 Aspectos gerais

O Grupo Tucumã-Gradaús ocorre como faixas orien-
tadas WNW-ESSE e NE-SW bordejando o Grupo Rio 
Fresco na Serra do Gradaús (porção noroeste do projeto) 
e como expressiva faixa de direção geral NW-SE que 
alcança os arredores da Serra da Seringa (Figura 3.30). 

Não foram observadas relações de corte desta uni-
dade com a Suíte Mogno e o Complexo Arco Verde, con-
tudo Santos e Pena Filho (2000) descrevem que diques 

básicos dos derrames deste grupo cortam a Suíte Mogno. 
A unidade Granodiorito Cumaru é intrusiva neste grupo 
e o Grupo Rio Fresco o sobrepõe em discordância angu-
lar. A coluna litoestratigráfica deste grupo nas principais 
regiões de ocorrência está na Figura 3.31, e um resumo 
dos tipos litológicos descritos nos trabalhos prévios de 
mapeamento do Serviço Geológico do Brasil – CPRM, e 
organizados segundo a presente proposta de divisão, 
encontram-se na Tabela 3.5.

3.2.3.2 Formação Igarapé do Cuca

3.2.3.2.1 Aspectos de campo e características 
mesoscópicas e petrográficas

Esta formação basal é caracterizada por rochas 
metavulcânicas ultramáficas e máficas, corpos intrusi-
vos e restritos metassedimentos para o topo. Os tipos 
metaultramáficos são representados por komatiitos, 
tremolita-serpentina xistos, tremolita-clinopiroxênio 
xistos, anfibolitos, talco-tremolita xistos, tremolita xistos, 
actinolita xistos e actinolita-tremolita xistos.

Este conjunto ultramáfico apresenta-se desde isó-
tropos, de granulação fina a média, passando a tipos 
com fraca orientação, até xistos com foliação milonítica 
(Figura 3.32A a F). Ao microscópio, as fases minerais 
dominantes (actinolita, tremolita e hornblenda) exibem 
textura nematoblástica, e também compõem uma 
massa com dimensões variando de microcristalino a 
cristais prismáticos a fibrosos associados a cristais reli-
quiares de plagioclásio, clinopiroxênio e pseudomorfos 
de olivina (serpentina). Abundantes cristais de minerais 
opacos estão dispersos pela rocha, e por vezes com 
alguma tendência a formarem níveis subparalelos. 
A paragênese mineral é composta de actinolita + 
tremolita ± hornblenda + serpentina + talco + plagio-
clásio + clinopiroxênio + opacos + magnetita + clorita 
+ epidoto ± apatita ± biotita ± quartzo e é indicativa 
da fácies xisto verde baixo. Em algumas amostras é 
possível perceber neoformação de hornblenda, suges-
tivo de litotipos que atingiram, localmente, a fácies 
xisto verde médio.

Os tipos metamáficos correspondem a tremolita 
xistos, actinolita xistos, diopsídio-actinolita xistos, acti-
nolita-tremolita xistos, metadiabásios e augita-olivina 
metadiabásios. Possuem granulação fina a média, 
podendo tanto terem aspecto maciço (ou granular), ou 
mostrarem-se foliados a miloníticos, constituindo xistos. 
Ao microscópio, as fases minerais dominantes (actino-
lita, tremolita e plagioclásio saussuritizado) constituem 
agregados microcristalinos com isotropia, ou orientados 
segundo uma direção preferencial representando uma 
xistosidade. Os anfibólios também ocorrem como dimi-
nutos cristais hipidioblásticos em um arranjo textural 
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Figura 3.31 - Colunas litoestratigráficas do Grupo Tucumã-Gradaús nas três principais áreas de ocorrência.  
Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).

Figura 3.30 - Mapas aerogeofísicos das áreas de ocorrência do Grupo Tucumã-Gradaús. (A) Mapa radiométrico da distribuição ternária 
de K-eTh-eU (RGB); (B) Mapa magnético da primeira derivada vertical; (C) Mapa magnético do gradiente total; (D) Mapa geológico sobre 

imagem SRTM com destaque para o greenstone belt Tucumã-Gradaús (cores em verde).  
Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).
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Araújo e Maia (1991) Macambira e Vale (1997) Santos e Pena Filho (2000)

Formação Igarapé 
do Cuca

Metamáficas Metamáficas Grupo Tucumã
Metamáficas

Actinolita-tremolita-clorita 
xistos
Act+Tr+Chl+Pl+Tnt+Op±Ep
(fácies xisto-verde) 

Actinolita-tremolita-plagioclásio 
xistos
Act+Tr+Pl+Ep+Chl+Ser 
±Qtz±Op±Ap±Tnt
(fácies xisto-verde)

Clorita-actinolita xistos
Act+Chl+Qtz+Op+Ep+Cal
Anfibolitos
Hbl actinolítica+Pl+Qtz+Op+Bt
(fácies xisto-verde)

Vulcânicas Félsicas Litotipos subordinados Metaultramáficas

Xistos sericíticos e quartzosos 
com texturas vulcânicas 
reliquiares (metavulcânicas 
félsicas)
Qtz+Ser±Chl±Op±Bt ±Ep±Cal
(fácies xisto-verde)

Antofilita-cordierita xistos 
(dalmatonitos), serpentinitos, 
metaperidotitos, talco xistos, filitos, 
biotita xistos, metagrauvacas

Serpentinitos, metaclinopiroxenitos
Di+ Hbl actinolítica+Tnt+Op+ leucoxênio

Grupo Gradaús
Metamáficas

Metagabros, metadiabásios
Act±Hbl+Pl+Qtz+Ep±Px±Chl+Op±Bt±Ap±Czo

Metaultramáficas

Serpentinitos
Srp+Op

Litotipos subordinados

vulcânicas félsicas piroclásticas (metatufos), 
metassedimentos químicos

Formação Igarapé 
Abelha - Metatufos líticos, metadacitos -

Formação Igarapé 
da Pista

Filitos quartzosos e 
muscovita-quartzitos
Qtz+Ms+Zr

Filitos, biotita xistos, clorita-
quartzo xistos, biotita-muscovita 
xistos, metarenitos líticos, 
matarcóseos, FFB metagrauvacas, 
metaconglomerados

Grupo Tucumã

Litotipos subordinados

Clorita-quartzo-sericita filitos, 
quartzitos micáceos, metagrauvacas, 
metaconglomerados.
Ser+Qtz+Chl+Op+Ep

Anfibolito, actinolita-tremolita 
xistos, riolitos, riodacitos Grupo Gradaús

Quartzo-sericita filitos, quartzo-clorita-
sericita filonitos, quartzo-clorita xistos, 
metasiltitos, metargilitos, metachert, FFB 
(fácies oxidada, silicatada e sulfetada), 
ardósias, metagrauvacas. Metavulcânicas 
félsicas piroclásticas, tufos cineríticos de 
cristais
Qtz+oligoclásio±Act+Op±Ep±Chl

Tabela 3.5 -  Principais litotipos do Grupo Tucumã-Gradaús descritos em trabalhos de mapeamento do Serviço Geólogico 
do Brasil - CPRM. Siglas: Act-actinolita, Tr-tremolita, Chl-clorita, Pl-plagioclásio, Ttn-titanita, Op-opacos, Ep-epidoto, Qtz-
quartzo, Ser-sericita, Bt-biotita, Cal-calcita, Ap-apatita, Hbl-hornblenda, Di-diopsídio, Px-piroxênio, Czo-clinozoizita, Srp-

serpentina, Ms-muscovita, Zr-zircão, FFB-formação ferrífera bandada.

nematoblástico. Cristais idiomórficos ou esqueletais 
de opacos e de epidoto são comuns e estão dispersos 
pela rocha. Em alguns tipos, são caracterizados por uma 
textura ofítica reliquiar e intercrescimentos micrográ-
ficos intersticiais, que indicam que os protólitos foram 
diabásios (Figura 3.33). A paragênese mineral composta 
de actinolita + tremolita ± hornblenda + plagioclásio + 
clinopiroxênio + augita + olivina + opacos + magnetita 

+ clorita + epidoto ± quartzo é indicativa da fácies xisto 
verde baixo. Alguns tipos possuem recristalização de 
hornblenda, sugestivo de zonas que atingiram fácies 
xisto verde médio.

Um desenho esquemático das relações de fácies 
do fluxo ultramáfico da base deste greenstone belt, em 
locais de contato com os Complexos Máfico-ultramáficos 
Serra Azul e Guará-Pará, podem ser vistos na Figura 3.34. 



| 51 |

| Projeto Rio Maria |

Figura 3.32 - Rochas metaultramáficas da Formação Igarapé do Cuca. (A) Komatiito com textura spinifex. Estação SS-92; (B) 
Fotomicrografia mostrando random olivina spinifex. Amostra SS-92. LP, 2x; (C) Rocha ultramáfica magnética composta por olivina 
serpentinizada-antigorita (50%), tremolita (45%) e opacos (5%). Estação HP-88; (D) Fotomicrografia da amostra HP-88. LP 4x; (E) 

Tremolitito magnético composto por tremolita (90%) e opacos (10%). Estação AD-68; (F). Fotomicrografia da amostra AD-68. LP, 2x.  Tr-
Tremolita, Srp-Serpentina, Op-Opacos. Fonte: Arquivo fotográfico da equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).

Nestes locais, o contato observado entre estas unida-
des é do tipo transicional, onde se observa a passagem 
de rochas plutônicas máficas-ultramáficas para rochas 
ultramáficas totalmente transformadas em metamorfi-
tos. Esta relação sugere que estas unidades podem ser 
cogenéticas. Este tipo de associação entre complexos 
máfico-ultramáficos acamadados e rochas vulcânicas 
basálticas e komatiíticas também é observado no Gre-
enstone Belt de Barberton (ANHAEUSSER, 2006).

3.2.3.2.2 Litoquímica

Todas as amostras máficas analisadas do Grupo 
Tucumã-Gradaús apresentam composições e 

características (fonte, ambiente, etc.) químicas seme-
lhantes. Por esses motivos estas amostras foram consi-
deradas como representantes de uma mesma sequência 
vulcanossedimentar.

No diagrama ternário da Figura 3.35A as rochas 
estudadas classificam-se como basaltos toleíticos de 
alto-Fe e Mg, basaltos komatiíticos e komatiitos (não-
-depletados em Al). O diagrama da Figura 3.35B mostra 
que oito amostras apresentam razões Nb/Th inferiores 
a 8 e La/Sm superiores a 3, indicando que as rochas da 
unidade incorporaram material crustal, alterando sua 
composição original (Tabela 3.6), e sugerindo que a 
cristalização fracionada foi o processo petrogenético 
mais importante. As baixas razões Th/Ta (inferiores a 
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Figura 3.33 - Rochas metamáficas da Formação Igarapé do Cuca. (A) Metabasalto composto por hornblenda substituída por actinolita 
(50%), plagioclásio saussuritizado e minerais opacos. Estação AD-73; (B) Fotomicrografia do metabasalto. Amostra AD-73. LN, 2x; 
(C) Metabasalto fino. Estação HP-74; (D) Fotomicrografia do metabasalto composto por actinolita, plagioclásio, opacos e epidoto. 

Amostra HP-74A. LN, 10x; (E) Aspecto mesoscópico do metadiabásio. Estação HP-89; (F) Fotomicrografia do metadiabásio composto 
de plagioclásio saussuritizado, actinolita, clorita, opacos e intercrescimento micrográfico. Amostra HP-89. LN, 2x. Act-Actinolita, Pl-

Plagioclásio, Op-Opacos. Fonte: Arquivo fotográfico da equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).

6) sugerem que as rochas máficas e ultramáficas da 
Formação Igarapé do Cuca foram geradas em zonas 
vulcânicas intraplacas (plumas mantélicas). No diagrama 
da Figura 3.35C o aumento das razões La/Sm e La/
Ta* indicam que os basaltos toleíticos de alto Fe e Mg 
seguem o vetor de cristalização, sugerindo interação 
de magma gerado pela mistura entre material da pluma 
com o manto litosférico continental.

Os komatiitos apresentam altas razões Al2O3/TiO2, 
fraca a levemente enriquecidas razões (Gd/Yb)n, além 
de alto TiO2, que permitem classificá-los como koma-
tiitos não depletados em Al e de alto Ti (komatiitos 

similares aos tipo Munro). Os padrões de ETR (Figura 
3.36A) são coerentes com basaltos arqueanos enri-
quecidos (CONDIE, 2005), com moderado a alto fra-
cionamento de ETR [(La/Yb)n=6,94-11,80], porém 
com baixo fracionamento de ETR-pesados [(Gd/Yb)n 
~1,80] e muito sutis anomalias negativas de Eu (Eu/
Eu*=0,89-0,94), sugerindo que o plagioclásio tem papel 
secundário na petrogênese destas rochas. No diagrama 
de multielementos (Figura 3.36B) destacam-se os altos 
valores dos LILE e HFSE, significativa anomalia negativa 
de Nb-Ta, depleção em P e leves anomalias negativas 
de Zr-Hf, Ti e ETR-pesados.

A B

C D

E F
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Figura 3.35 - (A) Campos dos basaltos toleíticos alto Fe-Mg, 
basaltos komatiíticos e komatiitos no diagrama ternário de 
Jensen (1976); (B) Diagrama Nb/Th vs La/Sm para mostrar o 
grau de contaminação crustal e o processo de assimilação e 

cristalização fracionada, segundo equação de DePaolo (1981); 
(C) Diagrama com vetores de contaminação crustal e mistura de 
fontes (LASSITER; DEPAOLO, 1997). Fonte: Diagramas gerados no 
programa GCDkit versão 4.1 (JANOUŠEK; FARROW; ERBAN, 2006) 

para o projeto.

Figura 3.34 - Relação das fácies do fluxo ultramáfico do 
Greenstone Belt Tucumã-Gradaús. Fonte: Elaborado pela equipe 

do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).

Nos diagramas de padrões de ETR (Figura 3.36C) 
mostram baixo fracionamento [(La/Yb)n=1,09-2,92], baixa 
razão ETR-médios e pesados [(Gd/Yb)n=1,02-1,67], ETR- 
leves [(La/Sm)n=0,91-1,52] e fracas anomalias positivas 
e negativas de Eu (Eu/Eu*=0,81-1,11). Nos diagramas de 
multielementos normalizados ao Manto Primitivo (Figura 
3.36D), as amostras analisadas mostram enriquecimento 
em LILE com fraca anomalia negativa de Nb-Ta, mais 
acentuada em P e Zr e ausência se depleção em Ti.

No diagrama de ambiente tectônico da Figura 3.37A as 
baixas razões Nb/Y e Zr/Y das rochas máficas e ultramáficas 
são características de rochas formadas por plumas manté-
licas, similares àquelas com composições características de 
plateaus oceânicos. No diagrama Th/Yb vs Nb/Yb (Figura 
3.37B), os basaltos toleíticos mostram fontes levemente 
mais depletadas que o Manto Primitivo, enquanto koma-
tiitos e basaltos komatiíticos caem acima do moderno 
MORB-OIB array, com trend de aumento das razões Nb/
Yb e Th/Yb, que sugere aumento do grau de fusão parcial 
do manto associado à cristalização fracionada.

Nos diagramas que inferem as condições da fusão 
parcial do manto e profundidade das fontes (Figura 3.37C, 
D e E), os basaltos komatiíticos seguem as linhas de fusão 
do manto granada-lherzolítico com taxas de fusão de 5 a 
10% em profundidades superiores a 90 km. Os komatiitos 
“seguem” as curvas de fusão do manto granada lherzolito, 
porém, com taxas de fusão acima de 20% (Figura 3.37C) 
ou acima de 10% (Figura 3.37E) em profundidades supe-
riores a 150 km. Nas mesmas figuras os basaltos toleíticos 
mostram ser produtos de fontes mais rasas (inferiores a 90 
km), composições espinélio lherzolito a espinélio-granada 
lherzolito com taxas de fusão de 5 a 20%.

A

B

C
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Rocha Komatiito Komatiito Komatiito Komatiito Basalto 
komatiítico

Basalto 
komatiítico

Basalto 
toleítico 
alto-Fe

Basalto 
toleítico 
alto-Fe

Basalto 
toleítico 
alto-Fe

Basalto 
toleítico 
alto-Fe

Amostra AD-68 HP-158 HP-159 CR-01 HP-166 SS-34 SS-16 AD-73 AD-74 HP-80

SiO2 (%) 44,30 46,70 45,20 43,40 50,80 46,70 47,30 46,10 49,50 48,80

Al2O3 5,85 4,70 6,69 7,55 12,50 13,20 15,10 15,70 12,80 13,90

Fe2O3 12,40 11 11,90 11,80 10,60 13,30 11,60 15,70 14,80 13,70

MgO 24,50 29,40 23,10 24,30 10,30 11,30 4,19 6,64 7,76 7,23

CaO 5,79 6,81 7,55 2,94 7,57 10,60 17,70 10,70 9,56 10,50

Na2O 0,19 0,19 0,23 0,10 2,06 1,48 1,55 2,26 1,34 3,29

K2O 0,02 0,03 0,03 0,01 1,18 0,22 0,27 0,57 1,02 0,43

TiO2 0,33 0,26 0,41 0,29 0,56 0,98 0,93 0,97 0,91 0,92

P2O5 0,02 0,01 0,02 0,03 0,08 0,20 0,05 0,08 0,13 0,06

MnO 0,20 0,18 0,22 0,15 0,15 0,19 0,27 0,24 0,21 0,24

PF 6,24 0,74 3,75 8,58 2,42 2,21 0,56 1,23 1,58 1,32

TOTAL 100,35 100,42 99,53 99,53 98,44 100,38 99,67 100,30 99,76 100,55

Ni (ppm) 1559,90 1472,20 974,20 813,40 263,20 384,70 106,90 126,30 198,10 105,90

Cr 685 514 891 856 316 331 122 112 155 96

Co 104,20 108,50 94,80 104,80 52,40 67,30 55,90 70 53,80 57,40

V 118 102 154 108 178 204 275 180 211 271

Sc 31,80 23,50 35,50 23 29,10 34,10 49,30 21,90 35,10 46,80

Cu 9,90 6,20 43,80 3,40 77,90 71,40 59,40 278,90 109,30 317,20

Pb 0,60 6,80 6,30 0,50 3,20 5,40 7,60 4,20 2,70 14,90

Rb 1 1,60 1,90 0,80 52,50 8,80 23,70 23,20 36,30 16,60

Ba 294 6 12 9 401 108 115 193 389 137

Sr 54,90 38,20 96,60 30,70 485,40 366,60 158,30 344,20 204,30 407,10

Nb 0,90 0,70 1,20 1,30 3 4,30 2,60 4,00 5,30 2,40

Ta 0,12 0,07 0,11 0,13 0,26 0,36 0,25 0,32 0,40 0,30

Zr 8,80 8,70 22 30 65,70 76,50 34,80 40,60 94,90 48,80

Hf 0,38 0,34 0,68 0,85 1,90 1,70 0,64 1,18 2,72 1,45

U 0,10 0,10 0,10 0,10 0,70 0,30 0,10 0,10 0,50 0,10

Th 0,20 0,20 0,30 0,40 2 1,30 0,30 0,40 1,80 0,20

Y 15,20 8,30 7,50 5,70 11,50 22 20,40 15,70 22,60 18,20

La 6,60 3,00 2,70 2,90 18,10 21,30 4,90 5,70 15 3,50

Ce 2,90 2,20 2,50 4,30 35,40 37,20 9,50 12,90 34 6,90

Pr 0,78 0,30 0,32 0,45 4,16 5,04 1,32 1,93 4,41 1,05

Nd 3,80 2,40 2,50 2,50 15,10 21,90 6,90 9,50 19,30 5,50

Sm 1,10 0,50 0,80 0,60 2,60 4,30 1,90 2,60 4,20 1,80

Eu 0,32 0,21 0,19 0,17 0,77 1,31 0,85 0,87 1,13 0,83

Gd 1,45 0,76 1,18 0,92 2,40 4,76 3,09 2,83 4,31 2,88

Tb 0,25 0,16 0,21 0,16 0,34 0,71 0,50 0,45 0,65 0,50

Dy 1,62 1 1,27 1,19 2,06 4,16 3,75 2,92 4,15 3,36

Ho 0,35 0,20 0,28 0,26 0,34 0,87 0,77 0,59 0,84 0,71

Er 0,99 0,70 0,83 0,79 1,17 2,33 2,36 1,66 2,42 2,01

Tm 0,12 0,09 0,12 0,12 0,16 0,35 0,36 0,23 0,35 0,28

Yb 0,90 0,60 0,80 0,80 1,10 2,20 2,50 1,40 2,40 2,

Lu 0,12 0,07 0,09 0,13 0,17 0,31 0,39 0,20 0,37 0,28

ETRtotal 21,30 12,19 13,79 15,29 83,87 106,74 39,09 43,78 93,53 31,60

Tabela 3.6 -  Dados analíticos das rochas máficas e ultramáficas da Formação Igarapé do Cuca.
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Tabela 3.6 - Dados analíticos das rochas máficas e ultramáficas da Formação Igarapé do Cuca (continuação).

Rocha Komatiito Komatiito Komatiito Komatiito Basalto 
komatiítico

Basalto 
komatiítico

Basalto 
toleítico 
alto-Fe

Basalto 
toleítico 
alto-Fe

Basalto 
toleítico 
alto-Fe

Basalto 
toleítico 
alto-Fe

Amostra AD-68 HP-158 HP-159 CR-01 HP-166 SS-34 SS-16 AD-73 AD-74 HP-80

(La/Yb)n 5,26 3,59 2,42 2,60 11,80 6,94 1,41 2,92 4,48 1,26

(La/Sm)n 3,87 3,87 2,18 3,12 4,49 3,20 1,66 1,42 2,31 1,26

(Gd/Yb)n 1,33 1,05 1,22 0,95 1,80 1,79 1,02 1,67 1,49 1,19

Al2O3/TiO2 17,73 18,08 16,32 26,03 22,32 13,47 16,24 16,19 14,07 15,11

CaO/Al2O3 0,99 1,45 1,13 0,39 0,61 0,80 1,17 0,68 0,75 0,76

Nb/Th 4,50 3,50 4 3,25 1,50 3,31 8,67 10 2,94 12,00

Nb/La 0,14 0,23 0,44 0,45 0,17 0,20 0,53 0,70 0,35 0,69

La/Sm 6 6 3,38 4,83 6,96 4,95 2,58 2,19 3,57 1,94

Th/Ce 0,07 0,09 0,12 0,09 0,06 0,03 0,03 0,03 0,05 0,03

Ce/Ce* 0,31 0,57 0,66 0,92 1 0,88 0,92 0,95 1,02 0,88

Rocha
Basalto 
toleítico 
alto-Fe

Basalto 
toleítico 
alto-Fe

Basalto 
toleítico 
alto-Fe

Basalto 
toleítico 
alto-Fe

Basalto 
toleítico 
alto-Mg

Basalto 
toleítico 
alto-Mg

Basalto 
toleítico 
alto-Mg

Basalto 
toleítico 
alto-Mg

Basalto 
toleítico 
alto-Mg

Basalto 
toleítico 
alto-Mg

Amostra HP-73B HP-74B HP-106A CR-30 SS-11A SS-17 CR-13 HP-74A HP-90 HP-157A

SiO2 (%) 48,70 48 48,70 48,70 50,30 49 48,60 47,60 45 50,50

Al2O3 13,60 13,90 15 14,60 15,40 13,90 14,70 14,80 15,60 13,70

Fe2O3 12,10 14,50 15,80 14,10 12,90 12 12,30 12,60 13,70 12

MgO 4,65 6,54 6,95 7,43 8,09 8,12 7,92 7,60 9,54 7,49

CaO 13,90 10,90 10,10 10,20 9,79 12,20 10,50 11 9,76 10,20

Na2O 2,61 1,83 1,28 1,68 1,29 1,54 1,82 1,49 1,39 2,05

K2O 0,18 0,44 0,14 0,21 0,25 0,11 0,81 0,63 0,15 0,21

TiO2 1,27 1,22 1,31 1,06 0,74 0,63 0,85 0,79 0,80 0,80

P2O5 0,09 0,09 0,09 0,07 0,04 0,04 0,06 0,05 0,05 0,05

MnO 0,34 0,23 0,22 0,21 0,21 0,21 0,20 0,19 0,17 0,20

PF 1,14 1,69 0,91 1,82 1,42 1,17 2,18 1,58 3,75 1,32

TOTAL 98,68 99,47 100,68 100,25 100,59 99,10 100,09 98,48 100,07 98,66

Ni (ppm) 41,60 72,40 63,50 105,90 141,90 124,90 146,20 131,80 225,60 75,40

Cr 102 116 115 132 129 178 152 137 143 111

Co 47,40 54,60 36,70 55,60 49,80 50,20 52,90 55,80 65,40 47,20

V 338 323 345 299 275 246 275 274 196 265

Sc 56,70 56,70 36,90 50,80 47 49,30 44,80 45,70 25,10 51,70

Cu 63 274,20 124,30 146,50 98,70 135,80 191,80 131 203,90 142,50

Pb 14,70 2,30 2 1 6,10 3,20 1,60 1,50 1,40 2,50

Rb 7,90 24,20 4,80 5,50 9,50 3,40 26,30 29,60 3,40 9,40

Ba 81 67 32 44 39 22 256 136 93 106

Sr 184,50 134 331,20 136,30 216,90 294,50 156,30 130,10 121,10 150

Nb 3,30 3,40 2,30 2,80 1,90 1,60 2,40 2,20 2,20 2,10

Ta 0,31 0,26 0,22 0,30 0,21 0,26 0,36 0,36 0,30 0,20

Zr 49,20 33,60 40,90 44 23,40 24,80 34,20 20,10 36,50 27,40

Hf 1,13 0,98 0,73 1,31 0,54 0,68 0,95 0,63 0,96 0,62

U 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

Th 0,40 0,30 0,30 0,30 0,20 0,20 0,20 0,20 0,30 0,20

Y 41,30 25,30 17,80 20,90 14,70 14 19,70 18 13,10 17,20

La 7,50 4,50 4,40 5,40 4,20 8,20 3,60 3,90 4,40 3,90

Ce 10,70 9,80 9,80 9,10 6,80 10,30 6,20 7,20 8,40 7,90
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Tabela 3.6 - Dados analíticos das rochas máficas e ultramáficas da Formação Igarapé do Cuca (continuação).

Rocha
Basalto 
toleítico 
alto-Fe

Basalto 
toleítico 
alto-Fe

Basalto 
toleítico 
alto-Fe

Basalto 
toleítico 
alto-Fe

Basalto 
toleítico 
alto-Mg

Basalto 
toleítico 
alto-Mg

Basalto 
toleítico 
alto-Mg

Basalto 
toleítico 
alto-Mg

Basalto 
toleítico 
alto-Mg

Basalto 
toleítico 
alto-Mg

Amostra HP-73B HP-74B HP-106A CR-30 SS-11A SS-17 CR-13 HP-74A HP-90 HP-157A

Pr 2,61 1,55 1,57 1,14 1,41 1,16 1,01 1,05 1,21 1,24

Nd 13,30 8,70 8,00 6,90 5,60 6 5,70 5,40 5,80 5,90

Sm 4,60 3,20 2,80 2,30 1,60 1,50 1,80 1,70 2,10 1,90

Eu 1,35 0,96 0,84 0,79 0,56 0,63 0,69 0,68 0,76 0,66

Gd 6,25 4,09 3,56 3,22 2,31 2,47 2,64 2,75 2,22 2,41

Tb 1,05 0,71 0,69 0,49 0,41 0,44 0,43 0,45 0,42 0,48

Dy 7,15 4,77 4,58 3,59 2,83 2,74 3,21 3,26 2,69 3,08

Ho 1,62 0,95 0,98 0,79 0,59 0,62 0,71 0,66 0,58 0,65

Er 4,96 3,15 3,18 2,24 1,78 1,75 2,16 2,01 1,80 1,98

Tm 0,65 0,45 0,44 0,32 0,26 0,21 0,31 0,29 0,26 0,27

Yb 4,40 2,80 2,90 2,10 1,60 1,60 2,00 2,00 1,70 2

Lu 0,68 0,41 0,47 0,33 0,26 0,26 0,31 0,31 0,26 0,29

ETRtotal 66,82 46,04 44,21 38,71 30,21 37,88 30,77 31,66 32,60 32,66

(La/Yb)n 1,22 1,15 1,09 1,84 1,88 3,68 1,29 1,40 1,86 1,40

(La/Sm)n 1,05 0,91 1,01 1,52 1,69 3,53 1,29 1,48 1,35 1,33

(Gd/Yb)n 1,18 1,21 1,02 1,27 1,19 1,28 1,09 1,14 1,08 1,00

Al2O3/TiO2 10,71 11,39 11,45 13,77 20,81 22,06 17,29 18,73 19,50 17,13

CaO/Al2O3 1,02 0,78 0,67 0,70 0,64 0,88 0,71 0,74 0,63 0,74

Nb/Th 8,25 11,33 7,67 9,33 9,50 8 12 11 7,33 10,50

Nb/La 0,44 0,76 0,52 0,52 0,45 0,20 0,67 0,56 0,50 0,54

La/Sm 1,63 1,41 1,57 2,35 2,63 5,47 2 2,29 2,10 2,05

Th/Ce 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,04 0,03

Ce/Ce* 0,59 0,91 0,91 0,90 0,69 0,82 0,80 0,87 0,89 0,88

3.2.3.3 Formação Igarapé Abelha

3.2.3.3.1 Aspectos de campo e características 
mesoscópicas e petrográficas

Esta formação representa uma sequência transicional 
entre a base e o topo deste grupo, sendo constituída por 
metavulcânicas félsicas a intermediárias, com a maior 
expressão em área dos greenstones belts deste trabalho. 
Os tipos majoritários são lavas porfiríticas de composi-
ções dacíticas e riolíticas com restritos meta-andesitos, 
metapiroclásticas (tufos) e metavulcanoclásticas.

As rochas desta unidade possuem textura porfirítica 
com matriz fina a afanítica (Figura 3.38A, B, C e D). Os 
fenocristais são de quartzo, por vezes idiomórfico, e de 
plagioclásio. Os tipos estruturais variam de isotrópicos a 
rochas com matriz xistosa com porfiroclastos de quartzo/
plagioclásio. Alguns meta-andesitos são magnéticos. Na 
microscopia geralmente se observa uma massa cripto/
microcristalina quartzo-feldspática com agregados finos 
de cristais de biotita, actinolita/hornblenda e opacos. Nos 
tipos deformados a matriz é composta basicamente por 
quartzo e sericita. Fenocristais euédricos de quartzo e 

plagioclásio sericitizado estão imersos na matriz. Alguns 
fenocristais de quartzo exibem efeitos de corrosão ou 
reabsorção magmática. A paragênese mineral formada por 
quartzo + plagioclásio + biotita + actinolita + opacos + seri-
cita é indicativa da fácies xisto verde baixo. A classificação 
química a seguir mostrou tipos de composição riodacítica.

Os metatufos variam entre rochas de granulação fina 
a afanítica, e podem conter fragmentos de cristais e líticos 
(Figura 3.38E e F). Alguns tipos possuem estratificações 
plano-paralelas, e mais raramente estratificações cruza-
das, de escalas centimétricas (laminações) a decimétricas 
(acamadamento), além da presença de lapilli acrescionários 
(Figura 3.39A e B). Ao microscópio, os tufos de cristais pos-
suem grãos de quartzo dispersos, angulosos, de tamanho 
areia fina a muito fina (até 0,3 mm) imersos em uma massa 
microcristalina com feldspatos, clorita, biotita, sericita e 
material opaco. A laminação é definida por superfícies 
que lembram estilólitos, marcadas por material opaco/
ferruginoso. Ocorrem nódulos arredondados (de 1-2 mm) 
ricos em sericita, interpretados como lapilli acrescionários. 
Os tufos líticos apresentam grãos de quartzo, feldspato, 
hornblenda e de fragmentos de rocha (andesitos e dacitos) 
mal selecionados (angulosos), que estão imersos em uma 
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Figura 3.36 - Curvas de ETR (normalização ao Condrito de BOYNTON, 1984) e multielementos (normalização ao Manto Primitivo 
de MCDONOUGH; SUN, 1995) das rochas da Formação Igarapé do Cuca. Fonte: Diagramas gerados no programa GCDkit versão 4.1 

(JANOUŠEK; FARROW; ERBAN, 2006) para o projeto.

matriz sericítica e cimentados por sílica criptocristalina. 
Alguns tipos são clasto-suportados, nos quais os fragmentos 
e grãos possuem tamanho de areia a seixo (~0,2 a 1 cm), 
e a matriz contém feldspatos, epidoto, actinolita, quartzo, 
titanita, opacos e um pouco de carbonato.

As rochas metavulcanoclásticas são representadas 
por brechas monomíticas e polimíticas. As brechas mono-
míticas possuem matriz fina felsítica nas quais fragmentos 
(geralmente entre 1 até 7 cm) semelhantes à matriz 
se dispõem de forma desordenada ou orientada, mais 
subordinadamente, caracterizando uma autobrecha 
em metatufo (Figura 3.39C e D). As brechas polimíticas 
possuem fragmentos centimétricos a decimétricos (até 
15 cm) geralmente subangulosos a subarredondados.

O conjunto de texturas e estruturas observado é 
interpretado como representante de depósitos efusivos 

(lavas) e de erupções explosivas (metapiroclásticas e 
autobrechas) subaéreas, relacionados com fluxos de 
tração e suspensão.

3.2.3.3.2 Litoquímica

Foram analisadas 10 amostras da Formação Igarapé 
Abelha, que constam na Tabela 3.7. No diagrama da 
Figura 3.40A, as rochas são classificadas quimicamente 
como riodacitos, dacitos e andesitos, e são fracamente 
metaluminosas a fortemente peraluminosas (Figura 
3.40B), tem baixo teor de K2O (<2,69% em peso) como 
nas séries cálcio-alcalinas normais ou de médio K (Figura 
3.40C), assinatura cálcio-alcalina a cálcica (Figura 3.40D) 
e magnesianas (Figura 3.41A), e se distribuem no campo 
cálcio-alcalino nos diagramas das Figuras 3.41B, C e D.

A B

C D

E F
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Figura 3.37 - (A) Diagrama de Fitton et al. (1997) e razões de elementos traço incompatíveis para definir ambientes tectônicos 
relacionados a plumas e não-plumas; (B) Diagrama de Pearce (2008) que usa razões de elementos traço incompatíveis; (C) Diagrama La 

vs La/Sm mostrando as curvas de fusão obtidas em petrologia experimental segundo modelo de fusão de Aldanmaz et al. (2008); (D) 
Diagrama La/Yb vs Yb com curvas de fusão do manto segundo Thirlwall et al. (1994) e Baker et al. (1997); (E) Diagrama Sm/Yb vs Sm 

com curvas de fusão de Zou (1998). Símbolos como no diagrama da figura C. Fonte: Diagramas gerados no programa GCDkit versão 4.1 
(JANOUŠEK; FARROW; ERBAN, 2006) para o projeto.

Os andesitos se caracterizam pelo conteúdo de SiO2 
relativamente alto (57,90-60,50% em peso), MgO com 4,06 
e 4,71% em peso (Mg#>52), considerados como andesitos 
de alto MgO, valores moderados de TiO2 (0,68-0,73% em 
peso), Cr (85 e 135 ppm), Ni (80 e 86 ppm) e Al2O3 (15,70-
16,20% em peso) (Tabela 3.7). No diagrama de ETR (Figura 
3.42E) se destacam as fracas anomalias negativas de Eu 
(Eu/Eu*= 0,79 e 0,88), moderada razão (La/Yb)n (7,08 e 
12,09), fraca razão (La/Sm)n (3,27 e 4,03), além de ETRP 
próximos à horizontalidade (“flat”) com (Gd/Yb)n=1,59 
e 1,82. No diagrama de multielementos (Figura 3.42F), 
as amostras mostram fraco enriquecimento de LILE em 
relação aos HFSE, anomalias negativas pouco acentuadas 
de Nb-Ta, Sr, P e Ti e enriquecimento em ETR-leves e Zr-Hf.

Os dacitos mostram estreito intervalo de SiO2 (63,4-
67,1% em peso). No diagrama de ETR normalizado ao 
condrito de Boynton (1984) (Figura 3.42C), as amostras 
têm fraco enriquecimento em ETR-leves [(La/Sm)n=4,37-
6,29)], ETR-pesados com baixo fracionamento [(Gd/Yb)
n=1,65-2,10] com valores de ETR-total entre 81 e 134ppm 
e fracionamento moderado a alto [(La/Yb)n=12,41-19,72], 
com fracas anomalias negativas de Eu (Eu/Eu*=0,71 a 1,01). 
No diagrama de multielementos normalizado ao manto 
primitivo de Wood, Joron e Treuil (1979) (Figura 3.42D), 
as rochas apresentam enriquecimento suave em LILE 
(exceção do Sr que forma importante anomalia negativa), 
anomalias negativas moderadas em Nb-Ta, Y e Ti com forte 
depleção em P e enriquecimento em ETR-leves e Zr-Hf.
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Figura 3.38 - Aspectos mesoscópicos e petrográficos das rochas metavulcânicas da Formação Igarapé 
Abelha. (A) Meta-andesito com textura fina a afanítica. Estação AD-65; (B) Fotomicrografia de 

metadacito com matriz cripto/microcristalina quartzo-feldspática, actinolita e opacos. Amostra AD-
65. LP, 2x; (C) Aspecto mesoscópico de metarriodacito porfirítico. Estação HP-108; (D) Metarriodacito 
composto por matriz criptocristalina, fenocristais de quartzo e plagioclásio, biotita, opacos e sericita 
secundária. Amostra HP-108. LN, 2x; (E) Metatufo fino a afanítico com laminação. Estação HP-161; (F) 

Metatufo dacítico com matriz microcristalina feldspática, cristais de quartzo, biotita, opacos e minerais 
de actinolita, clorita e sericita. Amostra HP-161. LP, 4x. Act-Actinolita, Chl-Clorita, Qtz-Quartzo, Pl-

Plagioclásio. Fonte: Arquivo fotográfico da equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).

Os riodacitos mostram igualmente estreito intervalo 
de SiO2 (70-72% em peso). No diagrama de ETR nor-
malizado ao condrito de Boynton (1984) (Figura 3.42A) 
as amostras tem fraco enriquecimento em ETR-leves 
[(La/Sm)n=5,77-5,96)], ETR-pesados com baixo fracio-
namento [(Gd/Yb)n=1,52-1,78], mostrando valores de 
ETR-total mais elevados que nos dacitos (144-157 ppm) e 

fracionamento moderado a alto [(La/Yb)n=12,60-15,39], 
com anomalias negativas de Eu levemente mais acentua-
das (Eu/Eu*=0,64 a 0,71). No diagrama de multielementos 
normalizado ao manto primitivo de Wood, Joron e Treuil 
(1979) (Figura 3.42B), as rochas apresentam enriqueci-
mento suave em LILE (exceção do Sr que forma anomalia 
negativa), depleções moderadas em Nb-Ta, Y, P e Ti.
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Figura 3.39 - Aspecto de campo das rochas metapiroclásticas e metavulcanoclásticas da Formação Igarapé Abelha. (A) Acamadamento 
em rocha metapiroclástica dacítica. Estação HP-110; (B) Lapillis acrescionários em metatufo com estratificação plano-paralela e 

cruzada. Estação AD-68. (C) Autobrecha em metatufo. Estação HP-78; (D) Brecha polimítica. Estação HP-135.  
Fonte: Arquivo fotográfico da equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).

Tabela 3.7 -  Dados analíticos em rocha total de amostras da Formação Igarapé Abelha.

Rochas Andesito Andesito Dacito 
pórfiro Dacito Dacito Dacito Dacito Riodacito Riodacito Riodacito

Amostras SS-31B HP-136 HP-16G HP-110 HP-134D HP-161 CR-25 HP-107 HP-108 HP-139E

SiO2 (%) 60,50 57,90 67,1 66,90 65,50 63,40 65,10 70,80 72 70

Al2O3
15,70 16,20 14,2 16,50 13,60 16,60 15,40 15,00 13,20 14,70

Fe2O3
6,91 8,19 4,94 5,11 7,37 7,93 5,38 4,96 4,53 4,81

MgO 4,06 4,71 1,95 2,04 2,59 2,02 2,64 1,90 1,43 1,56

CaO 5,57 5,90 2,82 1,85 3,20 2,76 4,85 2,27 1,58 1,32

Na2O 3,25 2,80 3,54 3,87 3,29 2,93 4,70 3,47 3,13 3,33

K2O 2,03 2,11 2,69 1,68 1,44 1,84 1,44 1,85 2,01 2,16

TiO2
0,68 0,73 0,53 0,57 0,67 0,54 0,59 0,51 0,45 0,51

P2O5
0,18 0,23 0,03 0,09 0,19 0,08 0,15 0,06 0,05 0,07

MnO 0,14 0,10 0,04 0,06 0,07 0,09 0,08 0,07 0,06 0,06

PF 0,76 1,54 1,46 1,59 2,38 1,36 0,82 0,69 0,74 1,22

TOTAL 99,88 100,41 99,3 100,35 100,38 100,65 101,30 101,70 99,29 99,83

Ni (ppm) 79,90 86,70 60,70 56,30 50,50 58,20 44,60 55,30 39,40 46,30

Cr 85 135 46 49 58 75 36 51 36 47

Co 20,70 31,90 17,10 14,80 24,60 16,80 15,50 16,70 14,20 15,40
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Tabela 3.7 - Dados analíticos em rocha total de amostras da Formação Igarapé Abelha (continuação).

Rochas Andesito Andesito Dacito 
pórfiro Dacito Dacito Dacito Dacito Riodacito Riodacito Riodacito

Amostras SS-31B HP-136 HP-16G HP-110 HP-134D HP-161 CR-25 HP-107 HP-108 HP-139E

V 108 132 68 89 82 83 75 86 63 75

Sc 14,90 20,50 7,30 7 11,90 10,10 8,80 9,40 7,60 8,60

Cu 3 2,60 47,80 39,40 131,60 33,90 31,80 60,50 42,90 23,70

Pb 7,50 4,60 6,40 6,80 5,90 3,30 5,30 7 17,90 6,60

Rb 86,50 45,90 94 30,90 31 39,40 25,90 76,20 64,60 58,80

Ba 314 450 1175 429 400 357 408 735 658 777

Sr 343,60 245 248,50 156,20 220,80 135,80 258,40 152,10 145,60 116,60

Nb 9,10 6,30 6,90 5,80 7,40 6,10 9,20 7,60 6,70 9,30

Ta 0,79 0,67 1,35 0,45 0,71 0,48 1,05 0,47 0,35 0,88

Zr 157,40 118,80 121,70 124,10 152,90 122,40 99,80 173,10 152,10 153,40

Hf 4,31 3,32 3,43 3,48 4,44 3,50 3,12 4,60 4,34 4,50

U 1 0,70 2,90 1 1 0,90 0,80 3,40 3,70 3,90

Th 3,40 2 6,20 3,50 3,80 2,50 3,90 9,60 10,40 9,50

Ga 18,60 17,30 14,50 18,60 14,90 19,30 18,70 17,20 15,30 17,30

W 1,30 1,20 4,50 0,90 2,20 2 1,40 1,10 1,30 5,70

Mo 0,83 0,30 1,71 1,66 0,68 1,32 1,32 1,72 1,59 1,63

Y 15,30 9,80 8,60 4,40 10,40 4,70 8,30 9,10 8,30 8,20

La 28,70 14,70 25 35,10 26,40 18,40 26,20 35,50 38,40 38,80

Ce 53,10 30,30 44,10 57,10 53,40 34,20 47,70 60,50 66,60 68,40

Pr 6,29 3,70 4,62 6,16 6,19 3,74 5,21 6,37 6,98 7,19

Nd 22,90 14,60 17,10 22,20 22,30 14,50 19,80 23,90 24,10 25,30

Sm 4,60 2,90 3 3,60 3,90 2,40 3,60 4,10 4,30 4,20

Eu 1,05 0,81 0,75 0,94 0,82 0,77 0,85 0,80 0,91 0,88

Gd 3,61 2,75 2,66 2,79 3,18 2,27 2,60 3,59 3,56 3,76

Tb 0,50 0,37 0,38 0,41 0,43 0,30 0,34 0,57 0,50 0,53

Dy 3,04 2,38 2,39 2,39 2,52 1,65 1,92 3,63 3,01 3,12

Ho 0,61 0,52 0,44 0,45 0,52 0,34 0,33 0,73 0,61 0,62

Er 1,77 1,31 1,53 1,35 1,58 1,14 0,90 1,95 1,74 1,99

Tm 0,27 0,20 0,22 0,17 0,19 0,15 0,14 0,31 0,26 0,29

Yb 1,60 1,40 1,30 1,20 1,30 1 1 1,90 1,70 1,70

Lu 0,25 0,22 0,18 0,17 0,22 0,14 0,12 0,30 0,24 0,27

ETRtotal 128,29 76,16 103,67 134,03 122,95 81 110,71 144,15 152,91 157,05

Eu/Eu* 0,79 0,88 0,81 0,91 0,71 1,01 0,85 0,64 0,71 0,68

(La/Yb)n 12,09 7,08 12,97 19,72 13,69 12,41 17,66 12,60 15,23 15,39

(La/Sm)n 4,03 3,27 5,38 6,29 4,37 4,95 4,70 5,59 5,77 5,96

(Gd/Yb) 1,82 1,59 1,65 1,88 1,97 1,83 2,10 1,52 1,69 1,78

Na2O+K2O 5,28 3,91 6,23 5,55 4,73 4,77 6,14 5,32 5,14 5,49

K2O/Na2O 0,62 1,17 0,76 0,43 0,44 0,63 0,31 0,53 0,64 0,65

A/CNK 0,89 0,92 1,02 1,43 1,06 1,40 0,85 1,27 1,29 1,44

Zr/Y 10,29 12,12 14,15 28,20 14,70 26,04 12,02 19,02 18,33 18,71

Sr/Y 22,46 25 28,90 35,50 21,23 28,89 31,13 16,71 17,54 14,22
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Figura 3.40 - (A) Diagrama de classificação química de Winchester e Floyd (1977); (B) Teor de alumina segundo Shand (1943); (C) 
Diagrama K2O vs SiO2 de Peccerillo e Taylor (1976). (D) Índice de alcalinidade modificado de acordo com Frost et al. (2001). Siglas: A 
(alcalino), C (cálcico), AC (álcali-cálcico) e CA (cálcio-alcalino). Fonte: Diagramas gerados no programa GCDkit versão 4.1 (JANOUŠEK; 

FARROW; ERBAN, 2006) para o projeto.

Figura 3.41 - (A) Índice de Fe segundo Frost et al. (2001); (B) Diagrama de elementos traço incompatíveis de Barrett e MacLean (1999);  
(C) Diagrama de Ross e Bedard (2009); (D) Diagrama SiO2 vs razão de alcalinidade (R.A.) de Wright (1969) e os campos das séries magmáticas. 

Símbolos como na Figura 3.40. Fonte: Diagramas gerados no programa GCDkit versão 4.1 (JANOUŠEK; FARROW; ERBAN, 2006) para o projeto.
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Figura 3.42 - (A, C, E) Padrões de ETR com valores normalizados ao condrito de Boynton (1984); (B, D, F) Elementos traço incompatíveis 
normalizados ao manto primordial de Wood, Joron e Treuil (1979) das rochas da Formação Igarapé Abelha.  

Fonte: Diagramas gerados no programa GCDkit versão 4.1 (JANOUŠEK; FARROW; ERBAN, 2006) para o projeto.
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3.2.3.3.3 Idade e assinatura isotópica do Nd

Tassinari et al. (2005) dataram pelo método U-Pb 
em zircão um metadacito porfirítico do Grupo Gra-
daús e obtiveram a idade de 3002 ± 3 Ma (Tabela 3.1). 
Idade modelo TDM de 3,4 Ga com ƐNd de -0,34 indica 
a época de diferenciação do manto superior e leve 
contaminação crustal do magma gerador desta rocha 
logo após a sua diferenciação do manto.

Para o Grupo Tucumã uma idade Pb-Pb por evapo-
ração em zircão de 2868 ± 8 Ma foi obtida em rocha 
vulcânica félsica e interpretada como a época de for-
mação da sequência segundo Avelar et al. (1999).

Neste projeto foram datadas duas amostras da For-
mação Igarapé Abelha pelo método U-Pb em zircão 
por LA-ICP-MS. A amostra HP-108 localiza-se na porção 

noroeste da área do projeto, dentro do limite da Folha 
Serra da Seringa, e a amostra CR-25 nas proximidades 
da cidade de Cumaru do Norte (Folha Rio Arraias). Para 
a amostra HP-108, classificada como um metarriodacito, 
oito análises de um total de 31, (Anexo 3) forneceram uma 
idade intercepto superior de 2979 ± 23/24 Ma (Figura 
3.43A) com MSWD=2,4, interpretada como a idade de 
cristalização da rocha. Uma população de zircões her-
dados (13 análises), plotaram na concórdia uma idade 
de 3130 ± 11/13 Ma, e representam uma crosta mais 
antiga do embasamento, ainda não mapeada. Na amos-
tra CR-25, classificada como metatufo de composição 
dacítica, foram analisados 30 zircões que forneceram 
uma idade de intercepto superior 2996 ± 5/9 Ma (Figura 
3.43B) com MSWD=0,5, interpretada como a idade de 
geração do vulcanismo.
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As duas idades obtidas são similares dentro do 
intervalo de erro das análises. Este fato indica que 
estas unidades são no mínimo cronocorrelatas ou 
diacrônicas. Conforme exposto nos itens anteriores, as 
idades absolutas com valores muito próximos, aliadas 

com similaridades litoestratigráficas, semelhanças 
químicas e continuidade física em profundidade obser-
vada em modelos geofísicos, permitem concluir que 
estas sequências fazem parte de um mesmo conjunto 
de rochas.

Figura 3.43 - (A) Diagrama da Concórdia para amostra HP-108. Os círculos em azul são da idade de cristalização, os círculos de cor 
vermelha são dos zircões interpretados como herdados; (B) Diagrama da Concórdia para amostra CR-25. Fonte: Diagrama gerado no 

programa Isoplot 4.15 (LUDWIG, 2012) para o projeto.

3.2.3.4 Formação Igarapé da Pista

3.2.3.4.1 Aspectos de campo e características 
mesoscópicas e petrográficas

A Formação Igarapé da Pista é formada por rochas 
metassedimentares clásticas e químicas com granocres-
cência em direção ao topo. Foi dividida em três fácies lito-
estratigráficas: (i) Fácies Metapelítica, que corresponde à 
porção inferior, composta por pelitos com níveis psamíticos; 
(ii) Fácies Formação Ferrífera Bandada; (iii) Fácies Metap-
samítica, correspondendo à porção superior do pacote 
composto por rochas pelito-psamíticas com alguns níveis 
de metaconglomerados e metagrauvacas, além de raras 
intercalações de rochas metavulcânicas máficas e félsicas.

A Fácies Metapelítica aflora principalmente nos arre-
dores da Serra do Trairão, sendo composta por meta-argi-
litos e metassiltitos com intercalações de níveis arenosos. 
Os pelitos apresentam cores rosada a bege-esbranquiçada, 
por vezes são laminados e a foliação milonítica, quando 
presente, é do tipo contínua (Figura 3.44). O contato com 
as importantes intercalações de rochas químicas da Fácies 
Formação Ferrífera Bandada é do tipo gradacional marcado 
pelo aparecimento de material ferroso (óxido de ferro) na 
mineralogia composta basicamente por argilo minerais + 
sericita ± quartzo. Nas formações ferríferas é comum a 
presença de estratificações plano-paralelas milimétricas 
a decimétricas, níveis magnéticos e níveis quartzosos 
de cor esbranquiçada. Ao microscópio o óxido de ferro 

frequentemente se encontra como uma massa ferruginosa 
em níveis alternados com agregados argílico-siltosos.

A Fácies Metapsamítica ocorre principalmente nas 
proximidades da Serra da Seringa e da cidade de Cumaru. 
Predominam os tipos representados por metassiltitos, 
meta-arenitos finos, meta-arenitos médios a grossos e 
metaconglomerados (Figura 3.45). Os tipos mais finos 
possuem coloração cinza claro-esbranquiçado, sendo 
comum as laminações e estratificações plano-paralelas. 
Na estação SS-94, foram observadas estratificações 
cruzadas sigmoidais do tipo tidal bundle. Nas zonas de 
maior deformação desenvolvem foliação milonítica anas-
tomosada. Os termos arenosos-conglomeráticos variam 
de cores rosadas a bege-esbranquiçadas, com granulação 
variando de areia fina a média, por vezes com seixos de 
até 1 cm de diâmetro maior, no caso dos tipos conglome-
ráticos. Os seixos são polimíticos (fragmentos de rocha 
e quartzo) e geralmente são pobremente a moderada-
mente selecionados e angulosos a subangulosos. Pos-
suem estrutura maciça, por vezes com estratificação, e 
a foliação desenvolvida é espaçada. A associação mineral 
é dada por quartzo + sericita + opacos ± zircão.

Devido a grande presença de material detrítico nas 
formações ferríferas bandadas desta unidade, sugere-
-se que estes depósitos clásticos e químicos tenham se 
formado em regiões proximais da margem continental. 
Provavelmente os sedimentos pelíticos e químicos se 
acumularam em regiões um pouco mais afastadas e 
com menor influência dos sedimentos detríticos da 
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plataforma continental, como exemplificado na Figura 
3.46 e de acordo com o modelo do tipo Lago Superior 
(GROSS, 1980). A ocorrência de camadas arenosas e 
pelíticas intercaladas, variação da granulometria de 

argila até seixo e baixo grau de seleção permitem 
inferir um ambiente de leque submarino para a Fácies 
Metapsamítica. A presença de estruturas tidal bundle 
indicam locais relacionados com ambiente de maré.

Figura 3.44 - Aspecto de campo das rochas metassedimentares da Formação Igarapé da Pista. (A) Metassiltito laminado da Fácies 
Metapelítica; (B) Meta-argilito foliado da Fácies Metapelítica. Estação HP-131; (C) e (D) Formação Ferrífera Bandada. Furos de sonda da 

empresa Talon Metals. Fonte: Arquivo fotográfico da equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).

Figura 3.45 - Aspecto de campo das rochas metassedimentares da Fácies Metapsamítica da Formação Igarapé da Pista. (A) 
Meta-arenito fino estratificado e foliado. Estação HP-82; (B) Metassiltito estratificado e foliado. Estação HP-83; (C) Meta-arenito 

conglomerático homogêneo. Estação SS-94; (D) Meta-arenito com estrutura tidal blunde. Estação SS-94.  
Fonte: Arquivo fotográfico da equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).
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3.2.3.4.2 Idade

Neste trabalho foram obtidas idades U-Pb (LA-ICP-
-MS) de zircões detríticos em um meta-arenito da Fácies 
Metapsamítica da Formação Igarapé da Pista (amostra 
HP-86). O diagrama de distribuição cumulativa (Figura 
3.47) gerado pelas análises dos zircões com dados de 
discordância inferior a 10% (14 análises de um total de 
46 - Anexo 4) mostra dois conjuntos de populações: (A) 
a população de zircões mais antiga possui um pico de 
cinco análises com média de idade de 3063 Ma, sendo 
que o resultado para o zircão mais antigo é de 3121 Ma; 
(B) a população de zircões mais jovem possui um pico de 
nove análises com média de idade de 2944 Ma, sendo 
que a análise de um zircão mais jovem é de 2898 Ma. O 
conjunto destes dados permite inferir uma idade máxima 
de sedimentação em torno de 2,94 Ga.

Outra constatação importante é a presença de zir-
cões herdados em duas amostras deste grupo com idades 
em torno de 3,1 Ga. Este fato sugere contribuição de 
uma crosta mais antiga, contudo estas rochas ainda não 
foram identificadas e mapeadas no Domínio Rio Maria.

3.2.4 GRUPO SAPUCAIA (A3sa)

3.2.4.1 Aspectos gerais

O Greenstone Belt Sapucaia está localizado no limite 
entre os domínios Rio Maria e Carajás da Província Carajás 
(VASQUEZ; ROSA-COSTA, 2008), dispondo-se ao longo 
de faixas alongadas e lenticularizadas, com cerca de 120 
km de extensão, direção preferencial E-W, com 1 a 10 km 
de largura (ARAÚJO; MAIA, 1991). Apresenta-se também 
associado aos gnaisses migmatizados da Suíte Mogno e 
do Trondhjemito Água Fria ou imbricados tectonicamente 
em outras unidades arqueanas na região descrita como 
Domínio ou Subdomínio de Transição (DALĹAGNOL et 
al., 2013), em contatos marcados por milonitização e 
pelo alojamento de espessos veios de quartzo (>10 m) 
(SOUSA et al., 2015).

Os corpos rochosos mais expressivos desta unidade 
localizam-se a norte da área mapeada, e foram alvo de 
estudo do Projeto ARIM Carajás (COSTA et al., 2016). 
Esta unidade apresenta dois conjuntos litológicos, um 
inferior, de natureza máfica-ultramáfica, e outro superior, 
representado por rochas metassedimentares clásticas. 
Na área do presente projeto, o Grupo Sapucaia ocorre 
como estreitas faixas de direção geral WNW-ESSE com-
posto essencialmente por rochas máficas e ultramáfi-
cas. Esta unidade será descrita apenas considerando as 
rochas observadas e os litotipos máfico-ultramáficos 
da literatura.

O Grupo Sapucaia é caracterizado nas imagens aero-
magnetométricas por expressivas anomalias magnéticas 
com direção E-W a NW-SE, e nas imagens gamaespectro-
métricas não apresentam significativa diferenças com os 
TTGs no entorno, que exibem alta a moderada radiação, 
com valores baixos a médios de K, baixos a médios de 
Th e médios a altos de U. 

Não existem dados geocronológicos para o Grupo 
Sapucaia, sendo estimada uma idade mesoarqueana para 
esta unidade, cronocorrelata às sequências de greens-
tone belt entre 3,0 Ga a 2,96 Ga, que ocorrem no DRM.

3.2.4.2 Aspectos de campo e características 
mesoscópicas e petrográficas

De acordo com Araújo e Maia (1991), o Grupo Sapu-
caia é constituído de rochas metaultramáficas (serpen-
tinitos e xistos com actinolita, tremolita, clorita, talco, 
antigorita, crisotila, antofilita e opacos) com afinidade 
komatiítica e textura spinifex; rochas metamáficas (xis-
tos actinolíticos), metadacitos e por rochas metasse-
dimentares. Na região de Água Azul do Norte, a norte 
da área de estudo, o Grupo Sapucaia ocorre na forma 
de corpos lenticulares imbricados tectonicamente aos 
granitoides ao longo de zonas de cisalhamento (SOUSA et 

Figura 3.46 - Modelo deposicional esquemático das Formações 
Ferríferas da Formação Igarapé da Pista. Fonte: Elaborado pela 

equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).

Figura 3.47 - Diagrama de frequência das idades 207Pb/206Pb de 
zircões detríticos da Fácies Metapsamítica da Formação Igarapé 
da Pista. Amostra HP-86. Fonte: Diagrama gerado no programa 

Isoplot 4.15 (LUDWIG, 2012) para o projeto.
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al., 2015).  Os autores descrevem predomínio de rochas 
máficas-ultramáficas e intercalações subordinadas de 
derrames de lavas almofadadas com textura variolítica, 
Mg-clorita-tremolita xistos, clorita xistos, talco xistos e 
serpentinitos, clorita xistos com rara biotita e porfiroblas-
tos de magnetita, actinolita anfibolito e Mg-hornblenda 
anfibolito e metatufos máficos, e ainda, uma sequência 
sedimentar com quartzo-clorita xistos e muscovita-biotita 
xistos com granada.

Na área de estudo, esta unidade é representada por 
metabasaltos de cor cinza esverdeado, com granulação 
fina a média, com níveis mais e menos ricos em magnetita 

e textura foliada ou maciça, por vezes magnéticos (Figura 
3.48A, B, C). Ocorrem intercalações centimétricas a deci-
métricas de rochas metaultramáficas representadas por 
magnetita-clorita-talco xistos, clorita-grunerita xistos e 
metapiroxenito por vezes com cumulados de minerais 
fibro-radiais. Também foram descritos quartzo-clorita 
xistos de cor verde, granulação fina, laminados, com 
intercalações de lâminas mais ricas em micas verdes 
milimétricas, com leve magnetismo. A magnetita em 
geral ocorre em grãos disseminados, mas podem ocorrer 
veios paralelos à foliação e preenchendo fraturas. Sousa 
et al. (2015) indicam que os litotipos metaultramáficos 

Figura 3.48 - Aspecto de campo e petrográficos das rochas do Grupo Sapucaia. (A) Metabasalto de granulação fina a média, magnético 
e epidotizado, amostra HP-65B; (B) Actinolita-clorita-talco-xisto (metaultramáfica) magnético. Amostra HP-66; (C) Metabasalto de 

granulação fina e magnético, amostra HP-68; (D) Meta-arenito micáceo médio a grosso foliado intercalado as rochas metavulcânicas 
máfica. Amostra HP-68B; (E) Actinolita tremolita xisto com textura nematoblástica e forte cloritização com minerais opacos paralelos 

a foliação. Amostra HP-65B. LP, 2x; (F) Actinolita tremolita xisto exibindo cristais de tremolita subparalelos a foliação. Amostra HP-65B. 
LP, 10x. Op-Opacos, Tr-Tremolita, Pl-Plagioclásio. Fonte: Arquivo fotográfico da equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).
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apresentam paragênese mineral que persiste através 
das fácies xisto verde a anfibolito, sugerindo que foram 
formadas a partir de protólitos lherzolíticos e/ou koma-
tiíticos. Também foi descrito um único afloramento de 
meta-arenito micáceo, foliado, com granulação média a 
grossa (Figura 3.48D). Apesar de não se possível observar 
as relações de contato devido a escassez de afloramen-
tos, entende-se que essas rochas ocorrem intercaladas 
às rochas metavulcânicas máficas.

Apresenta deformação variável, com foliação miloní-
tica (direção E-W com inflexões para NW-SE e NE-SW), e 
xistosidade, que quando não milonitizada, representa a 
estrutura planar penetrativa predominante. Caracteriza-
-se por apresentar mergulhos para sul, variando entre 
25° e 75° e, subordinadamente, para norte. A unidade 
apresenta-se comumente crenulada com suaves inflexões 
para NE-SW e NW-SE. Sousa et al. (2015) observaram 
porfiroblastos de anfibólio (tremolita e actinolita) sin a 
pós-cinemáticos em relação à foliação Sn, forte trans-
posição dessa foliação a partir do desenvolvimento da 
xistosidade Sn+1 e crenulação (Sn+2). As relações entre 
as foliações sobrepostas serão detalhadas no capítulo 
de geologia estrutural.

A análise petrográfica da amostra HP-65B configura 
magnesita-magnetita-clorita-tremolita xistos e tremo-
lita-antigorita xistos foliados e laminados, com textura 
lepidonematoblástica fina, compostos por prismas de 
tremolita incolor, em meio aos quais ocorre clorita fer-
rífera verde pálida e plagioclásios finos (Figura 3.48E e 
F). Lamelas maiores de clorita magnesiana e magnesita 
ocorrem dispersas e não orientadas na foliação. Minerais 
opacos muito finos apresentam-se alinhados dando à 
rocha o aspecto laminado.

Também foram descritas rochas ultramáficas ser-
pentinizadas, constituídas por serpentina fina e fibrosa, 
sem orientação preferencial, sobrecrescida em cristais 
preexistentes, possivelmente de olivina, e por agregados 
e cristais de magnetita dispersos.

3.2.4.3 Litoquímica

No presente trabalho não foram realizadas análises 
litoquímicas em rochas desta unidade. Os estudos lito-
químicos foram realizados por Sousa (2014) e Sousa et al. 
(2015), em 11 amostras do greenstone, descritas como 
antofilita-clorita-tremolita xistos e clorita-actinolita xis-
tos, clorita-(Mg) cummingtonita xistos, todas classificadas 
como komatiitos, segundo o diagrama de Le Maitre et al. 
(1989), e komatiitos peridotíticos ou komatiitos basálti-
cos, segundo o diagrama de Jensen (1976). No entanto, 
destacam que os clorita-(Mg) cummingtonita xistos e 
clorititos não apresentam características texturais de 
lava. Também foram descritos anfibolitos, classificados 
quimicamente como basaltos segundo Le Maitre et al. 

(1989) e komatiitos peridotíticos, basaltos toleíticos de 
alto Mg e basaltos cálcio-alcalinos segundo Jensen (1976). 

Sousa (2014) e Sousa et al. (2015) citam que a clas-
sificação do ambiente geotectônico pelos diagramas de 
Agrawal, Guevara e Verma (2008) indicam que as rochas 
ultramáficas apresentam características comparáveis com 
basaltos de ilha oceânica (OIB). As anomalias negativas de 
Zr e positivas de Nb são interpretadas como indicativo de 
rochas derivadas de uma pluma mantélica heterogênea. 
Os clorita-actinolita xistos indicam composição interme-
diária entre OIB e MORB. Metabasaltos plotam no campo 
dos MORB e os clorititos e clorita-(Mg) cummingtonita 
xistos apresentam algumas semelhanças com rochas de 
arco de ilhas e MORB, porém apresentam grande disper-
são possivelmente devido ao intenso metassomatismo. 
Destaca-se que essas rochas não apresentam indícios 
de contaminação crustal, como ocorre nas rochas dos 
demais greenstones do Domínio Rio Maria. 

Sousa (2014) destaca ainda que um corpo de olivina-
-hercinita-clorita-(Mg) hornblenda xisto, com olivina 
fortemente estirada, indicando deformação dúctil de alta 
temperatura em condições de fácies anfibolito superior 
a granulito e localizada próximo ao limite de domínios 
tectônicos, pode representar uma antiga zona de sutura, 
com trajetória metamórfica distinta do Greenstone Belt 
Sapucaia.

3.2.5 Síntese das sequências dos greenstone 
belts do Domínio Rio Maria (DRM)

Os greenstone belts mesoarqueanos que ocorrem no 
DRM apresentam características litológicas, geoquímicas 
e geocronológicas semelhantes. Alguns trabalhos prévios 
(CORDEIRO; ALVES; FONSECA, 1982; HUHN; MARTINS; 
MONTALVÃO, 1986; HUHN et al., 1988) abordaram as 
correlações litoestratigráficas entre os greenstones belts 
do DRM, com foco principal nas sequências máfica-
-ultramáficas da base e metassedimentares do topo. 
As similaridades litológicas entre os greenstones belts 
deste trabalho permitem sugerir uma correlação litoes-
tratigráfica baseada nos conjuntos máfico-ultramáficos 
basais, uma associação intermediária com predomínio 
de metavulcânicas félsicas e metassedimentos, e asso-
ciações metassedimentares no topo, como exemplificado 
na Figura 3.49.

3.2.5.1 Estudo litoquímico dos greenstone 
belts do Domínio Rio Maria

Sequências de greenstones arqueanos são tipica-
mente dominadas por basaltos de erupção subaquosa 
com abundantes komatiitos, andesitos, dacitos e rochas 
sedimentares de grão fino como chert e formação fer-
rífera bandada (FFB). Discussões sobre a origem das 
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sequências de greenstones e crosta arqueana em geral, 
são historicamente polarizadas entre visões que defen-
dem processos de subducção-acreção, como os que se 
desenvolveram em convergência de placas no Prote-
rozoico ou Fanerozoico (BARLEY; SYLVESTER; GROVES, 
1984; CONDIE, 2005), e os modelos chamados não-
-uniformitários, em que a crosta permaneceu quente 
demais para processos de margens convergentes de 

estilo moderno, mas por acreção vertical a crosta cresceu, 
possivelmente pela ação de plumas mantélicas (domos e 
quilhas) e sagducção (STERN, 2008; BÉDARD, 2006, 2018; 
BÉDARD; HARRIS; THURSTON, 2013). Neste contexto, o 
estudo de rochas máficas pode fornecer “indícios” da 
evolução mantélica, formação de crosta juvenil e con-
dições do manto, enquanto estudo de rochas félsicas 
fornece informações de como a crosta se diferenciou.

Figura 3.49 - Perfis estratigráficos comparativos entre os greenstone belts estudados com as subdivisões propostas.  
Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).

3.2.5.2 Comparação entre rochas máficas e 
ultramáficas dos greenstone belts do Domínio 
Rio Maria

Considerando todas as rochas máfico-ultramáficas 
dos greenstones do DRM analisadas neste trabalho (Tabe-
las 3.2, 3.3, 3.4 e 3.6) conclui-se que são constituídas 
pelas seguintes associações vulcânicas: komatiito (não 
depletado em Al ou tipo Munro), basalto komatiítico 
(tipos 1 e 2)/picrito e basalto toleítico alto Mg-Fe com 
características químicas de magmatismo gerado por 
pluma mantélica. Para responder a algumas questões 
importantes, há necessidade de comparação química 
entre rochas similares de unidades diferentes e, por-
tanto, foram analisadas em conjunto as rochas máficas 
dos diversos greenstones do DRM.

A escolha de elementos e razões para comparações 
de rochas máficas arqueanas, ou mais jovens, tem como 
base dois critérios: relativa imobilidade durante a alte-
ração e a relativa não-variação dos elementos durante 
processos de cristalização fracionada em baixa pressão. 
Diagramas de razões de elementos traço incompatíveis 
como Zr/Nb vs. Nb/Th, Th/Yb vs. Nb/Yb, Nb/Y vs. Zr/Y e 
Gd/Yb vs. as razões La/Sm são usadas na petrogênese 
de rochas arqueanas e proterozoicas. As razões Zr/Nb 
e Nb/Y são representativas de processos relacionados 
à subducção envolvendo retenção do Nb na fonte na 
fusão do slab (CONDIE, 2003, 2005); La/Sm e Th/Nb são 

indicativas de acréscimos de componentes continentais 
introduzidos em fontes mantélicas ou assimilados durante 
o processo de ACF e Gd/Yb, Al/Ti são importantes para 
definir a profundidade da fusão e presença ou ausência 
de granada na região da fonte (ARTH; ARNDT; NALDRETT, 
1977; HERZBERG; OHARA 1998). Razões como Nb/U, Nb/
Th, Hf/Sm e Th/Ta minimizam os efeitos da fusão par-
cial e restitos com granada e, assim, são indicados para 
caracterizar fonte mantélica e contaminação crustal. A 
razão La/Nb de 1,4 é usada para distinguir basaltos de 
cadeias oceânicas, ilhas oceânicas, plateaus e arcos. Esta 
razão também é útil na identificação de rochas de origem 
relacionada à subducção, incluindo crosta continental, 
uma vez que o Nb permanece acentuadamente no slab, 
enquanto La é carreado para a cunha mantélica (mantle 
wedge) durante a subducção. Assim, a cunha mantélica, 
que é a fonte da maioria dos magmas relacionados à 
subducção, tem altas razões La/Nb (>1,4), que as distin-
gue daquelas dos basaltos e komatiitos relacionados a 
plumas. No caso de acentuada contaminação crustal, 
esta razão é alterada, como nas rochas dos greensto-
nes do DRM, que mostram, na sua maioria, valores da 
razão La/Nb acima de 1,4. Contudo, o largo intervalo 
de valores da razão La/Nb dos basaltos toleíticos aqui 
estudados, entre 1,0 e 3,42, pode refletir combinação 
de contaminação crustal e heterogeneidade da fonte 
mantélica (razão da crosta continental superior=2,82). A 
diferença no grau de fusão parcial da fonte mantélica tem 
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efeito mínimo nesta razão, especialmente no intervalo 
das rochas toleíticas (10-20% de fusão). Valores da razão 
Nb/Th abaixo de 8 e fracionamento (La/Sm)n (acima de 
3) e Th/Ce acima de 0,05 também são consistentes com 
contaminação crustal. Na interpretação da profundidade 
das fontes, baixos valores da razão (Gd/Yb)PM para os 
basaltos toleíticos dos greenstones do DRM (0,8-1,6) 
sugerem ausência de granada residual na fusão parcial, 
consistente com fusão em profundidades relativamente 
rasas, inferiores a 90 km, enquanto que nos komatiitos 
o fracionamento (Gd/Yb)PM é mais acentuado, sugerindo 
fontes mais profundas que 90 km.

Basaltos toleíticos de alto Fe-Mg são comuns na 
maioria dos terrenos granito-greenstone arqueanos, tipi-
camente associados a basaltos komatiíticos e komatiitos. 
No modelo de Campbell, Griffiths e Hill (1989) komatii-
tos são gerados e extravasam do eixo quente da pluma 
mantélica, enquanto basaltos toleíticos provêm da parte 
externa da pluma (anel), a parte mais fria do ambiente 
mantélico composicionalmente zonado, produzindo 
reservatórios com variações composicionais, mais do 
que produtos fracionados de komatiitos. Assim, basaltos 
e komatiitos representam séries magmáticas distintas, 
como refletem as razões Nb/U vs Nb/Th. Quando não 
ocorrem intercalados com komatiitos formam “pacotes” 
espessos, muitas vezes parte de magmatismo bimodal, 
com menor quantidade de andesitos, dacitos e riolitos 
(~5% das lavas de greenstone belts).

Os komatiitos e basaltos komatiíticos mostram inú-
meras variedades geoquímicas, das quais duas são pre-
dominantes, distinguidas principalmente com base no 
seu teor de Al2O3 para determinado conteúdo de TiO2 
ou MgO. Os komatiitos tipo depletados em Al ou tipo 
Barberton são mais abundantes em terrenos com mais 
de 3 Ga, enquanto os komatiitos do tipo não depletados 
em Al, ou tipo Munro, dominam as ocorrências mais 
jovens e, tanto as variedades empobrecidas em Al quanto 
as não empobrecidas em Al, podem ser encontradas 

num mesmo terreno. Outros tipos mais raros e exóticos 
incluem os komatiitos enriquecidos em Al ou tipo Com-
mondale, caracterizados por abundância de ortopiroxênio 
e depleção extrema e distintiva de elementos incompatí-
veis, e os enriquecidos em Ti, ou do tipo Karasjok, ambos 
não encontrados em terrenos proterozoicos e arqueanos.

A origem dos komatiitos e basaltos komatiíticos ainda 
é assunto controverso e não resolvido. No modelo mais 
aceito os komatiitos são gerados em plumas mantélicas 
pelo moderado a alto grau de fusão parcial (30-50%) 
de manto peridotítico com granada em profundidades 
de 150 a 359 km e temperaturas entre 1600-1900°C. 
Após a divisão dos komatiitos baseada em diagramas e 
valores de MgO-Al2O2/TiO2, Hanski et al. (2001) usaram 
frações molares de Al e Ti dos óxidos para dividi-los em 
alto e baixo Ti. Este método produz coincidências com os 
campos dos komatiitos e basaltos komatiíticos depletados 
em Al e não depletados em Al.

Os magmas komatiíticos podem assimilar até 30% 
de material crustal durante sua ascenção e 10% das 
rochas subjacentes durante a erupção da lava. Fundi-
dos do manto e derivados contaminados por material 
crustal são enriquecidos em LREE, Ba, U, Th e Pb, típicos 
de crosta continental, porém depletados em Nb.  Além 
destas características químicas, os komatiitos e basal-
tos komatiíticos do DRM mostram baixas razões Zr/Th 
(<100, exceção de 3 amostras), Nb/Th (<8, exceção de 2 
amostras), Nb/U (<10), além de altas razões (La/Sm)n>1 
e Th/Ce (>0,05), “argumentos” favoráveis à significativa 
contaminação crustal do magma komatiítico. Na maioria 
das amostras os basaltos toleíticos mostram menor con-
taminação crustal que komatiitos e basaltos komatiíticos, 
em que os basaltos de alto Fe são menos contaminados 
(Nb/Th≥8) que os basaltos de alto Mg. 

Em acréscimo, a Figura 3.50A e B mostra a conta-
minação crustal dos komatiitos, basaltos komatiíticos e 
basaltos toleíticos estudados. Nos diagramas (Nb/Th)
PM vs. (Nb/La)PM, com normalização ao Manto Primitivo 

Figura 3.50 - (A e B) Variação das razões (Nb/Th)PM vs. (Nb/La)PM  para os komatiitos, basaltos komatiíticos e basaltos toleíticos do DRM. 
Campos dos komatiitos de Kambalda, Barberton e Abitibi de Puchtel et al. (1999) e Kidd Munro de Sproule et al. (2002). Normalização 

ao Manto Primitivo de McDonough e Sun (1995). Fonte: Diagramas gerados no programa GCDkit versão 4.1 (JANOUŠEK; FARROW; 
ERBAN, 2006) para o projeto.
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de McDonough e Sun (1995), as amostras dos basaltos 
toleíticos de alto Fe e Mg se distribuem entre a média 
da crosta continental e manto primitivo, com maior 
tendência à composição do manto primitivo (maiores 
razões Nb/Th e La/Sm), confirmando a sua composição 
química geral menos contaminada (Figura 3.50A). Na 
Figura 3.50B as baixas razões Nb/Th e La/Sm sugerem 
que significativa quantidade de material com compo-
sição de crosta continental pode ter “misturado” com 
fundidos komatiíticos. Se as rochas estudadas foram 
contaminadas por material crustal, a questão que se 
impõe é determinar se a contaminação aconteceu em 
níveis crustais rasos devido à assimilação de material 
encaixante durante a “subida” do magma komatiítico 
ou em níveis mais profundos onde a adição de material 
continental delaminado pode ter contaminado a fonte.

Apesar da contaminação crustal e alteração secun-
dária nos komatiitos e basaltos komatiíticos, é possível 
definir alguns aspectos importantes sobre sua classi-
ficação (tipologia) e fontes, com base nas assinaturas 
de HFSE, ETR e óxidos de baixa mobilidade. Das sete 
amostras de komatiitos que podem ser estudadas, seis 
tem altas razões Al2O3/TiO2, variando de 16,32 a 26,03 
e uma com baixa razão (9,61; Amostra JB-10, Tabela 
3.2), CaO/Al2O3 entre 0,39 e 1,45 e valores de TiO2 rela-
tivamente altos (0,25 a 0,49), características químicas 
que permitem classificá-los como não depletados em 
Al ou tipo Munro, com exceção da amostra JB-10 que 
cai no campo dos komatiitos depletados em Al ou tipo 
Barberton (Figura 3.51A, B, C). Nos diagramas de ETR 
(com destaque para o enriquecimento em La e Ce e 
anomalia negativa de Eu) e multielementos (com ano-
malias negativas de Nb, Th, Ba, Sr e P) (Figura 3.52A, 
B), os komatiitos formam envelope com características 
químicas comuns, permitindo concluir que os koma-
tiitos dos vários greenstones do Domínio Rio Maria 
são cogenéticos. Com relação ao modelo genético, 
é importante destacar que quando normalizados ao 
N-MORB os komatiitos não mostram enriquecimento 
significativo de LILE em relação aos HFSE, o que não 
sugere metassomatismo mantélico durante a subduc-
ção de crosta oceânica alterada descartando a geração 
destas rochas em ambiente de subducção.

Os basaltos komatiíticos podem ser divididos em tipo 
1, com maior teor de CaO e razão CaO/Al2O3, teores infe-
riores de K2O, TiO2, Cr, Ni e elementos incompatíveis (Rb, 
Ba, Nb, Zr e Y), além de menor contaminação crustal e 
conteúdo de ETR-total e razões de ETR inferiores em rela-
ção ao tipo 2 (Figura 3.52A), porém com razões Al2O3/TiO2 
similares. Estas características químicas sugerem fontes 
de natureza e profundidades diversas (ver item 3.2.5.3, 
Fontes e petrogênese). Nos diagramas de classificação 
da Figura 3.51 os dois tipos caem, preferencialmente, no 
campo das rochas depletadas em Al e enriquecidas em 

Figura 3.51 - (A) Diagrama de classificação Al2O3/TiO2 vs (Gd/
Yb)n de Angerer, Kerrich e Hagemann (2013); (B) Diagrama 

para komatiitos e basaltos komatiiticos com a classificação Ti-
enriquecido e Al-depletado (Al2O3/TiO2˂15), Al-não depletado 

(15<Al2O3/TiO2<25) e Ti-depletado (Al2O3/TiO2>25); (C) (Gd/Yb)n 
vs Al2O3/TiO2 e os campos dos komatiitos de Barberton e Munro 

(SPROULE et al., 2002). Normalização ao Manto Primitivo de 
McDonough e Sun (1995). Símbolos como na Figura 3.50.  
Fonte: Diagramas gerados no programa GCDkit versão 4.1 

(JANOUŠEK; FARROW; ERBAN, 2006) para o projeto.
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Ti (tipo Barberton). A Figura 3.52A e B mostra os campos 
dos komatiitos e basaltos komatiíticos, a Figura 3.52C 
as curvas médias destas rochas, com destaque para o 
basalto komatiítico tipo 2 e o maior fracionamento de 
ETR. Na Figura 3.52D o basalto komatiítico tipo 1 mos-
tra enriquecimento em Rb e Ba, fraca depleção em Th, 
Nb-Ta, P, Zr, Ti, Y e ETR e enriquecimento em Pb, Sr e U; o 
tipo 2 é mais enriquecido em LILE e Th, menor depleção 
em Nb-Ta, P, Zr e Ti em relação ao tipo 1 (Figura 3.52D). 
Komatiitos mostram depleção em Rb, Nb-Ta, P e Zr e 
enriquecimento em Ba, Pb, Sr e Y.

Os basaltos toleíticos de alto Fe e Mg dos greenstones 
do DRM não mostram diferenças químicas significativas 
entre as unidades e entre si, considerando os óxidos 
(com exceção de Fe2O3 e MgO, obviamente), porém, no 
seu conjunto, os de alto Mg tem teores de Cr, Ni, Sr, Ba 
e Pb levemente superiores e Nb, P, Th, Zr, Y levemente 
inferiores (Tabelas 3.2, 3.3, 3.4 e 3.6). Os diagramas da 
Figura 3.53 mostram os padrões de ETR e multielemen-
tos com as curvas médias dos basaltos toleíticos de alto 
Fe e Mg. Apesar da similaridade das curvas é possível 
caracterizar o maior enriquecimento de ETR do tipo alto 
Fe em relação ao alto Mg, bem como o enriquecimento 
em elementos traços incompatíveis do tipo HFSE, porém 
com teores inferiores de LILE (incluindo Pb).

No diagrama de ambiente tectônico da Figura 3.54A os 
baixos valores da razão Th/Ta sugerem que as rochas máfi-
cas e ultramáficas dos greenstones do DRM foram geradas 
em zonas vulcânicas intraplaca, e nos demais diagramas os 
basaltos de alto Fe e Mg e basaltos komatiíticos tipo 1, a 
composição das razões de elementos traço incompatíveis 
indicam fontes mantélicas enriquecidas (Manto Primitivo) 
similares aos basaltos de plateaus oceânicos (Figura 3.54A, 
B, C, D, E). Os komatiitos e basaltos komatiíticos tipo 2, em 
razão da expressiva contaminação crustal, mostram altera-
ções nas razões Th/Y vs Nb/Th, Zr/Nb vs Nb/Th, tornando-os 
similares as de arco magmático (Figura 3.54B, D), porém 
no diagrama da Figura 3.54C as baixas razões Zr/Y e Nb/Y 
também sugerem fontes mantélicas enriquecidas similares 
àquelas de basaltos de plateaus oceânicos.

Uma abordagem geoquímica para este debate tem 
sido comparar a geoquímica de rochas máficas, interme-
diárias a ácidas em greenstone belts com aquelas geradas 
pelos processos geoquímicos de modernos processos 
de subducção (por exemplo, CONDIE, 2005; PEARCE, 
2008). No entanto, enquanto muitos desses processos 
identificam uma assinatura “crustal” da fonte de muitos 
magmas arqueanos, eles não podem identificar de forma 
única o estágio na história magmática em que essa assi-
natura foi adicionada aos magmas derivados do manto.

Figura 3.52 - Curvas médias e “envelopes” dos komatiitos e basaltos komatiíticos das unidades aqui estudadas. (A) “Envelopes” com 
padrões de ETR obtidos pela normalização dos valores analíticos ao Condrito de Boynton (1984); (B) “Envelope” construído pela 
composição química dos basaltos komatiíticos e komatiitos com valores de multielementos normalizados ao Manto Primitivo de 

McDonough e Sun (1995); (C) curvas com a média dos valores de ETR com valores normalizados ao Condrito de Boynton (1984); (D) 
curvas médias e o diagrama de multielementos com normalização ao Manto Primitivo de McDonough e Sun (1995). Fonte: Diagramas 

gerados no programa GCDkit versão 4.1 (JANOUŠEK; FARROW; ERBAN, 2006) para o projeto.
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Esta é uma falha crítica na interpretação do diagrama 
Th/Yb vs Nb/Yb, uma vez que é central para todo o 
debate entender se os componentes da crosta foram 
adicionados na região de origem do manto antes da fusão, 
ou se foram posteriormente incorporados por magmas 
derivados do manto durante a sua colocação na crosta. 
O gráfico Th/Yb - Nb/Yb (e similares) de Pearce (2008) 
oferece um diagnóstico simples para interpretar como 
magmas manto-derivados e crosta podem ter intera-
gido. No diagrama da Figura 3.54D magmas formados a 
partir do manto modificado por subducção ou enrique-
cidos em Th por contaminação crustal não relacionada 
à subducção, mostram trends para altas e relativamente 
constantes razões Th/Nb, tipicamente dentro de um 
amplo campo (moderno arc array) acima, mas paralelo 
ao moderno manto array. Estes trends de “constante 
Th/Nb” podem ser interpretados como produtos de 
graus variados de fusão de uma fonte modificada por 

subducção e subsequente cristalização fracionada. Em 
contraste, a incorporação progressiva ou variável da 
crosta ao magma derivado do manto produz tendências 
mais acentuadas, com o aumento das razões Th/Nb 
situadas entre a composição da fonte do manto e um 
contaminante crustal. Estas tendências de “variável Th/
Nb” são assim dominadas por uma variedade de proces-
sos de mistura (por exemplo, cristalização fracionada 
por assimilação, mistura total de magmas). A aplicação 
deste gráfico às rochas basálticas e andesíticas arqueanas 
fornece interpretações contrastantes como, por um lado, 
a visão de que quase todas as sequências greenstones 
arqueanas são ofiolitos relacionados com a subducção/
acreção (FURNES; DILEK; WIT, 2015) e, por outro lado, 
a visão de que muitos greenstones arqueanos mostram 
variações composicionais que não podem ser usadas para 
inferir uma fonte modificada por subducção (PEARCE, 
2008; BARNES et al., 2012).

Figura 3.53 - Curvas médias dos basaltos toleíticos de alto Fe e Mg das unidades aqui estudadas. (A, C, E) Padrões de ETR obtidos pela 
normalização dos valores analíticos ao Condrito de Boynton (1984); (B, D, F) Curvas de multielementos com normalização ao Manto Primitivo 
de McDonough e Sun (1995). Fonte: Diagramas gerados no programa GCDkit versão 4.1 (JANOUŠEK; FARROW; ERBAN, 2006) para o projeto.
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3.2.5.3 Fontes e petrogênese

Os komatiitos e basaltos komatiíticos depletados 
em Al são gerados, ou por fusão dinâmica de fonte 
astenosférica relacionada à pluma deixando resíduo 
refratário de harzburgito, ou alternativamente, alto grau 
de fusão parcial de fonte rica em granada (>200 km) e 
(Gd/Yb)N<1, com resíduo de peridotito. Os komatiitos 
não depletados em Al, como os do Domínio Rio Maria, 
são formados em profundidades mais rasas e/ou em 
graus mais altos de fusão de fonte peridotítica com 
granada, gerando resíduo sem granada.

Os diagramas que usam razões de ETR para mode-
lar os processos de fusão parcial e características da 
fonte se baseiam no axioma de que a razão La/Sm 
não é afetada pela mineralogia da fonte fornecendo 
informações da sua composição química, enquanto 
as razões Sm/Yb ou La/Yb, que usam um elemento 
mais incompatível relacionado a um elemento menos 
incompatível, podem ser usadas para informar a mine-
ralogia da fonte e o grau da fusão parcial. Na Figura 
3.55A, C e D estas duas razões mostram que os mag-
mas dos basaltos komatiíticos e basaltos toleíticos de 
alto Fe-Mg resultam de taxas de fusão acima de 5% 

Figura 3.54 - (A) Diagrama para grandes ambientes tectônicos de Schandl e Gorton (2002); (B) Diagrama Zr/Nb vs Nb/Th mostrando 
a composição dos basaltos toleíticos no campo dos basaltos de plateaus oceânicos e komatiitos/basaltos komatiíticos no campo dos 

arcos, efeito da contaminação crustal; (C) Diagrama de Fitton et al. (1997) e razões de elementos traço incompatíveis para definir  
setting tectônicos relacionados a plumas e não-plumas; F – efeito da fusão parcial e SUB – subducção; (D e E) Diagramas com destaque 
para o campo dos basaltos de plateaus oceânicos e a composição das rochas dos greenstones estudados. Fonte: Diagramas gerados no 

programa GCDkit versão 4.1 (JANOUŠEK; FARROW; ERBAN, 2006) para o projeto.
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de manto espinélio lherzolítico, na sua maioria, porém 
com número subordinado de rochas produzidas por 
baixas taxas de fusão de manto espinélio lherzolítico 
e espinélio-granada lherzolítico. A Figura 3.55C e D 
destaca que os komatiitos são produtos de fontes mais 
profundas, de composição granada lherzolito.

Valores de Al2O3 e CaO/Al2O3 podem ser usados para 
estimar a profundidade da segregação do magma de 
basaltos de alto Fe-Mg, basaltos komatiíticos e komatiitos 
distribuídos em relação a linha experimental solidus do 
manto (HERZBERG, 1995). Para complementar os dados 
obtidos em outros diagramas elaborados na descrição 
das unidades, o diagrama da Figura 3.55B mostra que 
magmas primários dos basaltos toleíticos foram gerados 
em profundidades entre 50-90 km, basaltos komatiíti-
cos entre 90 e 180 km e komatiitos acima de 180 km, 
em processos petrogenéticos onde o fracionamento da 
olivina e clinopiroxênio foi significativo. Os diagramas da 
Figura 3.55C e D usam elementos terras raras vs razões 
de ETR, confirmando que os basaltos toleíticos de alto 
Fe-Mg e basaltos komatiíticos do tipo 2 seguem a curva 
de fusão parcial de manto espinélio lherzolítico, com taxas 
de fusão acima de 5%, enquanto komatiitos seguem a 

curva de fusão parcial de manto granada lherzolítico, e 
os basaltos komatiíticos tem fontes com magmas gerados 
pela fusão parcial de manto espinélio-granada lherzolito 
e granada lherzolito. 

No diagrama da Figura 3.56B é possível constatar 
que basaltos komatiíticos tipo 2 e basaltos toleíticos 
alto Fe-Mg são produtos da cristalização de magmas 
astenosféricos que hibridizaram com magmas da crosta 
litosférica em processo petrogenético associado a pluma. 
A Figura 3.56A sugere que magmas komatiíticos têm 
fonte similar, porém com processo petrogenético com 
maior contaminação crustal. Os diagramas da Figura 3.57 
sugerem o papel dos elementos compatíveis MgO e Al2O3 
na petrogênese das rochas máficas e ultramáficas dos 
greenstone belts do DRM. Os komatiitos foram gerados 
pela cristalização fracionada da olivina, secundariamente 
clinopiroxênio, com importante fator de geração de 
cumulus de olivina, enquanto os basaltos komatiíticos 
e toleíticos são produtos do fracionamento de olivina, 
clinopiroxênio ± plagioclásio. A diferença entre basaltos 
toleíticos de alto Fe e Mg foi controlada pelo fraciona-
mento da olivina rica em ferro ou olivina rica em Mg e 
clinopiroxênio de baixo Cr e altos Ca e Ti.

Figura 3.55 - (A) Diagrama Sm/Yb vs La/Sm com curvas de fusão modificadas por Zou (1998; demais referências no artigo); (B) Diagrama 
Al2O3 vs CaO/Al2O3 mostrando composição do melt inferido e profundidade de geração para magmas basálticos e komatiíticos derivados 

de plumas mantélicas (HERZBERG, 1995). Cada ponto representa a média da composição de basaltos e komatiitos ao longo da linha 
solidus em profundidades de GPa (HERZBERG, 1995) (1 GPa= 0 km); (C) Diagrama La vs La/Sm mostrando as curvas de fusão obtidas 

em petrologia experimental segundo modelo de fusão de Aldanmaz et al. (2008); (D) diagrama La/Yb vs Yb para rochas máficas e 
ultramáficas dos greenstones estudados com curvas de fusão do manto segundo Thirlwall et al. (1994) e Baker et al. (1997).  

Fonte: Diagramas gerados no programa GCDkit versão 4.1 (JANOUŠEK; FARROW; ERBAN, 2006) para o projeto.
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Figura 3.56 - Diagramas discriminando a interação de magmas de pluma astenosférica com manto litosférico continental (CLM) versus 
contaminação por crosta continental (LASSITER; DEPAOLO, 1997). La/Ta*=Nb/17. Símbolos como na Figura 3.55.  
Fonte: Diagramas gerados no programa GCDkit versão 4.1 (JANOUŠEK; FARROW; ERBAN, 2006) para o projeto.

Com relação às rochas metavulcânicas da Formação 
Igarapé Abelha, os dados sugerem que as rochas inter-
mediárias a ácidas podem ter se formado pela contami-
nação crustal e processos de mistura com magma máfico 
pré-existente na câmara magmática ou, em razão da sua 
assinatura química, relacionadas à zona de subducção. 
Contudo, as rochas cálcio-alcalinas são enriquecidas em 
ETR-leves em relação aos ETR-pesados, enriquecidas em 
Th relativo aos ETR-leves, têm anomalias negativas de 
Nb-Ta-Ti pouco desenvolvidas, altas razões Zr/Y, Ti/V e Ti/
Zr assim como anomalias positivas de Zr-Hf. Esta assina-
tura geoquímica pode ser explicada ou pela assimilação 
e cristalização fracionada de magmas basálticos na crosta 
inferior ou por mistura de magmas entre basalto e mag-
mas anatéticos da crosta inferior (Figura 3.58A, B e C).

3.2.5.4 Ambiente tectônico

Dois modelos são propostos para explicar a formação 
de greenstone belts. O primeiro usa a tectônica de placas 
fanerozoica ou neoproterozoica e as sequências vulca-
nossedimentares são interpretadas como alojadas em 
ambientes tectônicos como rift intracontinental, rift intra-
oceânico, bacia de back arc, plateaus oceânicos, plumas 
em ambientes continentais e complexos de subducção-
-acreção (RICHER-LAFLÈCHE; DUPUY; BOUGAULT, 1992; 
SKULSKI; PERCIVAL; STERN, 1996; COUSENS, 2000; POLAT; 
KERRICH, 2001; PERCIVAL; MCNICOLL; BAILES, 2006). No 
segundo modelo as associações vulcânicas podem ser 
formadas como continental flood basalts ou plateaus oceâ-
nicos em regime tectônico caracterizado por instabilidades 
gravitacionais ou mobilidade cratônica associadas com 
convecção mantélica (BÉDARD, 2006; BÉDARD; HARRIS; 
THURSTON, 2013; THÉBAUD; REY, 2013; BÉDARD, 2018).

O ambiente tectônico em que supracrustais e TTGs 
contemporâneos foram gerados, como é o caso do DRM, 
é matéria de debates intensos e pouco consenso. Os 
dados aqui apresentados indicam que uma evolução 

absolutamente intraoceânica das rochas vulcânicas dos 
greenstone belts do DRM não é sustentável e o envolvi-
mento de crosta continental mais antiga deve ser con-
siderado. Contudo, a existência de crosta continental 
mais antiga na região ainda necessita de confirmação.

3.3 MAGMATISMO MÁFICO-ULTRAMÁFICO

3.3.1 Complexo Máfico-Ultramáfico  
Serra Azul (A3µsa)

3.3.1.1 Aspectos gerais

O Complexo Serra Azul foi descrito inicialmente por 
DOCEGEO (1988) que cartografaram um corpo máfico-
-ultramáfico intrusivo no Grupo Gradaús, no flanco leste 
da serra homônima, constituído por peridotitos, dunitos e 
gabros anortosíticos. No presente trabalho foram incluídos 
nessa unidade outros corpos diferenciados/acamadados, 
orientados na direção E-W com formato aproximadamente 
oval que ocorrem nas proximidades da cidade de Bannach, 
bem como uma série de diques, derrames e plugs de rochas 
máficas e ultramáficas nas proximidades dos corpos maiores.

As rochas são intrusivas nas sequências Greenstone 
Tucumã-Gradaús e são parcialmente limitadas por falhas 
e zonas de cisalhamento quando em contato com a Suíte 
Mogno e Complexo Arco Verde. Na Serra dos Gradaús, os 
corpos são recobertos pelas sequências sedimentares do 
Grupo Rio Fresco e são cortados por granitos paleopro-
terozoicos da Suíte Jamon (Figura 3.59D). Na região de 
Bannach formam pequenas serras e morrotes, enquanto 
na região da Serra dos Gradaús a unidade aflora em uma 
área aplainada e em depressões no sopé da serra.

Datações pelo método U-Pb em zircão indicam 
idade de cristalização de 2970 ± 7 Ma (PIMENTEL; 
MACHADO, 1994), mostrando a contemporaneidade 
com as rochas do Grupo Tucumã-Gradaús, datado em 
ca. 3,0 Ga (Este trabalho).
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Figura 3.57 - Diagramas com vetores de cristalização fracionada e assimilação para as rochas máficas 
e ultramáficas dos greenstones do DRM. Símbolos como na Figura 3.55. Fonte: Diagramas gerados no 

programa GCDkit versão 4.1 (JANOUŠEK; FARROW; ERBAN, 2006) para o projeto.
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No produto geofísico de composição ternária K-eTh-
-eU (RGB) a unidade apresenta cor negra, evidenciando os 
baixos valores radiométricos, e as expressivas anomalias 
magnéticas são mostradas nas imagens do gradiente total 
e na primeira derivada vertical (Figura 3.59A, B, C e D)

3.3.1.2 Aspectos de campo e características 
mesoscópicas e petrográficas

Nos dois corpos situados a sudoeste de Bannach 
ocorrem metadunitos xistificados e em geral alterados, 
metapiroxenitos e serpentinitos saussuritizados e uralitiza-
dos, metagabros, actinolita xisto e ortoanfibolitos (Figura 
3.60A, B, C e D), que afloram em geral na forma de blocos 
e pequenos lajedos.

Os dunitos são compostos por olivina cumulática sub-
milimétrica em geral alteradas para serpentina e talco, 
com magnetita disseminada e em veios multidirecionais. 
Apresentam granulação fina a grossa com texturas pseu-
domorfas e cumulática reliquiar. Na análise petrográfica 
foram descritos minerais prismáticos de cor verde do 
grupo da garnierita. Também foram descritos antofilita-
-clorita-antigorita xistos, como produto da alteração de 
metadunitos, de granulação fina, texturas pseudomorfas 
e cumulática reliquiar. Associados a essa unidade, foram 
mapeados diques e corpos intrusivos ultramáficos (talco 
xistos com ou sem magnetita), de cor cinza a negro, quando 
fresco, e esverdeado a branco quando alterado, exibindo 
uma textura sedosa e granulação média, cortado por 
vênulas evidenciando a dissolução de sílica.

Os metapiroxenitos possuem granulação média a grossa, 
formados por piroxênio, plagioclásio, olivina, magnetita, com 
texturas hipidiomórficas e cumuláticas, com piroxênio e 
plagioclásio grosso e intercumulus com carbonato.

Ocorrem ainda ortoanfibolitos, formados por horn-
blenda e plagioclásio com forte anisotropia, cor negra, 
magnético, com sulfeto fino disseminado, intensamente 
deformado, injetado por vênulas de quartzo, que apresen-
tam uma capa de alteração esbranquiçada ressaltada por 
silcretes e vênulas de quartzo, além de fraturas em duas dire-
ções. O actinolita xisto tem granulação média com textura 
nematoblástica e intensa epidotização (Figura 3.60E e F).

Nos corpos a leste da Serra dos Gradaús e a norte 
de Cumaru do Norte, ocorrem dunitos cumuláticos, 
piroxenitos, peridotitos com textura cumulus, por vezes 
serpentinizados e com intercumulus compostos por tre-
molita, talco, clorita, hornblenda e carbonato.

Foram individualizados corpos de gabros finos a 
grossos, denominados de Unidade Gabro (A3µsag), que 
ocorrem intercalados às rochas ultramáficas. Os gabros 
são cortados por vênulas epidotizadas, possuem cor cinza 
escura e têm mineralogia composta por diopsídio, pla-
gioclásio saussuritizado, tremolita, clorita, carbonatos e, 
pontualmente, epidoto secundário.

Figura 3.58 - (A, B) Diagramas de evolução petrogenética a partir 
de um magma fértil com contaminação crustal indicada pelo 

aumento das razões La/Sm e La/Yb; (C) Diagrama Nb/Th vs La/Sm 
com o trend ACF (Assimilação e Cristalização Fracionada) em três 

estágios a partir de um magma basáltico no estágio a (SAPPIN 
et al., 2018; demais referências no artigo). Valores de N-MORB, 

E-MORB, PM, OIB de Sun e McDonough (1989).  
Fonte: Diagramas gerados no programa GCDkit versão 4.1 

(JANOUŠEK; FARROW; ERBAN, 2006) para o projeto.
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 Em todos os litotipos a deformação é heterogê-
nea, ora as rochas apresentam-se muito deformadas, 
incluindo dobras de cisalhamento, ora ocorrem estru-
turas primárias preservadas.

3.3.1.3 Litoquímica

Os peridotitos do Complexo Serra Azul mostram 
altos valores de PF (9,81 a 13,67%) (Tabela 3.8) devido 
aos silicatos hidratados (talco e serpentina). Além 
disso, há correlação entre PF e as razões Nb/La e Th/
La, indicando que estas razões elementais foram efe-
tivamente alteradas pelo aumento do conteúdo de 
voláteis. Os gabros peridotíticos de alto Fe e Mg, gabros 
peridotíticos e gabros toleíticos de alto Fe-Mg mos-
tram PF inferior a 3%, sugerindo alteração intempérica 
reduzida. O Zr é um dos elementos menos móveis e 
pode ser usado como referência para testar a mobi-
lidade de outros elementos em condições de metas-
somatismo, hidrotermalismo e metamorfismo. Zr vs 

óxidos (MgO, TiO2, Fe2O3) e HFSE (Nb, Th) nas rochas 
máficas e ultramáficas do Complexo Serra Azul não 
mostram trends coerentes ou dispersão, porém tem 
trends mais coerentes nos ETR (La, Sm, Yb) sugerindo 
mobilidade aleatória dos elementos por processos 
pós-magmáticos (hidrotermalismo e metamorfismo). 
Este fato é complementado pelos valores de Ce/Ce* 
inferiores a 0,9 (exceção das amostras SS-01, SS- 32A, 
SS-38A e HP-124C, Tabela 3.8). Os LILE são conside-
rados altamente móveis durante o metamorfismo e 
alteração e a maioria das rochas desta unidade mostra 
padrão irregular, compatíveis com aqueles de rochas 
máficas e ultramáficas deformadas-metamorfizadas 
dos greenstones arqueanos. Valores da razão Nb/Th 
inferiores a 8 e Th/Ce inferiores a 0,05 caracterizam 
rochas máficas e ultramáficas com contaminação de 
material crustal (Tabela 3.8). Os peridotitos mostram 
a maior contaminação crustal, enquanto os gabros 
peridotíticos e toleíticos de alto Fe-Mg indicam menor 
contaminação.

Figura 3.59 - (A) Mapa radiométrico da distribuição ternária de K-eTh-eU (RGB) nas regiões Bannach e Cumaru do Norte; (B) Mapa 
magnético da primeira derivada vertical na região de Cumaru do Norte; (C) Mapa magnético do gradiente total, mostrando os dois 

complexos máfico-ultramáficos; (D) Mapa geológico com destaque para os dos corpos Máfico-Ultramáficos Serra Azul (A3µsa) e Guará-
Pará (A3δg) na região de Cumaru. Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).
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Apesar das ressalvas acima, é possível estabelecer 
a composição química e a tipologia/classificação das 
rochas do Complexo Serra Azul. Elas se caracterizam 
pelo variável e significativo conteúdo de SiO2 (36,0-
56,60% em peso), Al2O3 (0,13-18,80% em peso), CaO 
(1,93-25,30% em peso; exceção das amostras CR-08 
e HP-125 que mostram teores extremamente baixos), 
Fe2O3 (6,2-15,2% em peso), TiO2 (0,01-0,97% em peso) 
e MgO (6,29-37,4% em peso) (Tabela 3.8). Para a clas-
sificação, foram utilizados diagramas litoquímicos com 

os equivalentes vulcânicos das rochas estudadas. Com 
base nos valores de Al2O3, MgO e FeOt+TiO2, dividem-
-se nos campos dos komatiitos, basaltos komatiíticos e 
basaltos toleíticos de alto Fe e Mg, que correspondem 
aos equivalentes plutônicos peridotitos, gabros peridotí-
ticos e gabros toleíticos de alto Fe-Mg, respectivamente 
(Figura 3.61A). O diagrama da Figura 3.61B define as 
rochas da unidade que mostram contaminação crustal, 
com base nos valores de Nb/Th inferiores a 8 e La/Sm 
superiores a 1,6.

Figura 3.60 - Aspectos mesoscópicos e petrográficos das rochas do Complexo Máfico-Ultramáfico Serra Azul. (A) Talco-clorita xisto 
(metaplutônica ultramáfica). Amostra CR-06; (B) Antofilita-talco-clorita-antigorita-xisto (metadunito). Amostra CR-07; (C) Metagabro 
de granulação grossa. Amostra HP-124; (D) Serpentinito (metaplutônica ultramáfica). Amostra HP-165; (E) Actinolita xisto granulação 

média com feldspatos epidotizados e textura nematoblástica com minerais opacos disseminados e sem orientação preferencial. 
Amostra HP-124C. LP, 2x; (F) Ortoanfibolito, formado por hornblenda e plagioclásio com forte anisotropia, os cristais e opacos estão 
orientados segundo a foliação, fácies anfibolito. Amostra CR-10. LP, 10x. Act-Actinolita, Fsp-Feldspato, Hbl-Hornblenda, Op-Opacos. 

Fonte: Arquivo fotográfico da equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).
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Tabela 3.8 -  Valores analíticos das rochas do Complexo Máfico-Ultramáfico Serra Azul.

Rochas
Gabros 

peridotíticos 
 de alto Fe e Mg

Peridotitos Gabros 
Peridotíticos

Gabro 
toleitico  
alto-Mg

Gabros toleíticos
alto-Fe

Amostra SS-36 SS-21 CR-7 CR-8 HP-172 HP-125 SS-32A HP-124B SS-38A CR-10A HP-124A HP-124C

SiO2 (%) 51,20 51,80 40,60 51,2 37,60 36,00 50,10 47,50 40,30 49,10 47,30 56,60

Al2O3 1,98 2,27 4,18 0,19 0,17 0,13 7,34 11,10 14,60 14 15,80 12,60

Fe2O3 8,50 8,75 9,28 7,81 10,10 11 12,20 15,20 6,20 14,70 14,20 14

MgO 16,70 16,50 31,50 30,4 35,20 37,40 11,90 9,98 9,91 7 6,29 7,30

CaO 19,10 19,40 3,43 0,03 1,93 0,04 14,40 13,20 25,30 10,80 11,70 6,40

Na2O 0,25 0,31 0,11 0,1 0,10 0,10 1,36 1,32 0,10 2,09 2,45 0,43

K2O 0,01 0,04 0,02 0,02 0,01 0,01 0,27 0,30 0,01 0,46 0,72 0,14

TiO2 0,32 0,35 0,09 0,02 0,01 0,01 0,76 0,88 0,67 0,97 0,90 2,43

P2O5 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05 0,04 0,16 0,06 0,10 0,20

MnO 0,16 0,18 0,14 0,11 0,09 0,05 0,21 0,25 0,72 0,24 0,22 0,16

PF 0,75 0,72 9,81 9,62 13,42 13,67 1,39 1 2,97 1,10 1,25 0,71

TOTAL 99,26 100,63 99,48 0,18 98,75 98,59 100,22 100,99 100,97 100,68 101,04 101,15

Ni (ppm) 292 284,50 1630 99,64 2860 2536,40 204,10 243,60 196,80 128,80 157,50 37,70

Cr 464 408 460 5624 622 447 375,00 302 66 115 26 1,00

Co 45,90 60,70 104,30 144,5 90,40 120 62,80 78,50 30,60 50,70 65,20 25,30

V 198 205 48 6 6 4 241,00 208 135 310 164 444

Sc 55,30 76,50 18,50 4,8 5,30 4,20 53,90 30 16,80 42,10 18,80 43,80

Cu 5,10 18,10 5,70 6 22 1,80 122,20 276,50 0,50 205,90 462,40 13,50

Pb 0,70 0,60 0,80 0,6 1,60 0,50 3,50 1,60 0,90 1,20 2,90 2,50

Rb 0,60 1,80 2,30 0,9 0,40 0,20 12,90 14,40 0,70 24,20 20,90 7,40

Ba 6 25 13 44 8 4 88,00 64 12 88 265 18

Sr 15,70 15,70 7,80 3,7 19,70 1,90 157,10 167,80 8,20 130,60 283,30 382,60

Ta 0,04 0,07 0,12 0,05 0,05 0,06 0,21 0,27 0,59 0,77 0,34 1,01

Nb 0,30 0,50 0,30 0,48 0,20 0,20 2,50 2,90 7,80 3,10 3,50 8,70

Hf 0,33 0,47 0,18 0,09 0,02 0,02 1,42 0,88 3,67 0,96 0,74 3,35

Zr 8,20 10,80 4,90 4,4 2,20 2,40 46,80 23,50 148 22,50 21,30 108,40

Y 8,20 9,80 2,90 4,42 2,60 3,50 17,50 11,60 14,60 17,90 14,40 35,90

Th 0,20 0,20 0,20 0,2 0,20 0,20 0,30 0,20 3,60 1,10 0,30 1,50

U 0,10 0,10 0,10 3,53 0,10 0,10 0,10 0,10 0,90 0,20 0,10 1,90

La 1,80 3,10 3 8,7 1,70 4,30 5,20 5,10 22,10 4,20 5,70 12,60

Ce 2 5,70 1,40 2,1 1,60 1,70 11,40 9 41,30 7,10 12,20 29,50

Pr 0,37 0,55 0,15 0,83 0,22 0,13 1,35 1,35 4,73 1,22 2,10 4,34

Nd 2,50 3,50 1,10 3,6 0,70 0,60 7,50 7,40 18,50 5,90 10,70 22

Sm 1,10 1,20 0,30 0,5 0,10 0,20 2,30 2,30 3,30 1,90 2,90 6,50

Eu 0,38 0,38 0,11 0,1 0,05 0,05 0,77 0,76 1,01 0,66 1,04 2,54

Gd 1,62 1,90 0,35 0,63 0,07 0,12 2,84 2,45 3,13 2,72 3,17 8,31

Tb 0,31 0,30 0,07 0,08 0,05 0,05 0,51 0,43 0,44 0,48 0,59 1,41

Dy 1,72 2,04 0,45 0,44 0,07 0,11 3,38 2,61 2,51 3,50 3,35 9,79

Ho 0,37 0,40 0,07 0,1 0,05 0,05 0,64 0,49 0,54 0,73 0,61 2,10

Er 1 1,29 0,28 0,28 0,05 0,07 1,90 1,44 1,44 2,08 1,82 6,04

Tm 0,12 0,16 0,05 0,05 0,05 0,05 0,27 0,21 0,19 0,30 0,27 0,93

Yb 0,80 1 0,20 0,2 0,10 0,10 1,80 1,20 1,30 2,20 1,70 6,10

Lu 0,10 0,12 0,05 0,05 0,05 0,05 0,27 0,20 0,18 0,33 0,25 0,85

ETRtotal 14,19 21,64 7,58 17,56 4,86 7,58 40,13 34,94 100,67 33,32 46,40 113,01
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Tabela 3.8 - Valores analíticos das rochas do Complexo Máfico-Ultramáfico Serra Azul (continuação).

Rochas
Gabros 

peridotíticos 
 de alto Fe e Mg

Peridotitos Gabros 
Peridotíticos

Gabro 
toleitico  
alto-Mg

Gabros toleíticos
alto-Fe

Amostra SS-36 SS-21 CR-7 CR-8 HP-172 HP-125 SS-32A HP-124B SS-38A CR-10A HP-124A HP-124C

(La/Yb)n 1,61 2,22 10,76 31,20 12,19 30,84 2,07 3,05 12,19 1,37 2,41 1,48

(La/Sm)n 1,06 1,67 6,46 11,23 10,97 13,88 1,46 1,43 4,32 1,43 1,27 1,25

(Gd/Yb)n 1,68 1,57 1,45 2,61 0,58 0,99 1,31 1,69 1,99 1,02 1,54 1,13

K2O/Na2O 0,04 0,13 0,18 0,20 0,10 0,10 0,20 0,23 0,10 0,22 0,29 0,33

CaO/Al2O3 9,65 8,55 0,82 0,16 11,35 0,31 1,96 1,19 1,73 0,77 0,74 0,51

Al2O3/TiO2 6,19 6,49 46,44 9,50 17,00 13,00 9,66 12,61 21,79 14,43 17,56 5,19

Nb/Th 1,50 2,50 1,50 1,50 1,00 1,00 8,33 14,50 2,17 2,82 11,67 5,80

Nb/La 0,17 0,16 0,10 0,03 0,12 0,05 0,48 0,57 0,35 0,74 0,61 0,69

La/Sm 1,64 2,58 10,00 17,40 17,00 21,50 2,26 2,22 6,70 2,21 1,97 1,94

Th/Ce 0,10 0,04 0,14 0,10 0,13 0,12 0,03 0,02 0,09 0,15 0,02 0,05

Ce/Ce* 0.60 1.07 0,51 0.19 0.64 0.56 1.05 0.84 0.99 0.77 0.86 0.98

Figura 3.61 - (A) Diagramas de classificação química e definição de séries magmáticas de Jensen (1976) ocupando os campos dos 
basaltos toleíticos alto Fe-Mg, basaltos komatiíticos e komatiitos; (B) Diagrama Nb/Th vs La/Sm das rochas Complexo Serra Azul para 
mostrar o grau de contaminação crustal e o processo de assimilação e cristalização fracionada, segundo equação de DePaolo (1981). 

Fonte: Diagramas gerados no programa GCDkit versão 4.1 (JANOUŠEK; FARROW; ERBAN, 2006) para o projeto.

Os peridotitos têm baixos valores de Na2O+K2O, 
entre 0,11 e 0,13, baixo TiO2 (0,01-0,09% em peso), Mg# 
acima de 80, altas razões Al2O3/TiO2 (13 a 46,4) e baixas 
razões CaO/Al2O3 (0,31 e 0,82), com exceção da amos-
tra HP-172 que tem valor anomalamente alto (11,35) 
como efeito da alteração pós-magmática acentuada. 
No diagrama de padrões de ETR (Figura 3.62A) com 
valores normalizados ao condrito de Boynton (1984), 
confirma-se a acentuada contaminação crustal com 
teores de ETR-leves enriquecidos em até 20 vezes o 
condrito e os ETR-pesados com valores condríticos ou 
subcondríticos. No diagrama de multielementos (Figura 
3.62B) destacam-se as acentuadas anomalias negativas 
de Nb, Sr e Ti e baixos valores de Zr.

Gabros peridotíticos, geralmente associados espa-
cialmente aos peridotitos, têm baixos valores de MgO 
(9,98-11,90% em peso) e mais altos teores de Al2O3, TiO2 

e Zr em relação aos peridotitos. Os valores de Na2O+K2O 
(~1,63% em peso) e CaO/Al2O3 (1,19 e 1,96) são mais 
elevados que nos peridotitos, enquanto as razões Al2O3/
TiO2 (9,66 e 12,61) são inferiores. Os diagramas de 
padrões de ETR (Figura 3.62C) mostram baixo fracio-
namento ETR-total [(La/Yb)n=2,07 e 3,05], ETR-leves 
[(La/Sm)n=1,43 e 1,46] e ETR-pesados [(Gd/Yb)n=1,31 e 
1,69] enquanto no diagrama de multielementos (Figura 
3.62D) destaca-se o enriquecimento em LILE, ausência 
de anomalias negativas de Nb e fraca depleção em Zr, 
Ti e ETR-pesados.

Os gabros peridotíticos de alto Fe e Mg caem no 
campo dos komatiitos no diagrama ternário de Jensen 
(1976) (Figura 3.61A), ocupam o campo toleítico no dia-
grama AFM e com valores de Al2O3 inferiores aos dos 
gabros peridotíticos (Tabela 3.8). Mostram baixos teo-
res de Nb (0,3-0,5 ppm), Zr (8,210,8 ppm), TiO2 (0,32 e 

B
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0,35% em peso) e Al2O3/TiO2 (~6,0) inferiores aos gabros 
peridotíticos, enquanto a razão CaO/Al2O3 (8,55 e 9,65) 
e Na2O+K2O (0,26 e 0,35%) são superiores aos gabros 
peridotíticos, com altos valores de CaO (19,1 e 19,4% 
em peso). Os padrões de ETR (Figura 3.62C) mostram 
ETR-total inferiores aos gabros peridotíticos com dis-
cretas anomalias negativas de Eu (Eu/Eu*=0,77 e 0,87), 
baixo fracionamento de ETR-total [(La/Yb)n=1,61 e 2,22], 
ETR-leves [(La/Sm)n=1,06 e 1,67] e ETR-pesados [(Gd/
Yb)n=1,57 e 1,68]. As curvas de multielementos (Figura 
3.62D) não mostram o enriquecimento em LILE quando 
comparados com os gabros peridotíticos, apresentam 
anomalias negativas de Nb, Ce, Sr e Zr acentuadas e 
fraca depleção de Ti.

Os gabros toleíticos de alto Fe e Mg mostram valores 
de Al2O3, TiO2, Na2O+K2O (exceção da amostra SS-38A), 
Nb, mais elevados das rochas do complexo e valores 
inferiores de MgO, Ni, Cr e Co (Tabela 3.8). Quando 

comparados entre si, os gabros toleíticos de alto-Fe 
têm teores de Na, K e Ti superiores aos gabros toleíti-
cos de alto-Mg, mas com valores inferiores de Ca, Zr 
e Th. Na Figura 3.62E os gabros toleíticos de alto Fe 
têm curvas com valores enriquecidos em relação ao 
condrito e baixas razões [(La/Yb)n=1,48-2,41], [(La/Sm)
n=1,25-1,43] e [(Gd/Yb)n=1,02-1,54], com valores de 
Eu/Eu*=0,89-1,06. A curva de ETR da única amostra de 
gabro toleítico de alto-Mg (Figura 3.62E) se destaca pelo 
maior fracionamento de ETR [(La/Yb)n=12,19], ETR-leves 
[(La/Sm)n=4,32] e ETR-pesados [(Gd/Yb)n=1,99], numa 
assinatura diferente dos gabros toleíticos de alto-Fe. No 
diagrama de multielementos (Figura 3.62F) há destaque 
para forte depleção em Rb e Sr, fraco empobrecimento 
em Nb, Pb, Ti e ETR-pesados com enriquecimento em 
Ba, Th e ETR-leves.

Em relação às fontes e ambientes tectônicos, 
a Figura 3.63A mostra que as rochas máficas e 

Figura 3.62 - Curvas de ETR (normalização ao Condrito de BOYNTON, 1984) e multielementos (normalização ao Manto Primitivo de 
MCDONOUGH; SUN, 1995) das rochas do Complexo Serra Azul. Fonte: Diagramas gerados no programa GCDkit versão 4.1 (JANOUŠEK; 

FARROW; ERBAN, 2006) para o projeto.
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ultramáficas do Complexo Serra Azul têm gênese asso-
ciada a zonas vulcânicas intraplaca, e a composição das 
razões Nb/Y e Zr/Y (Figura 3.63B) permite a sua corre-
lação com fontes de magmas com química de plateaus 
oceânicos. Na Figura 3.63C, D e E, os gabros toleíticos 
de alto Fe-Mg mostram fontes compostas, desde com-
posições espinélio lherzolíticas até granada-espinélio 

lherzolíticas (profundidades inferiores a 90 km), porém 
com taxas de fusão variadas. Os gabros toleíticos com 
maior MgO são produtos de fontes mais profundas, 
granada lherzolíticas com alta taxa de fusão (profun-
didade estimada entre 90 e 150 km), enquanto os 
peridotitos são produto de fontes mais profundas, 
granada lherzolíticas (acima de 150-180 km).

Figura 3.63 -  (A) Diagrama para grandes ambientes tectônicos de Schandl e Gorton (2002); (B) Diagrama 
de Fitton et al. (1997) e razões de elementos traço incompatíveis para definir setting tectônicos 

relacionados a plumas e não-plumas; (C) Diagrama Sm/Yb vs Sm com curvas de fusão de Zou (1998);  
(D) Diagrama La/Yb vs Yb para rochas máficas e ultramáficas do Complexo Serra Azul com curvas de fusão 

do manto segundo Thirlwall et al. (1994) e Baker et al. (1997); (E) Diagrama La vs La/Sm mostrando as 
curvas de fusão obtidas em petrologia experimental segundo modelo de fusão de Aldanmaz et al. (2008). 

Fonte: Diagramas gerados no programa GCDkit versão 4.1 (JANOUŠEK; FARROW; ERBAN, 2006)  
para o projeto.
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3.3.2 Complexo Máfico-Ultramáfico  
Guará-Pará (A3δg)

3.3.2.1 Aspectos gerais

A unidade foi proposta por Macambira et al. (1986), 
e no presente trabalho representa um corpo intrusivo no 
flanco sudeste da Serra dos Gradaús, limitado por falhas 
a sul e a oeste, e recoberto pelos metassedimentos do 
Grupo Rio Fresco, a norte.

3.3.2.2 Aspectos de campo e características 
mesoscópicas e petrográficas

O Complexo Guará-Pará aflora em geral na forma de 
blocos e matacões e pontualmente na forma de peque-
nos lajedos. Nesta unidade foram observados dunitos e 
peridotitos equigranulares, com granulação fina a média, 
maciços, constituídos por cumulus de olivina e piroxênio, 
parcialmente serpentinizados, e com intercumulus de 
hornblenda, clorita, além de opacos e carbonatos em 
menor proporção (Figura 3.64A e B). Também ocorrem 
metagabros, metadiabásios e metapiroxenitos saussuri-
tizados, uralitizados e com texturas ofíticas reliquiares, 

constituídos por plagioclásio, clinopiroxênio, hornblenda, 
tremolita-actinolita, olivina, e clorita, zoisita, opacos, 
carbonatos e titanita como minerais acessórios (Figura 
3.64C e D). Aparentemente, as rochas são intrusivas no 
Grupo Tucumã-Gradaús (3,0 Ga, TASSINARI et al., 2005), 
e apresentam deformação incipiente, porém sem evidên-
cias de metamorfismo. A unidade é cronocorrelacionada 
ao Complexo Máfico-ultramáfico Serra Azul (2,97 Ga, 
PIMENTEL; MACHADO, 1994), no entanto, as caracte-
rísticas litoquímicas descritas abaixo indicam que essas 
rochas possuem diferenças de fontes e processos em 
relação aos greenstone belts e ao Complexo Serra Azul.

3.3.2.3 Litoquímica

Foram analisadas 06 amostras desta unidade e inter-
pretadas em diagramas de equivalentes vulcânicos, que 
permitem classificar o tipo de magma que gerou as rochas 
como basáltico toleítico (Figura 3.65 A, B) usando Zr, Ti 
e Y, elementos considerados pouco móveis na alteração 
e metamorfismo. No diagrama de Jensen (1976; Figura 
3.65C) as amostras caem no campo dos basaltos toleíticos 
de alto-Fe-Mg e uma no do basalto komatiítico (amostra 
SS-49) que mostra, porém, sensível enriquecimento em 

Figura 3.64 - Aspectos mesoscópicos e petrográfico das rochas do Complexo Máfico-Ultramáfico Guara-Pará. (A) Metaplutônica máfica 
de granulação grossa. Amostra HP-186; (B) Metaplutônica máfica (metadiabásio) de granulação fina a média. Amostra HP-188; (C) 

Metadiabásio composto por agregado de tremolita-actinolita, plagioclásio e hornblenda. Amostra CR-28A. LP, 2x; (D); Metagabro com 
textura ofítica com clinopiroxênio, plagioclásio e minerais opacos. Amostra HP-188. LP, 2x. Tr-Act-Tremolita-Actinolita, Pl-Plagioclásio, 

Op-Opacos, Hbl-hornblenda, Opx-Ortopiroxênio, Cpx-Clinopiroxênio. Fonte: Arquivo fotográfico da equipe do  
Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).
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K2O, possivelmente efeito de hidrotermalismo (Tabela 
3.9) e valor da razão Ce/Ce* extremamente baixo (0,03), 
sugerindo alterações pós-magmáticas e mobilidade dos 
ETR-leves. Na Figura 3.65D as baixas razões Zr/Y, e razões 
Nb/Y relativamente elevadas, indicam fontes similares a 
basaltos de platôs oceânicos, enquanto no diagrama da 
Figura 3.65E, as rochas da unidade tem razões (Tb/Yb)PM 
que indicam fusão do manto espinélio peridotítico, prova-
velmente em profundidades inferiores a 90 km (exceção 

do gabro peridotítico HP-180A, cuja razão indica que o 
magma primário que deu origem à rocha provém de  fonte 
mais profunda, próxima a 90 km). As amostras também 
mostram baixas razões (La/Sm)PM (exceção da amostra 
HP-180A), sugerindo três processos: baixa contaminação 
crustal, baixo grau de fusão  do manto ou ainda, fusão 
de fonte pouco depletada. Os valores da razão Nb/Th 
acima de 8 (valor da razão no Manto Primordial; Tabela 
3.9) e padrão horizontalizado nos ETR pesados (baixo 

Figura 3.65 - (A, B e C) Classificação das rochas do complexo Guará-Pará no campo dos basaltos toleíticos de alto-Fe-Mg, segundo 
os diagramas Winchester e Floyd (1977) adaptado por Pearce (1996); Barrett e MacLean (1999) e Jensen (1976) respectivamente; 

(D) Diagrama mostrando a composição mantélica e campos para basaltos de diferentes setting tectônicos (FITTON et al., 1997); (E) 
Profundidade da fonte mantélica das rochas do Complexo Guará-Pará (WANG et al., 2002). Fonte: Diagramas gerados no programa 

GCDkit versão 4.1 (JANOUŠEK; FARROW; ERBAN, 2006) para o projeto.
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fracionamento) (Figura 3.66A), também sugerem baixa 
contaminação crustal (exceção da amostra HP-180A) para 
as rochas máficas do complexo Guará-Pará. As baixas 
razões Nb/La (Tabela 3.9; Figura 3.66B) indicam anomalias 
negativas incipientes de Nb e reforçam a baixa partici-
pação crustal na fonte e contaminação destas rochas 
máficas. A amostra HP-180A tem assinatura química 

distinta das demais rochas (Figuras 3.66A e B), com forte 
anomalia positiva de Eu e depleção em Y, sugerindo fonte 
no campo de estabilidade da granada, porém a depleção 
em Ba e Sr são incompatíveis com a maior participação 
do plagioclásio no processo petrogenético. As Figuras 
3.65D e E sugerem que esta rocha representa aumento 
da fusão parcial do manto e não fontes menos depletadas.

Rocha Gabro toleítico 
alto-Mg

Gabro toleítico
 alto-Mg

Gabro toleítico 
alto-Fe

Gabro toleítico
 alto-Fe

Gabro  
Peridotítico 

Dique  
Metadiabásio

Amostra HP-177 HP-180A HP-186 HP-187 SS-49 HP-178

SiO2 (%) 46 40,90 48,80 48,50 49,20 48,20

Al2O3 14,70 12,40 14,50 14,70 9,93 16,40

Fe2O3 14,60 11,20 14,60 13,40 14,60 10,90

MgO 9,81 7,25 6,84 6,58 8,70 6,26

CaO 9,27 25,70 9,54 10,30 11,40 11,90

Na2O 1,45 0,10 1,95 1,95 0,40 2,36

K2O 0,39 0,01 0,62 0,17 2,57 0,17

TiO2 0,89 0,80 1,19 1,17 0,78 0,91

P2O5 0,07 0,18 0,09 0,09 0,04 0,07

MnO 0,21 1,48 0,21 0,20 0,25 0,18

PF 1 1,88 1,15 1,13 2,08 1,02

TOTAL 98,54 101,91 99,65 98,35 100,18 98,54

Ni (ppm) 237,20 61,50 88,90 106,70 274,60 75,10

Cr 90 24 98 130 370 145

Co 69,50 100,70 54,10 49,90 40,20 42,40

V 218 122 305 287 202 261

Sc 29,20 18,70 43,60 42,20 28,10 42,70

Cu 83,40 0,50 137,80 126,60 118,40 121,10

Pb 2 1,20 1,50 1,20 7,60 1,30

Zn 153 92 163 121 221 107

Rb 10,90 0,40 18,30 5 46 4,30

Ba 89 5 100 44 481 53

Sr 156,80 27,80 136,30 119,50 319,70 130,50

Nb 2,90 5,90 3,50 3,70 3,60 2,60

Ta 0,26 0,43 0,29 0,29 0,33 0,27

Zr 46,10 53,80 60,60 65,50 30,20 49

Hf 1,40 1,61 1,59 1,69 1,16 1,32

U 0,10 0,50 0,10 0,10 0,40 0,10

Th 0,30 1,90 0,30 0,40 0,30 0,30

Ga 16,90 13,50 19,60 18,90 23,10 18,80

Y 18,90 14,10 26 26,10 76,60 18,40

La 4,60 18,60 5,40 5,70 61,30 3,90

Ce 8,80 37,80 12,80 12,50 4 8,70

Pr 1,32 4,57 1,94 1,84 24,10 1,28

Nd 6,60 19,00 9,40 10,10 96,50 6,40

Sm 2,20 3,50 2,70 3,10 22,20 2,20

Eu 0,87 3,38 1,05 1,02 6,02 0,79

Tabela 3.9 -  Valores analíticos das rochas do Complexo Máfico-Ultramáfico Guará-Pará.
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3.4 ASSOCIAÇÃO TTG E SUÍTE SANUKITOIDE

3.4.1 Complexo Arco Verde (A3av)

3.4.1.1 Aspectos gerais

Althoff, Dall’Agnol e Souza (1991) utilizaram a denomi-
nação de Metatonalito Gnáissico Arco Verde para designar 
um conjunto de rochas de composição essencialmente 
tonalítica, anteriormente relacionadas ao Complexo Xingu, 
que ocorre na região a sul da Vila Marajoara. Subsequen-
temente, Althoff et al. (1994) redefiniram a unidade para 
Tonalito Arco verde. Neste estudo, o projeto adotou a 
utilização do termo Complexo Arco Verde para englobar 
os metatonalitos, metatrondhjemitos e metagranodioritos, 
isotrópicos a foliados, bem como propõe a distinção da 

Unidade Gnaisse e Migmatito (A3vm) para representar 
um conjunto de ortognaisses migmatizados e/ou foliados.

A Unidade Arco Verde tem ampla distribuição e ocupa 
a porção centro-sul da área do projeto (Figura 3.1A), apre-
senta relevo arrasado, aplainado e localmente colinoso, 
com afloramentos em lajedos e matacões (Figura 3.67A). 
Em geral, constitui extensos batólitos que são intrudidos 
pelos granitoides das suítes Rio Maria, Xinguara, Guarantã 
e Jamon. A leste mantém um extenso contato discordante 
erosivo com as rochas da Formação Couto Magalhães.

É caracterizado nas imagens aeromagnetométricas 
por um padrão magnético suave a moderado, pertur-
bado por lineamentos retilíneos a sinuosos nas direções 
NW-SE, E-W e NE-SW. E nas imagens gamaespectromé-
tricas exibe baixa a moderada radiação (Figuras 5.1 e 
5.5, Capítulo de Geofísica).

Rocha Gabro toleítico 
alto-Mg

Gabro toleítico
 alto-Mg

Gabro toleítico 
alto-Fe

Gabro toleítico
 alto-Fe

Gabro  
Peridotítico 

Dique  
Metadiabásio

Amostra HP-177 HP-180A HP-186 HP-187 SS-49 HP-178

Gd 2,79 3,34 3,87 3,90 19,23 2,63

Tb 0,52 0,42 0,69 0,70 2,80 0,47

Dy 3,52 2,69 4,70 4,54 16,02 3,03

Ho 0,77 0,52 0,97 0,97 2,89 0,67

Er 2,32 1,42 2,91 2,86 7,92 2,07

Tm 0,33 0,19 0,39 0,43 1,20 0,31

Yb 2,30 1,40 2,80 2,90 7,10 1,80

Lu 0,33 0,20 0,43 0,41 1,02 0,29

ETRt 37,27 97,03 50,05 50,97 272,30 34,54

(La/Yb)n 1,43 9,53 1,38 1,41 6,19 1,55

(La/Sm)n 1,35 3,43 1,29 1,19 1,78 1,14

(Gd/Yb)n 1 1,97 1,14 1,11 2,24 1,21

Nb/Th 9,67 3,11 11,67 9,25 12,00 8,67

Nb/La 0,63 0,32 0,65 0,65 0,06 0,67

La/Sm 2,09 5,31 2 1,84 2,76 1,77

Ce/Ce* 0,88 1,01 0,97 0,95 0,03 0,95

Tabela 3.9 - Valores analíticos das rochas do Complexo Máfico-Ultramáfico Guará-Pará (continuação).

Figura 3.66 - (A) Padrões de ETR dos gabros do Complexo Guará-Pará (normalização segundo valores do Condrito de BOYNTON, 1984); 
(B) Diagrama de multielementos de acordo com normalização segundo Manto Primitivo de McDonough e Sun (1995).  

Fonte: Diagramas gerados no programa GCDkit versão 4.1 (JANOUŠEK; FARROW; ERBAN, 2006) para o projeto.
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O Complexo Arco Verde representa os granitoides 
mais antigos da associação TTG do Domínio Rio Maria, 
com idades entre 2,93 e 2,98 Ga (MACAMBIRA; LANCE-
LOT, 1996; ROLANDO; MACAMBIRA, 2003; ALMEIDA et 
al., 2011; Tabela 3.10).

3.4.1.2 Aspectos de campo e características 
mesoscópicas e petrográficas

O Complexo Arco Verde compreende metatonalitos, 
metagranodioritos e metatrondhjemitos, isotrópicos 
a foliados, coloração cinza-claro a escuro e granula-
ção média a grossa, por vezes porfiríticos. Apresenta 

bandamento composicional de espessura milimétrica 
a centimétrica, mostrando alternância de bandas ricas 
de composição quartzo-feldspáticas e bandas escuras 
contendo biotita e anfibólio (Figura 3.67B e C). Enclaves 
de quartzo dioritos, anfibolitos e leucomonzogranitos são 
comuns, bem como veios aplíticos e pegmatíticos concor-
dantes ou não com o plano de foliação (Figura 3.67D e E). 
A foliação é definida por um bandamento composicional 
com direção de N100-120E com mergulho íngreme para 
norte ou sul (ALTHOFF; BARBEY; BOULLIER, 2000), em 
conformidade com as medidas de foliação obtidas neste 
projeto, que mostram uma orientação preferencial E-W 
com variações entre WNW-ESSE e WSW-ENE.

Figura 3.67 - (A) Vista geral de afloramento do Complexo Arco Verde. Estação DP-03; (B) Metatonalito 
exibindo bandamento composicional com leitos quartzo-feldspáticos concordantes com a foliação. Estação 

DP-03; (C) Detalhe do bandamento composicional. Estação DP-03; (D) veios pegmatíticos recortando 
o metatonalito. Estação DP-39; (E) Enclaves máficos centimétricos concordantes e discordantes com a 

foliação. Estação JB-87. Fonte: Arquivo fotográfico da equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).
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ASSOCIAÇÃO UNIDADE LITOESTRATIGRÁFICA IDADE DE FORMAÇÃO / 
FONTES DETRÍTICAS (Ma) MÉTODO TDM (Ga) εNd(t)

Magmatismo 
Félsico 
Intracontinental

Suíte 
Jamon

Jamon
1885 ± 32 1 Pb-Pb zr 3,02 e 2,87 1 -9,7 e -9,5 1

1870 ± 18 28 U-Pb S zr

Marajoara 1885 ± 6 2 U-Pb S zr  

Musa

1883 ± 5/2 3 U-Pb T zr 2,60 a 2,82 1 -9,3 a -9,6 1

1871 ± 42 8, 1876 ± 13 28, 1882 ± 4 28 U-Pb S zr

1878 ± 9 28, 1883 ±31 28, 1892 ± 4 28 U-Pb S ti

Redenção
1870 ± 68 4 Pb-Pb rt 2,73 a 2,81 25 -8,8 a -10,5 25

1883 ± 10 28, 1865 ± 6 28, 1871 ± 6 28 U-Pb S zr

Bannach 1857 ± 14 28, 1875 ± 6 28 U-Pb S zr 2,84 25  -9,6 25

Manda Saia 2,61 a 2,71 25 -8,1 e -8,4 25

Suíte 
Carajás

Seringa

1892 ± 30 5, 1895 ± 1 27 Pb-Pb zr

1880 ± 7 28, 1875 ± 6 28, 1889 ± 8 28 U-Pb S zr

1879 ±18 28 U-Pb S zr

São João

1890 ± 2 30 Pb-Pb zr

1876 ± 12 28, 1880 ± 3 28, 1891 ± 5 28 U-Pb S zr

1877 ± 3 28 U-Pb S zr

Gradaús 1882 ± 9 29 Pb-Pb zr

Diques associados 2,83 e 2,88 1 -10 e -9,4 1

Suíte Tarumã 1985 ± 6 31 U-Pb L zr

Formação Gorotire 2154 ± 9 a 2035 ± 5 6 Pb-Pb zrd

Formação Mururé 2833 ± 7, 2975 ± 14 6 Pb-Pb zrd

Grupo 
Gemaque Formação Cachoeirinha 2,76 - 3,15 (*) 7 U-Pb zr

Granitos de 
alto K

Suíte 
Guarantã

Metagranito Trairão 2869 ± 12 9 U-Pb L zr

Metagranito Guarantã
2870 ± 16 9 U-Pb L zr

2864 ± 8 9, 2871 ± 7 13 Pb-Pb zr

Metagranito Racho de Deus 2898 ± 61 9 U-Pb L zr

Metagranito Alto Rio Inajá 2872 ± 5 31 U-Pb S zr

Suíte 
Xinguara

Metagranito Xinguara 2865 ± 1 11 Pb-Pb zr 2,88 24 +1,6 24

Metagranito Mata Surrão
2872 ± 10 10 Pb-Pb rt

2868 ± 5 8, 2875 ± 11, 2881 ± 2 14 Pb-Pb zr 2,90 e 3,05 14 +0,56 e +1,89 14

Granitoides e 
Ortognaisses 

TTG

Granodiorito Cumaru 2817 ± 4 15 Pb-Pb zr

Quartzo diorito Parazônia
2858 16 U-Pb T ti

2876 ± 2 12

Água Fria
2843 ± 10 17 U-Pb L zr

2864 ± 21 11 Pb-Pb zr 2,89 a 2,91 24 +1,4 a +2,0 24

Suíte Mogno

2871 16 U-Pb ti 2,92 e 2,95 25 +0,9 e +1,0 25

2857 ± 13, 2900 ± 21 18 Pb-Pb zr

2959 ± 2, 2959 ± 5, 2961 ± 2, 2968 ± 2 17 Pb-Pb zr

2961 ± 16, 2972 ± 9, 2924 ± 19 17 U-Pb L zr

Tonalito Mariazinha
2912 ± 5 17 U-Pb L zr

2917 ± 2, 2925 ± 3 17 Pb-Pb zr

Granodiorito Rio Maria

2872 ± 5 16 U-Pb T ti, zr 3,01 e 2,92 25 +0,2 a +1,2 25

2871 ± 5 31 U-Pb S zr

2874 ± 9/10 19 U-Pb zr

Tabela 3.10 -  Síntese dos dados geocronológicos das rochas do Domínio Rio Maria.
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Tabela 3.10 - Síntese dos dados geocronológicos das rochas do Domínio Rio Maria (continuação).

ASSOCIAÇÃO UNIDADE LITOESTRATIGRÁFICA IDADE DE FORMAÇÃO / 
FONTES DETRÍTICAS (Ma) MÉTODO TDM (Ga) εNd(t)

Granitoides e 
Ortognaisses 

TTG

Granodiorito Rio Maria

2875 ± 7, 2877 ± 6, 2880 ± 4, 2881 ± 8 14 Pb-Pb zr 3,07 a 2,97 14 -0,53 a +0,74 14

2852 ± 16 20, 2859 ± 19 21 Pb-Pb zr 

2878 ± 4 23 , 2878 ± 4 1 Pb-Pb zr 3,01 e 2,92 24 +0,4 a +1,2 24

Complexo Caracol 2924 ± 2, 2936 ± 3, 2948 ± 5 11 Pb-Pb zr 3,88 a 2,86 24 -3,4 a +2,6 24

Complexo Arco Verde

2979 ± 8, 2979 ± 11 26 U-Pb L zr

2979 ± 4 31 U-Pb S zr

2957 + 25/-21 19 U-Pb T zr 2,94 e 2,91 25 +2 e +2,6 25

2941 ± 5, 2948 ± 4 17 U-Pb L zr

2936 ± 4 8, 2926 ± 2, 2928 ± 2, 2937 ± 3 17 Pb-Pb zr

2964 ± 2 22, 2965 ± 1 14, 2981 ± 8 14,  
2948 ± 7 14, 2988 ± 5 14 Pb-Pb zr 3,02 e 3,01 14 +1,56 e +1,72 14

Abreviaturas: L. LA-ICP-MS; S. SHRIMP; T. ID-TIMS; rt. rocha total; ti. titanita; zr. zircão; zrd. zircão detrítico; εNd(t). Calculado para idade de cristalização; (*) - idades em Ga. 
Referências: 1 - Dall’Agnol et al. (1999a); 2 - Santos, Oliveira e Siva 2018; 3 - Machado et al. (1991); 4 - Barbosa et al. (1995); 5 - Avelar et al. (1994); 6 - Monteiro, Rolando 
e Macambira (2004); 7 - Macambira (1992); 8 - Almeida et al. (2008); 9 - Almeida et al. (2013); 10 - Rodrigues et al. (1992);  11 - Leite et al. (2004); 12 Guimarães et al. 
(2010); 13 - Althoff et al. (1998); 14 - Rolando e Macambira (2003); 15 - Lafon e Sheller (1994); 16 - Pimentel e Machado (1994); 17 - Almeida et al. (2011); 18 - Macambira 
et al. (2000); 19 - Macambira e Lancelot (1996); 20 - Avelar et al. (1999); 21 - Gaudette et al. (1998); 22 - Vasquez et al. (2008); 23 - Rolando e Macambira (2002);  24 - 
Leite (2001); 25 - Rämö et al. (2002); 26 - Nogueira, Lafon e Milhomem Neto (2019); 27 - Paiva Jr. (2009); 28 - Teixeira et al. (2018); 29 - Abrantes Júnior (2010); 30 -  Lima 
(2011); 31 - Neste Trabalho

Petrograficamente se observam biotita metatona-
litos, hornblenda-biotita metatonalitos, biotita meta-
granodioritos, hornblenda-biotita metagranodioritos 
e metatrondhjemitos. Apresentam textura ígnea equi-
granular média a grossa com foliação protomiloníticas 
a miloníticas. A mineralogia essencial é composta por 
plagioclásio, quartzo, microclina, biotita e hornblenda, 
e as fases acessórias incluem minerais opacos, titanita, 
allanita, apatita e zircão. As fases secundárias são repre-
sentadas por epidoto, sericita, clorita e argilo-minerais 
(Figura 3.68A e B). A assembleia metamórfica plagioclásio 
cálcico + quartzo + biotita é característica de condições 
de fácies anfibolito médio.

A Unidade Gnaisse e Migmatito foi descrita na 
porção sul do Domínio Rio Maria e é representada por 

ortognaisses de composição tonalítica e granodiorítica, 
bandados, foliados e/ou migmatizados, contendo por 
vezes enclaves de rochas máficas (Figura 3.69A e B). 
O metamorfismo é considerado de fácies anfibolito.  
Em geral, essas rochas se limitam às proximidades 
dos contatos com as suítes Xinguara e Rio Maria e/ou 
em zonas em cisalhamento, onde os efeitos da defor-
mação são mais intensos, com desenvolvimento de 
texturas miloníticas. Ao microscópico exibem texturas 
granoblástica e granolepidoblástica, com minerais 
máficos orientados contornando os clastos de felds-
patos (Figura 3.69C e D). Normalmente, encontram-se 
bem preservados de alterações, constatando-se fraca 
sericitização dos plagioclásios e alteração da biotita 
para clorita.

Figura 3.68 - Aspectos petrográficos do Complexo Arco Verde. (A) Metatonalito com textura granoblástica. Amostra JB-89. LP, 2x; (B) 
Metatonalito alterado, exibindo textura granoblástica, com plagioclásio sericitizado e biotita cloritizada. JB-12. LP, 2x. Qtz-Quartzo, 

Pl-Plagioclásio, Kfs- K-feldspato, Hbl-Hornblenda, Bt-Biotita, Ep-Epidoto, Op-Opacos. Fonte: Arquivo fotográfico da equipe do Projeto 
Novas Fronteiras Rio Maria (2021).
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3.4.1.3 Litoquímica

Análises químicas representativas dos TTG do Com-
plexo Arco Verde estão reunidas na Tabela 3.11. O con-
teúdo de SiO2 varia de 64,2 a 74% em peso e mostram 
óxidos com correlação negativa com SiO2, com exceção 
de Na2O e K2O que não definem trend claro (diagramas 
não mostrados). No diagrama de classificação normativa 
de Streckeisen e Le Maitre (1979) distribuem-se nos cam-
pos tonalito e granodiorito (Figura 3.70A), no diagrama 
ternário de análise normativa K-Na-Ca (O’CONNOR, 1965, 
campos de BARKER, 1979) as rochas estudadas plotam 
nos campos dos tonalitos e trondhjemitos, com raro 
granodiorito (Figura 3.70B). Mostram afinidade geoquí-
mica com rochas subalcalinas, série cálcio-alcalina de 
médio-K (Figura 3.70C) e são fracamente metaluminosas 
a peraluminosas no diagrama de Shand (1943) com A/
CNK entre 0,94 e 1,1 (Figura 3.70D). São rochas com alto 
Al2O3 e baixo a médio conteúdo de ETR-pesados (TTG 
sensu strictu de acordo com MOYEN; MARTIN, 2012), 
de média a alta pressão (MOYEN, 2011), relativamente 
pobres em óxidos ferro-magnesianos (1,85 a 7,8), com 
baixas razões K2O/Na2O (≤0,64) (Tabela 3.11), da subsérie 
baixo Sr (MOYEN et al., 2007).

Nos diagramas de padrões de ETR (Figuras 3.71A, C, 
E) em função do seu fracionamento, é possível identificar 
três tipos de TTG do Complexo Arco Verde na região tra-
balhada: (1) média razão La/Yb, ou médio ETR-pesados 
(Figura 3.71A) com médio fracionamento nos padrões 
de ETR [9,99˂(La/Yb)n˂61,21] e fraca anomalia negativa 
de Eu (Eu/Eu*=0,63-0,88); (2) alta razão La/Yb ou baixo 
ETR-pesados [42,32˂(La/Yb)n˂98,99], (Figura 3.71C) com 
anomalias negativas de Eu de menor amplitude que 
nos do tipo 1 (Eu/Eu*=0,73-1,0); (3) alta razão La/Yb 
[27,26˂(La/Yb)n˂67,78] com anomalias positivas de Eu 
(Eu/Eu*=1,14-2,30) e concavidade nos ETR-médios e 
pesados, sugerindo que a hornblenda foi importante 
fase na evolução destas rochas (Figura 3.71E).

Nos diagramas da Figura 3.72A e B tem-se a com-
paração entre as curvas médias dos TTG do Complexo 
Arco Verde aqui estudados e as curvas médias das 
outras associações TTG que ocorrem no Domínio Rio 
Maria (ALTHOFF; BARBEY; BOULLIER, 2000; ALMEIDA 
et al., 2010; ALMEIDA et al., 2011). A Figura 3.72C apre-
senta a comparação das curvas médias das rochas do 
Complexo Arco Verde com os campos dos três tipos de 
associações TTG definidos em escala global (MARTIN 
et al., 2005).

Figura 3.69 - Aspectos de campo e petrográfico da Unidade Gnaisse e Migmatito. (A) Ortognaisse tonalítico com bandamento dobrado 
e veios quartzo-feldspáticos discordante da foliação. Estação DP-37; (B) Enclaves máficos rotacionados e veios quartzo-feldspáticos 

seccionando o ortognaisse. Estação DP-37; (C) Biotita metagranodiorítico protomilonítico exibindo textura granoblástica, com 
agregados de biotita alinhados. Amostra SS-100. LP, 2x; (D) Textura granolepidoblástica em metatonalito milonítico com agregados de 
biotita orientados e cristais de quartzo recristalizado. Amostra DP-15. LP, 2x. Qtz-Quartzo, Pl-Plagioclásio, Kfs- K-feldspato, Bt-Biotita, 

Aln-Allanita, Op-Opacos. Fonte: Arquivo fotográfico da equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).
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Tabela 3.11 -  Análises químicas das rochas do Complexo Arco Verde.

TIPOLOGIA Alta La/Yb com Eu +

Rocha Granodiorito Granodiorito Tonalito Tonalito Tonalito Tonalito Tonalito Tonalito

Amostra DP-12 RF-45 AD-97 JB-63 JB-90 DP-41 HP-202 DP-69

SiO2 (%) 74 72,60 68,90 68,50 66 67,80 67,40 69,10

Al2O3 14,30 15,40 16,30 15,90 16,20 16,40 16,20 14,90

Fe2O3 1,92 1,52 2,79 3,59 4,77 3,16 3,78 3,57

MgO 0,23 0,23 0,71 1,01 1,16 0,90 1,20 1,63

CaO 2,20 1,84 3,63 3,32 4,38 3,22 3,99 3,15

Na2O 4,84 4,93 4,84 4,80 4,81 5,24 5,05 4,05

K2O 1,83 2,55 1,05 1,66 1,03 1,38 1,33 1,91

TiO2 0,11 0,07 0,28 0,31 0,57 0,30 0,35 0,44

P2O5 0,01 0,02 0,09 0,07 0,18 0,08 0,14 0,11

MnO 0,04 0,03 0,03 0,04 0,03 0,04 0,05 0,05

PF 0,69 0,54 0,49 0,54 0,71 0,62 0,79 0,70

TOTAL 100,27 99,89 99,15 99,81 99,91 99,20 100,39 99,69

Ni (ppm) 4,20 1,20 2,10 12,70 7,10 9,50 10 15,40

Cr 5 3 1 7 3 6 4 11

Co 1,90 0,90 3,90 6,40 8,20 5,70 7,60 6,90

V 16 4 23 30 64 38 43 34

Sc 0,80 0,50 1 0,70 1,10 2,60 1,80 1,50

Cu 5,10 1,50 2 7 11,40 17 4,80 6,30

Pb 10,10 9,80 3,70 7 4 8,40 4,90 7,60

Zn 35 30 39 45 28 54 42 61

Rb 40,20 44,50 14,80 23,90 15,20 23,20 22,20 54,90

Ba 693 813 368 588 594 222 681 735

Sr 298,50 228,60 291,90 361,10 502 326,60 319,70 270,80

Ta 0,11 0,12 0,12 0,24 0,17 0,11 0,18 0,28

Nb 2,70 2 2 2,80 4,20 4 2,80 5

Hf 2,21 1,54 1,69 1,77 2,43 0,93 0,91 2,86

Zr 68,70 50,80 69,30 66,60 91,90 32,60 31,20 106

U 2,60 0,30 0,10 1,30 0,30 2,40 0,10 1,30

Th 6,20 1 1,10 0,30 1,40 0,40 0,70 0,40

W 0,20 0,10 0,30 0,20 0,30 0,10 0,20 0,20

Y 0,90 1,20 1,30 1,30 2,10 2,10 3,20 1,70

La 8 11,40 18,90 15,50 21,40 18,70 28,40 15,40

Ce 12,40 16,30 31,70 24,10 35,70 30,20 51,70 24,50

Pr 1,16 1,63 3,03 2,37 3,93 3,52 5,63 2,39

Nd 4,40 6,20 10,10 7,80 15,10 13 20,80 9,10

Sm 0,60 1 1,30 1 2,30 1,90 3 1,10

Eu 0,40 0,35 0,46 0,49 0,92 0,64 0,92 0,61

Gd 0,47 0,77 0,99 0,73 1,42 1,26 2,04 0,81

Tb 0,05 0,09 0,10 0,06 0,15 0,13 0,28 0,09

Dy 0,28 0,47 0,47 0,35 0,72 0,60 1,29 0,47

Ho 0,06 0,10 0,08 0,07 0,10 0,09 0,25 0,09

Er 0,18 0,28 0,29 0,20 0,27 0,22 0,59 0,24

Tm 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,08 0,05

Yb 0,20 0,30 0,20 0,20 0,30 0,20 0,50 0,30
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TIPOLOGIA Alta La/Yb com Eu +

Rocha Granodiorito Granodiorito Tonalito Tonalito Tonalito Tonalito Tonalito Tonalito

Amostra DP-12 RF-45 AD-97 JB-63 JB-90 DP-41 HP-202 DP-69

Lu 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,09 0,05

ETRtotal 28,30 38,99 67,72 52,97 82,41 70,56 115,57 55,20

Eu/Eu* 2,30 1,22 1,25 1,75 1,56 1,26 1,14 1,98

(La/Yb)n 28,69 27,26 67,78 55,59 51,17 67,07 40,74 36,82

(La/Sm)n 8,61 7,36 9,39 10,01 6,01 6,35 6,11 9,04

(Gd/Yb)n 1,94 2,12 4,09 3,02 3,92 5,21 3,38 2,23

A/CNK 1,03 1,08 1,04 1,01 0,95 1,03 0,95 1,03

K2O+Na2O 6,67 7,48 5,89 6,46 5,84 6,62 6,38 5,96

K2O/Na2O 0,38 0,52 0,22 0,35 0,21 0,26 0,26 0,47

Na2O/K2O 2,64 1,93 4,61 2,89 4,67 3,80 3,80 2,12

K/Na 0,42 0,58 0,24 0,39 0,24 0,29 0,29 0,53

Sr/Y 331,67 190,50 224,54 277,77 239,05 155,52 99,91 159,29

Ba+Sr 991,50 1041,60 659,90 949,10 1096,00 548,60 1000,70 1005,80

TIPOLOGIA Média La/Yb

Rocha Tonalito Tonalito Tonalito Tonalito Tonalito Tonalito Tonalito Tonalito

Amostra SS-39 AD-86A AD-86B AD-94A CR-78 HP-198A HP-200 DP-59

SiO2 (%) 69 70,10 67,10 65,80 68,30 64,20 68,30 65,60

Al2O3 15,20 15,10 16,30 16,30 16,40 16,50 16,30 15,70

Fe2O3 3,54 3,42 4,82 4,51 3,58 5,20 2,98 5,43

MgO 0,83 0,69 1,37 1,19 0,89 1,77 0,77 1,75

CaO 2,63 2,56 4,19 3,41 3,05 4,67 3,27 3,90

Na2O 4,73 4,22 4,58 4,66 5,55 4,67 5,36 4,35

K2O 2,08 2,72 1,35 2,26 1,40 1,28 1,34 1,66

TiO2 0,21 0,32 0,47 0,50 0,35 0,49 0,30 0,54

P2O5 0,06 0,09 0,10 0,17 0,13 0,09 0,11 0,13

MnO 0,05 0,05 0,08 0,05 0,05 0,07 0,04 0,08

PF 0,93 0,51 0,40 0,54 0,35 0,58 0,79 0,49

TOTAL 99,31 99,93 100,83 99,55 100,15 99,60 99,59 99,72

Ni (ppm) 6,80 5 11 3,50 4,50 16,20 3 24,30

Cr 5 7 4 1 3 6 1 11

Co 5,90 5,50 9,40 7,90 5,60 10,50 4,60 10

V 22 31 53 51 24 67 24 61

Sc 2 2,20 3,70 3 1,60 6,10 1,20 5,60

Cu 22,90 31,20 10,20 4,90 2,90 9,90 4,20 3,80

Pb 6,30 8,30 5,10 9,10 5,60 4,40 6,30 5,10

Zn 44 82 75 59 119 74 51 91

Rb 44,60 36,80 29,70 46,40 16 20,20 8,40 42,50

Ba 417 982 352 772 257 388 212 579

Sr 246,10 179,80 217,80 362,90 168,30 398,40 221,50 226

Ta 0,59 1,17 0,52 0,85 0,25 0,52 0,51 0,58

Nb 7 8,50 8 6,50 9,40 3,40 4,50 5,90

Hf 1,97 3,62 2,37 2,88 3,59 0,66 1,52 1,79

Zr 57,40 138 91,90 103,70 139,70 22,10 51,10 74

U 0,80 0,80 0,30 1 0,20 0,50 0,50 5,90

Tabela 3.11 - Análises químicas das rochas do Complexo Arco Verde (continuação).
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Tabela 3.11 - Análises químicas das rochas do Complexo Arco Verde (continuação).

TIPOLOGIA Média La/Yb

Rocha Tonalito Tonalito Tonalito Tonalito Tonalito Tonalito Tonalito Tonalito

Amostra SS-39 AD-86A AD-86B AD-94A CR-78 HP-198A HP-200 DP-59

Th 2,40 3 1,90 3,70 2,60 0,10 3 0,40

W 1,20 0,10 0,10 0,20 0,10 0,10 0,10 0,20

Y 8,90 7,20 6,60 14,20 8,40 5,70 4,50 9,50

La 28,20 38,10 18,10 40 51,20 17,40 42,60 42,80

Ce 37,50 56,60 36,60 65,10 77,20 31,20 78,30 65

Pr 4,55 6,44 3,18 8,50 8,87 3,80 8,34 6,74

Nd 16 23 12 32,80 31,40 16 30 23,50

Sm 2,70 3,90 2,20 5,60 5,20 3,10 4,30 3,90

Eu 0,68 0,97 0,61 1,23 1,01 0,76 0,76 0,80

Gd 2,56 2,95 2,05 4,54 4,59 2,42 3,11 3,08

Tb 0,40 0,44 0,33 0,58 0,55 0,38 0,37 0,43

Dy 2,29 2,62 2,05 3,18 2,80 1,89 1,87 2,49

Ho 0,46 0,53 0,40 0,58 0,47 0,35 0,29 0,47

Er 1,30 1,48 1,24 1,55 1,04 1,11 0,81 1,23

Tm 0,19 0,20 0,19 0,19 0,14 0,14 0,11 0,18

Yb 1,20 1,50 1,30 1,10 0,60 0,90 0,60 1,20

Lu 0,19 0,23 0,18 0,16 0,08 0,10 0,08 0,20

ETRtotal 98,22 138,96 80,43 165,11 185,15 79,55 171,54 152,02

Eu/Eu* 0,79 0,87 0,88 0,75 0,63 0,85 0,64 0,71

(La/Yb)n 16,86 18,22 9,99 26,08 61,21 13,87 50,93 25,58

(La/Sm)n 6,74 6,31 5,31 4,61 6,36 3,62 6,40 7,08

(Gd/Yb)n 1,76 1,63 1,30 3,41 6,33 2,22 4,29 2,12

A/CNK 1,03 1,04 0,98 1,00 1,01 0,94 1,01 0,98

K2O+Na2O 6,81 6,94 5,93 6,92 6,95 5,95 6,70 6,01

K2O/Na2O 0,44 0,64 0,29 0,48 0,25 0,27 0,25 0,38

Na2O/K2O 2,27 1,55 3,39 2,06 3,96 3,65 4,00 2,62

K/Na 0,49 0,72 0,33 0,54 0,28 0,31 0,28 0,43

Sr/Y 27,65 24,97 33 25,56 20,04 69,89 49,22 23,79

Ba+Sr 663,10 1161,80 569,80 1134,90 425,30 786,40 433,50 805

TIPOLOGIA Alta La/Yb

Rocha Tonalito Tonalito Tonalito Tonalito Tonalito Tonalito Tonalito Tonalito

Amostra AD-102 HP-208 JB-11 JB-58 UP-69 DP-39 DP-84 RF-50

SiO2 (%) 67,70 69 69,20 67,30 71,50 66,90 71,60 68,70

Al2O3 15,60 15,40 15,70 16,10 15,40 16,40 15,50 15,70

Fe2O3 3,78 3,71 3,46 4,27 2,30 4,04 2,48 3,53

MgO 1,10 1,01 1,13 1,41 0,54 1,03 0,47 0,89

CaO 1,99 3,40 3,66 3,64 2,67 3,36 2,47 3,41

Na2O 4,72 4,65 4,89 4,68 5,44 5,18 5,38 4,61

K2O 2,58 1,77 1,12 1,47 1,07 1,71 1,33 1,65

TiO2 0,41 0,37 0,34 0,35 0,21 0,53 0,19 0,33

P2O5 0,13 0,11 0,11 0,13 0,07 0,16 0,04 0,10

MnO 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04 0,05

PF 1,44 0,50 0,62 0,54 0,17 0,67 0,65 0,40

TOTAL 99,60 100,10 100,36 100,02 99,46 100,14 100,19 99,46
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Tabela 3.11 - Análises químicas das rochas do Complexo Arco Verde (continuação).

TIPOLOGIA Alta La/Yb

Rocha Tonalito Tonalito Tonalito Tonalito Tonalito Tonalito Tonalito Tonalito

Amostra AD-102 HP-208 JB-11 JB-58 UP-69 DP-39 DP-84 RF-50

Ni (ppm) 9,40 8 11,60 13,40 5,50 6,70 5,40 6,90

Cr 9 16 6 9 4 6 4 2

Co 6,20 7,50 7,10 8,20 2,90 6,40 2,80 6,10

V 32 31 46 48 18 45 20 26

Sc 1,70 2,60 3 3,30 1 2,10 1,30 2,80

Cu 152,80 29,30 5,80 3,50 4,10 9,30 19,30 16,70

Pb 5,80 8 4,80 4,10 7,30 7,30 11 6,10

Zn 39 68 47 54 50 77 45 64

Rb 35,90 20,90 18,30 15,20 20,50 34,70 36,20 31,20

Ba 641 567 516 675 278 668 304 491

Sr 162 271,00 447,70 461 337,40 461,40 431,80 254,30

Ta 0,59 0,36 0,19 0,59 0,08 0,32 0,14 0,35

Nb 7,40 6,10 2,30 4 2,00 5,10 3,50 8,10

Hf 3,62 1,75 0,79 1,18 0,93 2,87 2,39 3,36

Zr 145,60 59,60 29,90 37,40 33,70 106,50 78,10 132,40

U 0,70 0,50 0,30 0,10 1,60 5,20 14,60 3,30

Th 4,70 3 2,90 3,20 0,20 1,10 2,60 0,30

W 0,10 0,40 0,10 0,30 0,10 0,20 0,20 0,10

Y 3,30 4,60 3,40 2,90 2,40 3,80 8,90 4,30

La 53 47,80 39,90 35,90 25,80 41,40 57,50 29,50

Ce 77,20 82,60 63,60 56,20 43,60 74,70 69,50 49,50

Pr 8,41 8,40 6,53 5,91 4,50 7,86 9,88 4,79

Nd 27,60 26,60 21 19,90 15,40 28,60 33,90 16,10

Sm 3,50 3,40 2,40 2,80 2,30 3,90 4,40 2,50

Eu 0,72 0,70 0,64 0,75 0,53 1 0,96 0,71

Gd 2,29 2,50 1,63 1,99 1,43 2,46 2,83 1,90

Tb 0,26 0,34 0,19 0,21 0,19 0,27 0,31 0,24

Dy 1,17 1,33 0,93 1,02 0,78 1,12 1,57 1,34

Ho 0,21 0,29 0,16 0,17 0,12 0,18 0,29 0,22

Er 0,52 0,69 0,45 0,49 0,29 0,39 0,67 0,67

Tm 0,08 0,10 0,05 0,07 0,05 0,05 0,07 0,08

Yb 0,50 0,60 0,40 0,30 0,20 0,30 0,50 0,50

Lu 0,06 0,07 0,06 0,05 0,05 0,05 0,06 0,07

ETRtotal 175,52 175,42 137,94 125,76 95,24 162,28 182,44 108,12

Eu/Eu* 0,78 0,73 0,99 0,97 0,89 0,99 0,83 1

(La/Yb)n 76,03 57,14 71,55 85,84 92,53 98,99 82,49 42,32

(La/Sm)n 9,78 9,08 10,73 8,28 7,24 6,85 8,44 7,62

(Gd/Yb)n 3,79 3,45 3,37 5,49 5,91 6,78 4,68 3,14

A/CNK 1,10 0,98 0,99 1,01 1,03 1,00 1,05 1,01

K2O+Na2O 7,30 6,42 6,01 6,15 6,51 6,89 6,71 6,26

K2O/Na2O 0,55 0,38 0,23 0,31 0,20 0,33 0,25 0,36

Na2O/K2O 1,83 2,63 4,37 3,18 5,08 3,03 4,05 2,79

K/Na 0,61 0,43 0,26 0,35 0,22 0,37 0,28 0,40

Sr/Y 49,09 58,91 131,68 158,97 140,58 121,42 48,52 59,14

Ba+Sr 803 838 963,70 1136 615,40 1129,40 735,80 745,30
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Figura 3.70 - Diagramas mostrando a distribuição das amostras da associação TTG do Complexo Arco Verde. (A) Diagrama de 
classificação química com base na composição normativa de Streckeisen e Le Maitre (1979); (B) Triângulo normativo da composição do 
feldspato (O’CONNOR, 1965) com campos de Barker (1979); (C) Diagrama de Peccerillo e Taylor (1976) e (D) Diagrama de Shand (1943) 
com a composição molar do Al2O3, CaO, Na2O e K2O. Fonte: Diagramas gerados no programa GCDkit versão 4.1 (JANOUŠEK; FARROW; 

ERBAN, 2006) para o projeto.
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Figura 3.71 - (A, C, E) Diagramas de ETR com valores normalizados ao condrito de Boynton (1984); (B, D, F) Diagramas de 
multielementos normalizados ao manto primitivo de McDonough e Sun (1995). Fonte: Diagramas gerados no programa GCDkit versão 

4.1 (JANOUŠEK; FARROW; ERBAN, 2006) para o projeto.
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Na Figura 3.71B as curvas no diagrama de multie-
lementos dos TTG de média razão La/Yb destacam 
anomalia negativa de Nb-Ta pouco expressiva (Nb/La 
– 0,11-0,44), depleção em Th, P, Zr, Ti e Y, com enrique-
cimento em LILE (Ba, Rb, Sr e Pb); na Figura 3.71D os TTG 
tipo alta razão La/Y mostram anomalias negativas de 
Nb-Ta, depleção em Th, Zr, Ti, Y e P com enriquecimento 
em LILE; o diagrama da Figura 3.71F mostra rochas com 
depleção em Nb-Ta, Th, P, Zr, Ti e Y mais acentuadas 
que nos tipos anteriores e valores de LILE superiores. 
O diagrama da Figura 3.72D exibe as curvas médias de 
multielementos dos três tipos de TTG aqui estudados.

De acordo com o diagrama ternário de Moyen et al. 
(2003) os tonalitos do Complexo Arco Verde caem no 
campo dos TTG e adakitos, enquanto os granodioritos 
ocupam principalmente o campo dos TTG enriquecidos 
(Figura 3.73A) e no diagrama ternário de Laurent et al. 
(2014) se distribuem no campo dos TTG (Figura 3.73B). 
Nos diagramas binários (MOYEN et al., 2003) as rochas 
se distribuem preferencialmente nos campos dos TTG, 
TTG transicional e TTG enriquecido (Figura 3.73C e D) 
e são principalmente TTG de alta razão La/Yb e média 
razão La/Yb em proporção secundária (Figura 3.73E 
e F). Os diagramas da Figura 3.74 fazem a distinção 
entre TTG e sanukitoides e informam sobre a profun-
didade das fontes. Os diagramas binários da Figura 
3.74A e B distinguem os TTG de baixo ETR-pesados 
que “apontam” para fontes com granada e possível 
anfibólio como fase residual, em relativamente altas 
pressões (~1,5 GPa), em contraste com os TTG de 

médio ETR-pesados formados em pressões menores 
(~1 GPa), possivelmente com anfibólio e plagioclásio 
como fases residuais, ainda no campo de estabilidade 
da granada. No diagrama ternário da Figura 3.74C o 
vértice superior com (Ba+Sr)/1000 representa o manto 
enriquecido, Er para fonte não controlada pela gra-
nada e 1/Er indicando fonte controlada pela granada, 
em que os TTG estudados destacam o característico 
empobrecimento em Ba+Sr em relação aos sanuki-
toides, com a maior parte das amostras no campo da 
fonte não controlada pela granada e em condições de 
mais alta pressão (Figura 3.74D).

Em relação à composição química característica dos 
TTG de alta La/Yb, há certo consenso de que estas rochas 
foram geradas em pressões mínimas de 1,5 GPa, em 
fontes com estabilidade da granada e possível anfibólio 
como fase residual. Para o grupo de média razão La/Yb 
é convincente assumir que os magmas se formaram em 
condições de pressão de 1 a 1,5 GPa a partir de fontes 
não controladas pela granada, ou ainda no campo de 
estabilidade da granada com fusão parcial de granada 
e anfibolitos derivados de toleitos com composição de 
basaltos arqueanos (Figura 3.74A a D). O diagrama ter-
nário da Figura 3.75A também sugere que metabasaltos 
são fontes potenciais dos TTG estudados, uma vez que as 
amostras caem no campo que representa a composição 
de fundidos derivados de fontes máficas de baixo K. No 
diagrama binário de Patiño-Douce (1999) (Figura 3.75B) 
confirma-se a fonte principal de composição anfibolítica 
e participação reduzida de metagrauvacas.

Figura 3.72 - (A) Diagrama de ETR com curvas médias dos TTG Arco Verde deste projeto e de Althoff, Barbey e Boullier (2000) para 
comparação; (B) Curvas médias de ETR de unidades do Domínio Rio Maria em Almeida et al. (2011) e campo das médias do Complexo 

Arco Verde deste projeto; (C) Campos dos TTG definidos em todos os crátons arqueanos do planeta (MARTIN et al., 2005) para 
comparação; (D) Diagrama multielementar das curvas médias dos TTG deste projeto. Fonte: Diagramas gerados no programa GCDkit 

versão 4.1 (JANOUŠEK; FARROW; ERBAN, 2006) para o projeto.
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Figura 3.73 - (A e B) Diagramas ternários de Moyen et al. (2003) e Laurent et al. (2014), respectivamente; (C) Diagramas A/CNK vs K/
Na e (D) A/CNK vs Mg# e os campos dos TTG, sanukitoides, granitos tipo Closepet e granitos de alto K segundo Moyen et al. (2003); (E 

e F) Diagramas La/Yb vs Sr/Y e La/Yb vs Yb para discriminar os TTG estudados conforme campos e classificação de Almeida et al. (2010, 
2011). Fonte: Diagramas gerados no programa GCDkit versão 4.1 (JANOUŠEK; FARROW; ERBAN, 2006) para o projeto.

Figura 3.74 - Diagramas de classificação dos TTGs estudados e características das fontes. (A) Halla et al. (2009); (B) Halla et al. (2009) 
com normalização ao condrito de McDonough e Sun (1995); (C) Heilimo, Halla e Hölttä (2010); (D) Moyen e Martin (2012).  

Fonte: Diagramas gerados no programa GCDkit versão 4.1 (JANOUŠEK; FARROW; ERBAN, 2006) para o projeto.
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3.4.1.4 Idade e assinatura isotópica do Nd

Neste projeto, uma amostra de gnaisse tonalítico (DP-
90) localizada na porção sul da área, dentro do limite da 
Folha São João Batista (SC.22-X-A-V), foi analisada pelo 
método U-Pb SHRIMP em zircão. Foi calculada uma idade 
concórdia de 2979 ± 4 Ma (Figura 3.76; ANEXO 5) compatível 
com as idades de cristalização entre 2936 e 2988 Ma obti-
das, em estudos anteriores, pelos métodos de evaporação 
em Pb e U-Pb em zircão (MACAMBIRA; LANCELOT, 1996; 
ROLANDO; MACAMBIRA, 2003; ALMEIDA et al., 2011; 
NOGUEIRA, LAFON e MILHOMEM NETO, 2019; Tabela 3.10).

Idades modelo disponíveis na literatura para o Com-
plexo Arco Verde apresentam TDM entre 3,02 e 2,91 Ga e 
valores de ƐNd positivos entre +1,56 e +2,6 que indicam 
extração do manto próxima da idade de cristalização 
(RÄMÖ et al., 2002; ROLANDO; MACAMBIRA, 2003). Idades 

modelo em dados de Lu-Hf em zircão (NOGUEIRA, LAFON 
e MILHOMEM NETO, 2019) forneceram valores entre 3034 
e 3320 Ma e ƐHf(t) positivos entre +0,35 e +4,88, compatí-
veis com as idades TDM observadas no Domínio Rio Maria 
(Tabela 3.10).

3.4.2 Complexo Caracol 1 (A3tc)

3.4.2.1 Aspectos gerais

O Complexo Tonalítico Caracol foi proposto por 
Leite (2001) para designar os granitoides do tipo TTG 
que ocorrem nas proximidades da cidade de Xinguara 
e posteriormente simplificado como Tonalito Caracol 
(LEITE et al., 2004). No presente trabalho propõem-se 
a elevação de hierarquia para Complexo Caracol 1. O 
número 1 é devido já existir cadastrada no banco de 
dados do Serviço Geológico do Brasil – CPRM (GeoSGB) 
a unidade homônima no Bloco Rio Apa (MS).

Na área do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria o Com-
plexo Caracol 1 distribui-se em dois domínios principais, 
o primeiro consiste de uma faixa de direção NW-SE que 
ocorre na porção noroeste da Folha Xinguara (SB.22-Z-C-
-III), exibindo padrão de radiação gama média a elevada 
nos mapas gamaespectrométricos. O segundo domínio 
está representado por um corpo de dimensão batolítica 
que ocorre na porção norte das folhas Vila de Rio Maria 
(SB.22-Z-C-II) e Serra da Seringa (SB.22-Z-C-I), com limites 
bem definidos na imagem ternária de K-U-Th e no mapa 
gravimétrico de anomalia Bouguer (Figura 5.6, Capítulo 
de Geofísica), este domínio recebeu a denominação 
de Domo Caracol por Costa, Santos e Silva (2019). Esta 
estrutura de domos pode compreender pelo menos dois 
eventos magmáticos de geração de TTG (LEITE et al., 
2004; ALMEIDA et al., 2011), o mais antigo representado 
pela Suíte Mogno (2,97 a 2,95 Ga) e o mais jovem relacio-
nado com a colocação do corpo Caracol (2,95 a 2,93 Ga).

Figura 3.75 - (A) Diagrama ternário de Laurent et al. (2014) em que os campos representam a composição dos fundidos derivados de 
fontes potenciais variadas; (B) Diagrama binário de Patiño-Douce (1999) onde os campos representam a composição dos fundidos obtidos 
pela fusão experimental de vários tipos de rocha. Campos de Althoff, Barbey e Boullier (2000) e Almeida et al. (2011) para os granitoides 

do terreno Rio Maria. Fonte: Diagramas gerados no programa GCDkit versão 4.1 (JANOUŠEK; FARROW; ERBAN, 2006) para o projeto.

Figura 3.76 - Diagrama concórdia da amostra DP-R-90 (gnaisse 
tonalítico) datada pelo método U-Pb SHRIMP em zircão. Fonte: 

Diagrama gerado no programa Isoplot 4.15 (LUDWIG, 2012)  
para o projeto.
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Trabalhos realizados nesta unidade por Leite (2001) 
e Guimarães et al. (2010) descrevem como constituída 
por tonalitos e trondhjemitos de coloração cinza clara a 
escura, textura fanerítica média a eventualmente grossa, 
contendo enclaves com formas discoides e oblatos de 
microtonalitos e de rochas máficas dos greenstone belts. 
Microscopicamente, a assembleia mineral reconhecida 
consta de plagioclásio e quartzo com conteúdo médio 
em torno de 58% e 30% respectivamente, biotita como 
fase máfica, com zircão, titanita, minerais opacos, allanita, 
epidoto, apatita e micas brancas como fases acessórias. 
Exibem bandamento composicional regular bem definido 
pela alternância de faixas enriquecidas com plagioclásio + 
quartzo e faixas enriquecidas em biotita e minerais aces-
sórios. De acordo com Leite (2001) a estruturação mar-
cante desta unidade é uma foliação penetrativa expressa 
por um bandamento composicional que apresenta duas 
direções preferenciais. Na região a sul da cidade Xinguara, 
o bandamento tem direção NW-SE a WNW-ESSE, com 
mergulhos variando de 40° a subverticais, enquanto na 
porção noroeste mostra orientação N-S com mergulhos 
subverticais, tanto para leste como para oeste, transposto 
localmente por uma trama regional de direção WNW-ESSE. 
As mudanças no trend da foliação foram geradas durante 
a colocação de seus corpos, que formaram estruturas 
dômicas, com as foliações nas bordas concordantes com 
os limites dos corpos.

As características geoquímicas obtidas para estes 
granitoides (LEITE, 2001; ALMEIDA et al., 2011), mostram 
afinidades com as séries cálcio-alcalinas de baixo-K, 
caráter metaluminoso a peraluminoso e altos teores de 
Al2O3. Os padrões dos elementos terras raras mostram 
dois comportamentos distintos, o primeiro exibe um 
acentuado enriquecimento de ETR-leves em relação aos 
ERT-pesados, indicando um expressivo fracionamento dos 
ETR-pesados com razão de (La/Yb)n entre 22,43 a 97,43, 
e sem anomalias significativas positivas ou negativas 
de Eu (0,76< Eu/Eu*<1,07). O segundo grupo apresenta 
padrões de ETR menos fracionados com razões de (La/Yb)
n entre 7,86 a 32,99 com acentuadas anomalias negativas 
de (0,56< Eu/Eu*<0,61).

Leite (2001) e Leite et al. (2004) dataram três amos-
tras nos diferentes domínios do Complexo Caracol pelo 
método de evaporação em Pb em zircão e obtiveram 
idades de 2948 ± 5 Ma, 2936 ± 3 Ma e 2924 ± 2 Ma, 
interpretadas pelos autores como sucessivas intrusões 
colocadas em um tempo relativamente curto (2950 a 
2920 Ma). Alternativamente, poderiam representar 
idades mínimas de cristalização, muito próximas das 
idades de cristalização, em decorrência de perda de 
Pb radiogênico. Esta ideia é corroborada pelos efeitos 
de metamictização dos cristais de zircões analisados. 
Isótopos de Nd forneceram idades TDM entre 2,86 a 3,88 
Ga com valores de ƐNd variando entre +2,6 a -3,4 (Tabela 

3.10), os resultados sugerem participação de crosta e 
manto no magma gerador, ou fontes diferentes para 
os líquidos formadores dessas rochas.

3.4.3 Suíte Mogno (A3γmo)

3.4.3.1 Aspectos gerais

Esta unidade foi proposta por DOCEGEO (1988) e 
Huhn et al. (1988), inicialmente com a denominação de 
Trondhjemito Mogno, e no presente trabalho está sendo 
reconhecida como Suíte. Ocorre como uma extensa faixa 
de direção leste-oeste, na porção setentrional do Domínio 
Rio Maria, limitado a norte pelas rochas do Complexo Cara-
col 1 e a sul pelo Complexo Arco Verde, e pelas intrusões 
da Suíte Rio Maria e coberturas sedimentares do Grupo 
Rio Fresco. A região é predominantemente peneplanizada 
e possui poucos afloramentos, que ocorrem em geral 
como blocos e lajedos em meio a uma espessa cobertura 
de solo residual ou coberturas lateríticas. 

 DOCEGEO (1988) e Huhn et al. (1988), citam que a 
unidade é intrusiva no Granodiorito Rio Maria e nos gre-
enstone belts na região de Rio Maria, dada a ocorrência 
de xenólitos de granodioritos e metabasaltos. Datações 
geocronológicas recentes dessas unidades suportam uma 
interpretação distinta, indicando que a Suíte Mogno é 
intrusiva apenas nos greenstone belts, sendo os xenólitos 
de granodioritos observados provenientes de rochas mais 
antigas, ainda não mapeadas ou não aflorantes na área.

Guimarães et al. (2010), em trabalho onde apresentam 
diferenças estruturais, petrográficas, geoquímicas e geo-
cronológicas observadas na Suíte Mogno, individualizaram 
a unidade Tonalito Mariazinha, como parte da Suíte Mogno, 
destacando que o Tonalito Mariazinha apresenta maiores 
semelhanças com o Complexo Caracol. No entanto, nesse 
trabalho a individualização proposta por Guimarães et al. 
(2010) não será utilizada. As interpretações decorrentes 
dos dados levantados indicam que o Tonalito Mariazinha 
não possui elementos suficientes para individualizá-lo da 
Suíte Mogno, exceto a marcante direção das estruturas 
internas, que foram interpretadas como produto da intru-
são do corpo e de deformações posteriores.

A Suíte Mogno é caracterizada nas imagens aeromag-
netométricas pelas respostas magnéticas baixas a muito 
baixas, e nas imagens gamaespectrométricas apresenta 
significativa diferenças em setores distintos da área. A 
leste apresenta-se rico em potássio e pobre em urânio 
e tório, próximo ao contato com o Complexo Caracol 1 
apresenta médio tório e baixo urânio e potássio, a sul do 
Complexo Tonalítico Caracol 1 apresenta maior enriqueci-
mento em Th, enquanto a oeste da zona de cisalhamento 
Seringa possui ambas características. As diferenças entre 
esses setores podem ser reflexo de diferenças composi-
cionais no maciço ou ainda relacionada ao relevo da área 
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e ao manto de intemperismo. As diferenças nas respostas 
gamaespectrométricas podem ser observados na clas-
sificação da área em domínios gamaespectrométricos 
(Figura 5.5) detalhada no Capítulo 5.

3.4.3.2 Aspectos de campo e características 
mesoscópicas e petrográficas

A unidade é composta por metatrondhjemitos, 
metatonalitos, metagranodioritos e metaquartzo-diori-
tos (Figuras 3.77), com enclaves máficos e xenólitos de 
metagranodioritos e metabasaltos. Segundo, Guimarães 
et al. (2010) e Almeida et al. (2011) e referências, a uni-
dade é composta majoritariamente por trondhjemitos. 
Entre os afloramentos visitados foram descritas propor-
ções similares de metatrondhjemitos e metatonalitos, 

com metagranodioritos subordinados. A granulação é 
média a grossa, de cores cinza esbranquiçadas a escuras, 
leuco a mesocráticos, e com texturas porfiríticas, proto-
miloníticas ou granoblásticas a granolepidoblásticas. São 
estruturalmente heterogêneos, podendo ser isotrópicos, 
com foliação magmática preservada, ou ainda apresentar 
foliação deformacional incipiente a bem definida, além de 
bandamento composicional pouco frequente, caracteri-
zado pela alternância de níveis ricos em quartzo e plagio-
clásio, estirados e alongados, e níveis mais enriquecidos 
em biotita. As rochas são em geral cortadas por zonas 
de cisalhamento compressivas e veios de leucogranitos 
concordantes com o bandamento (Figura 3.77). Em geral 
a foliação possui direção N40-50E com mergulhos subver-
ticais, cortada por falhas e zonas de cisalhamento dúcteis 
rúpteis a dúcteis, com foliação milonítica associada.

Figura 3.77 - (A) Biotita-anfibólio metatonalito de granulação média a grossa com foliação incipiente. Amostra AD-18; (B) 
Metagranodiorito bandado de granulação média a grossa. Amostra CR-87; (C) Aspecto do afloramento de metatonalito pouco 

deformado. Estação AD-46; (D) Biotita-quartzo metatonalito grosso, deformado. Estação AD-69; (E) Biotita metatonalito grosso 
cortado por veio aplítico de mesma composição com xenólito da encaixante. Estação SS-90; (F) Biotita metatonalito grosso mesocrático 

bandado. Estação AD-60. Fonte: Arquivo fotográfico da equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).
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Petrograficamente as rochas são constituídas por 
plagioclásio, quartzo, biotita e hornblenda, com micro-
clina subordinada. Os minerais acessórios são allanita, 
titanita, opacos, apatita e zircão e os minerais secun-
dários descritos foram clorita, epidoto e sericita. As 
rochas em geral possuem granulação média, textura 
granular hipidiomórfica, ou porfirítica, com fenocristais 
de plagioclásio de granulação média a grossa, numa 
matriz média a fina e apresentam foliação protomi-
lonítica, com fenocristais cominuídos e rotacionados, 
quartzo estirado, biotita e fitas de quartzo bordejando 
os fenocristais (Figura 3.78A, B e C). Veios de epidoto 
são comuns cortando o conjunto rochoso, mostrando 
cristais finos em suas bordas e cristais maiores na parte 
central do veio. Guimarães (2009) descreve a presença 
expressiva de epidoto magmático. Pontualmente foram 
observadas texturas isotrópicas e cataclásticas. A dife-
renciação entre os metatrondhjemitos e metatonalitos 
foi feita com base na quantidade de minerais máficos, 
que nos metatrondhjemitos representam menos de 
10% da rocha.

3.4.3.3 Litoquímica

Segundo Almeida et al. (2011) e Guimarães (2009), 
a Suíte Mogno é composta por rochas da series cálcio-
-alcalinas a subalcalinas com médio K. Na classificação 
de Barker (1979), são tonalitos, trondhjemitos e raros 
granodioritos, todos pobres em óxidos ferromagne-
sianos (≤5%), exceto para os tonalitos com menor teor 
de sílica. 

Os conteúdos médios de Al2O3 são superiores a 15% 
nos trondhjemitos e cerca de 14,7% nos tonalitos. O 
conteúdo médio de CaO é igual a 2,75%, baixas razões 
K2O/Na2O (<0,5) e moderado a baixo Mg# (0,45-0,27) 
e ricos em sódio. Entre os elementos traços destacam-
-se as baixas concentrações de elementos compatíveis, 
HFSE e LILEs variáveis com baixo Rb e alto Sr e Ba. 
São enriquecidos em ETR-leves a depletados em ETR-
-pesados, com alta razão La/Yb (40-131 (média=78)) 
e sem anomalia significativa de Eu (0,8< Eu/Eu*<1,1 
(média=0,9)).

No presente trabalho foram analisadas três amos-
tras (Tabela 3.12) desta unidade que estão concen-
tradas na região central da área, a norte da cidade de 
Rio Maria. O conteúdo de SiO2 varia de 68 a 71% em 
peso e no diagrama de classificação química de Debon 
e LeFort (1983), distribuem-se nos campos tonalito e 
granodiorito (Figura 3.79A). No diagrama ternário de 
análise normativa K-Na-Ca (O’CONNOR, 1965, campos 
de BARKER, 1979), as rochas estudadas são trondhje-
mitos (Figura 3.79B), mostram afinidade geoquímica 
com rochas subalcalinas, série cálcio-alcalina de médio-
-K (Figura 3.79C) e são fracamente peraluminosas no 

Figura 3.78 - Fotomicrografia das amostras da Suíte Mogno. 
(A) Biotita metatrondhjemito porfirítico, cristal de plagioclásio 

bordejado por quartzo recristalizado. Amostra CR-92B, LP 
2x; (B e C) Biotita metatrondhjemito grosso com subgrãos de 

quartzo indicado deformação em média temperatura e catáclase 
sobreposta. Amostra CR-90, LP 2x. Qtz-Quartzo, Pl-Plagioclásio. 

Fonte: Arquivo fotográfico da equipe do Projeto Novas Fronteiras 
Rio Maria (2021).
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diagrama de Shand (1943), com A/CNK entre 1 e 1,05 
(Figura 3.79D). São rochas com alto Al2O3 e baixo a 
médio conteúdo de ETR-pesados (TTG sensu strictu 
de acordo com MOYEN; MARTIN, 2012), de média a 
alta pressão (MOYEN, 2011), relativamente pobres em 
óxidos ferromagnesianos (2 a 4% em peso), com baixas 
razões K2O/Na2O (0,26-0,54) (Tabela 3.12), da subsérie 
baixo Sr (MOYEN et al., 2007).

No diagrama ternário da Figura 3.80A, os trondhje-
mitos estudados caem no campo dos TTG/adakitos e 
TTG enriquecidos, enquanto na Figura 3.80B, exclusi-
vamente no campo dos TTG. O diagrama ternário de 
Heilimo, Halla e Hölttä (2010) (Figura 3.80C) discrimina 
entre tipos de TTG e sanukitoides e informam sobre a 
profundidade das fontes dos TTGs. Nele as amostras 
de TTG da Suíte Mogno caem no campo dos tipos com 
baixa ETR-pesados (alta razão La/Yb), produtos de fon-
tes controladas pela granada e possível anfibólio como 
fase residual em relativamente altas pressões (~1,5 
GPa, Figura 3.80D), talvez com anfibólio e plagioclásio 
como fase residual, ou ainda no campo de estabilidade 
da granada.

No diagrama da Figura 3.81A, apresentando os 
padrões de ETR, a curva média das três amostras carac-
teriza os TTG de alta razão La/Yb similar aos TTG de alta 
razão La/Yb do Complexo Arco Verde. No diagrama de 
multielementos (Figura 3.81B), a curva média mostra 
com destaque a anomalia negativa de Nb-Ta, P e Th, 
depleção em Zr-Hf, Ti e ETR-pesados, com enrique-
cimento em LILE, La e Nd. A relação K/Na e Mg# são 
importantes discriminantes para TTG e TTG transicional 
(tipo Yilgarn). Na Figura 3.82A e B as três amostras estu-
dadas caem nos campos dos TTG e TTG transicionais. 
No diagrama binário Mg# vs K/Na, na Figura 3.83A, se 
assemelham aos TTG clássicos do Domínio Rio Maria 
e TTG transicionais, com similaridades químicas com 
as rochas de alto Ba-Sr da Suíte Guarantã, correlação 
confirmada no diagrama da Figura 3.83.

Tabela 3.12 -  Análises químicas das rochas da Suíte Mogno.

Rocha Tonalito Tonalito Tonalito

Amostra HP-227B HP-221 HP-227A

SiO2 (%) 71 68 68,30

Al2O3 15,40 16,50 15,90

Fe2O3 1,94 2,46 2,87

MgO 0,35 0,63 0,68

CaO 2,40 1,96 2,96

Na2O 5 5,46 5,26

K2O 2,56 2,96 1,37

TiO2 0,35 0,33 0,27

P2O5 0,09 0,12 0,09

Tabela 3.12 - Análises químicas das rochas da Suíte Mogno 
(continuação).

Rocha Tonalito Tonalito Tonalito

Amostra HP-227B HP-221 HP-227A

MnO 0,02 0,02 0,04

PF 0,39 1,03 0,26

TOTAL 99,65 99,66 98,06

Ni (ppm) 3,60 6,30 3,10

Cr 33 2 2

Co 2,90 4,70 4

V 19 35 21

Sc 0,45 0,60 1,30

Cu 17,20 7,50 7,40

Pb 10,30 7,70 6,30

Zn 37 64 55

Rb 30,30 32,20 14

Ba 898 1230 308

Sr 303,50 369,30 337,20

Ta 0,28 0,18 0,06

Nb 3,30 3,30 1,80

Hf 2,67 2,43 2,19

Zr 85,50 80,60 78,80

Th 1,50 1,50 2,40

U 0,40 0,70 0,20

Y 1,50 3,60 1,90

La 30,20 31,80 36,50

Ce 43,10 53,50 58,60

Pr 5,82 5,89 6,98

Nd 21,40 21,50 24,30

Sm 3,40 3,30 3,30

Eu 0,73 0,80 0,76

Gd 2,22 2,41 1,75

Tb 0,20 0,23 0,18

Dy 0,72 1,28 0,72

Ho 0,09 0,18 0,12

Er 0,20 0,47 0,30

Tm 0,04 0,06 0,04

Yb 0,20 0,30 0,20

Lu 0,04 0,04 0,03

ETRtotal 108,36 121,76 133,78

Eu/Eu 0,81 0,87 0,97

(La/Yb)n 108,31 76,03 130,91

A/CNK 1,00 1,05 1,02

K2O/Na2O 0,51 0,54 0,26

Na2O/K2O 1,95 1,84 3,84

Sr/Y 202,33 102,58 177,47

Ba+Sr 1201,50 1599,30 645,20
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Figura 3.79 - Diagramas mostrando a distribuição das amostras da associação TTG da Suíte Mogno. (A) Diagrama de classificação 
química P-Q de Debon e LeFort (1983); (B) Triângulo normativo da composição do feldspato (O’CONNOR, 1965) com campos de Barker 

(1979); (C) Diagrama de Peccerillo e Taylor (1976); (D) Diagrama de Shand (1943) com a composição molar do Al2O3, CaO, Na2O e K2O. 
Fonte: Diagramas gerados no programa GCDkit versão 4.1 (JANOUŠEK; FARROW; ERBAN, 2006) para o projeto.

Figura 3.80 - (A e B) Diagramas ternários de Moyen et al. (2003) e Laurent et al. (2014), respectivamente, e a classificação das rochas 
arqueanas; (C) Diagrama ternário de Heilimo, Halla e Hölttä (2010); (D) Diagrama binário com razões de elementos incompatíveis e 
a estimativa de profundidade da fonte (MOYEN; MARTIN, 2012). Referências completas nos artigos. Fonte: Diagramas gerados no 

programa GCDkit versão 4.1 (JANOUŠEK; FARROW; ERBAN, 2006) para o projeto.
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Figura 3.81 - (A) Diagramas de ETR com valores normalizados ao condrito de Boynton (1984) e curvas médias comparativas das 
principais associações TTG do Domínio Rio Maria; (B) Curva média da unidade nos diagramas de multielementos normalizados ao 

manto primitivo de McDonough e Sun (1995). Fonte: Diagramas gerados no programa GCDkit versão 4.1 (JANOUŠEK; FARROW; ERBAN, 
2006) para o projeto.

Figura 3.82 - (A) Diagramas A/CNK vs K/Na e (B) A/CNK vs Mg# e os campos dos TTG, sanukitoides, Closepet granites e granitos de alto 
K (MOYEN et al., 2003). Fonte: Diagramas gerados no programa GCDkit versão 4.1 (JANOUŠEK; FARROW; ERBAN, 2006) para o projeto.

Figura 3.83 - (A e B) Diagramas comparativos com os campos dos TTGs, sanukitoides e granitos de alto K do Domínio Rio Maria e as 
rochas da Suíte Mogno estudadas. Campos de Almeida, Dall’Agnol e Leite (2013).  Fonte: Diagramas gerados no programa GCDkit 

versão 4.1 (JANOUŠEK; FARROW; ERBAN, 2006) para o projeto.

3.4.3.4 Idade

As datações desta unidade variam entre 2961 ± 16 
Ma e 2972 ± 9 Ma (Tabela 3.10), obtidas pelos métodos 
U-Pb LA-ICP-MS em zircão, coincidentes com as data-
ções pelo método Pb-Pb por evaporação em zircão, 
que apresentam idades entre 2959 ± 2 Ma a 2968 ± 2 
Ma (ALMEIDA et al., 2011). Leite et al. (2004) também 
apresentaram idades Pb-Pb similares (2924 ± 2 Ma), no 

entanto a amostra datada era incluída no Complexo 
Caracol, cuja área de exposição foi redefinida por Almeida 
et al. (2011). A Suíte Mogno é intrusiva nos greenstone 
belts dos Grupos Andorinhas e Tucumã-Gradaús, rela-
ção essa indicada pelas datações geocronológicas e por 
xenólitos de metabasaltos nessa unidade. Os xenólitos 
de granodioritos possivelmente representam relictos da 
crosta continental mesoarqueana fragmentada durante 
a formação dos greenstone belts.
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Em datações anteriores foram obtidas idades cerca 
de 80 Ma mais jovens, pelo método U-Pb em titanitas 
(PIMENTEL; MACHADO, 1994) e pelo metodo Pb-Pb 
em zircão (MACAMBIRA et al., 2000), idades que são 
atualmente relacionadas a efeitos termais da intrusão 
do granodiorito Rio Maria, que possui cerca de 2870 Ma 
(ROLANDO; MACAMBIRA, 2003).

3.4.4 Trondhjemito Água Fria (A3γaf)

3.4.4.1 Aspectos gerais

Leite (2001) designou de Trondhjemito Água Fria os 
granitoides trondhjemítico-granodioríticos encontrados na 
região nordeste à cidade de Xinguara, anteriormente atri-
buídos ao Complexo Xingu. Esta unidade está representada 
por um corpo alongado de direção NW-SE, localizado na 
porção nordeste da área do projeto com boas exposições 
às margens da PA-150, cerca de 16 km a norte da cidade 
de Xinguara. É contemporâneo aos leucogranitos relacio-
nados à Suíte Xinguara, e mantem relação de intrusão nos 
greenstone belts do Grupo Sapucaia e com o Complexo 
Caracol (LEITE, 2001; LEITE et al., 2004). 

Esta unidade apresenta idades de 2864 ± 21 (Pb-Pb 
em zircão) e 2843 ± 10 Ma (U-Pb em zircão LA-ICP-MS) 
obtidas por Leite et al. (2004) e Almeida et al. (2011), res-
pectivamente. Essas idades se sobrepõem considerando 
a margem de erro do método, e são interpretadas como 
idades de cristalização para o Trondhjemito Água Fria, o 
qual representa a geração mais nova de TTG do DRM. As 
idades modelo TDM variam de 2,89 a 2,91 com valores de 
ƐNd positivos entre +1,4 a +2,0 e indicam fontes mantélicas 
juvenis (LEITE, 2001).

Apresenta um relevo topográfico aplainado, com 
valores de radiação gama intermediários a altos, nas 
imagens aerogamaespectrométricas. O relevo magnético 
é suave, localmente perturbado por alguns lineamentos 
magnéticos de direção NW-SE nas imagens aeromagne-
tométricas (Figura 5.1 e 5.5, Capítulo de Geofísica).

3.4.4.2 Aspectos de campo e características 
mesoscópicas e petrográficas

Esta unidade é formada por trondhjemitos e subordi-
nados granodioritos, foliados e com bandamento compo-
sicional regular a levemente ondulado, de direção NW-SE 
a WNW-ESSE, com mergulhos subverticais a verticais. 
Apresenta enclaves métricos do Complexo Caracol, assim 
como diques e veios de leucogranitos relacionados ao 
Granito Xinguara (LEITE, 2001).

Neste projeto as observações de campo para esta 
unidade estão restritas a poucos afloramentos (no 
setor NE do corpo), que em geral ocorrem sob a forma 
de blocos e matacões (Figura 3.84A). Predominam 

3.4.4.3 Litoquímica

Duas amostras do Trondhjemito Água Fria foram 
analisadas neste projeto. Considerando-se que o número 
de amostras não tem representatividade estatística, os 
dados foram tratados conjuntamente com as informações 
extraídas dos trabalhos de Leite (2001) e Almeida et al. 
(2011), e os dados das análises químicas são apresen-
tados na Tabela 3.13. De acordo com os autores acima 

metatrondhjemitos com subordinados metatonalitos 
e metagranodioritos, com granulação média a grossa, 
foliados e levemente magnéticos. Petrograficamente 
exibem uma textura granular hipidiomórfica protomi-
lonítica, e são constituídos por plagioclásio, quartzo, 
feldspato alcalino (com proporção maior nos tipos gra-
nodioríticos) e biotita como mineral máfico principal.  
Os acessórios são os minerais opacos, titanita, allanita 
e zircão (Figura 3.84B). 

Figura 3.84 - (A) Aspecto de campo da unidade Água Fria. 
Estação AD-107; (B) Metatrondhjemito protomilonítico com 
porfiroclastos de plagioclásio com núcleo saussuritizado e 

quartzo recristalizado. Amostra AD-108B. LP, 2x. Qtz-Quartzo, Pl-
Plagioclásio, Bt-Biotita. Fonte: Arquivo fotográfico da equipe do 

Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).

A

B
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3.4.5 Suíte Rio Maria (A3grm) 

3.4.5.1 Aspectos gerais

Esta unidade foi descrita sob a denominação de 
Granodiorito Rio Maria nos trabalhos pioneiros de 
Dall’Agnol et al. (1986), Medeiros (1987) e Medeiros 
e Dall’Agnol (1988). Nestas referências são descritas 
rochas granodioríticas como a principal litologia, asso-
ciadas à tonalitos, contendo enclaves máficos de diori-
tos, e subdividida em quatro fácies: biotita-hornblenda 
granodiorito, hornblenda-biotita granodiorito, biotita 
granodiorito e monzogranito. Outras características, 
como a coloração esverdeada, a presença de foliação 
predominantemente WNW-ESSE com mergulhos sub-
verticais, e composições cálcio-alcalinas de médio K 
também foram descritas.

Santos e Pena Filho (2000) identificaram nesta 
unidade corpos alongados no sentido leste-oeste, de 
composição essencialmente granodiorítica, intrusivos 
em biotita gnaisses, migmatitos e sequências do tipo 
greenstone belt. Estes autores ainda descreveram as 
seguintes relações de contato: intrusivo tanto nos gru-
pos Andorinhas, Tucumã, Gradaús e Sapucaia, quanto 
nos granitoides trondhjemíticos Mogno e intrudido 
pelos corpos do Monzogranito Xinguara. As principais 
características descritas neste trabalho estão resumidas 
na Tabela 3.14.

citados, essas rochas possuem afinidades cálcio-alcalinas 
de médio K, conteúdo de SiO2 entre 69,4 e 75,2%, baixos 
teores de elementos ferromagnesianos (geralmente <5) 
e caráter metaluminoso a peraluminoso (Figura 3.85A e 
B). De acordo com o diagrama ternário de análise nor-
mativa K-Na-Ca (O’CONNOR, 1965, campos de BARKER, 
1979), as rochas estudadas são trondhjemitos com raros 
granitos (Figura 3.85C). No diagrama ternário de Moyen 
et al. (2003) os tonalitos caem no campo dos TTG e 
adakitos, enquanto os granitos ocupam o campo dos 
TTG enriquecidos (Figura 3.85D).

Tabela 3.13 -  Análises químicas das rochas da unidade 
Trondhjemito Água Fria.

Rocha Granodiorito Trondhjemito 

Amostra AD-107 AD-108B

SiO2 69,4 72,4

Al2O3 15,4 14,5

Fe2O3t 3,51 1,98

MgO 0,72 0,39

CaO 2,25 2,87

Na2O 4,82 4,68

K2O 3,33 1,04

TiO2 0,39 0,21

P2O5 0,134 0,029

MnO 0,05 0,01

PF 0,35 0,77

Total 100,35 98,88

Ni 3,7 3,2

Cr 4 1

Co 7,2 3

V 46 11

Sc <0.5 0,6

Cu 51,8 8,3

Pb 8,6 7,4

Rb 80 34,3

Ba 860 162

Sr 456,5 161

Ta 0,3 0,08

Nb 6,9 1,9

Hf 3,67 1,23

Zr 145,7 35,1

Y 25,16 2,44

Th 6,7 8,1

U 0,6 0,9

La 90,6 21,2

Ce 134,2 33,4

Pr 14,75 3,61

Nd 47 12,8

Rocha Granodiorito Trondhjemito 

Amostra AD-107 AD-108B

Sm 6,6 1,5

Eu 1,23 0,83

Gd 5,48 0,88

Tb 0,79 0,09

Dy 4,61 0,45

Ho 0,83 0,07

Er 1,99 0,21

Tm 0,26 <0.05

Yb 1,5 0,2

Lu 0,17 <0.05

ETRtotal 310,01 75,24

K2O/Na2O 0,69 0,22

K2O+Na2O 8,15 5,72

CaO/Al2O3 0,15 0,20

Nb/Th 1,03 0,23

Nb/La 0,08 0,09

La/Sm 13,73 14,13

Th/Ce 0,05 0,24

Tabela 3.13 - Análises químicas das rochas da unidade 
Trondhjemito Água Fria (continuação).
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Figura 3.85 - Diagramas mostrando a distribuição das amostras da unidade Trondhjemito Água Fria. (A) Diagrama de Peccerillo e Taylor 
(1976); (B) Diagrama de Shand (1943) com a composição molar do Al2O3, CaO, Na2O e K2O; (C) Triângulo normativo da composição do 

feldspato (O’CONNOR, 1965) com campos de Barker (1979); (D) Diagrama ternário de Moyen et al. (2003). Fonte: Diagramas gerados no 
programa GCDkit versão 4.1 (JANOUŠEK; FARROW; ERBAN, 2006) para o projeto.

Tabela 3.14 -  Principais características da Suíte Rio Maria. Siglas: Pl-plagioclásio, Ttn-titanita, Op-opacos, Ep-epidoto, Qtz-
quartzo, Bt-biotita, Ap-apatita, Hbl-hornblenda, Chl-clorita, Ms-muscovita, Zr-zircão, Aln-allanita, Mag-magnetita.

Santos e Pena Filho (2000) Oliveira et al. (2009; 2010; 2011)

Fácies/Tipos

Bt tonalitos (raros), Hbl granodioritos 
(predominantes), Bt-Hbl granodioritos, 
Hbl-Bt granodioritos, Bt granodioritos, 
Hbl-Bt monzogranitos, Bt monzogranitos 
hololeucocráticos, tipos subvulcânicos 
(granófiros).

Ep-Bt-Hbl granodiorito, monzogranitos (subordinados), 
Qtz dioritos e Qtz monzodioritos (rochas 
intermediárias), rochas acamadadas, enclaves máficos 
(dioritos e quartzo monzonitos

Aspectos Texturais

Granulação média a grossa. Enclaves centimétricos 
a decimétricos (geralmente não orientados) de 
ortoanfibolitos e quartzo diorito ou leucodioritos. 
Raramente migmatizados. Equi a inequigranular, 
hipidiomórfica, intacta e/ou protomilonítica, e 
subordinadamente granolepidonematoblástica 
milonítica. Relações de magma mingling e mixing 
com os enclaves máficos.

Granulação média a grossa e fina a média rochas 
intermediárias). Equigranular. Texturas cumulus e 
intercumulus nos tipos acamadados. Porcentagem 
de minerais máficos (M´): 10-25% nos granodioritos, 
20-40 nas rochas intermediárias, ≥ 40% nos enclaves 
máficos.

Considerações 
Geotectônicas

Região de Rio Maria: consolidação em tectônica 
distensiva, não sendo alvo de metamorfismo e 
deformações posteriores. Terreno preservado de 
um retrabalhamento tectônico.
Região de Cisalhamento do Cinturão Pau 
d Árco: transformações metamórficas e efeitos 
deformacionais modificaram os litotipos, com 
alterações significativas na paragênese e, 
principalmente, no arranjo texturo-estrutural.

Evento tectonotermal (slab-break-off) que ocasionou 
upwelling do manto astenosférico com fusão do manto 
metasomatizado e geração dos magmas sanukitoides.
Intrusões pós-cinemáticas.
Enclaves máficos gerados a baixas pressões (com 
plagioclásio residual), enquanto que os granodioritos 
e rochas intermediárias foram gerados em pressões 
mais elevadas (com granada residual).

Assembleia Mineral
Pl + Mic + Qtz ± Hbl ± Bt + Chl ± Ep ± Aln ± Op ± Ttn 
± Ap ± Ms ± Zr
(fácies anfibolito baixo)

Pl fortemente saussuritizado + Kfs + Anf ± Bt ± Ep 
magmático ± Ap ± Mag ± Ttn ± Aln ± Zr

A B

C D
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Santos e Pena Filho (2000) Oliveira et al. (2009; 2010; 2011)

Características Químicas

Rochas Metaluminosas.
Cálcio-alcalinas.
Altos valores de Ba.
Granitoides de origem colisional pré-placa e de 
arqueamento pós-colisional.
Granitoides de origem mantélica formado em 
zonas de subducção e transicional entre os 
tipos toleítico de arco-de-ilha e cálcio-alcalino 
pobre em K e rico em Ca. Além de granitoides 
calcio-alcalinos ricos em potássio e pobres em 
Ca, gerados em zonas tardi a pós-colisionais 
subordinados.

Composições metaluminosas, altos valores de número 
de Mg, alto Cr e Ni, conteúdos elevados de (LILE), 
especialmente Ba e Sr.
Acentuado enriquecimento de LREE e fracionamento 
forte a moderado dos HREE, associados a pequenas 
ou ausentes anomalias de Eu (granodioritos e rochas 
intermediárias). Enriquecimento menos pronunciado 
em LREE e fracionamento menor de HREE (rochas 
acamadadas e enclaves máficos).
Granodioritic calcalkaline and monzonitic (enclaves 
máficos) trends.
Granodioritos formados pela taxa de fusão de 11% 
de um manto metassomatizado por 30% de líquidos 
TTG. Rochas intermediárias geradas por 14% de taxa 
de fusão de um manto metassomatizado por 30% de 
líquidos TTG. Enclaves máficos gerados por taxa de 
fusão de 9% de um manto metassomatizado com 20% 
de líquidos TTG.

Tabela 3.14 - Principais características da Suíte Rio Maria. Siglas: Pl-plagioclásio, Ttn-titanita, Op-opacos, Ep-epidoto, Qtz-
quartzo, Bt-biotita, Ap-apatita, Hbl-hornblenda, Chl-clorita, Ms-muscovita, Zr-zircão, Aln-allanita, Mag-magnetita (continuação).

A concepção mais moderna de séries sanukitoides 
de 2.87 Ga para esta unidade, constituída por rochas 
granodioríticas e monzoníticas, foi estabelecida nos 
trabalhos de Oliveira et al. (2009), Oliveira, Dall’Agnol e 
Scaillet (2010) e Oliveira, Dall’Agnol e Almeida (2011), com 
as principais características sumarizadas na Tabela 3.14.

Neste projeto, adotou-se o termo Suíte Rio Maria 
para esta associação de rochas sanukitoides que ocorrem 
por todo o DRM e que engloba os corpos Metagrano-
diorito Rio Maria e o Quartzo-diorito Parazônia, este 
último por possuir assinatura geoquímica semelhante 
aos sanukitoides do DRM (GUIMARÃES, 2009). Na por-
ção centro-norte deste projeto, esta suíte ocorre como 
corpos (de aproximadamente 8 a 70 km) alongados e 
orientados nas direções E-W a NW. Na região de Cumaru, 
os corpos estão orientados na direção NE. Na porção sul 
do projeto, os corpos são mais circunscritos e também 
seguem uma orientação geral E-W a NW (Figura 5.1, 
Capítulo de Geofísica).

As imagens gamaespectrométricas não mostram 
um padrão homogêneo para os corpos desta unidade. 
Alguns corpos situados na porção norte deste projeto (a 
exemplo do Corpo Granodiorito Rio Maria) correspondem 
a domínios com altos valores nos teores de K, Th e U 
(Domínio 5, Figura 5.5, Capítulo de Geofísica). O corpo 
alongado na direção E-W, na porção central da área, 
perto da cidade de Redenção, apresenta coloração azul-
-esverdeada no mapa ternário RGB, que é resultado dos 
altos valores de Th e U. Na porção sul da área, os corpos 
compõem domínios caracterizados pelos altos valores 
nos teores de K (Domínios 8 e 9). Essas diferenças podem 
estar relacionadas à alguns fatores que modificam as 
respostas gamaespectrométricas das rochas, tais como 
relevo, tipo de cobertura e densidade das drenagens, ou 
até mesmo a diferenças composicionais de cada corpo.

3.4.5.2 Granodiorito Rio Maria (A3γrma)

Este corpo representa uma das regiões mais estu-
dada em detalhe desta suíte, em especial os trabalhos 
de Oliveira et al. (2009), Oliveira, Dall’Agnol e Scaillet 
(2010) e Oliveira, Dall’Agnol e Almeida (2011). Segundo 
estes autores, este corpo é composto principalmente por 
epidoto-hornblenda granodiorito, com rochas máficas 
e intermediárias associadas na forma de enclaves nos 
granodioritos ou, localmente, rochas acamadadas em 
pequenos corpos. As rochas em geral apresentam pouca 
deformação e texturas ígneas preservadas.

3.4.5.3 Metaquartzo Diorito Parazônia (A3γpa)

O corpo Tonalito Parazônia (HUHN et al., 1988) foi 
redefinido para Quartzo-Diorito Parazônia por Guimarães 
(2009) e Guimarães et al. (2010) e foi correlacionado 
com a suíte de sanukitoides Rio Maria de Oliveira et al. 
(2009). Este corpo (~4,6 km) está localizado a nordeste 
da cidade de Rio Maria e possui orientação próxima de 
NW. As relações de contato são as mesmas definidas por 
Santos e Pena Filho (2000), sendo os contatos geralmente 
do tipo encoberto e abruptos.

3.4.5.4 Aspectos de campo e características 
mesoscópicas e petrográficas

Os tipos observados, tanto na Suíte Rio Maria quanto 
no corpo Granodiorito Rio Maria, são basicamente seme-
lhantes e são representados por biotita-hornblenda 
metagranodioritos com subordinados biotita metatona-
litos, biotita metamonzogranitos e metaquartzo dioritos 
(Figura 3.86). São principalmente rochas mesocráticas 
de cores cinza escuro a cinza claro de granulação média 
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a grossa. Em geral a textura é equigranular e possuem 
estruturação isotrópica a pouco deformados. Os tipos 
foliados com orientação dos minerais máficos são de 
ocorrência restrita as zonas de maior deformação. O 
corpo Metaquartzo Diorito Parazônia é composto por 
metaquartzo-dioritos a metagranodioritos médios a 
grossos, isotrópicos a foliados.

Assim como descrito na literatura, é comum a pre-
sença de enclaves máficos dioríticos e quartzo dioríticos 
(mais comuns), centimétricos a decimétricos, com for-
matos angulosos a arredondados de granulação fina a 
média. Autólitos formados pela concentração de material 
máfico, de escala milimétrica a centimétrica, por vezes 
magnéticos, também são comuns.

Em termos gerais, ao microscópio, estes granitoides 
apresentam hornblenda, biotita e epidoto magmático 

como minerais máficos (Tabela 3.14). A hornblenda é 
idiomórfica a hipidiomórfica e a biotita é hipidiomórfica a 
xenomórfica. Estes minerais formam concentrações com 
opacos, titanita, clorita e epidoto. A assembleia mineral 
é formada por plagioclásio intensamente saussuritizado 
+ microclina + quartzo + hornblenda + biotita + epidoto 
+ opacos + zircão + titanita ± apatita ± allanita.

Em alguns afloramentos, a intrusão de veios e inje-
ções do Metagranito Xinguara provocou transformações 
significativas nas rochas encaixantes, formando regiões 
localizadas com intensa silicificação e epidotização. As 
características dos enclaves máficos, como a presença 
de cristais de feldspato das rochas hospedeiras em seu 
interior e formatos que indicam erosão de suas bordas, 
indicam importantes processos de magma mingling, resul-
tante da interação de magmas máficos e félsicos distintos.

Figura 3.86 - Aspectos de campo e microscópicos das rochas da Suíte Rio Maria. (A) Biotita-hornblenda tonalito com plagioclásio 
epidotizado, pouco deformado. Estação HP-30; (B) Detalhe de enclave máfico decimétrico com bordas angulosas. Estação HP-35; (C) 
Hornblenda-biotita granodiorito grosso, inequigranular, magnético, isotrópico a pouco deformado, com enclaves máficos e autólitos. 
Estação AD-99; (D) Fotomicrografia de hornblenda-biotita granodiorito. Amostra AD-99. LP, 2x; (E) Biotita tonalito isotrópico. Estação 
CR-36; (F) Fotomicrografia de tonalito protomilonítico. Amostra CR-36. LP, 2x. Hbl-Hornblenda, Bt-Biotita, Qtz-Quartzo, Pl-Plagioclásio, 

Ttn-Titanita. Fonte: Arquivo fotográfico da equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).
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3.4.5.5 Litoquímica

Os trabalhos prévios de Santos e Pena Filho (2000) 
e Neves e Vale (1999) destacaram o caráter metalumi-
noso e cálcio-alcalino, além de indicarem ambientes 
de subducção e tardi-orogênicos para a geração desta 
suíte (Tabela 3.14).

Os estudos de Oliveira et al. (2009), Oliveira, 
Dall’Agnol e Scaillet (2010) e Oliveira, Dall’Agnol e Almeida 
(2011) mostraram que esta unidade é formada por pelo 
menos duas séries típicas de sanukitoides arqueanos 
(Tabela 3.14), com base nos padrões de terras raras e 
comportamento de Rb, Ba, Sr e Y. Os resumos destes 
artigos sugerem o seguinte modelo evolutivo: (1) geração 
de magmas TTG, em parte gerados pela fusão parcial 
da crosta máfica do slab na zona de subducção; (2) a 
interação dos magmas TTG com o manto, que resulta 
num manto metassomatizado com líquidos TTG (20% 
a 30%) em volume; (3) evento tectonotermal possivel-
mente relacionado com slab-break-off que ocasionou 
upwelling do manto astenosférico, ou a ação de pluma 
mantélica, induzindo a fusão de um manto metasso-
matizado para geração dos magmas sanukitoides; (4) 
a natureza dos magmas dependem do grau de fusão 
e da profundidade (pressão) em que esses processos 
ocorreram; (5) o magma de composição granodiorítica 
ascendeu e interagiu (processo de mingling) com os 
magmas menos volumosos dos enclaves máficos; (6) 
os magmas ascenderam para a crosta, evoluíram por 
cristalização fracionada e foram colocados em níveis 
relativamente rasos da crosta.

3.4.5.6 Idade e assinatura isotópica do Nd

A idade da Suíte Rio Maria, e o corpo Granodiorito Rio 
Maria, é considerada como 2870 Ma e os dados geocro-
nológicos U-Pb e Pb-Pb em zircão disponíveis para esta 
suíte constam na Tabela 3.10. Idades modelo de Nd (TDM) 
de 3,01 a 2,92 Ga e valores positivos de ƐNd (+0,2 a +1,2) na 
porção norte do DRM (RÄMÖ et al., 2002), e TDM de 3,07 a 
2,97 Ga com valores de ƐNd entre -0,53 e +0,74 na porção 
sul, região da Serra do Inajá (ROLANDO; MACAMBIRA, 
2003), indicam fonte mantélica e contaminação crustal na 
geração destas rochas com a diferenciação do manto um 
pouco mais antiga do que a idade de colocação.

Datação de rochas intermediárias associadas à 
Suíte Rio Maria, são de um quartzo-diorito na região 
de Xinguara com idade de 2878 ± 4 (Pb-Pb em zircão; 
DALĹAGNOL et al.,1999) e outro na região de Bannach 
de 2860 ± 2 Ma (Pb-Pb em zircão; OLIVEIRA et al., 2009). 
Para o corpo Metaquartzo-diorito Parazônia é citada 
a idade de 2876 ± 2 Ma em Guimarães et al. (2010) e 
uma idade um pouco mais jovem de 2858 Ma (U-Pb em 
titanita; PIMENTEL; MACHADO, 1994).

Oliveira, Dall’Agnol e Almeida (2011) descrevem um 
evento de 2,87 Ga para geração dos granodioritos e um 
evento um pouco mais jovem de 2,86 Ga para a formação 
das rochas intermediárias.

Neste projeto foi datado um corpo granodiorítico 
pelo método U-Pb SHRIMP em zircão, amostra RF-65, 
localizada na porção sul da área (Folha Rio Inajá). Foram 
realizadas quinze análises de zircões (Anexo 6), que for-
neceram uma idade de intercepto superior de 2871 ± 5 
Ma (Figura 3.87) com MSWD=0,56, interpretada como a 
idade de cristalização da rocha. Este resultado confirma o 
mesmo intervalo de magmatismo para geração da Suíte 
Rio Maria na porção sul do DRM.

Lopes (2018) obteve idades de cristalização U-Pb de 
2909 ± 15 Ma para um granodiorito e de 2900 ± 10 Ma para 
um quartzo diorito porfirítico, na região de Tucumã, sendo 
que estas rochas foram correlacionadas com as associações 
sanukitoides da Suíte Rio Maria. Desta forma, a autora 
considera que as rochas sanukitoides datadas seriam mais 
antigas que as associações sanukitoides da Suíte Rio Maria e 
estariam relacionadas com a fase de geração das rochas TTG.

Figura 3.87 - Diagrama de Concórdia U-Pb para amostra RF-65 
da Suíte Rio Maria. Fonte: Diagrama gerado no programa Isoplot 

4.15 (LUDWIG, 2012) para o projeto. 

3.4.6 Granodiorito Cumaru (A3γcu)

3.4.6.1 Aspectos gerais

O Granodiorito Cumaru caracterizado e assim deno-
minado por Macambira et al. (1986) é representado por 
pelo menos três corpos aproximadamente circulares com 
1 a 2 km de diâmetro, que afloram nas proximidades da 
cidade de Cumaru do Norte e na região do garimpo Maria 
Bonita. Estes autores descreveram como intrusivos nas 
rochas do Grupo Gradaús (aqui denominado Tucumã-
-Gradaús) com geração de metamorfismo de contato.
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Segundo Santos (1995), o stock do Cumaru exibe 
rochas com textura isotrópica e se alojou em condições 
tardi-tectônicas, enquanto que as formas sigmoidais 
dos stocks Maria Bonita indicam colocação sintectô-
nica. Santos et al. (1998) descreveram que a intrusão 
denominada Cumaru é representada por granodioritos 
cinza, mas também incorpora pequenos corpos forma-
dos tardiamente, de um monzogranito vermelho em sua 
porção noroeste. Segundo as descrições de Lafon et al. 
(1990) e Santos (1995) estas rochas são isotrópicas, sem 
orientação de seus minerais, exceto nas zonas de cisalha-
mento, com texturas idiomórficas e heterogranulares, 
localmente porfirítica, formadas por biotita, hornblenda, 
oligoclásio/andesina, quartzo e titanita, com uma massa 
tardia de quartzo e microclina que geralmente mostra 
crescimento gráfico.

Segundo Santos e Pena Filho (2000), baseados nos 
estudos de Santos (1995), o corpo granodiorítico de 
Cumaru mostra características cálcio-alcalina do tipo I 
relacionado a arcos vulcânicos, com fonte mantélica e 
curta residência crustal.

Lafon et al. (1990) apresentaram idades de 2543 ± 
53 Ma (Rb-Sr em rocha total) e de 2577 ± 27 Ma (Rb-Sr 
em minerais) para o corpo Cumaru, com baixas razões 
isotópicas iniciais (87Sr/86Sr=0,70311+34) indicando curto 
tempo de residência crustal ou influência de origem man-
télica. Posteriormente Lafon e Scheller (1994) dataram 
este corpo pelo método Pb-Pb em zircão que forneceu 
idade de 2817 ± 4 Ma (Tabela 3.10), e reinterpretaram 
a idade Rb-Sr como rejuvenescimento. Apesar da idade 
mais jovem para o Granodiorito Cumaru, estes autores 
o correlacionaram ao magmatismo granodiorítico Rio 
Maria, o que foi adotado no presente projeto.

Esta unidade possui mineralizações de Cu e Au (SAN-
TOS, 1995; DARDENNE; SCHOBBENHAUS, 2001) que são 
descritas no Capítulo 7 de Recursos Minerais desta Nota 
Explicativa.

3.4.6.2 Aspectos de campo e características 
mesoscópicas e petrográficas

O Granodiorito Cumaru é composto por três corpos 
na porção centro-oeste da área do projeto, alongados 
na direção N-S (~2 a 3,5 km de eixo maior), marcados 
por relevo arrasado. Apenas o corpo mais próximo da 
cidade de Cumaru do Norte está fora da Reserva Indí-
gena Kayapó.

Neste projeto, foi visitada a região da cava do depó-
sito de Cumaru (estação AD-75; Figura 3.88). Neste local 
ocorrem blocos soltos de rochas e os tipos observados 
e menos afetados pelas alterações hidrotermais corres-
pondem à hornblenda-biotita granodioritos leucocráti-
cos. As rochas desta unidade são intrusivas no Grupo 
Tucumã-Gradaús e na Suíte Rio Maria, e possuem texturas 

inequigranular a ligeiramente porfirítica, de granulação 
média a grossa e são geralmente isotrópicas, além disso, 
alguns tipos possuem veios hidrotermais (p. ex. potassi-
ficação e sulfetação).

De acordo com a síntese de Santos e Pena Filho 
(2000), baseada nos estudos de Santos (1995), o corpo 
granodiorítico de Cumaru se instalou em sítios trans-
tensionais da zona de cisalhamento dextral da Serra 
Ruim, de direção NNE, que apresenta terminação em 
“rabo-de-cavalo”.

Figura 3.88 - Aspectos de campo das rochas do Granodiorito 
Cumaru. (A e B) Hornblenda-biotita granodioritos. Estação AD-75. 
Fonte: Arquivo fotográfico da equipe do Projeto Novas Fronteiras 

Rio Maria (2021).

3.4.7 Complexo Santana do Araguaia (A3s)

No trabalho de Vasquez e Rosa-Costa (2008) foi 
criada a unidade litotectônica Associação Granito-
-gnáissico-migmatítica Arqueana/Paleoproterozoica, 
que engloba as rochas do Complexo Santana do Ara-
guaia. Neste complexo predominam monzogranitos, com 
subordinados granodioritos e tonalitos. Variam de biotita 
monzogranito a leucomonzogranito, por vezes com duas 

A

B
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micas. Os granodioritos e tonalitos também variam de 
leucocráticos a termos ricos em biotita e hornblenda. 
Estas rochas geralmente são inequigranulares, isotrópi-
cas, de granulação média e cor cinza, mas também há 
termos foliados e porfiroclásticos.

Também no estado do Pará, Corrêa e Macambira 
(2014) caracterizaram biotita metagranodiorito com 
foliação na direção E-W e hornblenda-biotita metato-
nalito com foliação na direção NW-SE, como rochas 
deste complexo.

Alves et al. (2010) identificaram três associações 
de rochas inseridas no Complexo Santana do Araguaia 
no nordeste do estado de Mato Grosso: (I) rochas milo-
níticas associadas a ortognaisses e metagranitoides; 
(II) granitoides foliados a isotrópicos; (III) granitoides 
gnaissificados e migmatizados. Ainda no Mato Grosso, 
Ribeiro e Alves (2017) descrevem que as rochas do com-
plexo consistem dominantemente de ortognaisses de 
composição granodiorítica a tonalítica e localmente 
gnaisses paraderivados, todos fortemente deformados 
e por vezes migmatizados. Ortognaisses de composição 
granítica também são observados.

3.4.7.1 Aspectos gerais

As rochas dessa unidade afloram na porção sudoeste 
do projeto, dentro dos limites cartográficos da Folha 
Rio Dezoito (SC.22-V-B-VI), e compõem dois corpos 
alongados na direção NW. Não foram obtidos dados 
geológicos para o Complexo Santana do Araguaia neste 
projeto, as áreas de ocorrência foram interpretadas de 
acordo com os dados do Projeto Rio Chiché (PASTANA; 
SILVA NETO, 1980), assim como os tipos de rochas que 
compõem este complexo. Na concepção do Projeto Rio 
Chiché, esta unidade correspondia ao Complexo Xingu 
(unidade basal), formado por granitos e granodioritos 
gnaissificados com estruturas migmatíticas e enclaves 
anfibolíticos. Os pontos descritos relacionados com os 
corpos mapeados correspondem à biotita granodiorito, 
biotita granito porfirítico, biotita-hornblenda granito e 
granito milonítico, leucocráticos e de granulação grossa.

Os dados litoquímicos de Alves et al. (2010) sugerem 
tratar-se de rochas cálcio-alcalinas de ambiente de arco 
magmático oceânico ou continental. Segundo Ribeiro e 
Alves (2017), existe predomínio de rochas de composição 
granítica, similares aos granitos tipo-I de arco magmático 
(assinatura cálcio-alcalina) e análogos à rochas intrusivas 
dos modernos arcos continentais.

Nos trabalhos de Alves et al. (2010) e Knust et al. 
(2010), um biotita-hornblenda gnaisse milonítico da 
associação I forneceu idade U-Pb em zircão (TIMS) de 
2828 ± 21 Ma, interpretada como idade mínima de cris-
talização do protólito ígneo. Duas amostras de gnaisses 
da associação I forneceram idades modelo TDM entre 2,89 

e 2,84 Ga, com valores positivos de ƐNd(t) entre 1,09 e 
1,83, indicativas de acreção juvenil neste período. Ribeiro 
e Alves (2017) dataram pelo método U-Pb SHIRIMP em 
zircão, uma amostra de gnaisse granodiorítico com idade 
de 2760 ± 81Ma, interpretada como idade de cristalização 
dos ortognaisses.

Os dados obtidos por Corrêa (2012) e Corrêa e 
Macambira (2014) são: (i) para o litotipo biotita meta-
granodiorito duas amostras forneceram idades de 3066 ± 
3 Ma e 2830 ± 13 Ma, que podem representar intrusões 
não sincrônicas deste litotipo; (ii) hornblenda-biotita 
metatonalito apresentou idade de 2852 ± 2 Ma; e (iii) 
granitoides arqueanos apresentaram idade modelo 
TDM de 3,14; 3,07 e 2,91 Ga com ƐNd(t) de -1,93; -0,88 
e 1,14 respectivamente, interpretados como magmas 
com contribuição crustal e contribuição juvenil de curta 
residência crustal.

O conjunto dos dados geocronológicos na literatura 
permite concluir que o Complexo Santana do Araguaia 
corresponde a uma unidade geológica com evolução 
dentro do Mesoarqueano.

3.5 GRANITOIDES POTÁSSICOS

3.5.1 Metagranito Rancho de Deus (A3γrd) 

3.5.1.1 Aspectos gerais

Esta unidade foi definida por Santos e Pena Filho 
(2000) para denominar um corpo granítico com forma 
elíptica e eixo maior na direção E-W, representado 
por sieno a monzogranitos de granulação média a 
grossa, leuco a hololeucocráticos de cor cinza a róseo-
-avermelhado, com idade atribuída ao paleoprotero-
zoico e correlacionado à Suíte Jamon. Almeida et al. 
(2008) através de estudos petrográficos, geoquímicos 
e estruturais, atestaram que o Granito Rancho de 
Deus possui similaridades com os granitos potássicos 
(Mata Surrão, Guarantã e Xinguara) que ocorrem no 
Domínio Rio Maria.

A unidade Metagranito Rancho de Deus ocorre na 
porção sudeste da Folha Marajoara (SB.22-Z-C-V) e está 
representada por dois corpos graníticos que se destacam 
na topografia da região, formando morros geralmente 
alinhados na direção NE-SW com altitudes até 440 m 
(DIAS, 2009). As rochas mostram-se deformadas e exibem 
foliação preferencial na direção E-W a WNW-ESSE com 
mergulhos suaves, variando para alto ângulo nas bordas 
dos corpos (ALMEIDA et al., 2008). Caracterizam-se pelo 
padrão radiométrico alto nas imagens gamaespectro-
métricas, distinguindo-os da unidade encaixante. Nas 
imagens magnetométricas destacam-se lineamentos 
magnéticos de direção NE-SW e subordinadamente N-S, 
que seccionam os plutões.
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Não foram descritos afloramentos desta unidade no 
projeto, os dados cartográficos foram obtidos através 
das informações contidas na Folha Marajoara (ALMEIDA 
et al., 2008) e nos trabalhos publicados por Dias (2009), 
Almeida et al. (2010) e Almeida, Dall’Agnol e Leite (2013). 

O Metagranito Rancho de Deus é representado por 
monzogranitos e subordinados metagranodioritos com 
incipiente foliação mineral; as texturas são principalmente 
porfirítica grossa com cristais de k-feldspato entre 5 a 30 
mm em matriz equigranular média, ou textura granular 
hipidiomórfica de granulação grossa. São compostos 
essencialmente por quartzo, microclina e plagioclásio, 
sendo que as fases máficas são biotita e anfibólio, tendo 
allanita, epidoto, titanita, zircão, apatita e minerais opa-
cos como as fases acessórias primárias (DIAS, 2009).

Com relação aos estudos litoquímicos (DIAS, 2009; 
ALMEIDA et al., 2010; ALMEIDA; DALL’AGNOL; LEITE, 2013), 
as rochas dessa unidade têm natureza metaluminosa a 
peraluminosa, afinidades com a série cálcio-alcalinas de 
alto K, com padrões de ETR moderadamente a fortemente 
fracionados [(La/Yb)n=28 a 59], e discretas a modera-
das anomalias negativas de Eu (Eu/Eu* entre 0,57-0,95). 
Apresentam enriquecimento em Ba e Sr e características 
geoquímicas semelhantes às rochas evoluídas da série 
sanukitoide.

Almeida, Dall’Agnol e Leite (2013) obtiveram uma 
idade de U-Pb em zircão, LA-ICP-MS de 2898 ± 61 Ma 

(MSWD=33), que foi interpretada como a idade de 
cristalização do Metagranito Rancho de Deus.

3.5.2 Metagranito Alto Rio Inajá (A3γar)

3.5.2.1 Aspectos gerais

Esta unidade foi proposta neste trabalho para deno-
minar três corpos intrusivos mapeados na porção noro-
este da Folha Rio Inajá (SC.22-X-A-IV) e sudoeste da 
Folha Serra dos Gradaús (SC.22-X-A-I), que apresentam 
formas elípticas, alongados na direção E-W, e com boas 
exposições sob a forma de matacões e lajeiros (Figura 
3.89A). A unidade é intrusiva no Complexo Arco Verde 
e se caracteriza por um relevo arrasado, com padrão de 
radiação gama baixa a intermediária no mapa de conta-
gem total, e nas imagens magnetométricas mostra um 
padrão de relevo magnético perturbado.

3.5.2.2 Aspectos de campo e características 
mesoscópicas e petrográficas

Ocorrem metagranodioritos com subordinados meta-
monzogranitos de coloração cinza-esbranquiçada a rosada, 
mesocráticos, foliados e porfiríticos, com pórfiros de k- felds-
pato de até 3 cm em matriz fanerítica média a grossa. A folia-
ção é ressaltada pela orientação dos cristais de feldspato, e 

Figura 3.89 - (A) Afloramento do Metagranito Alto Rio inajá. Estação SS-73; (B) Pórfiros de k-feldspato em matriz fanerítica média. Amostra 
JB-13; (C) Detalhe dos veios pegmatíticos. Estação JB-44; (D) Metagranodiorito porfirítico com textura granolepidoblástica. Amostra JB-43. 

LP, 2x. Qtz-Quartzo, Pl-Plagioclásio, Bt-Biotita. Fonte: Arquivo fotográfico da equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).
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são comuns a presença de veios pegmatíticos (Figura 3.89B 
e C). Petrograficamente são classificados como hornblenda-
-biotita metagranodioritos, biotita metagranodioritos e bio-
tita metamonzogranitos. A mineralogia principal consta de 
plagioclásio, microclina e quartzo, biotita e hornblenda como 
máficos e a fase acessória é apatita, titanita, muscovita, 
zircão e minerais opacos, além de clorita, sericita e epidoto 
como fases minerais secundárias (Figura 3.89D). Destacam-
-se fenocristais de microclina e plagioclásio, que contrastam 
com a matriz granular fina, construindo um padrão textural 
granolepidoblástico com moderada anisotropia estrutural. 
Os grãos de quartzo ocorrem como aglomerados policris-
talinos sacaroidais e suturados. Palhetas de biotita realçam 
a foliação milonítica e localmente mostram alteração para 
palhetas fibrosas de clorita.

3.5.2.3 Litoquímica

Foram analisadas quatro amostras representativas 
do quimismo desta unidade (Tabela 3.15) que apresen-
tam conteúdo de SiO2 variando entre 69,9 a 72,2% em 
peso. No diagrama de classificação química normativa 
de Streckeisen e Le Maitre (1979), distribuem-se nos 
campos dos monzogranitos e granodioritos (Figura 3.90A) 
e no diagrama ternário de análise normativa K-Na-Ca 
(O’CONNOR, 1965, campos de BARKER, 1979) as rochas 
estudadas são granitos e trondhjemitos (Figura 3.90B). 
Apresentam afinidade geoquímica com rochas subalca-
linas da série cálcio-alcalina de médio a alto-K (Figura 
3.90C) e são fracamente peraluminosas no diagrama de 
Shand (1943), com A/CNK entre 1,02 e 1,07 (Figura 3.90D).

Em termos de padrões de ETR (Figura 3.91A) as 
rochas são fortemente fracionadas [(La/Yb)n=44,77 a 
53,60], com a amostra JB-18 mostrando um fraciona-
mento dos ETR-pesados mais forte [(La/Yb)n=140,23], 
e anomalias de Eu ausentes ou levemente positivas (Eu/
Eu*=0,93 a 1,36). No diagrama de multielementos (Figura 
3.91B) as curvas mostram anomalias negativas de Nb, Ta, 
P, Y e enriquecimento em LILE (Rb, Ba, Pb).

Tabela 3.15- Análises químicas das rochas da unidade 
Metagranito Alto Rio Inajá.

Rocha Granodiorito Monzogranito Monzogranito Monzogranito

Amostra JB-13A JB-18 SS-71 SS-73

SiO2 (%) 69,90 71,70 72,20 72,10

Al2O3 15,50 14,50 14,80 14,90

Fe2O3 3,12 1,96 2,14 2,86

MgO 0,55 0,32 0,37 0,50

CaO 2,58 1,55 1,82 2,26

Na2O 4,59 3,97 4,61 3,88

K2O 2,70 3,93 3,26 3,77

TiO2 0,27 0,13 0,21 0,28

Rocha Granodiorito Monzogranito Monzogranito Monzogranito

Amostra JB-13A JB-18 SS-71 SS-73

P2O5 0,08 0,04 0,06 0,08

MnO 0,03 0,02 0,03 0,03

PF 0,57 0,43 0,29 0,34

TOTAL 100,06 98,74 99,90 101,23

Ni (ppm) 5,60 1,80 1,80 3

Cr 4 1 2 1

Co 3,20 2 2,50 3,60

V 26 15 17 22

Sc 0,80 0,50 0,70 0,50

Cu 5,60 4,30 7,30 9,60

Pb 8 7,70 10,70 7,60

Zn 39 21 28 30

Rb 26,20 54,10 61,60 50

Ba 1262 1295 543 1578

Sr 399,50 194 214,60 215

Ta 0,18 0,14 0,16 0,40

Nb 2,70 1,30 2,40 3,80

Hf 2,59 2,21 2,25 2,69

Zr 90,80 75,30 70,50 90,30

Th 2,50 1,40 2 1,80

U 0,40 0,30 0,40 0,30

Y 2,40 0,60 1,60 3

La 21,80 20,80 15,90 33,20

Ce 37,60 36,80 29 58,60

Pr 3,89 3,72 3,09 6,13

Nd 14,40 12,50 11,80 22,10

Sm 2,10 1,30 1,70 3,60

Eu 0,64 0,43 0,45 0,95

Gd 1,41 0,72 1,29 2,43

Tb 0,15 0,07 0,12 0,33

Dy 0,73 0,28 0,59 1,62

Ho 0,13 0,05 0,09 0,26

Er 0,38 0,19 0,20 0,57

Tm 0,05 0,05 0,04 0,08

Yb 0,30 0,10 0,20 0,50

Lu 0,05 0,05 0,05 0,05

ETRtotal 83,63 77,06 64,52 130,42

Eu/Eu* 1,14 1,36 0,93 0,98

(La/Yb)n 48,99 140,23 53,60 47,63

A/CNK 1,02 1,07 1,03 1,02

Na2O/K2O 1,70 1,01 1,41 0,97

K2O/Na2O 0,59 0,99 0,71 0,97

Sr/Y 166,46 323,33 134,13 71,67

Ba+Sr 1661,50 1489 757,60 1793

Tabela 3.15- Análises químicas das rochas da unidade 
Metagranito Alto Rio Inajá (continuação).
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3.5.2.4 Idade

Neste projeto foi datada uma amostra de biotita 
metamonzogranito (JB-13A) pelo método U-Pb em zircão 
por SHRIMP (Figura 3.92). Foram realizadas 15 análises 
pontuais (ANEXO 7), registrando 3 populações de zir-
cões, que forneceram idades de intercepto superior de 
3000 Ma, 2872 ± 5 Ma e 2744 ± 29 Ma. Os zircões mais 
antigos podem representar herança, o que é coerente 
com o ambiente de formação da rocha. A idade de 2872 

± 5 Ma é interpretada como a de cristalização da rocha. 
E a análise que resultou na idade mais nova, de 2744 ± 
29 Ma, mostra concentrações elevadas de urânio, o que 
pode indicar um enfraquecimento do retículo e abertura 
do sistema. A idade de 2744 ± 29 Ma é registrada pela 
primeira vez no DRM e são compatíveis com as obtidas 
para os granitoides neoarqueanos do Domínio Carajás, 
entre 2,76 e 2,73 Ga (por exemplo, BARROS; MACAMBIRA; 
BARBEY, 2001; AVELAR et al., 1999) e cujo significado 
ainda precisa de pesquisas adicionais.

Figura 3.90 - Diagramas mostrando a distribuição das amostras da unidade Metagranito Alto Rio Inajá. (A) Diagrama Q´ (100Qz/
(Qz+Or+Ab+An) vs ANOR (100An/(Or+An) (STRECKEISEN; LE MAITRE, 1979); (B) Triângulo normativo da composição do feldspato 

(O’CONNOR, 1965) com campos de Barker (1979); (C) Diagrama de Peccerillo e Taylor (1976); (D) Diagrama de Shand (1943) com a 
composição molar do Al2O3, CaO, Na2O e K2O. Fonte: Diagramas gerados no programa GCDkit versão 4.1 (JANOUŠEK; FARROW; 

ERBAN, 2006) para o projeto.

Figura 3.91 - Diagramas de ETR com valores normalizados ao condrito de Boynton (1984); (B) Diagramas de multielementos 
normalizados ao manto primitivo de McDonough e Sun (1995). Fonte: Diagramas gerados no programa GCDkit versão 4.1 (JANOUŠEK; 

FARROW; ERBAN, 2006) para o projeto.
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3.5.3 Metagranito Inajaporã (A3γin)

3.5.3.1 Aspectos gerais

Neste projeto é proposta a unidade Metagranito 
Inajaporã para individualizar um conjunto de corpos 
graníticos com formas geralmente elípticas e eixo maior 
na direção NW-SE que afloram preferencialmente na 
porção sul da área, dentro dos limites cartográficos 
das folhas São João Batista (SC.22-X-A-V) e Rio Inajá 
(SC.22-X-A-IV). Os corpos que compõem esta unidade 
são intrusivos no Complexo Arco Verde e apresentam 
concentrações elevadas nos radioelementos Th e U, e 
valores intermediários de K. Não mostram padrões de 
relevo, e nem feições magnéticas que os diferenciem 
nitidamente da unidade encaixante.

3.5.3.2 Aspectos de campo e características 
mesoscópicas e petrográficas

Os granitoides dessa unidade ocorrem como mata-
cões e extensos lajedos, apresentam coloração averme-
lhada e acinzentada, textura equigranular fina a média, 
leucocráticos, isotrópicos ou com incipiente foliação em 
geral na direção NW-SE (Figura 3.93A a D). Localmente 
se observa a presença de níveis com concentrações de 
minerais máficos e/ou enclaves máficos (Figura 3.93E). 
Petrograficamente foram classificados como metassie-
nogranitos e metamonzogranitos com subordinados 
metagranodioritos, tendo como associação mineralógica 
essencial plagioclásio, quartzo e microclina (Figura 3.93F) 
e biotita cloritizada como fase máfica.  As fases acessórias 

constam de epidoto, titanita e minerais opacos. De modo 
geral, os cristais são subédricos a anédricos, organizados 
segundo um padrão textural granoblástico a granolepi-
doblástico, com foliação protomilonítica.

3.5.4 Suíte Guarantã (A3γgt)

A Suíte Guarantã (DIAS, 2009; ALMEIDA et al., 2010) 
foi proposta para agrupar três corpos localizados na 
região de Pau D’Arco, denominados respectivamente 
de Granito Guarantã, Granodiorito Azulona e Granodio-
rito Trairão. O Granodiorito Grotão (GUIMARÃES, 2009) 
apresenta similaridades geoquímicas com as rochas da 
Suíte Guarantã e por este motivo foi incorporado a esta 
unidade (ALMEIDA et al., 2010; ALMEIDA; DALL’AGNOL; 
LEITE, 2013; ALMEIDA; DALL’AGNOL; ROCHA, 2017). Os 
plutões desta suíte em geral são elípticos e alongados 
nas direções E-W e WNW-ESE ou subcirculares, mos-
tram relevo arrasado e aplainado, com morros isolados 
com altitudes em torno de 200 metros. Nas imagens da 
gamaspectrometria exibem valores moderados a baixos 
de radiação gama, e nas imagens magnetométricas não 
exibem padrões de relevo que os diferenciem da unidade 
encaixante (Figura 3.94).

Os corpos da Suíte Guarantã apresentam similari-
dades petrográficas e geoquímicas e estão representa-
dos por granodioritos e monzogranitos, leucocráticos, 
porfiríticos com foliação incipiente a fortemente defor-
mados nas proximidades de zonas de cisalhamento 
(DIAS, 2009). 

Neste trabalho não foram obtidos dados de campo 
para esta suíte. A cartografia desta unidade foi funda-
mentada no mapeamento geológico da Folha Marajoara 
(ALMEIDA et al., 2008) e por diversos trabalhos publi-
cados (ALTHOFF; BARBEY; BOULLIER, 2000; DIAS, 2009; 
GUIMARÃES, 2009; ALMEIDA et al., 2010; ALMEIDA; 
DALL’AGNOL; LEITE, 2013; ALMEIDA; DALL’AGNOL; 
ROCHA, 2017), que subsidiados por imagens gamaes-
pectrométricas permitiram uma melhor definição dos 
limites cartográficos. 

Estudos litoquímicos da Suíte Guarantã (DIAS, 2009; 
GUIMARÃES, 2009; ALMEIDA et al., 2010; ALMEIDA; 
DALL’AGNOL; LEITE, 2013) caracterizam estas rochas 
como metaluminosas a peraluminosas, com afinida-
des geoquímicas cálcio-alcalinas transicionando entre 
o médio a alto-K, com valores elevados de Al2O3, Na2O, 
Ba e Sr quando comparados com os outros grupos de 
granitoides arqueanos, e empobrecidos em Fe2O3, MgO 
e Rb. Em termos de padrões dos elementos terras raras 
(ETR) mostram três padrões de fracionamento, sendo 
o padrão dominante com enriquecimento de ETR-leves 
e moderado a forte fracionamento [(La/Yb)n=16-47]. A 
anomalia de Eu nos três grupos é ausente ou discreta 
(razões Eu/Eu* médias entre 0,70 e 1,10).

Figura 3.92 - Diagrama concórdia U-Pb da amostra JB-13A 
(biotita metamonzogranito) analisada pelo método U-Pb SHRIMP 

em zircão. Fonte: Diagrama gerado no programa Isoplot 4.15 
(LUDWIG, 2012) para o projeto.
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Figura 3.93 - (A) Afloramento sob a forma de extenso lajedo do Metagranito Inajaporã. Estação JB-85; (B) Afloramento sob 
a forma de grandes matacões. Estação DP-58; (C) Metassienogranito equigranular de granulação média. Amostra DP-42; (D) 

Leucomonzogranito de granulação fina com incipiente foliação. Amostra DP-101; (E) Enclave máfico com forma elíptica. Estação JB-85; 
(F) Metaleucomonzogranito com textura granoblástica a granolepidoblástica. Amostra JB-85A. LP,2x. Qtz-Quartzo, Pl-Plagioclásio, Kfs- 

K-feldspato, Bt-Biotita, Chl-Clorita. Fonte: Arquivo fotográfico da equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).

Figura 3.94 - Localização dos corpos da Suíte Guarantã. (A) Imagem da composição ternária RGB (K, eTh, eU); (B) Recorte do mapa 
geológico sobre imagem SRTM destacando os corpos da suíte. Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).
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3.5.4.1 Metagranito Guarantã

3.5.4.1.1 Aspectos gerais

O Granito Guarantã foi proposto por Althoff, Dall’Agnol 
e Souza (1991) para designar rochas monzograníticas defor-
madas que ocorrem na região a sul da Vila Marajoara. Des-
tacam que os contatos do Granito Guarantã são marcados 
por extensas zonas de cisalhamento de direção E-W, e que 
as rochas possuem diferentes graus de deformação com 
tipos relativamente isotrópicos a ultramiloníticos. É intrusivo 
nas rochas do Complexo Arco Verde, mas nenhum efeito 
térmico é observado próximo ao contato (ALTHOFF; BARBEY; 
BOULLIER, 2000). Exibe uma foliação subvertical penetrativa 
de direção WNW-ESE associada a uma lineação de estira-
mento sub-horizontal (ALTHOFF; BARBEY; BOULLIER, 2000; 
DIAS, 2009). Veios de quartzo, epidoto + clorita, bem como 
diques de composição máfica, de direção NNW-SSE a N-S, 
ocorrem seccionando a porção norte do corpo granítico 
(ALTHOFF; BARBEY; BOULLIER, 2000; DIAS, 2009).

É representado dominantemente por biotita-leuco-
granodioritos e biotita-leucomonzogranitos, porfiríticos e 
subordinadamente equigranulares (DIAS, 2009; ALMEIDA 
et al., 2010). Essas rochas têm coloração rosada com tons 
cinza, granulação grossa, isotrópicos a fortemente folia-
dos. São compostos por quartzo, plagioclásio, microclina, 
biotita cloritizada e epidoto magmático, com fenocristais 
de k-feldspato de 5 a 20 mm de diâmetro, imersos em 
matriz equigranular de granulação média. Na mineralogia 
acessória são identificados titanita, apatita, opacos e 
allanita (DIAS, 2009).

Althoff et al., 1998 dataram uma amostra do plúton 
principal do Metagranito Guarantã e obtiveram idade de 
2871 ± 7 Ma (Pb-Pb em zircão) que correlacionaram ao 
corpo granítico Mata Surrão. Contudo, as evidências geo-
lógicas e geoquímicas apresentadas por Almeida, Dall’Agnol 
e Leite (2013) sugerem que este corpo datado tem mais 
afinidades com o Metagranito Guarantã. Althoff, Barbey e 
Boullier (2000) obtiveram uma idade de 2930 Ma para uma 
amostra localizada na PA-150, em direção à Floresta do Ara-
guaia, e atribuíram esta idade à cristalização do Metagranito 
Guarantã. Almeida et al. (2013) obtiveram pelos métodos de 
evaporação em Pb em zircão e U-Pb em zircão LA-ICP-MS 
idades de 2864 ± 8 Ma e 2870 ± 16 Ma respectivamente, 
para um plúton granítico localizado a sul da localidade de 
Pau D’Arco. Deste modo, Dias (2009) sugere que o corpo 
com idade de 2,93 Ga (ALTHOFF; BARBEY; BOULLIER, 2000) 
deva ser desvinculado desta unidade.

3.5.4.2 Metagranodiorito Rio Azulona 

3.5.4.2.1 Aspectos gerais

Dias (2009) designou de Granodiorito Azulona o 
plúton granítico localizado na porção centro-oeste da 

Folha Marajoara (ALMEIDA et al., 2008). É representado 
por um corpo subcircular com 352 km2 de área e eixo 
maior na direção WNW-ESSE. Apresenta contato brusco 
com a unidade Arco Verde, e na porção sul, o contato 
com a Suíte Rio Maria é controlado por uma zona de 
cisalhamento com direção WNW-ESSE. Esta unidade é 
seccionada por diques de diabásio de direções NW-SE, 
N-S e NE-SW, e é por vezes cortada por veios leucogra-
níticos de granulação grossa a pegmatoides.  Enclaves 
angulosos a ligeiramente arredondados do Metatona-
lito Arco Verde são comuns no Granodiorito Azulona, 
preferencialmente próximo aos contatos entre ambos.

Nos estudos realizados por Dias (2009) o corpo Azu-
lona é descrito como sendo constituído dominantemente 
por granodioritos com monzogranitos subordinados, 
hololeucocráticos, coloração rosada, maciços ou com 
incipiente foliação. É composto por quartzo, plagioclásio, 
microclina e com conteúdo de minerais máficos em torno 
de 5,1%. Apresenta valores intermediários a elevados de 
radiação gama (Figura 3.94A), principalmente no canal 
do potássio, mas não apresenta feições magnéticas que 
se destaque das rochas circundantes.

3.5.4.3 Metagranodiorito Trairão 

3.5.4.3.1 Aspectos gerais

O Granodiorito Trairão foi definido por Dias (2009) para 
denominar o corpo granítico exposto na porção noroeste 
da Folha Marajoara, sendo intrusivo no Complexo Arco 
Verde e com contato tectônico, a nordeste, com o granito 
Bannach. Apresenta forma elíptica com eixo maior na dire-
ção NNW e área de aproximadamente 160 km2, e padrão 
de radiação gama baixo a moderado, que o diferencia 
das unidades contíguas (Figura 3.94). É composto por 
granodioritos e monzogranitos com conteúdo de minerais 
máficos em torno de 9%, apresenta ainda uma estrutura 
de fluxo magmático marcada pelo alinhamento de cristais 
de feldspato potássico de tamanho centimétrico.

Almeida, Dall’Agnol e Leite (2013) dataram pelo 
método U-Pb em zircão, LA-ICP-MS uma amostra do Meta-
granodiorito Trairão e obtiveram idade de 2869 ± 12 Ma, 
considerada como idade de cristalização desta unidade.

3.5.4.4 Metagranodiorito Grotão

3.5.4.4.1 Aspectos gerais

Esta unidade foi individualizada por Guimarães (2009) 
para caracterizar pequenos stocks graníticos de aspecto 
homogêneo e com uma foliação NE-SW, que ocorrem na 
porção sudoeste da cidade de Rio Maria. São seccionados 
por veios de leucogranitos com epidoto, além de encla-
ves tonalíticos e trondhjemíticos.  Petrograficamente 
são classificados como granodioritos leucocráticos com 
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conteúdo de minerais máficos (biotita e epidoto) em 
torno de 6,8%. A assembleia mineral principal é composta 
por plagioclásio, quartzo e k-feldspato, e como minerais 
acessórios têm-se titanita, minerais opacos e zircão. A 
textura é granular hipidiomórfica fina com graus de 
deformação variáveis.

Nas imagens radiométricas apresenta valores intermedi-
ários de radiação gama, no entanto, os padrões de relevo e 
das respostas magnetométricas não mostram características 
que o diferencie das unidades encaixantes (Figura 3.94).

Neste trabalho, as observações para esta unidade são 
pontuais e restritas aos dois afloramentos, que ocorrem sob 
a forma de lajedos e matacões. Os exemplares observados 
foram classificados como metagranodioritos, contendo 
enclaves de rochas tonalíticas e cortados por veios leuco-
graníticos (Figura 3.95A). Ao microscópico a rocha é formada 
essencialmente por quartzo, plagioclásio e microclina, tendo 
biotita como mineral máfico, os minerais acessórios são 
zircão, apatita e minerais opacos (Figura 3.95B).

3.5.5 Suíte Xinguara

A Suíte Xinguara foi proposta neste trabalho para 
agrupar os leucogranitos potássicos mesoarqueanos 
(~2,87 a 2,86 Ga) com similaridades petrográficas e geo-
químicas representados pelos metagranitos Xinguara e 
Mata Surrão, além de outros corpos graníticos distribu-
ídos na região do Domínio Rio Maria. De acordo com 
Almeida, Dall’Agnol e Leite (2013) esses leucogranitos 
são constituídos predominantemente por biotita-mon-
zogranitos com altos teores de SiO2, K2O e Rb, e enrique-
cidos em elementos terras raras leves, com moderada a 
acentuada anomalia negativa de Európio.

A distribuição geográfica da Suíte Xinguara é bastante 
ampla, e as informações geológicas (NEVES; VALE, 1999; 
VASQUEZ; SOUSA; CARVALHO, 2008; ALMEIDA et al., 
2020) integradas às interpretações de imagens aeroge-
ofísicas, feições de relevo, características petrográficas e 
geoquímicas possibilitaram correlacionar diversos corpos 
batolíticos e stocks graníticos que ocorrem no Domínio 
Rio Maria a esta suíte.

A unidade se caracteriza por apresentar teores 
elevados de K, eTh e moderados a elevados de eU em 
imagens gamaespectrométricas (Figura 5.4, Capítulo de 
Geofísica). No entanto, as assinaturas magnetométricas 
não mostram um padrão que auxilie na delimitação dos 
corpos. Morfologicamente, destaca-se por um conjunto 
de serras com altitudes médias entre 400 e 500 metros, 
intenso fraturamento em várias direções e topos agudos 
ou arredondados que a distingue das unidades circun-
dantes (NEVES; VALE, 1999).

3.5.5.1 Metagranito Mata Surrão

3.5.5.1.1 Aspectos gerais

A denominação de Granito Mata Surrão foi proposta 
por Duarte et al. (1991) para designar um stock mon-
zogranítico localizado a aproximadamente 18 Km da 
Vila Marajoara. Baseados em estudos geocronológicos 
Althoff, Barbey e Boullier (2000), Rolando e Macambira 
(2003) correlacionaram outros corpos graníticos que 
afloram a oeste da cidade de Redenção ao Granito Mata 
Surrão, ampliando sua área de ocorrência.

Os plútons desta unidade são intrusivos no Complexo 
Arco Verde e exibem xenólitos da encaixante e enclaves 
dioríticos a quartzo-dioríticos. As rochas mostram uma 
deformação incipiente, mas localmente exibem uma 
foliação mais pronunciada nas bordas do corpo, por 
vezes, apresentam acamamento ígneo e são cortados 
por veios leucograníticos e pegmatíticos (DUARTE, 1992).

Predominam leucomonzogranitos com variações 
locais para granodioritos, de textura equigranular grossa 
a média, coloração creme esbranquiçado e róseo claro. A 

Figura 3.95 - (A) Afloramento do Metagranodiorito Grotão cortado 
por veios de leucogranitos. Estação CR-81; (B) Aspecto textural do 

Metagranodiorito Grotão. Amostra CR-81A. LP, 2x. Qtz-Quartzo, Pl-
Plagioclásio, Mic-Microclina, Bt-Biotita. Fonte: Arquivo fotográfico 

da equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).
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assembleia mineral é composta por quartzo, k-feldspato 
e plagioclásio, tendo a biotita como mineral máfico prin-
cipal (DUARTE, 1992; ALMEIDA et al., 2008).

Os dados geocronológicos disponíveis na literatura 
para o Metagranito Mata Surrão mostram idades entre 
2871 ± 7 a 2881 ± 2 Ma pelos métodos de evaporação em 
Pb e Pb-Pb em rocha total (LAFON; RODRIGUES; DUARTE, 
1994; ALTHOFF et al., 1998; ROLANDO; MACAMBIRA, 
2003; ALMEIDA et al., 2008; Tabela 3.10).

3.5.5.1.2 Aspectos de campo e características 
mesoscópicas e petrográficas

Neste projeto seis afloramentos da unidade Meta-
granito Mata Surrão foram visitados e localizam-se 
na região da Folha Serra dos Gradaús (SC.22-X-A-I). 
Macroscopicamente, são rochas leucocráticas de granu-
lação média a grossa, isotrópicos a levemente foliados 
(Figura 3.96A), localmente porfiríticas e por vezes sec-
cionadas por veios pegmatíticos. Na petrografia foram 

descritos biotita leucomonzogranitos e subordinados 
biotita leucogranodioritos, exibindo textura granular 
média a grossa e localmente porfirítica. São compostos 
por microclina, plagioclásio, quartzo e biotita, e como 
fases acessórias ocorrem muscovita, minerais opacos, 
epidoto e zircão, tendo sericita e clorita como minerais 
secundários (Figura 3.96B).

3.5.5.2 Metagranito Xinguara

3.5.5.2.1 Aspectos gerais

Inicialmente esta unidade foi identificada por 
DOCEGEO (1988) e correlacionada aos granitos ano-
rogênicos paleoproterozoicos. Souza et al. (1990) 
identificaram o granito Xinguara próximo a região 
de Identidade, e com base nas relações de campo e 
dados geocronológicos Rb-Sr (2528 ± 35 - MACAMBIRA 
et al., 1990 apud SOUZA et al., 1990), posicionaram 
esta unidade no Arqueano e a correlacionaram ao 
Granito Mata Surrão.

Leite (1995) estudou as características geológicas, 
petrográficas e geoquímicas do Granito Xinguara na sua 
área-tipo, localizada próximo a cidade Xinguara. Trata-
-se de um corpo de dimensões batolíticas, alongado na 
direção E-W a WNW-ESSE, com aproximadamente 30 
km no eixo maior. A unidade mantém contato intrusivo 
com a Formação Lagoa Seca, Complexo Caracol e Grano-
diorito Rio Maria, e é contemporâneo ao Trondhjemito 
Água Fria. Apresenta foliação incipiente, tendendo a 
ser mais penetrativa nas bordas do corpo, próximo 
aos contatos com as rochas encaixantes. Esta folia-
ção é marcada por estruturas de fluxo, bandamento 
magmático e xistosidade, mostra direção preferencial 
E-W a WNW-ESSE com mergulhos suaves entre 10° a 
20°, a mergulhos de alto ângulo e verticais nas bordas 
do plúton. Destaca-se, ainda, uma grande incidência 
de enclaves de composição tonalítica-trondhjemítica, 
granodiorítica, quartzo diorítica, quartzo monzodiorí-
tica e de metabásicas, correlacionadas com as rochas 
do Complexo Caracol, Granodiorito Rio Maria e aos 
greenstones belts (LEITE, 2001).

Nesta unidade foram reconhecidas três variedades 
petrográficas: leucomonzogranitos (variedade mais abun-
dante), granitos pegmatoides e leucosienogranitos (LEITE, 
1995; LEITE; DALL’AGNOL; ALTHOFF, 1999; LEITE, 2001). 
O termo Monzogranito Xinguara foi adotado por Neves 
e Vale (1999) para destacar o termo petrográfico mais 
abundante.

Os dados geocronológicos para esta unidade foram 
obtidos por Leite (2001) que datou duas amostras 
de leucomonzogranitos pelo método de evaporação 
Pb-Pb em zircão, obtendo uma idade média de 2865 ± 1 
Ma, considerada como idade de cristalização do corpo. 

Figura 3.96 - (A) Aspectos mesoscópicos do Metagranito Mata 
Surrão. Amostra SS-80; (B) Arranjo granular hipidiomórfico com 

cristais de biotita ocupando os interstícios entre os cristais. 
Amostra SS-79. LP. 2x. Qtz-Quartzo, Pl-Plagioclásio, Mic-

Microclina, Bt-Biotita. Fonte: Arquivo fotográfico da equipe do 
Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).
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Alguns zircões forneceram uma idade mais antiga 
de 2928 ± 2 Ma, e foi interpretada como produzida 
por zircões herdados, cuja fonte seriam as rochas do 
Complexo Caracol. Apresenta idade TDM de 2,88 Ga e 
valor de ƐNd positivo de +1.6, indicando fonte juvenil 
para o magma gerador destes corpos.

3.5.5.2.2 Aspectos de campo e características 
mesoscópicas e petrográficas

Neste projeto alguns afloramentos da Suíte Xinguara, 
correlacionáveis ao Metagranito Xinguara foram descritos 
nas porções central e sul da área, mais precisamente nas 

folhas Rio Arraias (SC.22-Z-C-IV), Serra dos Gradaús (SC.22-X-
-A-I), Rio Inajá (SC.22-X-A-IV) e São João Batista (SC.22-X-A-V).

Foram descritos metamonzogranitos a metassieno-
granitos com metagranodioritos subordinados, coloração 
rosada a acinzentada, hololeucocráticos, isotrópicos 
a foliados, granulação média, localmente porfiríticos 
e com veios pegmatíticos associados (Figura 3.97A, B 
e C). Petrograficamente exibem textura granular hipi-
diomórfica e subordinadamente termos protomiloní-
ticos. A assembleia mineral é composta de microclina, 
plagioclásio, quartzo, biotita e tendo como acessórios 
minerais opacos, muscovita, titanita, apatita, allanita, 
clorita, epidoto e zircão (Figura 3.97D).

Figura 3.97 - Aspectos de campo e microscópico da Suíte Xinguara que ocorre na porção sul da área do projeto. (A) Afloramento sob a 
forma de grandes blocos abaulados. Estação JB-84; (B) Enclave anguloso de rocha máfica. Estação JB-83; (C) Monzogranito de coloração 
rosa, isotrópica e granulação média. Amostra JB-110; (D) Textura granular hipidiomórfica, localmente porfirítica. Amostra UP-56. LP. 2x. 

Qtz-Quartzo, Pl-Plagioclásio, Mic-Microclina, Bt-Biotita, Ser-Sericita. Fonte: Arquivo fotográfico da equipe do  
Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).

3.5.5.3 Litoquímica

Foram analisadas 08 amostras na área de ocorrência 
da Suíte Xinguara, na porção mais ao sul do DRM (Tabela 
3.16). Das amostras selecionadas, seis delas têm caracte-
rísticas químicas de rochas pertencentes ao Metagranito 
Xinguara e duas à Suíte Guarantã. 

Análises químicas representativas mostram que o 
conteúdo de SiO2 dos monzogranitos varia de 71,9 a 
75,2% em peso e no diagrama de classificação química 
de Debon e LeFort (1983) distribuem-se exclusivamente 
no campo dos monzogranitos (Figura 3.98A). No dia-
grama ternário de análise normativa K-Na-Ca (O’CONNOR, 
1965, campos de BARKER, 1979) as rochas estudadas são 

granitos (Figura 3.98B), mostram afinidade geoquímica 
com rochas subalcalinas da série cálcio-alcalina de alto-K 
(Figura 3.98C) e são fracamente peraluminosas, como 
observado no diagrama de Shand (1943), com A/CNK 
entre 1,02 e 1,05 (Figura 3.98D). Os granodioritos são 
rochas de médio a alto K (Figuras 3.98C) e fracamente 
metaluminosas.

Os granodioritos (Tabela 3.16) que ocupam o campo 
das rochas cálcio-alcalinas no diagrama de Sylvester 
(1989) (Figura 3.99A) são rochas com alto Ba-Sr (Figura 
3.99B) com comportamento químico similar aos da Suíte 
Guarantã, e caem no campo dos granitoides não fracio-
nados no diagrama de Whalen, Currie e Chappell (1987) 
(Figura 3.99D). No diagrama ternário da Figura 3.99E são 
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classificados como TTG enriquecidos e no diagrama da 
Figura 3.99F têm composição entre granitos híbridos e 
TTG, confirmando que os granodioritos de alto Ba-Sr do 
Domínio Rio Maria mostram grande similaridade com 
os granitos de alto Ca ou TTG transicionais do cráton de 
Yilgarn (ALMEIDA; DALL’AGNOL; LEITE, 2013). Monzogra-
nitos caem no campo dos granitos cálcio-alcalinos mais 
evoluídos (Figura 3.99A), e são similares aos granitos 
Xinguara, Mata Surrão e granitos de alto-K do Complexo 
Santana do Araguaia, porém mais enriquecidos em Ba e 
Rb (Figura 3.99B). No diagrama ternário da Figura 3.99C, 
“seguem” o vetor de granitos normais a diferenciados, 
fracionados no diagrama binário de Whalen, Currie e 
Chappell (1987) e nos diagramas de composição das 
fontes (Figura 3.99E e F) são classificados como granitos 
híbridos ou biotita granitos. Os granitos de alto K aqui 
descritos são comparáveis aos das unidades Mata Surrão 
e Xinguara e aos biotita granitos do cráton de Dharwar e 
aos granitos de baixo Ca do cráton de Yilgarn (ALMEIDA; 
DALL’AGNOL; LEITE, 2013).

Em termos de padrões de ETR os granodioritos 
são fortemente fracionados [(La/Yb)n=45,19 e 34,31], 
com discreta anomalia negativa de Eu (Eu/Eu*=0,89 e 
0,94) (Figura 3.100E). No diagrama de multielementos 
(Figura 3.100B) se destacam as anomalias negativas de 
Nb-Ta, Th, P e Ti, fraca depleção em Zr-Hf e ETR com 

leve enriquecimento em Rb, Sr, U e Ba. Os granitos têm 
maior conteúdo em ETR-total do que os granodioritos, 
com moderado a forte fracionamento [(La/Yb)n=23,54 
a 30,39, com exceção da amostra JB-81, que apresenta 
baixo fracionamento =4,45 e anomalias negativas de Eu 
mais acentuadas (Eu/Eu*=0,16 a 0,47) (Figura 3.100C). 
No diagrama de multielementos (Figura 3.100D), os gra-
nitos mostram maior enriquecimento (em relação aos 
granodioritos) em LILE (Rb, Ba, Th, Pb) e HFSE (Zr-Hf e 
Y), com destaque para as anomalias negativas de Nb-Ta, 
Sr, P e Ti. Nos diagramas da Figura 3.100E e F, as curvas 
médias dos granitos e granodioritos aqui estudados são 
comparadas com as médias dos granitos Mata Surrão, 
Xinguara e granitos e granodioritos da Suíte Guarantã.

Na Figura 3.101A os valores dos elementos maio-
res, K2O vs Na2O, permite a comparação dos granitos 
e granodioritos estudados com as unidades Xinguara, 
Mata Surrão e Guarantã (campos de FEIO et al., 2012) e 
com os granitos neoarqueanos do cráton de Dharwar. 
Na Figura 3.101B as razões Sr/Y vs (La/Yb)n confirmam 
a semelhança química destacada na Figura 3.101A.  No 
diagrama ternário de Laurent et al. (2014) (Figura 3.101C) 
os granodioritos derivam de fontes máficas de alto e 
baixo-K, similares aos da Suíte Guarantã, enquanto os 
granitos cristalizaram de magmas com fonte tonalítica 
similar àquelas dos granitos Xinguara e Mata Surrão.

Tabela 3.16 - Análises químicas das rochas da Suíte Xinguara.

Rocha Monzogranito Monzogranito Monzogranito Monzogranito Monzogranito Monzogranito Granodiorito Granodiorito

Amostra GA-41 GA-42 UP-56 JB-81 JB-83 JB-110 AD-95 JB-59

SiO2 (%) 73,60 72,50 72,60 74,50 75,20 71,90 69,60 68,50

Al2O3 13,60 13,70 14,30 13,20 13,60 14,10 15,40 15,10

Fe2O3 2,09 2,16 1,89 1,94 1,58 2,74 3,56 3,00

MgO 0,23 0,27 0,23 0,14 0,14 0,33 0,88 0,82

CaO 1,16 1,11 1,28 0,75 0,99 1,37 3,07 2,27

Na2O 3,58 3,55 3,71 3,99 3,67 3,85 4,35 4,76

K2O 4,76 4,86 5,21 4,55 4,98 4,44 2,61 3,93

TiO2 0,18 0,19 0,16 0,09 0,10 0,18 0,34 0,21

P2O5 0,04 0,04 0,04 0,01 0,02 0,04 0,11 0,11

MnO 0,04 0,06 0,04 0,06 0,04 0,05 0,06 0,06

PF 0,49 0,56 0,41 0,58 0,16 0,35 0,70 0,29

TOTAL 99,90 99,14 99,98 99,84 100,57 99,47 100,79 99,17

Ni (ppm) 5,30 4,90 5,40 3,90 4,80 6,80 3,70 5,80

Cr 6 5 6 5 5 6 3 8

Co 1,80 2,10 1,60 1,10 1,10 2,50 5,60 5,30

V 14 14 15 7 8 16 40 41

Sc 1,50 1,50 1,50 2,90 1,60 1,90 2 1,70

Cu 6,50 6,10 6,40 5,30 6,40 4,90 9,80 29,30

Pb 15,20 15 12,90 23 20,70 15,10 9,90 15,20

Zn 37 43 36 44 36 45 57 48
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Tabela 3.16 - Análises químicas das rochas da Suíte Xinguara (continuação).

Rocha Monzogranito Monzogranito Monzogranito Monzogranito Monzogranito Monzogranito Granodiorito Granodiorito

Amostra GA-41 GA-42 UP-56 JB-81 JB-83 JB-110 AD-95 JB-59

Ba 861 940 888 111 324 666 659 844

Sr 60,10 64,80 89,80 30,90 65,10 124,20 280,10 771

Ta 0,56 0,60 0,55 0,57 0,57 0,52 0,39 0,48

Nb 10,10 10,30 8,20 16,20 9,90 9,80 5,00 6,30

Hf 4,05 4,12 3,46 3,28 3,51 5,05 2,36 2,15

Zr 122,70 129,90 109,70 66,30 87,30 160,30 82,60 61,10

Th 10,80 13 1,30 7,20 2,40 2,70 3,60 1,80

U 1,60 1,90 6 20,80 8,20 11,90 0,60 4,20

Y 10,30 10,40 6,90 10,40 16,90 12,80 4,50 7,50

La 52,50 64,10 46,60 18,60 35,60 64,80 31,50 28,70

Ce 96,60 112,40 87,40 34,60 66,30 108,90 53,10 42,50

Pr 9,84 11,68 8,73 4,06 7,03 11,42 5,71 4,47

Nd 32,10 38,10 28,30 15,70 24,20 37,20 20,90 14,50

Sm 5,20 5,90 4,10 4,10 4,30 5,20 2,90 2

Eu 0,50 0,62 0,52 0,24 0,32 0,56 0,72 0,55

Gd 3,90 4,74 2,77 4,85 3,46 3,85 2,13 1,60

Tb 0,58 0,73 0,42 0,83 0,48 0,51 0,29 0,21

Dy 3,24 3,68 2,08 5,16 2,64 3,11 1,39 1,15

Ho 0,57 0,70 0,41 1,04 0,45 0,52 0,26 0,24

Er 1,80 2 1,06 3,04 1,33 1,58 0,67 0,67

Tm 0,22 0,30 0,17 0,42 0,17 0,25 0,07 0,08

Yb 1,60 1,70 1,10 3,00 1,10 1,70 0,50 0,60

Lu 0,23 0,27 0,17 0,44 0,17 0,25 0,07 0,11

ETRtotal 208,88 246,92 183,83 96,08 147,55 239,85 120,21 97,38

Eu/Eu* 0,34 0,36 0,47 0,16 0,25 0,38 0,89 0,94

(La/Yb)n 23,54 27,05 30,39 4,45 23,21 27,34 45,19 34,31

A/CNK 1,03 1,05 1,02 1,03 1,03 1,04 0,99 0,93

K2O/Na2O 1,33 1,37 1,40 1,14 1,36 1,15 0,60 0,83

Sr/Y 5,83 6,23 13,01 2,97 3,85 9,70 62,24 102,80

Ba+Sr 921,10 1004,80 977,80 141,90 389,10 790,20 939,10 1615

3.6 COBERTURAS SEDIMENTARES

3.6.1 Formação Mururé (PP12mu)

3.6.1.1 Aspectos gerais

As rochas desta unidade foram denominadas de 
Sequência Mururé por Vasquez e Rosa-Costa (2008), 
anteriormente denominadas como Grupo Rio Fresco 
por Neves e Vale (1999) e Formação Gorotire por Cunha 
et al. (1981). Segundo Vasquez e Rosa-Costa (2008 e 
demais referências), a individualização desta sequência 
deve-se principalmente por: (a) apresentarem trend 
estrutural NW-SE que contrasta com o trend E-W do 

Grupo Serra do Inajá do Domínio Rio Maria a leste; (b) 
predomínio de rochas metapsamíticas e metapelíticas, 
e a quase inexistência de rochas metacalcárias e meta-
ígneas nesta sequência contrasta com os litotipos da 
Sequência Fazenda Santa Fé. Estes autores descreveram 
esta unidade composta principalmente por quartzi-
tos, meta-arenitos, meta-arcóseos, metagrauvacas, 
metassiltitos, biotita xisto quartzo-feldspáticos, filitos 
e ardósias com metamorfismo na fácies xisto verde. 
Também foram caracterizados hornfels em rochas 
quartzo-feldspáticas, pelíticas, e metamáficas, com 
paragêneses sílico-aluminosas (cordierita, andaluzita 
e sillimanita), que indicam metamorfismo de contato 
que alcançou a isógrada da sillimanita.
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Figura 3.98 - Diagramas mostrando a distribuição das amostras de monzogranitos e granodioritos. (A) Diagrama de classificação 
química P-Q de Debon e LeFort (1983); (B) Triângulo normativo da composição do feldspato (O’CONNOR, 1965) com campos de 

BARKER, 1979); (C) Diagrama de Peccerillo e Taylor (1976); (D) diagrama de Shand (1943) com a composição molar do Al2O3, CaO, Na2O e 
K2O.Fonte: Diagramas gerados no programa GCDkit versão 4.1 (JANOUŠEK; FARROW; ERBAN, 2006) para o projeto.

Figura 3.99 - (A) Diagrama binário discriminante de Sylvester (1989); (B) Diagrama de Tarney e Jones (1994) e os campos dos granitoides 
Xinguara, Mata Surrão, Suíte Guarantã (ALMEIDA; DALL’AGNOL; LEITE, 2013) e Complexo Santana do Araguaia; (C) Diagrama ternário 

de El Bouseily e El Sokkary (1975), modificado por Wang et al. (2013) e os vetores petrogenéticos de diferenciação; (D) Diagrama 
FeOt/MgO vs HFSE de Whalen, Currie, Chappell (1987) com o campo dos granitos fracionados; (E) Diagrama de Moyen et al. (2003) e 
os campos aplicáveis às associações arqueanas; (F) Diagrama de fontes de Laurent et al. (2014) com as classificações dos granitos e 

granodioritos estudados. Fonte: Diagramas gerados no programa GCDkit versão 4.1 (JANOUŠEK; FARROW; ERBAN, 2006) para o projeto.
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Figura 3.100 - (A e C) Diagramas de ETR com valores normalizados ao condrito de Boynton (1984); (B e D) Diagramas de multielementos 
normalizados ao manto primitivo de McDonough e Sun (1995) dos granodioritos e granitos analisados no presente trabalho; (E e F) 

Diagramas de ETR e multielementos com curvas médias comparativas das principais associações de granodiorito-granitos de alto Ba-Sr e 
alto-K do Domínio Rio Maria (ALMEIDA et al., 2010; ALMEIDA; DALL’AGNOL; LEITE, 2013) e campos dos granitos e granodioritos da Suíte 
Xinguara neste trabalho. Fonte: Diagramas gerados no programa GCDkit versão 4.1 (JANOUŠEK; FARROW; ERBAN, 2006) para o projeto.

Figura 3.101 - (A e B) Diagramas discriminantes de granitoides arqueanos de altos Ba-Sr e K do Domínio Rio Maria (campos de FEIO et 
al., 2012; demais referências no artigo); (C) Diagrama ternário de fontes de Laurent et al. (2014). Fonte: Diagramas gerados no programa 

GCDkit versão 4.1 (JANOUŠEK; FARROW; ERBAN, 2006) para o projeto.
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Na sua porção norte, a imagem SRTM ressalta line-
amentos NW que praticamente limitam a formação e 
estão condicionados à estruturação tectônica do Domínio 
Santana do Araguaia. Na porção sul, a resposta magnética 
é mascarada pela interferência do greenstone belt Serra 
do Inajá. Neste projeto, foram individualizadas duas fácies 
desta formação: a Fácies Metapelítica e a Fácies Metapsa-
mítica, baseadas principalmente na imagem ternária RGB 
(Capítulo de Geofísica), com teores distintos de eU e eTh. A 
assinatura principal da unidade corresponde ao domínio 1 
(Figura 5.5, Capítulo de Geofísica), caracterizado por altas 
concentrações dos 3 elementos. A unidade quartzítica cor-
responde ao domínio 9, de alto teor de K e baixos eTh e eU.

As idades Pb-Pb, em zircão detrítico obtidas em uma 
amostra de quartzito, entre 2975 ± 14 e 2833 ± 7 Ma 
(Tabela 3.10) indicam uma idade máxima de sedimen-
tação em torno de 2,83 Ga (MONTEIRO; ROLANDO; 
MACAMBIRA, 2004). Neste projeto obteve-se uma idade 
de aproximadamente 1980 Ma para um granito da Suíte 
Tarumã, que é intrusivo nesta formação, e considerada, 
portanto, como a idade mínima da Formação Mururé.

3.6.1.2 Aspectos de campo e características 
mesoscópicas e petrográficas

As rochas da Formação Mururé afloram na serra 
homônima, como faixas de direção geral NW-SE com 
inflexão para N-S. A unidade está inserida no Domínio 

Tectônico Santana do Araguaia, o qual apresenta um 
trend estrutural que trunca o arcabouço do Domínio Rio 
Maria. A sequência apresenta acamadamento com baixos 
a médios ângulos de mergulhos, geralmente para SW. Os 
litotipos descritos nesta unidade foram metapelitos, com 
alguns níveis de meta-arenitos, com fácies subordinada 
de metaconglomerados e metapelitos carbonosos. Faz 
contatos tectônicos com o Domínio Rio Maria, é intrudida 
pela Suíte Tarumã e é encoberta pela Formação Gorotire.

A Unidade Metapsamítica ocorre nas porções basais 
da sequência. É formada por camadas descontínuas de 
meta-arenitos médios a grossos, estratificados e por 
vezes feldspáticos, com níveis de meta-arenitos conglo-
meráticos e metaconglomerados oligomíticos (Figura 
3.102). Os meta-arenitos na microscopia apresentam 
alguns grãos de quartzo que ainda preservam o seu 
formato sedimentar, além de grãos estaticamente recris-
talizados que geram subgrãos e novos grãos poligonais. 
Nos interstícios é comum observar agregados de finas 
lamelas de clorita e muscovita. Os metaconglomerados 
são do tipo paraconglomerados, com grânulos e seixos 
angulosos, moderadamente a pobremente selecionados. 
Nas regiões de contato tectônico se observa silicificação 
nas rochas. Devido à íntima associação com a unidade 
de topo descrita a seguir, o paleoambiente sedimentar 
interpretado é o de leque aluvial submarino.

O topo da sequência é representado essencialmente 
por metassiltitos estratificados com lentes/camadas de 

Figura 3.102 - Aspectos mesoscópico e microscópico das rochas da Formação Mururé, Unidade Metapsamítica. (A) Meta-arenito médio 
a grosso estratificado. Estação AD-87; (B) Metaparaconglomerado oligomítico com seixos e clastos mal a pouco selecionados. Estação 

AD-87; (C) Meta-arenito (clorita-muscovita quartzo arenito) conglomerático. Amostra CR-R-72; (D) Fotomicrografia de meta-arenito 
composto por quartzo (97%), muscovita (2%), clorita e opacos (1%). Amostra CR-72. LP, 2x. Qtz-Quartzo, Ms-Muscovita. Fonte: Arquivo 

fotográfico da equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).
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meta-arenitos, meta-argilitos, e com alguns tipos car-
bonosos (Unidade Metapelítica) e ferruginosos (Figura 
3.103). Na microscopia as variedades mais grossas nor-
malmente possuem cristais de quartzo recristalizados 
anédricos, de granulação fina a média, e lamelas de 
muscovita, por vezes orientadas. As estruturas sedi-
mentares observadas são a estratificação/laminação 
plano-paralela e acamadamento sigmoidal lenticular. O 
ambiente deposicional interpretado é o marinho plata-
formal com fácies de ambiente de maré.

Destaca-se a feição circular gerada pela intrusão do 
granito da Suíte Tarumã, que formou nas bordas dos 
corpos, cristas de rochas sedimentares extremamente 
silicificadas e transformadas pelo metamorfismo de 
contato (Figura 3.104). As estruturas observadas em 
escala de afloramento são as fraturas oblíquas, e na 
microscopia se reconhece por vezes uma orientação 
preferencial provavelmente relacionada com cliva-
gens. O metamorfismo desta formação é o da fácies 
xisto-verde.

Figura 3.103 - Aspecto de campo das rochas da Formação Mururé, Unidade Metapelítica. (A) Metassiltito estratificado basculado. 
Estação CR-69; (B) Metassiltito estratificado com intercalação sigmoidal de meta-argilito. Estação AD-88; (C) Metassiltito carbonoso. 
Estação CR-68; (D) Camada de meta-arenito (quartzo arenito). Estação CR-54. Fonte: Arquivo fotográfico da equipe do Projeto Novas 

Fronteiras Rio Maria (2021).

Figura 3.104 - (A) Unidades litoestratigráficas sobrepostas ao relevo sombreado SRTM, destacando a feição intrusiva circular da Suíte 
Tarumã (PP3δta) na Formação Mururé (PP12mu); (B) Imagem ternária RGB sobreposta ao relevo sombreado SRTM, destacando a 

estruturação. Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).
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3.6.2 Grupo Gemaque

3.6.2.1 Aspectos gerais

O status estratigráfico de Grupo Gemaque, foi pro-
posto por Santos e Pena Filho (2000 e demais referências), 
que em trabalhos pioneiros era referido como Sequência 
Gemaque (CORDEIRO; SAURESSIG, 1980). Estes auto-
res descreveram um conjunto de rochas sedimentares 
(psefíticas, psamíticas e pelíticas) de idade proterozoica, 
que ocorre sobreposta e em discordância angular ao 
greenstone belt do Grupo Andorinhas, dividido em duas 
formações: (a) Formação São Roque, basal, onde pre-
dominam litofácies psamíticos-psefíticos (arenitos, silti-
tos, grauvacas e conglomerados), e subordinadas lentes 
de pelitos (siltitos/argilitos) intercaladas. O ambiente 
deposicional interpretado para essa formação é o de 
continental fluvial com contribuições de leques aluviais, 
planícies de inundação e lagos. (b) Formação Cachoei-
rinha, de topo com contato concordante gradacional 
com os sedimentos da porção basal, representada por 
pelitos anquimetamórficos (siltitos) maciços e laminados, 
e subordinadamente folhelhos escuros. Representa uma 
sequência sedimentar marinha transgressiva.

Caracterizações litoestratigráficas e genéticas, além 
de correlações regionais com o Grupo Rio Fresco foram 
abordadas e discutidas em trabalhos prévios (CUNHA; 
SANTOS; PRADO, 1984; RAMOS et al., 1984; DOCEGEO, 
1988). De acordo com Santos e Pena Filho (2000), as 
rochas do Grupo Gemaque constituem uma bacia sinfor-
mal basculada de NW para SE, com camadas de mergulho 
suave (<20°). Esta unidade recobre discordantemente as 
rochas da Suíte Rio Maria e é recoberta por discordância 
erosiva pelas rochas da Formação Couto Magalhães.

Este grupo foi denominado de Formação Rio Maria 
por Nascimento, Oliveira e Althoff (2012), composto por 
dois membros: (a) Membro Cachoeirinha, que compõe as 
porções basal e intermediária da sequência, constituído 
de fácies pelíticas depositadas em ambiente de barras 
distais-prodelta, que gradam lateral e verticalmente para 
siltitos e arenitos de frente deltaica-shoreface, planície 
deltaica braided - canais distributários; (b) Membro São 
Roque, que ocorre na porção superior e é formado por 
arenitos médios a grossos de canais fluviais entrelaçados. 
Segundo estes autores, esta sequência foi formada pela 
progradação do ambiente flúvio-deltaico sobre marinho 
raso plataformal, com recuo da linha de costa (regressão).

3.6.2.2 Aspectos de campo e características 
mesoscópicas e petrográficas

As rochas do Grupo Gemaque afloram na sinclinal 
da Serra das Andorinhas, se sobrepondo ao greenstone 
belt do Grupo Andorinhas por discordância erosiva e 

angular. Mantém as mesmas relações de contato com os 
metagranitoides arqueanos da região, sendo recoberto 
pela Formação Couto Magalhães. Santos e Pena Filho 
(2000) descreveram auréolas de contato relacionadas 
com as intrusões da Suíte Jamon. A divisão desta sequ-
ência metassedimentar, neste trabalho, segue a proposta 
por Santos e Pena Filho (2000), que a divide nas forma-
ções Fazenda São Roque e Cachoeirinha. Neste trabalho 
foram observados somente afloramentos da Formação 
Fazenda São Roque.

As duas formações deste grupo possuem contraste 
na assinatura gamaespectrométrica, sendo que a maior 
diferença está relacionada com a concentração de eU. A 
Formação Cachoeirinha (Domínio 10, Figura 5.5, Capítulo 
de Geofísica) possui valores intermediários de K e altos de 
eTh e eU. A Formação Fazenda São Roque é caracterizada 
por altos valores de K, intermediário de eTh e baixo de 
eU (Domínio 6, Figura 5.5, Capítulo de Geofísica).

A Formação Fazenda São Roque é considerada como 
a base do grupo, sendo formada por uma sequência 
predominantemente metapsamo-psefítica, com orto-
quartzitos micáceos e paraconglomerados oligomíticos, 
meta-arenitos conglomeráticos, meta-arenitos com inter-
calações de conglomerados, meta-arenitos com interca-
lações centimétricas de metapelitos (recristalizados para 
massa sericítica) e brechas polimíticas (Figura 3.105). O 
metamorfismo desta sequência é o da fácies xisto-verde.

Os meta-arenitos, e por vezes quartzitos, são predo-
minantemente quartzosos com matriz essencialmente 
sericítica (<20%). Em alguns tipos é possível identificar 
os efeitos do metamorfismo e deformação como grãos 
de quartzo com extinção ondulante e recristalização 
de muscovita. Os grãos de quartzo geralmente são mal 
selecionados e angulosos. Os paraconglomerados são 
predominantes sobre os ortoconglomerados, são oli-
gomíticos, com grânulos e seixos subarredondados a 
subangulosos e bem a moderadamente selecionados. 
As estruturas sedimentares observadas são as estratifi-
cações plano-paralela e cruzada tabular. O ambiente de 
deposição interpretado é o de leque aluvial continental.

3.6.2.3 Idade

Santos e Pena Filho (2000) estabeleceram correlação 
cronolitológica com os sedimentos da Serra dos Gradaús, 
mapeados como Grupo Rio Fresco, com posicionamento 
no Paleoproterozoico. Macambira (1992) datou cristais 
de zircão detrítico de um quartzito por U-Pb e obteve 
idades entre 2,76-3,15 Ga (Tabela 3.10), que estabele-
cem uma idade máxima de sedimentação de 2,76 Ga. 
Vasquez e Rosa-Costa (2008) admitiram para o Grupo 
Gemaque uma sedimentação plataformal cronocorrelata 
a do Grupo Rio Fresco durante o Paleoproterozoico, no 
Sideriano ou até no Riaciano.
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Figura 3.105 - Aspectos de campo das rochas da Formação Fazenda São Roque. (A) Vista da Serra das Andorinhas, onde os 
metassedimentos psamíticos-psefíticos ocorrem em discordância angular sobre o embasamento. Estação HP-11; (B) Ortoquartzito com 

estratificação plano-paralela, flanco sul da Serra das Andorinhas. Estação HP-43; (C) Meta-arenito conglomerático com intercalações 
de níveis conglomeráticos e com estratificação cruzada. Estação AD-08; (D) Meta-arenito grosso a conglomerático com estratificação 

cruzada. Estação CR-89; (E) Ortoquartzito médio a grosso. Estação AD-10; (F) Meta-arenito composto por quartzo, sericita-muscovita e 
minerais opacos. Amostra CR-89, LP 2x. Qtz-Quartzo, Ser-Sericita.  Fonte: Arquivo fotográfico da equipe  

do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).

Durante os trabalhos de campo foi observada uma 
discordância estrutural entre este grupo e o greenstone 
belt Grupo Andorinhas. Este último possui uma fase 
mais antiga de deformação desenvolvida no Arqueano, 
ausente no grupo em questão. Desta forma, conclui-se 
que o Grupo Gemaque tenha iniciado sua sedimen-
tação pelo menos na transição entre o Arqueano e o 
Paleoproterozoico.

3.6.3 Grupo Rio Fresco (A4PP12rf)

Barbosa et al. (1966) denominaram de Formação 
Rio Fresco um conjunto de rochas sedimentares soto-
postas a uma sequência vulcânica existente na bacia do 
rio Fresco. Marinho et al. (1976) propuseram a subdivi-
são desta formação nos membros Inferior e Superior; 

destacando a ocorrência de carvão nos dois membros 
e contato gradacional entre eles. Cunha et al. (1984) 
elevaram a Formação Rio Fresco à categoria de Grupo, 
posicionando-o no Proterozoico Médio e subdividindo-
-o nas formações Igarapé Azul (inferior), abrangendo os 
sedimentos que ocorrem no sinclinal da Serra dos Carajás, 
e Rio Naja (superior). Incluíram os sedimentos pelíticos, 
da região de Gradaús, na Formação Rio Naja, e os psa-
míticos, pertencentes à Formação Tocandera (PARADA 
et al.,1966), na Formação Igarapé Azul. Adotamos aqui 
a divisão feita por Santos e Pena Filho (2000) e Neves 
e Vale (1999) para o Grupo Rio Fresco, em formações 
Tocandera na base e Rio Naja no topo.

De acordo com Santos e Pena Filho (2000), o sistema 
deposicional do Grupo Rio Fresco se iniciou com depósitos 
do tipo leque aluvial e prosseguiu com depósitos fluviais 
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entrelaçados. Esta sedimentação, de caráter essencial-
mente continental, se desenvolve em um ambiente 
oxidante e está relacionada ao pacote da Formação 
Tocandera. A sequência superior do Grupo Rio Fresco 
é representada por sedimentos pelíticos da Formação 
Rio Naja. Santos e Pena Filho (2000) interpretaram esses 
depósitos como característicos de ambiente marinho 
costeiro, com região de pântanos, mangues e lagunas.

A assinatura gamaespectrométrica deste grupo 
possibilita diferenciar as formações Tocandera e Rio 
Naja. A Formação Rio Naja possui altos teores dos três 
radioelementos, no entanto existe diferença na assina-
tura em certas porções da área de afloramento desta 
formação. Na região próxima ao Granito Gradaús, as 
rochas apresentam maiores teores de eTh e eU (Domínio 
10 da Figura 5.5, Capitulo de Geofísica) se comparadas às 
porções mais ao sul (Domínios 4 e 5, Figura 5.5, Capítulo 
de Geofísica). A Formação Tocandera está relacionada 
principalmente com o domínio 13, com teores médios 
de K e eTh e altos de eU.

As assinaturas magnética e gravimétrica que ocor-
rem em profundidade na área de exposição do Grupo 
Rio Fresco, correspondem a unidades encobertas por 
esta bacia. Nas porções próximas ao Grupo Tucumã-
-Gradaús, essas assinaturas são características deste 
greenstone, com rochas mais densas e elevado valor de 
susceptibilidade magnética, se comparadas às unidades 
do entorno. As soluções da Deconvolução de Euler (Figura 
5.10, Capítulo de Geofísica), mostram que os altos valores 
magnéticos estão relacionados com fontes mais pro-
fundas, o que corrobora que essa assinatura magnética 
estaria relacionada às rochas encobertas pela bacia. No 
interior da bacia, se observam lineamentos magnéticos 
de direção geral E-W de menor frequência, que refletem 
a estruturação do embasamento em maior profundidade.

3.6.3.1 Formação Tocandera (PP12to)

3.6.3.1.1 Aspectos gerais

Santos e Pena Filho (2000) denominaram de For-
mação Tocandera (PARADA et al., 1966) apenas para 
a sequência psamítica que ocorre na serra homônima, 
excluindo os itabiritos, conforme proposição inicial de 
Parada et al. (1966), e que estão em discordância angular 
sobre as rochas do Grupo Gradaús.

Estes autores descreveram na porção basal da uni-
dade, conglomerados polimíticos e brechoides, com 
matriz arenítica ferruginosa, com seixos mal selecionados, 
angulosos e subarredondados, com grãos de tamanho 
variando de milimétricos a centimétricos; sobrejacente 
ocorrem arenitos grossos, ferruginosos e arenitos esbran-
quiçados bem selecionados, intercalados por lentes de 
pelitos e siltitos vermelhos e níveis de chert. Os arenitos 

ortoquartzíticos são médios, cinza, maciços, com grãos 
arredondados, com ocasionais feições de sobrecresci-
mentos. Os quartzo-wackes são cinza, grossos, maciços 
a estratificados, grãos mal selecionados, subangulares 
a subarredondados, compostos de quartzo e raríssimos 
litoclastos de chert, com matriz (5% e 10%) sericítica. As 
rochas sílticas ocorrem intercaladas aos quartzo-arenitos, 
situados no topo da Formação Tocandera, são de colo-
ração avermelhada e geralmente constituídas por seri-
cita bem orientada, quartzo e opacos. Os folhelhos são 
vermelhos, às vezes creme, contendo grãos de quartzo 
e palhetas de sericita.

3.6.3.1.2 Aspectos de campo e características 
mesoscópicas e petrográficas

Aflora nas Serras do Trairão, Ruim e Tocandera, na 
porção noroeste da área, compondo uma estrutura sin-
clinal, com mergulhos suaves das camadas. A Formação 
Tocandera se sobrepõe em discordância erosiva e estru-
tural ao greenstone belt Tucumã-Gradaús. Partindo-se 
da borda da bacia em direção ao seu centro, verifica-se 
que a sequência se torna mais pelítica, onde os psamitos 
aparecem como finas intercalações nos pelitos. O meta-
morfismo desta sequência é o da fácies xisto-verde baixo.

Os afloramentos descritos da Formação Tocandera 
são constituídos em sua porção inferior por meta-are-
nitos grossos e meta-arenitos conglomeráticos (Figura 
3.106), e sobrepondo estas rochas ocorrem meta-arenitos 
com intercalações de metapelitos. Os meta-arenitos são 
essencialmente quartzosos (≥80%) com matriz sericítica 
(<20%), e possuem raros minerais opacos (1%). Os grânu-
los e seixos dos níveis conglomeráticos são angulosos a 
subangulosos e pobremente selecionados. As estruturas 
sedimentares observadas são as estratificações plano-
-paralelas e cruzadas tabulares. O ambiente de deposição 
interpretado é o de leque aluvial continental.

3.6.3.2 Formação Rio Naja (PP12rn)

3.6.3.2.1 Aspectos gerais

Foi definida por Cunha, Santos e Prado (1984) para 
caracterizar as sequências pelíticas e psamíticas na bacia 
do rio homônimo, termo adotado por Santos e Pena Filho 
(2000). Ocorre nas regiões mais arrasadas ou levemente 
onduladas na parte central ou bordas das serras do Gra-
daús, Trairão, Ruim e Tocandera. A Formação Rio Naja 
compreende sequências de sedimentos predominante-
mente pelíticos (pelitos carbonosos e siltitos), ocorrendo 
de forma subordinada psamitos. Foram identificados 
os seguintes litotipos: carvão, folhelhos, folhelhos car-
bonosos, argilitos, siltitos, arenitos arcoseanos, quartzo 
arenito e brechas intraformacionais.
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Nas descrições de Macambira et al. (1986) e Santos 
e Pena Filho (2000), os folhelhos são laminados, colora-
ção creme, cinza e vermelho-claro. Os folhelhos carbo-
nosos apresentam coloração vermelho-claro contendo 
manchas cinza-escuras, podendo ocorrer sulfetos nos 
planos de estratificação. Os argilitos e os siltitos exibem 
uma cor cinza com tonalidades marrom-avermelhado 
e creme. Observam-se nesses argilitos a presença de 
concreções subarredondadas de sílex, concordantes 
à estratificação. As brechas intraformacionais foram 
identificadas próximo à Serra da Tocandera, contendo 
cimento manganesífero e fragmentos angulosos de 
siltitos e argilitos. Os siltitos são predominantemente 
constituídos de sericita, podendo ocorrer quartzo mais 
subordinadamente. Em alguns casos a sericita nos sil-
titos é bem orientada e seus níveis milimétricos mais 
ricos em pigmentos ferruginosos. Os quartzo-arenitos 
são constituídos predominantemente de quartzo (95%), 
com os grãos ligeiramente esféricos, envolvidos por 
lâminas de sericita.

Ramos et al. (1984) descreveram um perfil de son-
dagem (102,2m de profundidade) localizado na ilha do 
Barreiro, no rio Fresco, um nível de carvão com cerca 
de 3 m de espessura, sobreposto por uma soleira de 
diabásio, arenitos micáceos, grauvacas carbonosas com 
níveis centimétricos de carvão e argilito carbonoso. 
Outras ocorrências de carvão foram identificadas 
por Marinho et al. (1976) no Rio Trairão, na borda da 

Serra dos Gradaús, que classificaram o carvão como 
tipo betuminoso baixo volátil e antracito.

3.6.3.2.2 Aspectos de campo e características 
mesoscópicas e petrográficas

A Formação Rio Naja é uma sequência predominan-
temente metapelítica, e de forma subordinada, ocorrem 
camadas de meta-arenitos finos a médios que foram 
observados nos afloramentos desta unidade (Figura 
3.107). Foi observada uma camada métrica de meta-
conglomerado com seixos subarredondados de sílica 
microcristalina amorfa de cor cinza (metachert) na base 
da formação. O predomínio é de metassiltitos sobre os 
meta-argilitos, e os tipos geralmente são estratificados/
laminados e com alguns níveis ricos em matéria carbo-
nosa e manganês. Na microscopia se observa predomínio 
de uma massa microcristalina de microfibras sericíticas 
dispostas estruturalmente segundo uma orientação 
preferencial e relacionada a uma clivagem/xistosidade. 
Também são observados níveis ou leitos enriquecidos em 
opacos ou óxido de ferro dispostos em arranjo paralelo.

Na região de contato da Formação Rio Naja com a 
intrusão do Corpo Gradaús, próximo ao Sítio Primavera, 
na estrada de terra que leva a localidade de Cumaru, 
foram identificadas rochas com metamorfismo de 
contato. Os metassedimentos possuem cor negra e 
estão silicificados e recristalizados, além de possuírem 
fraturas preenchidas por quartzo e muscovita.

Figura 3.106 - Aspecto de campo e petrográfico das rochas da Formação Tocandera. (A) Quartzo-arenito conglomerático. Estação HP-
97; (B) Meta-arenito com intercalações de metapelitos. Estação HP-101; (C) Contato entre os meta-arenitos da Formação Tocandera, na 

base, e os metapelitos intercalados com meta-arenitos da Formação Rio Naja, no topo. Estação HP-189; (D) Fotomicrografia de meta-
arenito. Amostra AD-77B. LP, 2x. Qtz-Quartzo. Fonte: Arquivo fotográfico da equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).
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3.6.3.3 Idade

Poucos dados geocronológicos existem para esta 
unidade. Neste trabalho foram obtidas idades U-Pb (LA-
-ICP-MS) de zircões detríticos a partir de meta-arenito 
feldspático grosso da Formação Tocandera. O histograma 
de frequência (Figura 3.108), gerado pelas análises dos 
zircões (45 análises de 60; Anexo 8), mostra dois conjun-
tos: (a) a população de zircões mais antiga possui um pico 
de cinco análises com média de idade de 2959 Ma, sendo 
que as análises de dois zircões mais antigos mostraram 
idades de cerca de 3000 Ma. (b) a população de zircões 
mais jovem e mais expressiva possui um pico com média 
de idade de 2849 Ma, sendo que a análise de um zircão 
mais jovem revelou idade de 2798 Ma. O conjunto destes 
dados permite inferir uma idade máxima de sedimen-
tação em torno de 2,8 Ga. Outro dado importante é a 
presença de zircões herdados em duas amostras deste 
grupo com idades em torno de 3,1 e 3,2 Ga, que evidencia 
contribuição e existência de uma crosta mais antiga na 
região mapeada, ainda não reconhecida.

Uma idade mínima de deposição paleoproterozoica 
é dada pela intrusão do Granito Gradaús (Suíte Jamon 
1,88 Ga), que gerou metamorfismo de contato, conforme 
Macambira et al. (1986) e Santos e Pena Filho (2000). Além 
disso, o Grupo Rio Fresco é recoberto pela Formação 
Gorotire (BARBOSA et al., 1966), a qual apresenta evidên-
cias de deposição durante o Orosiriano (zircão detrítico 
>2,03 Ga; MONTEIRO; ROLANDO; MACAMBIRA, 2004).

3.6.4 Formação Gorotire (PP23go)

3.6.4.1 Aspectos gerais

Barbosa et al. (1966) denominaram Formação Goro-
tire às rochas sedimentares que ocorrem entre os rios 
Araguaia e Xingu. A seção tipo está na Serra do Gorotire, 
onde ocorrem espessos pacotes de arenitos arcoseanos, 
esbranquiçados, superpostos discordantemente aos 
folhelhos da Formação Rio Fresco. Estes arenitos formam 
serras elevadas, de topo aplainado e encostas abruptas.

Figura 3.107 - Aspecto de campo das rochas da Formação Rio Naja. (A) Metassiltito carbonoso. Estação HP-110B; (B) Meta-argilito 
laminado. Estação SS-95; (C) Metassiltito estratificado. Estação CR-27; (D) Camada de metaparaconglomerado na base da formação. 

Estação SS-47. Fonte: Arquivo fotográfico da equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).

Figura 3.108 - Histograma das análises de zircões detríticos da 
Formação Tocandera (amostra HP-189A). Fonte: Diagrama gerado 

no programa Isoplot 4.15 (LUDWIG, 2012) para o projeto.
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As áreas cartografadas neste projeto como Formação 
Gorotire foram interpretadas de acordo com os dados 
dos projetos Radam (SILVA et al., 1974) e Rio Chiché 
(ALMEIDA et al., 1979). Aflora nas porções noroeste e 
sudoeste da área do projeto. Na porção noroeste, na 
Serra do Gorotire, está dentro da Terra Indígena Kayapó. 
Devido ao acesso limitado ainda faltam estudos siste-
máticos nestes sedimentos, o que segundo Vasquez e 
Rosa-Cosa (2008) favorecem correlações controversas 
entre as coberturas plataformais desta parte do Cráton 
Amazônico. Estes autores consideraram como Formação 
Gorotire apenas o pacote siliciclástico sem contribuição 
vulcânica.

Nas ocorrências mais a sul, na região da Serra do 
Mururé, as rochas desta formação recobrem as rochas 
neoarqueanas e riacianas do Domínio Santana do Ara-
guaia, mas alguns contatos são de natureza tectônica, 
marcados por falhas NW-SE, orientação essa que pre-
domina neste domínio.

Na região do rio Fresco, porção norte, a unidade é 
constituída dominantemente por arenitos arcoseanos e 
líticos, de granulação fina a grossa, maciços e às vezes 
estratificados, com mergulhos suaves, sub-horizontais 
(PASTANA; SILVA NETO, 1980). Níveis conglomeráticos 
ocorrem por toda a seção e intercalações com folhelhos 
são raras.

A sedimentação da Formação Gorotire é interpretada 
como uma sedimentação continental pré-cambriana rela-
cionada a um sistema fluvial (SILVA et al., 1974; PASTANA; 
SILVA NETO, 1980; CUNHA et al., 1981).

Monteiro, Rolando e Macambira (2004) dataram 
na região da Serra do Matão, no Domínio Santana do 
Araguaia, cristais de zircão detrítico de um quartzito 
correlato à Formação Gorotire, que forneceram idades 
entre 2154 ± 9 e 2035 ± 5 Ma, com raros grãos com cerca 
de 2,5 Ga. Para Vasquez e Rosa-Costa (2008) estes dados 
indicam predomínio de fontes detríticas riacianas e uma 
idade máxima de deposição de 2,03 Ga.

As exposições que ocorrem na Serra do Gorotire, 
porção noroeste da área do projeto, possuem resposta 
gamaespectrométrica bem definida, que corresponde 
ao domínio 6 (Figura 5.5, Capítulo de Geofísica) com 
valores altos de K, intermediários de eTh e baixos de eU. 
No corpo principal ocorre uma anomalia circular com alta 
resposta magnética, que sugere não estar relacionada 
com as rochas desta unidade, mas possivelmente com 
as rochas do embasamento. Na porção sudoeste, na 
região da Serra do Mururé, as variações nos teores dos 
radioelementos sugerem diferenças composicionais das 
camadas litoestratigráficas da formação, que correspon-
dem a variados domínios (2, 5, 6, 12 e 15 da Figura 5.5). 
Estas camadas não mostram contrastes significativos 
na magnetometria.

3.6.4.2 Aspectos de campo e características 
mesoscópicas

Neste trabalho foi verificado somente um aflora-
mento situado na Serra do Mururé. No afloramento 
visitado se constatou que a formação está alçada sobre 
a Sequência Mururé através de falha de empurrão. 
As litologias observadas são meta-arenitos grossos a 
conglomeráticos de cor cinza esbranquiçada, com estra-
tificações plano-paralelas e cruzadas (Figura 3.109). Os 
meta-arenitos geralmente são feldspáticos e os grânulos 
e seixos dos níveis conglomeráticos são subangulosos 
a moderadamente selecionados. Pastana e Silva Neto 
(1980) também descreveram ocorrências de grauvacas 
e cataclasitos. As estruturas observadas são falhas e 
fraturas rúpteis e a sequência é anquimetamórfica. A 
interpretação do ambiente deposicional é o de leque 
aluvial continental ou marinho.

Figura 3.109 - Aspecto de campo das rochas da Formação 
Gorotire. (A) Meta-arenito grosso a conglomerático; (B) Meta-

arenito com estratificação cruzada. Estação SS-72.  
Fonte: Arquivo fotográfico da equipe do Projeto  

Novas Fronteiras Rio Maria (2021).
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3.7 MAGMATISMO OROGÊNICO

3.7.1 Tonalito Rio Dezoito (PP2γdz)

3.7.1.1 Aspectos gerais

A unidade foi definida por Vasquez et al. (2007) 
e Vasquez e Rosa-Costa (2008) como um batólito do 
Domínio Santana do Araguaia, e correlacionado ao 
magmatismo pré-colisional do Ciclo Transamazônico. É 
composta por tonalitos, granodioritos e monzogranitos, 
com biotita e hornblenda, variando de isotrópicos a 
foliados, por vezes bandados, além de subordinados 
leucogranitos e granitoides portadores de relictos de 
piroxênio.

3.7.1.2 Aspectos de campo e características 
mesoscópicas e petrográficas

O Tonalito Rio Dezoito, localizado na porção sudo-
este da área do projeto e na parte noroeste do Domínio 
Santana do Araguaia, ocorre como um corpo principal 
alongado na direção NW-SE (~43 km), com relevo 
arrasado e baixos valores gamaespectrométricos nos 
produtos geofísicos (Figura 5.5, Capítulo de Geofí-
sica). Também abrange um pequeno corpo a sudeste 
do corpo principal. Esta unidade possui contato dis-
cordante e tectônico com as rochas do Domínio Rio 
Maria, sendo encoberto pela Formação Gorotire e 
pelo Grupo Iriri.

Os tipos descritos no presente projeto correspon-
dem à hornblenda-biotita metatonalitos e hornblenda-
-biotita metamonzogranitos, e de forma subordinada 
metaquartzo-dioritos (Figura 3.110). As texturas obser-
vadas são a inequigranular e porfirítica, de granulação 
média a grossa, variando de pouco deformados a 
miloníticos, quando próximos a zonas de maior defor-
mação, de direção NW. Os metatonalitos possuem 
assembleia mineral formada por plagioclásio (40%) 
+ quartzo (15%) + hornblenda (25%) + biotita (10%) 
+ opacos (5%) + titanita + zircão. Os monzogranitos, 
quando não deformados, exibem textura granular 
hipidiomórfica, com cristais de quartzo anédricos, 
cristais de plagioclásio e microclina tabulares e subé-
dricos; cristais de hornblenda prismáticos subédricos 
a anédricos e cristais de biotita lamelares subédricos 
a anédricos. Os cristais de titanita são biesfenoidais 
subédricos a anédricos, de granulação fina, e ocorrem 
geralmente associados às biotitas. O metaquartzo-
-diorito descrito é milonítico e contém porfiroclastos 
arredondados (0,5 a 1 mm) de plagioclásio em meio 
a uma matriz fortemente foliada, formada de felds-
patos e quartzo microcristalinos, anfibólio e biotita 
muito fina.

3.7.1.3 Idade

Vasquez et al. (2007) dataram um biotita tonalito 
bandado do Tonalito Rio Dezoito, que forneceu idade 
de 2187 ± 28 Ma (evaporação de Pb em zircão), inter-
pretada como a idade mínima de cristalização. Cristais 
de zircão com idades mesoarqueanas entre 3,03 e 2,87 
foram interpretados como herança.

Corrêa e Macambira (2014) obtiveram uma idade de 
2830 ± 13 Ma (evaporação de Pb em zircão), para um 
biotita metagranodiorito do Tonalito Rio Dezoito, que 
interpretaram como a idade de colocação do corpo. 
No presente projeto, o Tonalito Rio Dezoito é conside-
rado como idade riaciana e o corpo datado por Corrêa 
e Macambira (2014) relacionado ao Granito Xinguara do 
Domínio Rio Maria.

A presença de tipos com composições que variam 
de intermediária a félsica, provavelmente representam 
diferentes corpos de uma série magmática expandida. 
Desta forma, sugerimos que em trabalhos futuros esta 
unidade seja hierarquizada como Suíte Rio Dezoito.

3.7.2 Suíte Tarumã (PP4γta)

3.7.2.1 Aspectos gerais

A Suíte Tarumã foi proposta por Cunha et al. (1981) 
para agrupar sete corpos graníticos subvulcânicos a 
hipoabissais, tendo em sua seção-tipo, um corpo graní-
tico, localizado no extremo noroeste da Serra do lnajá, 
próximo a Fazenda Tarumã. Este corpo, segundo estes 
autores, apresenta forma circular, relevo arrasado, diâ-
metro de 8 km, e mostra-se intrusivo nos sedimentos 
da Formação Mururé, gerando um metamorfismo de 
contato, evidenciado pela presença de hornfels alumi-
nossilicatados e carbonáticos.

A Suíte é composta por biotita granitos, monzonitos, 
álcali granitos, hornblenda-biotita granitos, granodioritos 
e tonalitos. Apresenta característica química de rochas 
alcalinas a cálcio-alcalinas, com idade de 1641 ± 22 Ma 
pelo método Rb-Sr (CUNHA et al., 1981).

No presente projeto, o corpo que representa esta 
suíte é bem marcado na imagem de relevo, caracteri-
zado por um corpo circular, com bordas magnéticas e 
teores baixos de eU, eTh e intermediário de K (Figura 
3.104).

3.7.2.2 Aspectos de campo e características 
mesoscópicas e petrográficas

Neste trabalho apenas dois afloramentos desta uni-
dade foram visitados, tendo sido classificados como 
monzogranitos. São rochas faneríticas de granulação 
média a grossa, isotrópicas, leucocráticas e coloração 
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cinza-rosada (Figura 3.111). Petrograficamente, corres-
pondem a biotita monzogranitos, com textura granular 
hipidiomórfica, constituídos por k-feldspato, plagioclásio, 
quartzo e biotita. Os minerais acessórios são titanita, apa-
tita e zircão, enquanto clorita e argilo-minerais ocorrem 
como minerais de alteração intempérica.

3.7.2.3 Idade

Neste trabalho foi datada uma amostra de monzo-
granito pelo método U-Pb em zircão (LA-ICP-MS). As aná-
lises foram realizadas em seis zircões, que forneceram 

idade concórdia de 1985 ± 6 Ma com MSWD=1,11 
(Figura 3.112, Anexo 9). Desta forma, considera-se a 
idade U-Pb como idade mínima de cristalização do 
corpo, visto que é um método mais robusto do que 
o Rb-Sr, e posicionando, portanto, a Suíte Tarumã no 
Orosiriano. A idade deste evento plutônico, em torno 
de 1,98 Ga, tem sido relatada no Domínio Tapajós (Suíte 
Intrusiva Creporizão, 1,99 a 1,96 Ga; SANTOS et al., 
2000; LAMARÃO et al., 2002, VASQUEZ et al., 2017) e 
no nordeste do Estado do Mato Grosso, extremo sul 
do Domínio Iriri-Xingu (Suíte Intrusiva Vila Rica, 1,97 
Ga; PADILHA; BARROS, 2008).

Figura 3.110 - Aspectos de campo e petrográfico das rochas do Tonalito Rio Dezoito. (A) Biotita-hornblenda metatonalito, com 
incipiente deformação; (B) Fotomicrografia do biotita-hornblenda metatonalito contendo plagioclásio, quartzo, hornblenda 

biotita, titanita e minerais opacos. Amostra SS-66. LN, 2x; (C) Biotita-hornblenda metamonzogranito porfirítico não deformado; (D) 
Fotomicrografia de metamonzogranito porfirítico, com destaque para os cristais de titanita e biotita. Amostra CR-52. LN, 2x; (E) Biotita-

hornblenda metaquartzo-diorito milonítico; (F) Fotomicrografia do metaquartzo-diorito, constituído por plagioclásio, hornblenda, 
quartzo, biotita e minerais opacos. Amostra CR-53. LN, 2x. Qtz-Quartzo, Hbl-Hornblenda, Bt-Biotita, Tnt-Titanita, Pl-Plagioclásio.  

Fonte: Arquivo fotográfico da equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).
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3.8 MAGMATISMO INTRACONTINENTAL

O magmatismo anorogênico orosiriano do Domínio 
Rio Maria constitui um dos mais importantes registrados 
no Cráton Amazônico (DALL’AGNOL; LAFON; MACAMBIRA, 
1994). Os granitos estão divididos em três suítes: Suíte 
Serra dos Carajás, localizada no Domínio Carajás, Suíte 
Jamon, que ocorre no Domínio Rio Maria e a Suíte Velho 
Guilherme, no Domínio Iriri-Xingu (DALL’AGNOL et al., 2005). 

Além da distribuição espacial, as suítes também possuem 
características geológicas, petroquímicas, geocronológi-
cas e aspectos morfológicos e composicionais de zircão 
distintas (DALL’AGNOL et al., 2005; LAMARÃO et al., 2014).

No presente trabalho, os granitos paleoproterozoicos 
(Figura 3.113) não foram alvo de detalhamento durante 
os levantamentos de campo. Assim as descrições apre-
sentadas nesse capítulo são uma compilação de trabalhos 
acadêmicos produzidos em sua maioria pelo Grupo de 
Pesquisa de Petrologia de Granitoides da Universidade 
Federal do Pará (GPPG-IG-UFPA).

3.8.1 Granitos Tipo I Indiferenciados (PP3γ1i)

3.8.1.1 Aspectos gerais

A Unidade Granitos tipo I Indiferenciados foi proposta 
informalmente por Vasquez e Rosa-Costa (2008) para 
designar um conjunto de corpos que afloram nos rios 
Iriri e Curuá, caracterizados pelo predomínio de monzo-
granitos com biotita, isotrópicos, inequigranulares e de 
granulação grossa a média. Estes autores consideraram 
esta unidade como de idade orosiriana por correlação 
com os últimos registros de magmatismo cálcio-alcalino 
da porção oriental do Cráton Amazônico, a exemplo da 
Suíte Intrusiva Parauari, com idades de cristalização entre 
1891 ± 3 e 1879 ± 11 Ma (BRITO; ALMEIDA; MACAMBIRA, 
1999; SANTOS et al., 2000, 2001; LAMARÃO et al., 2002), 
no Domínio Tapajós.

Figura 3.111 - Aspectos de campo e petrográfico da Suíte Tarumã. (A) Afloramento na forma de bloco abaulado, ao fundo vista da 
Serra do Mururé. Estação JB-48; (B e C) Monzogranito de coloração rosa e granulação grossa. Estação JB-48; (D) Fotomicrografia do 

monzogranito exibindo textura granular hipidiomórfica. Amostra JB-48. LP, 2x. Qtz-Quartzo, Pl-Plagioclásio, Kfs- K-feldspato, Bt-Biotita.  
Fonte: Arquivo fotográfico da equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).

Figura 3.112 - Diagrama concórdia para a amostra JB-48 do 
monzogranito da Suíte Tarumã. Fonte: Diagrama gerado no 

programa Isoplot 4.15 (LUDWIG, 2012) para o projeto.
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Figura 3.113 - Magmatismo intracontinental, área de ocorrência no DRM. (A) Mapa radiométrico da distribuição ternária de K-eTh-
eU (RGB) sobre imagem SRTM; (B) Mapa magnético da primeira derivada vertical; (C) Mapa magnético do gradiente total; (D) Mapa 

geológico simplificado sobre imagem SRTM. Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).

3.8.1.2 Aspectos de campo e características 
mesoscópicas e petrográficas

São no total nove corpos (~2 a <10 km) na porção sudo-
este da área do projeto, geralmente dispostos na orientação 
NW e inseridos nos domínios Santana do Araguaia e Iriri-
-Xingu. Alguns corpos possuem altos valores gamaespec-
trométricos no produto ternário K-eTh-eU (Figura 3.113A).

Os tipos descritos correspondem à biotita sieno-
granitos, biotita-álcali-feldspato granitos e hornblenda-
-biotita monzogranitos (Figura 3.114). Esta unidade é 
intrusiva nas demais rochas na sua área de ocorrência 
e é recoberta pelo Grupo Iriri. São rochas isotrópicas, 
inequigranulares e porfiríticas, de granulação média a 
grossa, por vezes magnéticas e com enclaves máficos 
centimétricos.
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3.8.2 Granitos Tipo A Indiferenciados (PP3γ2i)

3.8.2.1 Aspectos gerais

Essa unidade informal engloba corpos graníticos 
circulares, com características semelhantes a granitos 
tipo A, que foram individualizados através de interpre-
tações de sensores remotos, em particular, imagens 
aerogeofísicas, na porção centro-sul do Pará, no âmbito 
da produção do Mapa Geológico do Pará (VASQUEZ; 
ROSA-COSTA, 2008). Os autores optaram por agru-
par alguns corpos graníticos do Domínio Iriri-Xingu, 
já descritos na literatura, devido à insuficiência de 
conhecimento geológico na área, que não permitiu 
correlacioná-los a outra unidade litoestratigráfica já 
definida. Esses corpos anteriormente foram correla-
cionados às suítes Velho Guilherme, Maloquinha, Rio 
Dourado e/ou Tarumã (SILVA et al.,1974; CUNHA et al., 
1981; FARACO et al., 2004a, b; FERREIRA et al., 2004; 
RIZZOTTO et al., 2004).

Os corpos dessa unidade estão localizados no limite 
oeste da área de estudo, possuem dimensões batolíticas e 
estão intrudidos indistintamente nas rochas da Suíte Mogno, 
do Complexo Santana do Araguaia e Formação Sobreiro.

Nos produtos de sensores remotos, os corpos desta 
unidade mostram formas arredondadas ou irregulares 
e nas imagens gamaespectrométricas, caracterizam-
-se por uma elevada radiação, contrastando com suas 
rochas encaixantes, apresentando tonalidades próximas 
ao branco nos mapas ternários RGB (Figura 3.113A). Nas 
imagens aeromagnetométricas (Figura 3.113B e C), os 
corpos são caracterizados por anomalias negativas, e em 
alguns corpos as respostas magnéticas são mais elevadas, 
o que pode indicar, entre outros fatores, heterogeneidade 
na espessura dos corpos.

3.8.2.2 Aspectos de campo e características 
mesoscópicas e petrográficas

Os corpos apresentam relevo acidentado e irregular. 
Vasquez e Rosa-Costa (2008), descreveram afloramentos 
de leucosienogranitos e álcali-feldspato granitos, iso-
trópicos, equi e inequigranulares, de granulação fina a 
grossa, com textura microgranular a porfirítica; sieno e 
monzogranitos com biotita e hastingsita, inequigranulares 
e porfiríticos com textura rapakivi e quartzo sienitos com 
anfibólio e biotita. Os corpos foram correlacionados aos 
granitos do tipo A, devido semelhança entre as associa-
ções de litotipos identificados e os corpos já descritos 
nas suítes Jamon e Serra dos Carajás.

Em trabalhos de maior detalhe, em um desses cor-
pos a oeste da área de estudo, no Domínio Iriri-Xingu, 
Semblano et al. (2016) descreveram sienogranitos e 
quartzosienitos, e em menor proporção monzogranitos 
isotrópicos com cor cinza esbranquiçado. São leucocráti-
cos, com subordinados termos mesocráticos e hololeuco-
cráticos de cores rosa e cinza. Estes autores descreveram 
rochas com granulação média a grossa, inequigranulares, 
hipidiomórficas, com subordinados termos equigranulares 
alotriomórficos. A mineralogia principal é composta por 
plagioclásio de cor branca nos sienogranitos e cinza claro, 
levemente esverdeado, nos monzogranitos; k-feldspato 
de cor vermelha claro a cinza esbranquiçado e quartzo. 
Entre os minerais varietais a biotita é o principal (210%), 
seguido de anfibólio (1-15%) e clinopiroxênio (<2%). Os 
máficos, em geral, correspondem de 5% a 10% da rocha, 
exceto nos quartzo-sienitos, onde podem ultrapassar 20%. 
Os minerais acessórios são representados por apatita, 
zircão, titanita e minerais opacos.

As datações geocronológicas correlacionadas a essa 
unidade foram obtidas em áreas contíguas, a norte e a 

Figura 3.114 - Aspectos de campo das rochas da unidade Granitos tipo I Indiferenciados. (A) Biotita sienogranito porfirítico. Estação 
CR-46; (B) Biotita sienogranito com textura inequigranular. Estação CR-49. Fonte: Arquivo fotográfico da equipe do Projeto Novas 

Fronteiras Rio Maria (2021).

A B



| 141 |

| Projeto Rio Maria |

oeste da área de estudo. Paiva Júnior et al. (2006) dataram 
dois stocks graníticos (Granito Santa Rosa) nas proximida-
des de São Félix do Xingu, por evaporação de Pb, obtendo 
idades de 1888 ± 3 e 1887 ± 2 Ma. Um corpo, localizado 
próximo a cidade de Rurópolis, apresenta ƐNd (1,88 Ga) 
de -5,35 e TDM de 2,55 Ga (SATO; TASSINARI, 1997), indi-
cando fonte crustal neoarqueana. Semblano et al. (2016) 
obtiveram idade de 1889 ± 3Ma e ƐNd (1,88 Ga) de -8,76 e 
TDM de 2,87 Ga em um quartzo-sienito localizado na região 
de Entre Rios. Segundo os autores as idades-modelo e os 
valores de ƐNd (t) indicam que o material que originou as 
rochas foi extraído do manto no meso ao neoarqueano, 
portanto com um longo tempo de residência crustal. 
Vasquez e Rosa-Costa (2008) admitem a possibilidade 
que a unidade englobe corpos graníticos mais jovens, 
relacionados ao evento magmático estateriano (1,78 Ga).

3.8.3 Suíte Jamon (PP3γj)

3.8.3.1 Aspectos gerais

A Suíte Jamon engloba diversos maciços graníticos 
classificados como granitos tipo A oxidados (DALL’AGNOL 
et al., 2005). Entre os corpos que compõem a suíte estão 
os granitos Jamon (PP3γjj), Bannach (PP3γjb), Manda 
Saia (PP3γjms), Marajoara (PP3γjmj), Musa (PP3γjm) e 
Redenção (PP3γjre). Os corpos sem designação formal, 
assim como uma série de pequenos corpos que ocorrem 
em toda a área do Domínio Rio Maria (no total de 13) 
receberam a sigla da suíte (PP3γj), sendo que a maioria 
possui entre 3 e 15 km2, três com cerca de 70 km2 e o 
maior com mais de 500 km2. Carvalho (2017) e Nery 
(2019) redefiniram o corpo Gradaús, e devido as suas 
características composicionais e litoquímicas, foi posi-
cionado na Suíte Serra dos Carajás.

Topograficamente, os corpos são marcadamente 
destacados, e em geral formam grandes serras, com 
relevo ondulado e fortemente controladas por falhas 

rúpteis, apresentando vales encaixados e extensas 
cristas. Os corpos são em geral arredondados, por 
vezes alongados. 

Nas imagens aerogamaespectrométricas, estas 
rochas apresentam anomalias expressivas, quase sem-
pre com coloração branca, indicando valores elevados 
de eU, eTh e K, enquanto nos produtos aeromagne-
tométricos, apresentam comumente anomalias nega-
tivas, com exceções pontuais em alguns dos corpos 
com bordas magnéticas (Figuras 5.1 e 5.4, Capítulo 
de Geofísica).

Diversos trabalhos acadêmicos tiveram como foco o 
estudo detalhado dos principais corpos que compõem 
essa suíte (ALMEIDA; DALL’AGNOL; OLIVEIRA, 2006; OLI-
VEIRA et al. D. C., 2008, 2009, 2010; CARVALHO, 2017; 
DALL’AGNOL et al., 1999, DALL’AGNOL; SCAILLET; PICHA-
VANT, 1999; DALL’AGNOL et al., 2006). As características 
litoquímicas foram alvo de pesquisa pelos autores citados, 
que destacam a natureza subalcalina, metaluminosa a 
peraluminosa, com assinatura de granitos intraplaca tipo 
A. Segundo Dall’Agnol et al. (1999, 2006) e Dall’Agnol, 
Scaillet e Pichavant (1999) os corpos Jamon, Musa e 
Manda Saia mostram quantidade de SiO2 entre 66 e 76%, 
com granitos variando de metaluminosos a fracamente 
peraluminosos, além de apresentarem um trend subal-
calino com correlação positiva entre a quantidade de 
total de álcalis e a sílica. A razão K2O/Na2O está entre 1 
e 2 e as razões FeOt/(FeOt +MgO) são maiores que 0,8, 
e também apresentam correlação positiva com o SiO2. 

Idades similares em torno de 1880 Ma marcam a 
idade de colocação dos corpos da Suíte Jamon, obtidas 
pelos métodos U-Pb em zircão e Pb-Pb em zircão e em 
rocha total (Tabela 3.10).

As principais características dos corpos graníticos da 
Suíte Jamon são da literatura, com poucos afloramentos 
estudados no presente projeto. Apresentam grandes 
similaridades mineralógicas, composicionais e texturais, 
que estão sintetizadas na Tabela 3.17.

Tabela 3.17 - Comparação das características físicas e químicas dos corpos da Suíte Jamon. Adaptado de Santos e Pena 
Filho (2000), Almeida, Dall'Agnol e Oliveira (2006) e Vasquez e Rosa-Costa (2008).

NOME 
DO  

MACIÇO
FACIOLOGIA GRANULAÇÃO ÍNDICE DE COR / 

GRANULAÇÃO TEXTURAS MINERAIS 
MÁFICOS

RASTREADORES 
METALOGENÉTICOS 

MINERAIS PSEUDO- 
MORFIZADOS 

Jamon Sienogranitos Média a grossa

Leucocrático 
a hololeuco-
crático / róseo 
esbranquiçado 
até diversas 
tonalidades do 
cinza

Equi a ine-
quigranular 
e granofírica

Hornbleda, 
biotita e 
clorita

Fluorita Ortoclásio, plagioclá-
sio e biotita

Manda 
Saia

Álcali-feldspato 
granitos e sieno-
granitos

Dominantemen-
te grossa

Leuco a hololeu-
cocrático / róseo 
clara a róseo 
avermelhada

Equi a ine-
quigranular

Biotita e 
clorita Fluorita e muscovita Ortoclásio, plagioclá-

sio e biotita
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3.8.3.2 Granito Jamon (PP3γja)

3.8.3.2.1 Aspectos gerais

O Granito Jamon é um batólito, com aproxima-
damente 130 km2, e está intrudido nas rochas supra-
crustais do Grupo Andorinhas, nos TTGs do Complexo 
Arco Verde e nos granodioritos da Suíte Rio Maria. Um 
corpo menor, de aproximadamente 20 km2 imediata-
mente a oeste, também foi atribuído a esta unidade. 
As descrições gerais aqui apresentadas para o Granito 
Jamon (DALL’AGNOL, 1982) se aplicam aos demais cor-
pos interpretados como da suíte.

Dall’Agnol (1982) e Dall’Agnol et al. (1999) sugerem, 
em virtude da distribuição dos litotipos, que o corpo 
apresenta zoneamento composicional, com fases mais 
evoluídas nas porções centrais e fases menos evoluídas 
nas bordas. Esses autores mapearam três fácies princi-
pais, sendo a fácies dominante localizada nas bordas. 
É formada por monzogranitos a biotita e hornblenda 
com granulação media a grossa, que grada para bio-
tita monzogranito médio e fino mais para o centro do 
corpo. Uma terceira fácies, mais nova, corta as duas 
anteriores e está restrita a parte centro sul do batólito 
e é composta por micromonzogranitos a biotita, e mais 
restritamente, leucogranitos. As texturas são equigra-
nular a heterogranular, localmente porfirítica (Figura 
3.115). As rochas são isotrópicas e comumente afetadas 

Tabela 3.17 - Comparação das características físicas e químicas dos corpos da Suíte Jamon. Adaptado de Santos e Pena 
Filho (2000), Almeida, Dall'Agnol e Oliveira (2006) e Vasquez e Rosa-Costa (2008) (continuação).

NOME 
DO  

MACIÇO
FACIOLOGIA GRANULAÇÃO ÍNDICE DE COR / 

GRANULAÇÃO TEXTURAS MINERAIS 
MÁFICOS

RASTREADORES 
METALOGENÉTICOS 

MINERAIS PSEUDO- 
MORFIZADOS 

Marajoara Monzogranitos Média a grossa

Leucocrático a 
hololeucocrático 
/ cinza esbran-
quiçada a róseo 
avermelhada

Equi a ine-
quigranular

Biotita e 
clorita Fluorita e muscovita Ortoclásio, plagioclá-

sio e biotita

Musa

Álcali-feldspato 
granitos e 
sienogranitos (às 
vezes subvulcâ-
nicos)

Média a grossa, 
raramente fina

Leucocrático /
cinza esbran-
quiçado a róseo 
avermelhada

Equi a ine-
quigranular, 
porfirítica, 
granofírica

Biotita, 
hornblenda 
biotita e 
clorita

- Ortoclásio, plagioclá-
sio e biotita

Redenção

Álcali-feldpato 
granitos, 
sienogranitos e 
monzogranitos 
(às vezes subvul-
cânicos)

Média a grossa 
(raramente fina)

Leucocrático /
róseo cinza a 
róseo averme-
lhada

Porfirítica, 
rapakivi, 
equigranular 
e inequigra-
nular

Biotita e 
clorita Muscovita Plagioclásio e biotita

Bannach

Álcali-feldpato 
granitos, 
sienogranitos, 
monzograntos 
(frequentemen-
te subvulcânicos)

Média a grossa
Leucocrático /
cinza a róseo 
avermelhada

Porfirítica 
rapakivi, 
equi a ine-
quigranular 
e granófirica

Biotita, 
hornblenda 
e clorita

Muscovita e fluorita Ortoclásio, plagioclá-
sio e biotita

por falhas e fraturas rúpteis de direções variadas (N-S, 
NW-SE, WNW-ESE e NE-SW). A mineralogia principal é 
composta por quartzo, k-feldspato e plagioclásio, com 
biotita como mineral máfico principal e hornblenda res-
trita às fácies menos evoluídas. Os minerais acessórios e 
secundários incluem clorita, muscovita, apatita, zircão, 
ilmenita, magnetita, clinopiroxênio (como relictos em 
anfibólios), titanita e allanita.

Segundo Dall’Agnol et al. (1999), esses granitos foram 
formados em condições oxidantes, comparáveis aos 
granitos a magnetita, indicado pelos altos valores de sus-
ceptibilidade magnética (da ordem de 13 a 322x10-4) (SI) 
e pela ocorrência de magnetita intercrescida à ilmenita. 
O Granito Jamon foi alojado em nível crustal raso, com 
pressões em torno de 3 kbar, gerando nas encaixantes 
supracrustais um metamorfismo de contato compatível 
à fácies hornblenda hornfels (DALL’AGNOL et al.,1999).

Dall’Agnol et al. (1999) obtiveram em seu traba-
lho a idade de 1885 ± 32 Ma para o Granito Jamon. 
Teixeira et al. (2018) dataram pelo método U-Pb em 
zircão (SHRIMP) uma amostra de biotita-hornblenda 
monzogranito que apresentou uma idade de 1870 ± 18 
Ma, considerada como idade de cristalização. Dados de 
isótopos de Nd mostram valores de ƐNd (t=1,88 Ga) de 
-9,7 e -9,5, idades TDM de 3,02 e 2,87 Ga (DALL’AGNOL 
et al., 1999). Segundo os autores os dados de Nd e 
modelamento geoquímico são consistentes com fontes 
arqueanas quartzo dioríticas.
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Figura 3.115 - Aspectos de campo do Granito Jamon. (A) Monzogranito de granulação media e textura porfirítica com cristais 
de k-feldspato. Estação HP-038; (B) Monzogranito com granulação fina e textura equigranular a porfirítica com enclaves máficos 

arredondados. Estação HP-039; (C) Detalhe de monzogranito a biotita, mostrando porção muito rica em fenocristais e porção pobre em 
fenocristais, ambos com granulação fina. Estação SS-027; (D) Monzogranito porfirítico de granulação grossa. Estação CR-68.  

Fonte: Arquivo fotográfico da equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).

3.8.3.3 Granito Manda Saia (PP3γjms)

3.8.3.3.1 Aspectos gerais

A primeira referência sobre o Granito Manda Saia é 
mencionada no mapa de integração do Programa Grande 
Carajás (ARAÚJO et al., 1994), inicialmente chamado de 
Mata Saia, esta designação também foi adotada por 
Leite (1995).

O Granito Manda Saia é representado por dois 
stocks com aproximadamente 50 km2 cada, e estão 
intrudidos nas rochas supracrustais do Grupo Ando-
rinhas. Os corpos foram cartografados em trabalhos 
anteriores (SANTOS; PENA FILHO, 2000) como um 
único batólito alongado de direção NE-SW, no entanto, 
em outros trabalhos de caráter regional (DALL’AGNOL 
et al., 1999; LEITE, 2001; RÄMÖ et al., 2002), car-
tografaram dois batólitos separados. No presente 
trabalho, apenas um afloramento foi descrito nesta 
unidade, no entanto os corpos são bem marcados na 
gamaespectrometria.

De acordo com os trabalhos de Leite (1995) e 
Santos e Pena Filho (2000) os corpos são formados 
por álcali-feldspato granitos, leucomonzogranitos e 

sienogranitos a biotita com granulação média a grossa, 
de cor rosada, avermelhada ou acinzentada, leuco 
a hololeucocráticos e com autólitos de micromon-
zogranitos a biotita. As rochas são isotrópicas, com 
texturas equigranular a heterogranular e localmente 
porfirítica (Figura 3.116). A mineralogia principal é 
composta por quartzo, k-feldspato e plagioclásio, com 
biotita como mineral máfico principal. Os minerais 
acessórios e secundários incluem clorita, muscovita, 
apatita, zircão, ilmenita, magnetita, titanita e allanita 
(LEITE, 1995; SANTOS; PENA FILHO, 2000).

Assim como os demais granitos da Suíte Jamon, 
os granitos Manda Saia foram formados em condi-
ções oxidantes, comparáveis aos granitos a magnetita 
(DALL’AGNOL et al., 1999; RÄMÖ et al., 2002).

Dados de isótopos de Nd mostraram valores de ƐNd 
(t=1,88 Ga, estimado pelas idades dos demais corpos 
da Suíte) de -8,1 e -8,4 e idades TDM de 2,71 e 2,61 
Ga, indicando que esses granitos foram derivados de 
partes profundas da crosta arqueana (RÄMÖ et al., 
2002). Segundo estes autores, os corpos Manda Saia 
são levemente mais radiogênicos (143Nd/144Nd mais 
alto em relação ao 147Sm/144Nd, e ƐNd inicial menos 
negativo) que os corpos Jamon e Musa.

A B

DC



| 144 |

| SGB/CPRM - Levantamentos Geológicos e de Potencial Mineral de Novas Fronteiras |

Figura 3.116 - Aspectos de campo do Granito Manda Saia na estação AD-022. (A) Granulação grossa e textura porfirítica com cristais de 
k-feldspato com até 3 cm e autólitos de granulação mais fina; (B) Detalhe de amostra de mão, de monzogranito a biotita, mostrando os 

cristais de plagioclásio de cor clara e k-feldspatos de cor rosada.  Fonte: Arquivo fotográfico da equipe do Projeto  
Novas Fronteiras Rio Maria (2021).

3.8.3.4 Granito Marajoara (PP3γjmj)

3.8.3.4.1 Aspectos gerais

O Granito Marajoara é um stock com aproximada-
mente 30 km2 e está intrudido nas rochas plutônicas do 
Complexo Arco Verde. Almeida et al. (2008), Santos (2018) 
e Santos, Oliveira e Silva (2018) descreveram que as 
rochas são homogêneas, textural e composicionalmente, 
apresentando textura equigranular e heterogranular 
médios a grossos e porfiríticos, cor cinza a rosado e em 
geral composição monzogranítica.

Almeida et al. (2008) identificaram duas fácies 
petrográficas: i) biotita-monzogranito equigranular 
médio; ii) leucomonzogranito equigranular médio. No 
entanto, Santos (2018) e Santos, Oliveira e Silva (2018) 
entenderam que o Granito Marajoara é composto prin-
cipalmente por monzogranitos, apresentando duas 
variedades petrográficas: biotita monzogranito equi-
granular (BMzE) e biotita monzogranito heterogranular 
(BMzH), e que são frequentes a ocorrência de enclaves 
de composição granodiorítica e monzogranítica. Ao 
microscópico exibem textura granular hipidiomórfica 
(fácies BMzE) e hipidiomórfica heterogranular (BMzH). 
A mineralogia principal é composta por quartzo, micro-
clina e plagioclásio, com biotita como mineral máfico 
principal. Os minerais acessórios e secundários incluem 
apatita, zircão, titanita, allanita, sericita-muscovita, 
argilo-minerais, clorita e epidoto, sendo que nas fácies 
mais evoluídas pode ocorrer fluorita (ALMEIDA et al., 
2008; SANTOS; OLIVEIRA; SILVA, 2018).

Essas rochas são cortadas por vênulas com cerca de 
1 cm de largura, de quartzo e epidoto, com direção N-S. 
Ocorrem fraturas preenchidas por pirita e/ou calcopirita, 
ou ainda por biotita (± sericita), pirita e molibdenita 
pontualmente (ALMEIDA et al., 2008).

As rochas mais leucocráticas estão dispostas nas 
porções periféricas do corpo, com a fácies menos evo-
luída e hospedeira dos enclaves, ocupando a porção 
central do plúton (SANTOS, 2018). A relação entre a 
rocha hospedeira e os enclaves indica que eles são pro-
duto de injeções de magma máfico, durante diferentes 
fases de cristalização do magma granítico. Parte desses 
diques foi introduzida logo após o início da cristalização 
e parte em um estágio mais avançado, já que não se 
observam feições de mingling. Possivelmente esses 
enclaves representam fragmentos de diques, forma-
dos por um líquido já hibridizado por mixing (SANTOS; 
OLIVEIRA; SILVA, 2018). 

Segundo Santos (2018) e Santos, Oliveira e Silva 
(2018), as rochas monzograníticas possuem altas razões 
de FeOt/(FeOt+MgO) e K2O/Na2O, baixos valores de CaO 
e Al2O3 e elevados de Y e Nb, se comparadas aos encla-
ves; em especial aos que possuem assinatura de magma 
cálcio-alcalino e não apresentam feições de mingling. A 
assinatura geoquímica é de granitos intraplaca tipo A, 
porém apresenta dois comportamentos distintos em 
relação às fácies descritas. A ocorrência de magnetita e 
titanita, bem como os altos valores de SM, demonstram 
que os biotita monzogranitos heterogranulares foram 
formados em condições oxidantes e possuem afinidades 
com os granitos da série a magnetita e demais granitos 
tipo A oxidados da Suíte Jamon. Já os biotita monzogra-
nitos equigranulares, apresentam a ilmenita como único 
mineral óxido de Fe-Ti, além de valores ligeiramente 
mais altos da razão FeOt/(FeOt+MgO) e padrão ETR com 
acentuado fracionamento de Eu, que os definem como 
granitos da série ilmenita com afinidades com os granitos 
do tipo A reduzidos da Suíte Velho Guilherme.

As análises U-Pb em zircão, pelo método SHRIMP, 
indicam idade de cristalização de 1885 ± 6 Ma (SANTOS; 
OLIVEIRA; SILVA, 2018).
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3.8.3.5 Granito Musa (PP3γjmu)

3.8.3.5.1 Aspectos gerais

O Granito Musa (GASTAL, 1987) é um batólito com 
aproximadamente 260 km2 e está intrudido nas rochas 
supracrustais do Grupo Andorinhas e nos TTGs do Com-
plexo Arco Verde.

Gastal (1987) descreveu o Granito Musa constituído 
por biotita monzogranitos e sienogranitos com anfibólio 
e titanita, e variações texturais e mineralógicas, desde 
leucocráticos a hololeucocráticos e granulação grossa 
a fina. As texturas são equigranular a heterogranular e 
localmente porfirítica (Figura 3.117). A mineralogia prin-
cipal é composta por quartzo, k-feldspato e plagioclásio, 
com biotita como mineral máfico principal e hornblenda 
restrita às fácies menos evoluídas. Os minerais acessórios 
e secundários incluem clorita, muscovita, apatita, zircão, 
ilmenita, magnetita, clinopiroxênio (como relictos em 
anfibólios), titanita e allanita.

O Granito Musa apresenta zoneamento composi-
cional, com fases mais evoluídas nas porções centrais e 
fases menos evoluídas nas bordas dos corpos. Foi alojado 
em nível crustal raso, com pressões em torno de 3 kbar 
com as encaixantes supracrustais apresentando meta-
morfismo de fácies hornblenda hornfels (DALL’AGNOL 
et al.,1999). Na região de Pedra Preta, a mineralização 
de wolframita em veios de quartzo está relacionada 
geneticamente a esse batólito (CORDEIRO et al.,1984; 
JAVIER-RIOS et al., 1998).

A idade de cristalização do corpo Musa foi definida 
com base em datações U-Pb em zircão conduzidas por 
Machado et al. (1991), que obtiveram o resultado de 
1883 ± 5/2 Ma. Datações U-Pb (SHRIMP) realizadas por 

Figura 3.117 - Aspectos de campo do Granito Musa na estação 
AD-104. Sienogranito porfirítico com textura porfirítica.  Fonte: 

Arquivo fotográfico da equipe do Projeto Novas Fronteiras  
Rio Maria (2021).

Teixeira et al. (2018) forneceram idades entre 1871 ± 4 e 
1882 ± 4, (em zircão) e 1878 ± 9 e 1892 ± 4 (em titanita).

Dados de isótopos de Nd (RÄMÖ et al., 2002, 
DALL’AGNOL et al., 1999) para o Granito Musa indicaram 
derivação a partir de protólitos ígneos crustais arqueanos, 
a partir das idades TDM de 2,6 a 2,8 Ga e ƐNd fortemente 
negativo (-9,3 a -9,6). Diques de dacito e granito pórfiro 
associados aos corpos Musa e Jamon também forne-
ceram composição de Nd similar (TDM=2,83-2,88 Ga e 
ƐNd=-9,4 e -10) indicando que possuem fontes arqueanas 
similares.

3.8.3.6 Granito Redenção (PP3γjre)

3.8.3.6.1 Aspectos gerais

O Granito Redenção é um batólito com aproxima-
damente 520 km2, composto predominantemente por 
monzogranitos, com raros sienogranitos, restritos a 
diques, intrudidos nos TTGs do Complexo Arco Verde e 
em granodioritos da Suíte Rio Maria (OLIVEIRA, D. C. et 
al., 2005, 2008, 2009, 2010). O corpo apresenta xenólitos 
angulosos do Complexo Arco Verde, foliação magmática 
nas suas bordas, além de fraturas e falhas de direções 
variadas. Ocorrem enxames de diques de sienogranito 
pórfiro e diabásio intrusivos no granito, com a mesma 
orientação dos principais sistemas de fraturas (WNW-ESE 
a NNW-SSE), o que sugere que o granito foi encaixado 
em um regime tectônico extensional (OLIVEIRA, D. C. 
et al., 2009).

As fácies petrográficas mapeadas por Oliveira 
(2001) e Oliveira, D. C. et al. (2005, 2009) apresentam a 
seguinte distribuição: biotita monzogranitos de granu-
lação grossa são dominantes nas fronteiras norte, leste 
e oeste do corpo; monzogranitos grossos a biotita e 
hornblenda, com pontual concentração cumulática de 
anfibólio+clinopiroxenio, estão concentradas ao longo da 
borda sul;  monzogranitos a biotita com textura seriada e 
porfirítica de granulação grossa a média formam estru-
turas anelares nas partes centro-sul e central, cortando 
os hornblenda-biotita monzogranitos e biotita de granu-
lação grossa; por fim, leucogranitos mais evoluídos são 
encontrados na parte central. De maneira geral, as fácies 
mais evoluídas estão concentradas no centro do corpo e 
a fácies menos evoluída na borda sul. Em todas as fácies 
há evidências de interação entre diferentes magmas félsi-
cos. Além disso, todas as variedades são isotrópicas com 
cores de cinza a avermelhado, com textura equigranular 
a seriada e porfirítica subordinada, conforme pode ser 
observado na Figura 3.118. A mineralogia principal inclui 
k-feldspato, quartzo, plagioclásio e biotita como o mineral 
máfico principal. Ocorrem ainda anfibólio e clinopiroxênio 
nas fácies menos evoluídas. Nas fácies porfiríticas grossas 
são comuns texturas rapakivi, com cristais de k-feldspato 
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(2 a 5 cm) manteados por plagioclásio. O plagioclásio 
mais precoce apresenta cristais euédricos a subédricos 
fortemente zonados com núcleo de andesina a oligoclá-
sio cálcico, gradando para oligoclásio sódico nas bordas. 
O plagioclásio mais tardio, forma cristais subédricos a 
anédricos de oligoclásio sódico para albita, geralmente 
encontrados como grãos intersticiais localizados, ou na 
matriz das rochas com variedades porfiríticas.

O Granito Redenção é um dos corpos mais bem estu-
dados da Suíte Jamon, que inclui estudos gravimétrico, 
magnético e litoquímico apresentado em Oliveira, D. 
C. et al. (2008, 2009, 2010), que mostram que o corpo 
Redenção possui forma tabular, lacolítica com espes-
sura máxima estimada em 6 km. Segundo os autores o 
padrão concêntrico de lineações magnéticas sugere que 
a deformação do magma foi controlada pela intrusão 
e por processos da câmara magmática e, além disso, 
assinalaram que a intrusão ocorreu em quatro pulsos, na 
seguinte sequência: i) monzogranitos a biotita e anfibólio, 
menos evoluídos e as rochas associadas, com a ascensão 
controlada por fraturas e canais alimentadores semelhan-
tes a diques; ii) monzogranitos a biotita de granulação 
grossa; iii) leucogranitos, que possivelmente correspon-
dem a uma intrusão independente de magma evoluído; 
iv) monzogranitos seriados e porfiríticos a biotita, ao 
longo de fraturas anelares, formada no topo da câmara 
magmática induzida pela intrusão dos leucogranitos.

Quimicamente, segundo Oliveira, D. C. et al. (2009), 
o Granito Redenção é do tipo A, oxidado, caráter fer-
roso, álcali-cálcico, metaluminoso a levemente peralu-
minoso. Pode ser distinguido dos granitos reduzidos do 
tipo A pelas razões ligeiramente mais baixas de FeOt/
(FeOt+MgO) (entre 0,83 e 0,94); pela presença de mag-
netita + titanita e por maiores valores de suscetibilidade 
magnética.

Figura 3.118 - Aspectos de campo do Granito Redenção na 
estação HP-209. Monzogranito grosso porfirítico, com textura 

rapakivi. Fonte: Arquivo fotográfico da equipe do Projeto Novas 
Fronteiras Rio Maria (2021).

Dados litoquímicos e de isótopos de Nd indicam 
uma complexa evolução magmática para a geração das 
fácies do Granito Redenção, e que não são derivadas da 
cristalização fracionada de um único magma, são coge-
néticas, mas não comagmáticas. Os biotita-hornblenda 
e biotita monzogranitos suportam uma origem comag-
mática como produtos de cristalização fracionada, e 
a fácies porfirítica sugerem que pelo menos parte 
dessas, poderiam representar produto de hibridiza-
ção (por mingling) envolvendo biotita monzogranitos 
e leucogranitos. Os leucogranitos são interpretados 
como variedades de magmas mais evoluídos colocadas 
tardiamente e derivados de fontes e processos simi-
lares, mas não necessariamente do mesmo magma, 
característica essa compatível com o zoneamento 
normal. E por fim, os clinopiroxênio monzogranitos, 
enriquecidos em minerais máficos, indicam processos 
cumuláticos envolvidos em sua gênese.

Teixeira et al. (2018) obtiveram idade U-Pb SHRIMP 
em zircão de 1883 ± 9,8 Ma para o monzogranito Reden-
ção, em acordo com as idades de cristalização dos outros 
granitos da Suíte Jamon. Idades mais jovens de 1871 ± 
5,5 Ma e 1865 ± 6,6 Ma obtidas em leucomonzogranitos 
indicam uma origem mais tardia dessas rochas na evolução 
do plúton. Os dados de isótopos de Nd mostram valores 
de ƐNd (t=1,88 Ga,) que variam entre -8,8 e -10,5 e idades 
TDM no intervalo de 2,73 a 2,81 Ga (RÄMÖ et al., 2002) que 
indicam fusão crustal de protólitos variados na geração 
deste corpo.

3.8.3.7 Granito Bannach (PP3γjb)

3.8.3.7.1 Aspectos gerais

O Granito Bannach (ALMEIDA, 2005; ALMEIDA; 
DALL’AGNOL; OLIVEIRA, 2006) é um batólito, com apro-
ximadamente 800 km2 alongado na direção NNW, e é 
intrusivo nos TTGs arqueanos do Complexo Arco Verde 
e Suíte Mogno, nos granodioritos da Suíte Rio Maria, 
nos leucogranitos potássicos do tipo Xinguara e Mata 
Surrão e nas supracrustais do Grupo Tucumã-Gradaús, 
sendo comuns nas zonas de contato a presença de encla-
ves angulosos das encaixantes. As rochas são cortadas 
por diques de granito pórfiro e de rochas máficas, com 
orientação E-W e ESE-WNW.

Segundo as descrições e interpretações de Almeida, 
Dall’Agnol e Oliveira (2006), o corpo é composto pre-
dominantemente por monzogranitos isotrópicos, com 
três conjuntos petrográficos distintos: a) três fácies de 
granulação grossa portadoras de anfibólio, biotita e 
clinopiroxênio alternados em diferentes proporções, 
b) fácies portadora de biotita com textura porfirítica 
e c) quatro fácies leucograníticas, com granulação 
grossa, média (precoce e tardia) e fina. As rochas de 
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granulação grossa apresentam maior área de exposição 
e são dominantes nas porções de relevo mais baixo 
(cotas de 450 e 600 m).

Os biotita-anfibólio-monzogranitos grossos domi-
nam as bordas do batólito, com uma aparente transi-
ção para os anfibólio-biotita-monzogranitos grossos e 
deste para leucomonzogranitos grossos. O leucogranito 
grosso é restrito a uma porção na parte interna do 
corpo. Também foi observado que os biotita-anfibó-
lio monzogranitos e anfibólio-biotita monzogranitos 
ocorrem como enclaves, com contornos difusos ou 
interdigitados, geralmente com feições de reabsorção 
quando englobados nos monzogranitos porfiríticos e 
nos leucomonzogranitos finos, sendo que esses últimos 
ocorrem geralmente como diques. A interação entre 
estas fácies sugere a atuação localizada de processos 
de mingling envolvendo os líquidos formadores, o que 
implica baixo contraste térmico e de viscosidade entre 
eles. A textura rapakivi é observada próximo aos conta-
tos entre as fácies leucogranito fino e anfibólio-biotita-
-monzogranitos grossos e entre leucogranitos grossos 
e monzogranitos porfiríticos. Processos de mingling 
também são observados entre os leucogranitos finos e 
grossos, com a transferência de fenocristais do segundo 
para o primeiro.

Dois tipos de leucomonzogranitos foram distinguidos, 
os equigranulares médios precoces que ocorrem como 
enclaves nos monzogranitos grossos enquanto leuco-
granitos tardios ocorrem como estruturas circulares no 
interior do corpo, cortando os monzogranitos menos 
evoluídos. Por fim, monzogranitos com clinopiroxênio 
ocorrem em blocos restritos, exibindo geralmente con-
tatos bruscos com as demais fácies ou como autólitos 
arredondados.

A paragênese essencial em todas as fácies é com-
posta por quartzo, microclina e plagioclásio. O conteúdo 
de minerais máficos é muito distinto, sendo que os cumu-
lados com clinopiroxênio apresentam conteúdo médio de 
29,8%, enquanto nas fácies monzograníticas porfiríticas 
e grossas os valores médios variam de 6,7% a 11,3% e 
nos leucogranitos são inferiores a 4%. Anfibólio e biotita 
são os principais minerais máficos, porém o anfibólio 
predomina somente nas fácies cumuláticas e nos biotita 
anfibólio monzogranitos grossos. Os minerais acessórios, 
presentes em quantidades variadas nas diferentes fácies, 
são: zircão, titanita, apatita, allanita e opacos. Como 
minerais secundários encontram-se: clorita, sericita-
-muscovita, epídoto, fluorita e argilo-minerais.

As variações composicionais do corpo sugerem um 
zoneamento aproximadamente concêntrico passando 
das fácies mais enriquecidas em máficos nas bordas para 
mais leucocráticas e evoluídas no centro.

O Granito Bannach apresenta natureza subalcalina, 
metaluminoso a peraluminoso, ferroso, com assinatura 

geoquímica de granitos intraplaca tipo A e subtipo A2, 
segundo Almeida et al. (2006), com conteúdos de SiO2 
entre 58,1 e 76,3%. As fácies apresentam fracionamento 
fraco a moderado de ETR-pesados, anomalia negativa 
de Eu, que aumentam das fácies menos evoluídas para 
as mais evoluídas.

Os dados geoquímicos e a petrografia apontam 
a seguinte sequência evolutiva do Granito Bannach, 
de acordo com Almeida et al. (2006): cumulados, 
monzogranitos grossos, monzogranitos porfiríticos e 
leucomonzogranitos, porém é marcante a descontinui-
dade composicional entre os cumulados e as demais 
fácies petrográficas. Nos monzogranitos grossos e 
porfiríticos sem clinopiroxênio, as relações indicam 
um primeiro estágio com predominância do fracio-
namento do plagioclásio e anfibólio, com feldspato 
potássico subordinado, seguido pelo trend formado 
entre os monzogranitos porfiríticos e os leucograni-
tos, caracterizado também pelo fracionamento de 
plagioclásio, porém com participação dominante de 
feldspato potássico.

A idade de colocação deste corpo obtida pelo método 
U-Pb em zircão (SHRIMP) em um granito cumulado é de 
1874 ± 6 Ma (TEIXEIRA et al., 2018); outra idade mais 
jovem em um leucomonzogranito é de 1857 ± 14 Ma, 
que foi interpretada como pulso tardio na evolução 
magmática.

3.8.4 Suíte Serra dos Carajás (PP3γ)

3.8.4.1 Aspectos gerais

A Suíte Serra dos Carajás foi proposta por Dall’Agnol 
et al. (2005) para englobar os granitos Serra dos Carajás, 
Cigano, Pojuca que ocorrem no Domínio Carajás. Baseado 
em estudos petrográficos e geoquímicos foram incluídos 
nessa suíte os granitos Seringa (PAIVA JÚNIOR, 2009), São 
João (LIMA, 2013) e Gradaús (CARVALHO, 2017), e que 
ocorrem na área do projeto Rio Maria. Esses corpos são 
constituídos por monzo e sienogranitos e apresentam 
características geoquímicas de granitos tipo A, são em 
geral arredondados, por vezes alongados, com dimensões 
que variam entre 160 a 2250 km2.

A assinatura aerogeofísica, é similar às respostas 
apresentadas pela Suíte Jamon, com expressivas anoma-
lias radiométricas positivas e baixas respostas magnéticas 
(Figura 3.113A, B e C).

Esta suíte representa suítes de granitos rapakivi tipo 
A moderadamente reduzidos, de idade paleoproterozoica 
em torno de 1,88 Ga. Apresentam assinatura de granitos 
intraplaca, anorogênicos, a partir de magmas derivados 
de uma crosta arqueana (DALL’AGNOL et al., 2005).

As principais características dos corpos dessa suíte 
estão sintetizadas na Tabela 3.18.
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Tabela 3.18 - Comparação das características físicas e químicas dos corpos da Suíte Serra dos Carajás.  
Adaptada de Santos e Pena Filho (2000).

NOME 
DO 

 MACIÇO
FACIOLOGIA GRANULAÇÃO ÍNDICE DE COR / 

COLORAÇÃO TEXTURAS MINERAIS 
MÁFICOS

RASTREADORES 
METALOGENÉTICOS 

MINERAIS PSEUDO- 
MORFIZADOS 

São João

Álcali-feldspato 
granitos (granó- 
firos) a sieno- 
granitos

Média a grossa
Leuco a hololeuco-
crático / rosada a 
avermelhada

Equigranular, 
porfirífica

Biotita e 
hornblenda Muscovita K-feldspato, plagioclá-

sio e biotita

Seringa
Álcali-feldspato 
granitos e 
sienogranitos

Fina a média
Leucrocrático / 
róseo cinza a róseo 
avermelhada

Equi a inequi- 
granular e 
porfirítica

Biotita e 
hornblenda Muscovita e fluorita K-feldspato e plagio-

clásio

Gradaús Sieno a monzo-
granitos Fina a grossa

Leucrorático /cinza 
esbranquiçada a 
róseo acinzentada

Equigranular 
às vezes 
porfirítica

Hornblenda 
e biotita Fluorita e muscovita

K-feldspato, plagio- 
clásio, biotita e horn-
blenda

3.8.4.2 Granito São João (PP3γjo)

3.8.4.2.1 Aspectos gerais

O Granito São João é um batólito com aproximada-
mente 160 km2, praticamente circunscrito pelo Com-
plexo Caracol e intrude uma pequena porção da Suíte 
Mogno. Este corpo foi estudado por Lima (2011, 2013) 
e Lima, Lamarão e Santos (2014), que descreveram 
predominantemente monzo e sienogranitos a biotita 
e anfibólio, o qual a partir de dados petrográficos e 
geoquímicos, identificou quatro fácies em ordem de 
evolução geoquímica: i) biotita monzogranito a sieno-
granito, que corresponde a 39% do corpo e ocorre em 
uma faixa N-S do centro-oeste ao extremo oeste do 
corpo; ii) anfibólio-biotita monzogranito a sienogra-
nito, que corresponde a 36% do corpo e ocorre nas 
bordas norte, leste e sul, contornando a fácies seguinte; 
iii) biotita-anfibólio sienogranito, que ocupa a porção 
central e corresponde a cerca de 23% do batólito; e 
iv) biotita-anfibólio monzogranito, que corresponde à 
fácies menos evoluída, distribuída nas regiões N e NE 
do corpo, com aproximadamente 2% da área total do 
granito.

A maior parte das rochas no Granito São João são 
leucocráticas, faneríticas, heterogranulares médias a 
grossas, com coloração rosada a avermelhada. A mine-
ralogia essencial em todas as fácies é composta por 
quartzo, k-feldspato e plagioclásio, além dos máficos 
biotita e anfibólio. Os minerais acessórios frequentes 
são zircão, magnetita, ilmenita, apatita, e fluorita, e os 
secundários são biotita (alteração do anfibólio), clorita, 
sericita, epidoto e argilo-minerais.

Assim como nos demais corpos da Suíte Serra dos 
Carajás (JAVIER-RIOS; VILLAS; DALL’AGNOL, 1995; BAR-
ROS et al., 1995; PAIVA JÚNIOR; LAMARÃO; LIMA, 2011), 
e diferentemente do que ocorre nos granitos da Suíte 
Jamon (DALL’AGNOL et al., 2005), não ocorre titanita 
magmática no Granito São João.

Os valores de suscetibilidade magnética (SM) variam 
de 1,26x10-4 a 5,95x10-3, com média de 1,80x10-3, o 
que permitiu identificar seis populações que se cor-
relacionam moderadamente com as diferentes fácies 
petrográficas. As fácies menos evoluídas, mais ricas 
em anfibólio, apresentam valores mais altos de SM. 
Já os leucogranitos, com maior conteúdo em sílica 
apresentam valores mais baixos de SM. De modo geral 
os valores de SM são decrescentes nos termos mais 
evoluídos geoquimicamente.

O Granito São João é classificado como um granito 
da série a magnetita de Ishihara (1981), em razão dos 
valores moderados de SM, conteúdos modais de opacos 
>0,1%, presença constante de magnetita em todas as 
fácies, bem como razões Fe2O3/FeO próximas a 1.

De acordo com as interpretações de Lima (2011, 
2013) e Lima, Lamarão e Santos (2014) o Granito São 
João apresenta natureza metaluminosa a fracamente 
peraluminosa, razões FeOt/(FeOt+MgO) entre 0,94 e 
0,99 e K2O/Na2O entre 1 e 2, e mostra afinidades geo-
químicas com granitos intraplaca do tipo A, subtipo 
A2 e granitos ferrosos, sugerindo uma derivação de 
fonte crustal. O conteúdo de ETRL é mais elevado que 
o de ETRP, apresentando em diagrama um padrão sub-
-horizontalizado. As anomalias negativas de Eu são 
crescentes no sentido das rochas mais evoluídas, o que 
sugere fracionamento expressivo dos feldspatos e a 
alta relevância da cristalização fracionada na formação 
dessa unidade.

Lima (2011) e Lima, Lamarão e Santos (2014) data-
ram monzogranitos do Granito São João pelo método 
Pb-Pb em zircão, obtendo idade de 1890 ± 2 Ma. Quatro 
fácies deste granito foram datadas por Teixeira et al. 
(2018) pelo método U-Pb em zircão (SHRIMP), e obti-
veram às seguintes idades de cristalização: 1876 ± 12 
Ma (fácies hornblenda-biotita sienogranito), 1880 ± 3 
Ma (fácies biotita monzogranito), 1891 ± 5 Ma (fácies 
biotita-hornblenda monzogranito) e 1877 ± 3 Ma (fácies 
biotita-hornblenda sienogranito).
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3.8.4.3 Granito Seringa (PP3γs)

3.8.4.3.1 Aspectos gerais

O Granito Seringa é um batólito, estudado por Paiva 
Júnior (2009), com aproximadamente 2250 km2, sendo 
430 km2 deles na área de estudo, que intrude tanto 
as rochas do Complexo Caracol como as sequências 
greenstone do Grupo Tucumã-Gradaús. Também foi 
cartografado nesse trabalho um pequeno corpo, mais 
a sul, com aproximadamente 20 km2, intrusivo no Grupo 
Tucumã-Gradaús.

De acordo com Paiva Júnior, Lamarão e Lima (2011), 
os litotipos predominantes são: i) monzogranitos gros-
sos a biotita e anfibólio; ii) sienogranitos porfiríticos a 
biotita e anfibólio; iii) leucosienogranitos heterogranu-
lares; iv) leucomicrosienogranitos e v) anfibólio-biotita 
sienogranitos heterogranulares (Figura 3.119). São de 
coloração vermelho rosada e granulação grossa predo-
minantemente a fina, por vezes com textura rapakivi, e 
não deformados. Os contatos entre o Granito Seringa e 
suas encaixantes são em geral bruscos e bem marcados, 
com a presença comum de enclaves máficos angulosos.

A mineralogia principal é formada por quartzo, 
k-feldspato e plagioclásio, com biotita e anfibólio como 
minerais varietais e zircão, apatita, magnetita, ilmenita e 
allanita entre os acessórios. Como minerais de alteração 
pós-magmática ocorrem clorita, sericita, muscovita, 
epidoto, fluorita e argilo-minerais.

O Granito Seringa apresenta altas razões FeOt/
FeOt+MgO variando entre 0,86 e 0,97 e razoes K2O/Na2O 
entre 1 e 2. É um granito subalcalino, metaluminoso a 
fracamente peraluminoso com afinidades geoquímicas 
com granitos intraplacas ricos em ferro, do subtipo A2 
e do tipo A oxidados. Os padrões de fracionamento dos 

ETR são moderados para os ETRL e sub-horizontalizados 
para os ETRP, com fracas anomalias negativas de Eu nas 
rochas monzograníticas, moderadas nos sienogranitos 
e acentuadas nos leucomonzogranitos (PAIVA JÚNIOR; 
LAMARÃO; LIMA, 2011).

As relações de campo e os aspectos petrográficos e 
geoquímicos levaram Paiva Júnior, Lamarão e Lima (2011) 
a admitir que a evolução das fácies do Granito Seringa 
não ocorreu a partir da cristalização fracionada de um 
mesmo pulso magmático. A evolução pode ter sido por 
cristalização fracionada a partir de um magma parental 
através de pelo menos três diferentes pulsos magmáticos.

Avelar et al. (1994) e Paiva Júnior (2009) dataram 
monzogranitos do Granito Seringa através do método 
Pb-Pb por evaporação em zircão, obtendo idades de 
1892 ± 30 Ma e 1895 ± 1 Ma, respectivamente. Amostras 
de diferentes fácies do Granito seringa foram datadas 
por Teixeira et al. (2018) pelo método U-Pb em zircão 
(SHRIMP), que apresentaram idades de cristalização no 
intervalo entre 1879 ± 18 a 1889 ± 8 Ma.

3.8.4.4 Granito Gradaús (PP3γjgr)

3.8.4.4.1 Aspectos gerais

O Granito Gradaús é um batólito subcircular com 
aproximadamente 800 km2, intrudido nas rochas supra-
crustais do Grupo Rio Fresco, e localmente a leste nas 
rochas do Grupo Tucumã-Gradaús. Este corpo foi descrito 
por Carvalho (2017) como constituído por monzogranitos 
a biotita e sienogranitos a biotita e anfibólio, equigranu-
lares a localmente heterogranulares, hololeucocráticos 
(M<6,0%), com granulação fina a grossa e mostrando 
sinais de deformações rúpteis, na forma de planos de 
fraturas em diversas direções. Apresentam assembleia 
mineralógica essencial formada por k-feldspato (16-49%), 
quartzo (23-54%) e plagioclásio (12-40%). Os minerais 
acessórios são zircão, magnetita (proporções <1%), ilme-
nita, allanita, pirolusita, monazita, apatita e fluorita.

Foram identificadas quatro diferentes fácies no 
Granito Gradaús, de acordo com Carvalho (2017): i) 
biotita-anfibólio sienogranito, que corresponde a cerca 
de 1% do corpo, onde o anfibólio é o principal mineral 
máfico, com a biotita subordinada; ii) biotita-monzo-
granito com textura porfirítica localizada, corresponde 
a cerca de 62% do corpo, sendo a biotita o máfico 
dominante e o anfibólio aparecendo em quantidades 
mínimas (<1%); iii) biotita-sienogranito, corresponde a 
aproximadamente 36% do granito (Figura 3.120A e B). 
Nessa fácies ocorre fluorita como mineral acessório. 
Pertitas e textura porfirítica são mais recorrentes, mas 
não dominantes; iv) monzo e sienogranito porfirítico a 
biotita. Essa fácies corta as duas anteriores e corres-
pondem a 1% do corpo.

Figura 3.119 - Aspectos de campo da fácies leucosienogranito do 
Granito Seringa. Estação AD-035. Fonte: Arquivo fotográfico da 

equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).
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Figura 3.120 - Aspectos de campo do Granito Gradaús na estação HP-098. (A) Fácies sienogranito a biotita; (B) Porção porfirítica da 
fácies sienogranítica. Fonte: Arquivo fotográfico da equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).

De acordo com Carvalho (2017) o Granito Gradaús 
apresenta tendência subalcalina, caráter metaluminoso a 
peraluminoso e elevados conteúdos de SiO2, K2O+Na2O, 
FeO/(FeO+MgO), Zr, Nb, Y e Ga e ETR (exceto Eu), carac-
terísticas típicas de granitos tipo A e afinidade geoquí-
mica com granitos tipo A2 de Eby (1992) de derivação 
crustal. Os ETR apresentam enriquecimento de ETRL em 
relação aos ETRP, com pronunciada anomalia negativa 
de Eu, que indica que seu magma parental sofreu forte 
fracionamento de feldspatos. Os anfibólios com base 
em química mineral são cálcicos, predominantemente 
Fe-edenitas e as biotitas são annitas (NERY, 2019).

Carvalho (2017) com base na ausência de titanita 
magmática e o baixo conteúdo de magnetita admitiu que 
este granito se formou em condições de baixa fO2. Seu 
posicionamento no campo de granitos tipo A reduzidos, 
no diagrama Al2O3 x FeOt/(FeOt+MgO) de Dall’Agnol e 
Oliveira (2007), a presença de magnetita em todas as 
fácies e valores de SM moderados a baixos (<3,53x10-3 
SIv), permitiram este autor classificá-lo como um granito 
moderadamente reduzido. Nery (2019) obteve interpreta-
ção similar, com base em química mineral dos anfibólios 
e biotita, apontando similaridades do Granito Gradaús 
com as rochas da Suíte Serra dos Carajás.

Em relação às condições de cristalização, Nery (2019) 
baseado no geotermômetro de saturação em Zr e do 
anfibólio estimaram temperaturas próximas ao liquidus, 
ou ao início da cristalização, entre 780° e 870°C e do 
solidus entre 700° a 750°C, respectivamente. Utilizando 
o geobarômetro do Al em anfibólio estimaram as pres-
sões de colocação entre 2,4 e 3,6 kbar, podendo estar 
superestimadas.

O Granito Gradaús, composicional e quimicamente, 
se assemelha aos granitos Seringa e São João, descritos 
como monzogranitos a sienogranitos isotrópicos pobres 
em máficos, isentos de titanita magmática, com padrões 
de SM similares, moderadamente reduzidos e com razoes 
Fe/Mg elevadas nos anfibólios (CARVALHO, 2017; NERY, 

2019). Essas características o diferem das rochas da Suíte 
Jamon, os quais possuem conteúdos mais elevados de 
magnetita e caráter claramente oxidado, além de titanita 
magmática e valores de SM comparativamente mais 
elevados e também dos da Suíte Velho Guilherme, que 
são fortemente reduzidos e mineralizados em cassiterita 
e wolframita. O Granito Gradaús é mais assemelhado, 
portanto, aos granitos da Suíte Serra dos Carajás.

A idade de cristalização do corpo Gradaús foi defi-
nida com base em datação Pb-Pb por evaporação em 
zircão, obtida por Abrantes Júnior (2010), que forneceu 
um resultado de 1882 ± 9 Ma.

3.8.5. Grupo Iriri (PP3αi)

3.8.5.1 Aspectos gerais

SUDAM (1972) denominaram de Formação Iriri as 
rochas vulcânicas e vulcanoclásticas predominantemente 
ácidas aflorantes nas regiões dos rios Iriri e Xingu. Pessoa 
et al. (1977) elevaram esta formação à categoria de Grupo, 
individualizada nas formações Salustiano (rochas vulcânicas 
félsicas) e Aruri (rochas vulcanoclásticas e epiclásticas).

De acordo com Vasquez e Rosa-Costa (2008), o Grupo 
Iriri representa o extenso vulcanismo paleoproterozoico 
que ocorre no Domínio Iriri-Xingu (Província Amazônia 
Central), como uma unidade indivisa, e que se estende 
pelo Domínio Tapajós, seguindo a subdivisão de Pes-
soa et al. (1977). Admitiram que esta unidade agrupava 
conjuntos de rochas com gêneses distintas, visto que as 
rochas do Grupo Iriri tinham fontes crustais arqueanas no 
Domínio Iriri-Xingu enquanto no Domínio Tapajós fontes 
crustais paleoproterozoicas. Nos trabalhos de mapea-
mento mais recentes no Domínio Tapajós (VASQUEZ et 
al., 2020), efetuados pela equipe do Serviço Geológico 
do Brasil – CPRM, as formações Salustiano e Aruri são 
desvinculadas do Grupo Iriri, que por sua vez não é mais 
descrita no Domínio Iriri-Xingu.

A B
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O termo Formação/Subgrupo/Grupo Iriri, desde os 
trabalhos pioneiros, como o Projeto Radam (SILVA et 
al., 1974; CUNHA et al., 1981) é associado ao magma-
tismo Uatumã, representando o mais expressivo evento 
vulcano-plutônico paleoproterozoico, (de 1,88 Ga) do 
Cráton Amazônico, com a formação de rochas plutôni-
cas, subvulcânicas, vulcânicas e vulcanoclásticas. Klein, 
Almeida e Rosa-Costa (2012) e Fraga et al. (2017) pro-
puseram que o magmatismo Uatumã (1,89-1,88 Ga) 
esteja relacionado a uma Silicic Large Igneous Province 
(SLIP). Outras interpretações consideram que o evento 
Uatumã compreende rochas de idades diferentes, entre 
aproximadamente 2,0 a 1,88 Ga, com características geo-
químicas entre cálcio-alcalina e alcalina tipo A (JULIANI; 
FERNANDES, 2010; FERNANDES et al., 2011). Roverato et 
al. (2019) propõem que o ambiente tectônico do evento 
magmático/vulcânico Uatumã foi transicional de tardi 
pós-orogênico, em 2,0 Ga a extensional em 1,88 Ga. Na 
região de São Félix do Xingu, estes autores, reagrupam 
as rochas Iriri como formações Sobreiro e Santa Rosa. 
No presente projeto, o Grupo Iriri se refere a uma uni-
dade indivisa.

Semblano et al. (2016) caracterizaram as rochas 
do Grupo Iriri, que afloram ao longo do rio Iriri, como 
riolitos, dacitos porfiríticos e ignimbritos dacíticos. 
Baseado em estudos geológicos e isotópicos, propuse-
ram que a Formação Iriri represente apenas as rochas 
vulcânicas e/ou vulcanoclásticas dominantemente 
félsicas com idades de 1,99 Ga. As rochas mais jovens, 
com cerca de 1,88 Ga, apesar do termo consagrado na 
literatura, deveriam ser agrupadas em outra unidade 
litoestratigráfica. No mapa apresentado em Vasquez et 
al. (2019), estes sugerem que a Formação Santa Rosa 
(FERNANDES et al., 2011) represente este vulcanismo 
de 1,88 Ga.

3.8.5.2 Aspectos de campo e características 
mesoscópicas e petrográficas

Este grupo ocorre como uma faixa de orientação NW 
no extremo sudoeste da área do projeto (Figura 3.113). 
Apresenta assinatura gamaespectrométrica referente 
ao domínio 27 (Figura 5.5, Capítulo de Geofísica), o que 
corresponde a baixos valores dos três radioelementos 
(K, eTh, eU). Possui contraste magnético com as litologias 
adjacentes, por apresentar valores mais elevados no 
produto gradiente total.

Os poucos dados geológicos que existem sobre esta 
unidade nessa região, são do início da década de 90. 
Nos projetos Rio Chiché (PASTANA; SILVA NETO, 1980) e 
Radam SC.22 Tocantins (CUNHA et al., 1981) os litotipos 
descritos relacionados com as áreas de ocorrência do 
Grupo Iriri no presente projeto correspondem à riolitos, 
tufos riolíticos e de cristais, dacitos e subordinadamente 
diabásios e rochas de falha.

Foram verificados apenas três afloramentos neste 
projeto, em função das dificuldades de acesso às regiões 
de ocorrência desta unidade. Os tipos descritos são vul-
cânicas félsicas de composição dacítica com textura por-
firítica e matriz microcristalina quartzo-feldspática (Figura 
3.121). Não foram observados efeitos de metamorfismo 
progressivo. A mineralogia é de quartzo, plagioclásio e 
ortoclásio, tendo hornblenda e biotita como minerais 
varietais, zircão e minerais opacos como minerais aces-
sórios, clorita e sericita como minerais secundários. Os 
cristais de quartzo ocorrem tanto como fenocristais 
quanto na matriz, são granulares a bipiramidais subédri-
cos, e alguns grãos encontram-se fortemente embaiados. 
Plagioclásio e ortoclásio são tabulares subédricos, distri-
buídos na matriz e na forma de fenocristais. Os cristais 
de hornblenda são prismáticos subédricos a anédricos 

Figura 3.121 - Aspectos mesoscópico e microscópico da amostra CR-44 do Grupo Iriri. (A) Dacito porfirítico com textura fanerítica fina; 
(B) Dacito com matriz microcristalina quartzo-feldspática com cristais de plagioclásio, ortoclásio, quartzo e hornblenda. LP, 2x. Qtz-

Quartzo, Pl-Plagioclásio, Or-Ortoclásio, Hbl-Hornblenda. Fonte: Arquivo fotográfico da equipe do Projeto  
Novas Fronteiras Rio Maria (2021).
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e a biotita é marrom avermelhada, lamelar subédrica a 
anédrica. Alguns aglomerados de cristais de hornblenda 
formam a textura glomeroporfirítica.

Em relação ao quimismo das vulcânicas Iriri, a maior 
parte dos trabalhos evidencia assinatura de magmatismo 
tipo A, no entanto alguns trabalhos indicam composições 
cálcio-alcalinas de alto-K. Estas diferentes característi-
cas geraram na literatura interpretações de ambientes 
tectônicos contrastantes para esta unidade (JULIANI; 
FERNANDES, 2010; SEMBLANO et al., 2016). Ocorrên-
cias do Grupo Iriri são também descritas mais a sul, na 
região nordeste de Mato Grosso, em que Alves et al. 

(2010) indicaram afinidade metaluminosa a peraluminosa 
e ambiente intracontinental tipo A2 (pós-colisional). 
O trabalho de Rocha et al. (2012), na região de Mato, 
Grosso descreveram características geoquímicas de 
rochas cálcio-alcalinas de alto-K de ambiente tectônico 
pós-colisional.

3.8.5.3 Idade

Essa sequência vulcânica foi datada pelo método 
Pb-Pb e U-Pb em zircão por diversos pesquisadores, 
conforme a Tabela 3.19.

Tabela 3.19 - Compilação das idades U-Pb, Pb-Pb e Sm-Nd para o Grupo Iriri.

IDADE E ERRO (Ma) MÉTODO TDM (Ga) εNd(t) REFERÊNCIA

1888 ± 2 a 1893 ± 2 Pb-Pb Vasquez et al. (1999)

1888 ± 7 Pb-Pb Dall’Agnol, Silva e Scheller (1999c)

1890 ± 2 e 1877 ± 4 Pb-Pb Lamarão, Dall’Agnol e Lafon (1999)

1888 ± 6 Pb-Pb Moura, Gorayeb e Matsuda (1999)

1875 ± 4 a 1890 ± 6 Pb-Pb Lamarão et al. (2002)

1989 ± 4 e 1988 ± 2 Pb-Pb 3,13 a 2,57 -9,95 a -4,17 Semblano et al. (2016)

1886 ± 3, 1893 ± 3 e 1888 ± 2 Pb-Pb 2,88 e 2,3 -11,6 a -1,37 Vasquez e Rosa-Costa (2008) e referências

1870 ± 8 U-Pb Santos et al. (2001)

1880 ± 43 U-Pb Padilha e Barros (2008)

1839 ± 7 U-Pb Alves et al. (2010); Saboia et al. (2011)

1878 ± 12 U-Pb 2,46 e 2,59 -3,66 a -6,89 Rocha et al. (2012)

3.8.6 Formação Sobreiro (PP3αso)

3.8.6.1 Aspectos gerais

A Formação Sobreiro foi proposta no projeto Rio 
Fresco (IDESP, 1972) para reunir as rochas vulcânicas 
intermediárias a ácidas, com predominância de andesitos 
e subordinados riolitos e tufos, que ocorrem na bacia 
do rio Xingu. Esta formação faz parte do magmatismo 
Uatumã, evento de caráter intracontinental e gerado 
sob regime distensivo no Proterozoico (SILVA et al., 1974; 
MACAMBIRA; VALE, 1997), nos domínios da Província 
Amazônia Central.

Na área do presente projeto, esta formação ocorre 
na porção noroeste, e se encontra localizada dentro 
da Reserva Indígena Kayapó. Assim, sua representa-
ção cartográfica segue os mapas geológico estadual do 
Pará (VASQUEZ; SOUSA; CARVALHO, 2008), dos projetos 
Carvão do Rio Fresco (MARINHO et al., 1976) e Xingu-
-Araguaia (JORGE JOÃO et al., 1975). Os afloramentos 
descritos nesses projetos e relacionados com as áreas 
de ocorrência da Formação Sobreiro correspondem 
principalmente à andesitos porfiríticos, e de forma 
subordinada, riolitos, tufos vítreos e de cristal riolíticos 

e granófiros associados. É descrita como sobreposta 
diretamente à Formação Rio Fresco, e superposta pela 
Formação Gorotire. Ocorre como derrames e diques 
andesíticos.

A unidade apresenta assinatura gamaespectromé-
trica com valores baixos nos três radioelementos K, eTh, 
eU (Figura 3.113A e domínio 27 da Figura 5.5, Capítulo de 
Geofísica). Esta formação está correlacionada aos maiores 
valores de intensidade magnética, menores apenas do 
que as rochas dos greenstone belts, apresentados no 
produto gradiente total (Figura 3.113C). A assinatura 
magnética desta formação possui alta frequência no 
produto derivada vertical (Figura 3.113B), que contrasta 
com as litologias adjacentes.

Vários trabalhos foram desenvolvidos na região de 
São Felix do Xingu, em que afloram expressivas rochas 
vulcânicas e vulcanoclásticas, individualizadas por Juliani 
e Fernandes (2010) nas formações Sobreiro (inferiores) 
e Santa Rosa (superior). Segundo estes autores, repre-
sentam um vulcanismo bimodal efusivo e explosivo. De 
modo geral, a Formação Sobreiro é composta por fácies 
de fluxos de lavas maciços e bandados, andesíticos a 
riodacíticos, com fácies vulcanoclásticas constituídas por 
brechas, aglomerados vulcânicos, lapilli-tufos e tufos de 
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cristais (FERNANDES et al., 2011; FERNANDES; LAMARÃO; 
TEIXEIRA, 2006; LAGLER, 2011; FERREIRA; LAMARÃO, 
2013). Roverato et al. (2017) descreveram as litofácies 
vulcanoclásticas em primárias, formadas por fluxos 
piroclásticos e depósitos de surge, brechas vulcânicas 
e ignimbritos soldados; e secundárias, formadas por 
detritos retrabalhados, o que levou os autores a admitir 
um complexo ambiente vulcânico para esta formação. 
Lagler et al. (2019) apontam uma evolução complexa de 
caldeira vulcânica relacionada a vários pulsos de derra-
mes de lavas félsicas e andesítica-riodacítica-riolíticas 
que compreendem uma evolução de estrato-vulcão no 
estágio de pré-caldeira.

As rochas da Formação Sobreiro possuem assinatura 
geoquímica que transiciona de cálcio-alcalina a shosho-
nítica e de arco de ilha de margem continental segundo 
Macambira et al. (1997). Para Fernandes et al. (2011) e 
Lagler et al. (2019) esta formação possui características 
geoquímicas de alto-K e metaluminosa, similar a rochas 
cálcio-alcalinos de arcos vulcânicos. O modelo tectônico 
proposto por estes autores envolve uma subducção de 

baixo ângulo (flat subduction) tipo-Andino na região de 
São Félix do Xingu. Ferreira e Lamarão (2013) descre-
veram que esta formação possui caráter cálcio-alca-
lino, discretamente transicional entre cálcio-alcalino a 
shoshonítico, composição metaluminosa a fracamente 
peraluminosa e assinatura tectônica de ambiente de arco 
vulcânico. Cruz et al. (2014), através de química mineral 
em fenocristais de clinopiroxênio, anfibólio e plagioclá-
sio, indicam uma evolução polibárica relacionada a arco 
magmático continental para esta formação. Roverato et 
al. (2019) consideram que o vulcanismo Uatumã é rela-
cionado inicialmente a um evento tardi a pós orogênico, 
em torno de 2,0 Ga, seguido de um regime extensional 
em 1,88 Ga.

As idades da Formação Sobreiro são 1880 ± 6 Ma 
(PINHO et al., 2006) e 1865 ± 5 Ma (TEIXEIRA et al., 2002a, 
2002b) (Tabela 3.20). Idades modelo TDM de 3,11-2,49 Ga 
e valores negativos de ƐNd(t) (-4,56 a -10,10) (TEIXEIRA 
et al., 2002a; FERNANDES et al., 2011) sugerem retra-
balhamento de crosta arqueana com mistura de fontes 
mantélicas e crustais na região de São Félix do Xingu.

Tabela 3.20 - Compilação das idades U-Pb em zircão, Pb-Pb por evaporação em zircão e Sm-Nd para as formações  
Sobreiro e Santa Rosa.

IDADE E ERRO (Ma) MÉTODO TDM (Ga) εNd(t) REFERÊNCIA

FORMAÇÃO SOBREIRO

1880 ± 6 Pb-Pb Pinho et al. (2006)

1865 ± 5 Pb-Pb 3,11 -10,1 Teixeira et al. (2002a,b)

3,10 - 2,49 -4,56 a -10,10
Fernandes et al. (2011)

Fernandes e Juliani (2019)

FORMAÇÃO SANTA ROSA

1877,4 ± 4,3 U-Pb Antônio et al. (2017)

1882 ± 6,4 U-Pb Roverato et al. (2019)

1884 ± 1,7
Pb-Pb 3,12 - 2,56 -5,8 a -11,60

Fernandes et al. (2011)

 1879 ± 2 Fernandes e Juliani (2019)

1886 ± 3 Pb-Pb 3,13 e 2,88 -9,7 e -11,6 Teixeira et al. (2002a,b)

3.8.7 Formação Vila Santa Rosa (PP3αsr)

3.8.7.1 Aspectos gerais

A Formação Santa Rosa foi denominada por Juliani 
e Fernandes (2010) para englobar as vulcânicas e vulca-
noclásticas ácidas, de composição alcalina a subalcalina 
transicional, peraluminosa e afinidade tipo A intraplaca, 
que ocorrem na região de São Félix do Xingu e que eram 
denominadas de Formação Iriri, subdivisão do Grupo 
Uatumã (TEIXEIRA et al., 2002a; PINHO et al., 2006). 
O termo foi proposto para diferenciar das vulcânicas 
e vulcanoclásticas cálcio-alcalinas atribuídas ao Grupo 
Iriri, e que até então ocorriam no Domínio Tapajós. No 

presente projeto, se adicionou o termo “Vila” para dife-
renciar de um granito homônimo que ocorre no estado 
de Minas Gerais.

Na área do projeto esta formação ocorre como três 
corpos, um deles está situado no extremo noroeste 
e os outros dois localizados no extremo sudoeste da 
área do projeto (Figura 3.113). Apresentam assinatura 
gamaespectrométrica referente ao domínio 1 da Figura 
5.5 (Capítulo de Geofísica), o que corresponde a altos 
valores dos três radioelementos (K, eTh, eU).

A ocorrência a norte foi individualizada neste pro-
jeto por correlação com a cartografia do Projeto ARIM 
Carajás (COSTA et al., 2016). Devido sua localização, 
dentro da Reserva Indígena Kayapó, é uma área que 
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inexistem dados geológicos. Os afloramentos descritos 
no Projeto Rio Chiché (PASTANA; SILVA NETO, 1980) e 
relacionados com os corpos da Formação Santa Rosa 
na região sudoeste do presente projeto, correspondem 
principalmente a riolitos e tufos de cristais e, subordina-
damente a andesitos, tufos riolíticos e rochas de falha.

Na região de São Félix do Xingu, esta unidade segundo 
Fernandes et al. (2011) é composta por: (1) fluxos maci-
ços e acamadados de lavas riolíticas, e diques de riolitos 
e ignimbritos; (2) ignimbritos félsicos associados com 
tufos de cinzas de queda não soldados e ignimbritos 
félsicos reomórficos; (3) tufo félsico de cristais, lapilli 
tufos e brechas; (4) stocks e diques de granitos pórfiros 
e subordinados granitos equigranulares. Representa a 
unidade de topo do Evento Uatumã. Ferreira e Lamarão 
(2013) descreveram a Formação Santa Rosa composta 
por riolitos e que constituem fácies de fluxo de lavas 
subaéreas.

Geoquimicamente compreendem álcali-riolitos e 
subordinados riolitos e riodacitos. Constituem uma série 
evoluída, de composição peraluminosa a levemente 
metaluminosa, quimismo subalcalino a alcalino, assina-
tura tipo A e afinidade tectônica intraplaca. (FERNANDES; 
LAMARÃO; TEIXEIRA, 2006; FERNANDES et al., 2011, 
FERREIRA; LAMARÃO, 2013; CRUZ et al., 2014, LAGLER 
et al., 2019). Foram geradas por episódios multicíclicos, 
explosivos e efusivos, ao longo de extensas fissuras em 
episódio extensional (JULIANI; FERNANDES, 2010; FER-
NANDES et al., 2011; LAGLER et al., 2019).

A idade da Formação Santa Rosa é bem marcada 
em 1,88 Ga, conforme pode ser observada na Tabela 
3.22. Com base em elementos traços e isótopos de Nd, 
Fernandes et al. (2011) e Fernandes e Juliani (2019) pro-
põem que a Formação Santa Rosa é produto de anatexia 
de diferentes fontes crustais arqueanas (3,1 a 2,5 Ga).

3.9 CINTURÃO ARAGUAIA

3.9.1 Grupo Baixo Araguaia - 
Formação Couto Magalhães (NPct)

3.9.1.1 Aspectos gerais

O Grupo Baixo Araguaia faz parte do Cinturão Ara-
guaia, que constitui a porção setentrional da Província 
Tocantins no Estado do Pará (HASUI; ABREU; SILVA, 1977; 
ALMEIDA et al., 1976; VASQUEZ; ROSA-COSTA, 2008). 
Neste trabalho o presente grupo foi inserido na associa-
ção tectônica Sequência de Margem Passiva, da qual a 
Formação Couto Magalhães faz parte. Estas rochas repre-
sentam um conjunto metassedimentar dominantemente 
terrígeno, com contribuição menor de rochas carboná-
ticas, cujos protólitos sedimentares foram depositados 
em ambientes marinho raso com praia e plataforma 

restritas, talude e bacia marinha, caracterizando um 
sistema de margem passiva (VASQUEZ; ROSA-COSTA, 
2008 e demais referências).

Os trabalhos prévios de mapeamento geológico da 
CPRM descreveram a Formação Couto Magalhães com 
as seguintes características: (a) Na folha Xinguara (SAN-
TOS; PENA FILHO, 2000) predominam os tipos pelíticos 
anquimetamórficos (siltitos e argilitos que gradam para 
filitos/ardósias), com intercalações de meta-arenitos 
(protoquartzitos e quartzitos) subordinados. Localmente, 
ocorre na zona de borda da sequência metassedimentar, 
a presença de conglomerados e litoarenitos feldspáticos 
conglomeráticos. O paleoambiente deposicional é lito-
râneo com depósitos de areia de praia, e continental 
no contexto de rios braided e meandrantes, até leques 
aluviais. (b) Na Folha Redenção (NEVES; VALE, 1999) 
compreende quatro fácies: i) pelítica, intercalação de 
lamito e siltito, de ambiente marinho plataformal; ii) 
psamítica, arenitos que variam de arcoseanos a líticos e 
subordinados quartzo arenito, grauvaca e conglomerado 
de ambiente fluvial; iii) carbonática, calcário finamente 
recristalizado e calcário finamente laminado de ambiente 
de planície de maré; iv) silicosa (chert), lentes milimétricas 
a centimétricas de chert, raramente métricas, intercala-
das nas outras unidades e de origem diagenética. Nestes 
trabalhos foram caracterizadas condições anquimetamór-
ficas e de baixo grau metamórfico (xisto verde baixo), com 
aumento progressivo de leste para oeste, relacionadas 
com o aumento da deformação com recristalização e 
formação de clivagem/xistosidade associadas às zonas 
de cisalhamento frontais a oblíquas (cavalgamentos de 
direções N-S a NW) e direcionais (N-S a NE). Também 
são descritos dobramentos (eixos N-S a NW), lineações 
e superfícies metamórficas geralmente de baixo a médio 
ângulo com mergulho para leste.

Análises de associações de fácies proposta por Moura 
et al. (2008), Villas et al. (2007 e demais referências 
neste artigo) através de furos de sondagem do Alvo 
São Martim, localizado a sudeste da cidade de Reden-
ção, indicam a presença de três membros: (a) Membro 
Inferior, constituído dominantemente por calcários. (b) 
Membro Intermediário, formado exclusivamente por 
rochas siliciclásticas finas. (c) Membro Superior, composto 
por rochas rudáceas carbonáticas e siliciclásticas finas 
a grossas. Estes trabalhos sugerem uma sequência car-
bonática e siliciclástica de águas profundas, depositadas 
em zonas de talude e assoalho de bacia. Essa unidade 
ocupa quase totalmente toda porção leste da área do 
projeto e se estende por aproximadamente 225 km na 
direção N-S. É caracterizada por um relevo extremamente 
arrasado com presença de amplas coberturas detríticas 
e lateríticas (Superfície Sul-Americana) cenozoicas. De 
acordo com Santos e Pena Filho (2000) e Neves e Vale 
(1999), caracteriza-se por relevo bastante peneplanizado, 
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cujas fracas ondulações são abruptamente interceptadas 
pelas serras quartzíticas e por zonas de cisalhamento 
com silicificação.

Esta unidade ocorre no limite oriental da área do 
presente projeto e nas imagens magnetométricas da 
primeira derivada e inclinação do sinal analítico (Figura 
5.1, Capítulo de Geofísica) destacam-se lineamentos com 
direção geral N-S, de assinatura característica de diques 
rasos. Também se observa que os lineamentos de direção 
NE são mais comuns que os de direção NW, e possuem 
menor frequência magnética, portanto mais profundos, 
quando atravessam esta unidade. Estes lineamentos, 
quando entram no domínio do Cráton Amazônico, adqui-
rem maior frequência, característico de estruturas mais 
rasas. Na porção sudeste ocorrem domínios com maiores 
frequências magnéticas.

A interpretação das imagens gamaespectrométricas 
indica predomínio de 4 domínios (Figura 5.5, Capítulo 
de Geofísica). Os dois maiores domínios diferem entre 
si por apresentarem valores de teor de K distintos; baixo 
no domínio 19 e médio no domínio 11. O Domínio 13 se 
caracteriza por teores médios de K e Th e alto de U. Os 
domínios 1 e 23, que correspondem às drenagens que 
cortam esta unidade, possuem valores baixos a altos de K.

Idades modelo Pb-Pb entre 716 e 670 Ma em piritas 
clásticas do Alvo São Martim indicam a idade máxima 
de deposição, enquanto idades entre 668 e 438 Ma, em 
piritas diagenéticas, restringem o intervalo de evolução 
da bacia (VILLAS et al., 2007). Os autores ressaltam que 
a maioria das idades Pb-Pb estão concentradas no inter-
valo de 716 a 616 Ma. Os estudos de proveniência do 
Supergrupo Baixo Araguaia de Moura et al. (2008), em 
quartzitos na região de Paraíso do Tocantins, mostram 
idades Pb/Pb em zircões detríticos, com concentrações em 
torno de 1000-1200 Ma e 2800-2900 Ma, em rochas da 
região de Xambioá, além de idades modelos TDM de xistos e 
filitos com cerca de 1600-1700 Ma. Idades K-Ar entre 565 

± 20 Ma e 533 ± 16 Ma, obtidas em hornblenda, biotita 
e muscovita de xistos da Formação Xambioá, registram 
resfriamento metamórfico regional (MACAMBIRA, 1983).

3.9.1.2 Aspectos de campo e características 
mesoscópicas e petrográficas

Os trabalhos de Santos e Pena Filho (2000) e Neves 
e Vale (1999) definem um contato tectônico do tipo 
empurrão da Faixa Araguaia sobre as rochas mais antigas 
do Cráton Amazônico. Neste projeto, se assume que 
a Formação Couto Magalhães recobre por discordân-
cia erosiva as rochas arqueanas-paleoproterozoicas do 
Cráton Amazônico. As falhas de empurrões, de direção 
geral N-S que formam superfícies metamórficas, estão 
situadas nas porções mais afastadas do contato, e os 
dobramentos interpretados são abertos e suaves.

Devido à dificuldade de exposição desta unidade, 
foram identificados somente afloramentos de con-
glomerados polimíticos. Também foram interpretadas 
fácies quartzíticas a partir da compilação do trabalho 
de Santos e Pena Filho (2000). Para o restante da área 
de ocorrência, provavelmente ocorre o predomínio de 
rochas pelíticas. Os conglomerados estão localizados nas 
regiões de contato, tanto dentro do próprio Cinturão 
Araguaia, quanto sobre as rochas mais antigas do Cráton 
Amazônico. Ocorre predomínio de ortoconglomerados 
com fácies de paraconglomerados, mais restritas (Figura 
3.122). Os fragmentos possuem granulometria de grânulo 
a seixo e a matriz é arenítica arcoseana. Foram identifi-
cados clastos de granitoides, rochas vulcânicas máficas 
metamorfizadas e de rochas metassedimentares, que 
variam de mal selecionados a bem selecionados e de 
angulosos a arredondados. As rochas apresentam estrati-
ficação dada pela variação granulométrica em superfícies 
subparalelas, além de estruturas deformacionais como 
fraturas e veios de quartzo retilíneos.

Figura 3.122 - Aspectos de campo das rochas do Cinturão Araguaia. (A) Ortoconglomerado polimítico. Estação HP-63. (B) 
Conglomerado com estratificação subparalela de baixo ângulo de mergulho (10° para leste). Estação HP-70. Fonte: Arquivo fotográfico 

da equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).
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O ambiente deposicional interpretado para os con-
glomerados é o de leque aluvial continental de fácies 
proximal a intermediária. Para as outras rochas desta 
unidade, atribuem-se ambientes fluvial, marinho plata-
formal e de planície de maré conforme as conclusões de 
Santos e Pena Filho (2000) e Neves e Vale (1999).

3.10 COBERTURAS SUPERFICIAIS CENOZOICAS

3.10.1 Cobertura Laterítica Imatura (N1Q1li)

O termo Cobertura Laterítica Imatura foi adotado 
por Vasquez e Rosa-Costa (2008), conforme proposição 
inicial de Costa (1991), para denominar as coberturas com 
perfis lateríticos incompletos, distribuídas por toda região 
Amazônica e que formam o relevo jovem dominante.

Coberturas lateríticas e latossolos, além de outras 
coberturas pedológicas, ocorrem indistintamente sobre 
todas as unidades mapeadas. Contudo, as áreas mapeá-
veis limitam-se as folhas Xinguara (SB.22-Z-C-III), Vila de 
Rio Maria (SB.22-Z-C-II) e São João Batista (SC.22-X-A-V). 
Na Folha Xinguara as coberturas lateríticas ocorrem 
sobre as rochas metassedimentares da Formação Couto 

Magalhães no Cinturão Araguaia, na Folha Vila de Rio 
Maria estão sobre as rochas da Suíte Mogno, enquanto 
na Folha São João Batista as coberturas recobrem as 
rochas do greenstone Inajá e também os TTGs do Com-
plexo Arco Verde.

Essas coberturas formam relevos aplainados ou com 
colinas suaves e podem ainda ser representados por 
platôs lateríticos, que podem atingir até 40 km² de área 
superficial. Também ocorrem na forma de blocos ou 
capas de lateritização em outras regiões na área estu-
dada. Podem ser discriminadas nos mapas aerogamaes-
pectrométricos (Figura 5.5, Capítulo de Geofísica) pelo 
alto valor no canal do Tório e baixos valores de urânio e 
potássio, resultado de um enriquecimento residual rela-
tivo em tório, associado a formação dessas coberturas.

São representados por aglomerados de material 
areno-argilosos e cascalhos consolidados a semiconso-
lidados, podendo estar fragmentados, lateritizados a 
parcialmente lateritizados (Figura 3.123).  As camadas 
podem apresentar fragmentos de quartzo soldados por 
limonita e estruturas concrecionárias, formadas por óxi-
dos de ferro, núcleos arenosos, em matriz fina e oxidada. 
São atribuídas idades inferiores a 23 Ma.

Figura 3.123 - Feições de campo de coberturas lateríticas imaturas. (A) Afloramento em corte de estrada 
formado por solo laterítico proveniente de granitoide, próximo à estação HP-152; (B) Afloramento em área 
de empréstimo formado por paleoaluvião laterizado, próximo à estação AD-79; (C) Aspecto mesoscópico 

de laterita ferruginosa, amostra coletada próximo à estação AD-82; (D) Brecha laterítica ferruginosa, 
amostra coletada próximo à estação CR-27. Fonte: Arquivo fotográfico da equipe do Projeto Novas 

Fronteiras Rio Maria (2021).
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3.10.2 Depósitos Aluvionares (Q2a)

Os depósitos aluvionares se limitam à proximidade 
dos principais cursos de água que cortam a região, como 
os rios Maria, Trairão, Fresco, Salobro e Inajá (Figura 
3.124), entre outros. Podem chegar a 60 km de extensão, 
como nos rios Salobro e Maria, e até 3 km de largura 
como nas margens do Rio Salobro.

São constituídos majoritariamente por areias 
quartzosas, subarredondadas a subangulosas e subor-
dinadamente por seixos e cascalhos de quartzo e 
fragmentos de rocha e lentes de material silto-argiloso, 

dispostos em estratos inconsolidados granodecres-
centes, típico de depósitos fluviais.

Foram cartografados pelas imagens de satélite, e 
com auxílio de imagens aerogamaespectrométricas, 
onde se destacam altos valores de potássio e valores 
relativamente altos de urânio e tório, em contraste com 
as rochas do entorno. São considerados sedimentos 
recentes, com idades do Quaternário.

Foram observados alguns pontos de extração de 
areia e argila ao longo e nas margens de rios de toda a 
área. Também ocorrem extrações de cascalho de forma 
artesanal para a recuperação de ouro secundário.

A B

Figura 3.124 - (A e B) Barras arenosas laterais modernas na margem do rio Inajá. Estações UP-156 e GA-052, respectivamente.  
Fonte: Arquivo fotográfico da equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).
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4 GEOLOGIA ESTRUTURAL E TECTÔNICA

O arcabouço estrutural do Domínio Rio Maria está 
intimamente relacionado à arquitetura de terrenos 
granito-greenstone de idade mesoarqueana (ca. 3,0-
2,86 Ga), com eventos tectônicos posteriores no Pale-
oproterozoico e Neoproterozoico, que envolveram o 
desenvolvimento dos Domínios Santana do Araguaia, 
Iriri-Xingu e Cinturão Araguaia (SANTOS et al., 2000). A 
localização do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria em 
relação aos domínios tectônicos do Cráton Amazônico 
se encontra na Figura 2.2.

Os primeiros estudos, com foco na geologia estrutural 
da área mapeada, foram conduzidos conjuntamente aos 
trabalhos pioneiros em exploração mineral, desenvolvi-
dos pela Rio Doce Geologia e Mineração (DOCEGEO), na 
década de 1970 e por Almeida (1978), Amaral (1974) e 
Lima (1984), que apresentaram as primeiras propostas 
de um quadro tectônico para a região, sob a ótica de 
Províncias Estruturais. Cordani e Brito Neves (1982) e 
Tassinari et al. (1987), com suporte de datações geo-
cronológicas, identificaram no Cráton Amazônico vários 
cinturões móveis de idade proterozoica, margeando 
núcleos cratônicos mais antigos.

4.1 DOMÍNIOS TECTÔNICOS

O Domínio Rio Maria é dominantemente formado 
por uma associação mesoarqueana (3,0-2,84 Ga) de TTG 
(Tonalito-Trondhjemito-Granodiorito), greenstone belts e 
granitos potássicos tardios (ALTHOFF; BARBEY; BOULLIER, 
2000; SOUZA et al., 2001; LEITE et al., 2004; ALMEIDA et 
al., 2011). Em diversos domínios arqueanos do planeta 
(ex. crátons de Pilbara e Dhawar), os modelos formulados 
para explicar o crescimento da crosta arqueana variam 
de mecanismos do tipo sagducção (ex., BÉDARD, 2018) 
a processos semelhantes à tectônica de placas moderna 
(subducção) (ex., CAWOOD et al., 2018; WIEMER et al., 
2018). Não obstante, alguns autores sugerem que a 
arquitetura crustal de 3,0-2,84 Ga do terreno granito-gre-
enstone de Rio Maria pode estar associado à tectônica 
vertical (sagducção) (ALTHOFF; BARBEY; BOULLIER, 2000; 
LEITE et al., 2004; OLIVEIRA, 2018; COSTA; SANTOS; SILVA, 
2019; COSTA et al., 2020), enquanto outros defendem 
que a tectônica de estilo moderno (subducção, acresção) 
é o processo dominante (SOUZA et al., 2001; OLIVEIRA, 
M. A. et al., 2009; ALMEIDA et al., 2011; RIBEIRO-SILVA; 
OLIVEIRA; SANTOS, 2018; MARANGOANHA; OLIVEIRA; 
DALL’AGNOL, 2019).

Os dados de campo juntamente com os mapas 
de macroestruturas, com suporte de interpretações 
feitas com diferentes produtos de sensores remotos, 
mostraram áreas com padrões estruturais e frequên-
cias de distribuições das estruturas distintas (Figura 
4.1). Deste modo, as características morfológicas e 
estruturais, aliadas com as informações disponíveis 
na literatura, em especial datações geocronológicas, 
permitiram discriminar quatro domínios estruturais 
descritos a seguir.

4.1.1 Domínio Rio Maria (DRM)

Neste domínio, as rochas arqueanas são repre-
sentadas por granitoides com filiação TTG e rochas 
metassedimentares e metavulcânicas relacionadas aos 
greenstone belts, além disso, ocorrem coberturas sedi-
mentares de idade paleoproterozoica, corpos graníticos 
e diques máficos e félsicos de idade orosiriana. Existe 
também a ocorrência neste domínio de diques do Neo-
proterozoico e do Cretáceo, a exemplo da região de 
Carajás (GOMES; CORDANI; BASEI, 1975; GIOVANARDI et 
al., 2019). As rochas TTG (mais competentes) não regis-
tram os efeitos deformacionais do mesmo modo que 
as rochas dos greenstone belts (menos competentes), 
assim muitas das estruturas e deformações descritas 
foram observadas somente nas sequências metavulca-
nossedimentares, já as coberturas metassedimentares 
dos grupos Gemaque e Rio Fresco não foram afetadas 
pela tectônica arqueana.

De forma geral, ao longo de todo esse Domínio Tec-
tônico, a estruturação principal possui direção E-W e 
mergulhos altos para N e para S, representada por zonas 
de cisalhamentos transcorrentes ou compressivas, que 
afetam tanto os granitoides TTGs quanto os greenstone 
belts. Essas estruturas são cortadas por um conjunto de 
zonas de cisalhamento e falhas com direção NW-SE e 
NE-SW, associadas ou não a rochas miloníticas.

A macroestrutura regional, notadamente marcada 
nos produtos geofísicos magnetométricos, é definida 
por extensos e frequentes lineamentos magnéticos com 
direção E-W, cortada por uma série de estruturas de 
direção NE-SW e NW-SE. Adicionalmente, o padrão de 
distribuição das sequências metavulcanossedimentares 
(greenstone belts) ao redor de intrusões TTG batolíticas 
(domos), sugerem uma arquitetura pretérita de domos 
e quilhas, com foliação (Sn) concêntrica a estruturas 
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dômicas (diápiros) (Figura 4.1), comumente encontrada 
em terrenos do tipo granito-greenstone (BOUHALLIER; 
CHARDON; CHOUKROUNE, 1995; CHARDON; CHOU-
KROUNE; JAYANANDA, 1996; CLOS et al., 2019; ZIBRA et 
al., 2020). A presença de uma arquitetura de domos e 
quilhas no Domínio Rio Maria já foi proposta por alguns 
autores (DOCEGEO, 1988; ALTHOFF; BARBEY; BOULLIER, 
2000; LEITE et al., 2004), e recentemente, reforçada por 
intepretação geofísica regional (OLIVEIRA, 2018; COSTA; 
SANTOS; SILVA, 2019; COSTA et al., 2020). No limite norte 
do projeto, Costa, Santos e Silva (2019) e Costa et al. 
(2020) sugerem, com base em interpretações dos pro-
dutos geofísicos, e dados estruturais e geocronológicos, 
o desenvolvimento de uma foliação Sn regional, con-
temporânea à estruturação dos batólitos TTG na forma 
de domos, desenvolvidos entre 3,0-2,84 Ga (Figura 4.1), 
exemplificado na estrutura do Domo Caracol (COSTA; 
SANTOS; SILVA, 2019). Segundo os autores as quilhas de 
greenstone belts (sinformes regionais) são bem marcadas 

nas imagens aerogeofísicas magnetométricas e gravi-
métricas discutidas em Oliveira (2018). Lineações Ln e 
foliações Sn são de alto ângulo (Figura 4.1), reforçando 
a possibilidade de uma tectônica vertical pretérita.

No entanto, nas rochas arqueanas foram também 
identificados outros conjuntos de estruturas, que podem 
ser interpretados como produtos da sobreposição de 
fases deformacionais, relacionados aos episódios defor-
macionais posteriores. Nesse trabalho iremos apresentar 
os dados obtidos e interpretados sob a ótica da sobreposi-
ção de estruturas. Entendendo que a deformação arque-
ana, representa uma convergência de blocos ocorrida 
entre 2,87 e 2,85 Ga e/ou entre 2,68 e 2,63 Ga (TAVARES, 
2015; MARANGOANHA et al., 2019), essa deformação 
pode representar a transposição de uma trama estrutural 
pretérita, formada síncrona à injeção dos batólitos TTGs, 
em uma arquitetura do tipo domos e quilhas.

O DRM é dividido em dois subdomínios: o Subdomínio 
Andorinhas (SDa), a norte, que inclui os greenstone belts 

Figura 4.1 - Domínios e Subdomínios estruturais na área de estudo sob imagem de anomalias magnetométricas: Estruturas e diques 
simplificados, Domínios Estruturais e contorno dos granitos paleoproterozoicos e greenstone belts mapeados na área de trabalho, e a 

norte da área do projeto. Ao lado das figuras, os estereogramas das foliações e lineações em cada um dos domínios. 
Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).
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dos grupos Andorinhas, Tucumã-Gradaús e Sapucaia e 
as unidades TTGs Mogno, Água Fria e Arco Verde; e o 
Subdomínio Inajá (SDi), a sul, que abrange o greenstone 
Serra do Inajá e o Complexo TTG Arco Verde.

4.1.1.1 Subdomínio Andorinhas (SDa)

Caracterizado por extensas zonas de cisalhamento 
(ZC) compressivas a transcorrentes, com mergulhos 
moderados a altos para sul e para norte. A foliação, de 
orientação geral E-W, possui variações entre WNW-ESE, 
WSW-ENE e NW-SE e apresentam trama anastomosada. 
Este arranjo resulta em regiões pouco deformadas onde 
estão preservadas estruturas pillow nos greenstone belts 
e texturas ígneas nas suítes Mogno, Rio Maria e Xinguara. 
A maior parte das ZC apresentam lineações de estira-
mento de alto rake e em menor proporção, lineações 
de baixo rake. Essas estruturas estão relacionadas às 
deformações D1 e/ou D3 (Figura 4.2), associadas ao 
vetor de compressão máxima (δ1), com direção N-S. Os 
estereogramas mostram foliações com mergulho alto e 
lineações perpendiculares a levemente oblíquas, carac-
terísticas de um sistema compressivo a transpressivo 
dextral. A foliação Sn é observada ao longo de todo o 
domínio estrutural, tanto nas rochas dos greenstone belts, 

quanto nos TTGs, e frequentemente se apresenta cortada 
por estruturas mais novas e, mais restritamente, trans-
posta por clivagem de crenulação (Sn+2) (Figura 4.2 B).

As foliações Sn, também podem apresentar direção 
NE-SW e mergulhos altos para NW ou SE, com lineações 
de estiramento Ln de mergulhos baixos a moderados para 
SE. Ainda associadas ao evento D1/D3, foram descritas 
falhas e zonas de cisalhamento com direção NE-SW. Nas 
rochas plutônicas das suítes TTGs a deformação ocorre 
em regime rúptil-dúctil, como verificado nos afloramen-
tos HP-225 e HP-227 (Figura 4.3), onde se observam 
fraturas transcorrentes conjugadas, que indicam uma 
compressão de direção N37W, e uma zona de cisalha-
mento compressiva de direção NNE-SSW.

Associada a essa deformação está a zona de cisalha-
mento Mamão-Babaçu, caracterizada como rúptil-dúctil 
de movimento reverso a reverso oblíquo, com direção 
regional ENE-WSW (HUHN, 1992); e a zona de cisalha-
mento Lagoa Seca, transcorrente sinistral, com cerca 
de 8 km de extensão e direção N65E (SOUZA, 1999). 
Estas zonas de cisalhamento ocorrem no segmento sul 
do greenstone Andorinhas e as principais mineralizações 
auríferas primárias hospedadas nesta unidade estão 
condicionadas a essas estruturas (HUHN, 1992; SOUZA, 
1999; SILVA, 2011).

Figura 4.2 - Afloramentos na mina de ferro Big Mac, atualmente desativada (Estação HP-17). Metassedimentos pelíticos onde é possível 
observar estruturas relacionadas com a evolução da área de estudo. (A) Foliação Sn de alto ângulo e Sn+2 em corte com cerca de 1,5m 
de altura; (B) Detalhes de clivagem de crenulação Sn+2, de direção NE-SW; (C) A mesma direção ocorre em falha transcorrente sinistral 
de alto ângulo, formando duplex; (D) Falha reversa com mergulho baixo para sul e lineação de alto rake, relacionado a Sn+1. Cores na 

legenda da Figura A. Fonte: Arquivo fotográfico da equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).
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Relacionado à Sn, o metamorfismo atingiu a fácies 
xisto verde médio, exceto nas rochas do Grupo Sapucaia, 
com paragênese metamórfica que indica fácies xisto 
verde alto a anfibolito. As rochas do Grupo Sapucaia 
ocorrem como corpos lenticulares estreitos e imbricados 
tectonicamente aos granitoides encaixantes através de 
zonas de cisalhamento.

Na região central da área, a sul da cidade de Reden-
ção, Araújo et al. (1994) definiram o Cinturão de Cisalha-
mento Pau d’Arco, onde rochas do Complexo Arco Verde 
estão afetadas por zonas de cisalhamento transcorrentes 
sinistrais (Figuras 4.4 e 4.5), relacionadas à fase D1.

Segundo Santos e Pena Filho (2000), o regime tec-
tônico, nessa região, é predominantemente direcional, 
dominado por zonas de cisalhamentos transcorrentes 
e localmente podem ser reconhecidos indícios de um 
regime compressivo pretérito. Esses autores também 
destacam que a disposição dos corpos rochosos sugere 
movimento predominantemente sinistral. Também ocor-
rem diversas zonas de cisalhamento com direção NE-SW e 
NW-SE que marcam grandes corredores de cisalhamento, 
possivelmente relacionadas à fase D5.

Nesse subdomínio ocorrem dois outros conjuntos de 
estruturas dúcteis-rúpteis, mais novas que Sn, identifi-
cados em campo por suas relações de corte. Também 
foram identificadas falhas rúpteis, interpretadas como 
efeito das intrusões dos corpos graníticos do Orosiriano, 
e consequente relaxamento tectônico posterior.

As foliações Sn+1 possuem direção geral NW-SE e 
mergulhos altos para NE ou SW, enquanto que as linea-
ções Ln+1 apresentam mergulhos baixos a moderados 
para NE ou SW (Figura 4.1). Essas estruturas, juntamente 
com algumas das principais falhas de direção NW-SE e 
dobras com plano axial N20W (Figura 4.6), são atribuí-
das a um evento compressional com δ1 de direção N-S 
a N60E, relacionado com a deformação D5. Nos flancos 
das dobras D5 são desenvolvidas estruturas de boudins 
e fraturas extensionais de direção N60E.

Nas rochas metassedimentares do Grupo Gemaque, 
que ocorrem na Serra das Andorinhas, a foliação plano 
axial possui mergulhos para N e S, e as dobras em escalas 
de mapa e de afloramento apresentam plano axial E-W 
(Figura 4.7). Estes dobramentos estão relacionados ao 
encurtamento N-S desenvolvido durante a fase D5. Nas 
rochas do Grupo Rio Fresco a Fase D5 gerou xistosidade/
clivagem relacionadas com dobramentos suaves de eixo 
aproximadamente E-W.

Entre as principais falhas e zonas de cisalhamento 
relacionadas com a fase D5, destaca-se o sistema de 
falhas Seringa, que margeiam a serra homônima na 
porção noroeste da área. Também ocorrem zonas de 
cisalhamento, que limitam a porção norte do greens-
tone Andorinhas e um extenso corredor de cisalha-
mento de direção WNW-ESSE, localizado no centro 

Figura 4.3 - (A) e (B) Pares conjugados de fraturas transcorrentes 
que indicam uma compressão de direção N37W; (C) zona de 
cisalhamento compressiva NNE-SSW. Estações HP-225 e HP-

227. (Fr - Fratura; ZC - Zona de Cisalhamento; Lx - Lineação de 
estiramento associada a zona de cisalhamento). Fonte: Arquivo 

fotográfico da equipe do Projeto Novas Fronteiras  
Rio Maria (2021).
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Figura 4.4 - (A) Estereograma de foliações na região do Cinturão de Cisalhamento Pau D’Arco, com direções WNW-ESE a E-W e (B) 
Estereograma das lineações de estiramento, indicando cinemática compressiva a transpressiva. Fonte: Elaborado pela equipe do 

Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).

Figura 4.5 - Afloramento de metagranitoide na região de Pau D’Arco, onde se observa zona de cisalhamento sinistral com direção WNW e 
mergulho alto para SSW. A fratura T indica δ1 com direção N60E a N-S. Observam-se ainda outros cisalhamentos mais jovens cortando o 
conjunto. (ZC: Zona de Cisalhamento; Fr_T: Fratura T). Fonte: Arquivo fotográfico da equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).

norte da área, a norte da cidade de Bannach. A maior 
parte dessas estruturas possui cinemática sinistral, 
indicados tanto em escala de afloramento, como em 
mapa, através da observação de deslocamentos nos 
contatos.

As foliações Sn+2 possuem direção geral N-S e mer-
gulhos altos para W e E (Figura 4.1). Adicionalmente, 
foram descritas falhas e zonas de cisalhamento com 
direção aproximada N-S (Figura 4.8), interpretadas como 
produto de uma compressão E-W. Em escala de mapa 
são observados dobramentos com eixo N-S no flanco 
norte da serra das Andorinhas, atribuídos a esta fase de 
deformação. Também ocorre um conjunto de zonas de 
cisalhamento compressivas com direção NNE-SSW, na 
porção centro norte da área. Nas rochas do Grupo Rio 

Fresco essa fase de deformação D6 gerou superfícies de 
clivagem, que afetam localmente as estruturas geradas 
no episódio anterior.

4.1.1.2 Subdomínio Inajá (SDi)

O Subdomínio Inajá está localizado na região sul 
da área e compreende rochas TTG do Complexo Arco 
Verde, da Suíte Rio Maria, granitoides de Alto-K e do 
greenstone belt Serra do Inajá. O domínio é marcado por 
uma foliação de orientação geral E-W com expressivas 
variações entre WNW-ESE, WSW-ENE e NE-SW, e local-
mente com direção N-S. Também nessa região, a variação 
da foliação Sn pode estar representando um padrão de 
foliação concêntrica, associada a processos diapíricos 
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Figura 4.6 - (A) Dobras cilíndricas em veios quartzo-feldspáticos e em metabasaltos do greenstone belt Andorinhas, Estação AD-106; (B) 
Afloramento da Estação AD-106, mostrando veio quartzo-feldspático dobrado em rocha metabásica, com medidas do plano axial e da 
foliação que indicam compressão com δ1 N60E. (C) Detalhe da foto (A) mostrando dobra com plano axial vertical inferido. (D) Detalhe 

de metabasalto, com forte foliação relacionada a D1/D3, destacada em vermelho, sobreposta por clivagem ortogonal, relacionada a D6, 
destacada em amarelo.  Estação AD-105. (PA: Plano axial de dobra; Lb: Eixo de dobra; Fr_T: Fratura T).  

Fonte: Arquivo fotográfico da equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).

Figura 4.7 - Imagem do relevo sombreado sobreposto pelas unidades geológicas, destacando as formações Fazenda São Roque (PP12sr) 
e Cachoeirinha (PP12ch) - Grupo Gemaque, que constituem o Sinclinal da Serra das Andorinhas, uma dobra regional D5 com eixo ESE-

WNW e dobra D6 no flanco norte da Sinclinal, com eixo NS. Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).

A B

C D



| 164 |

| SGB/CPRM - Levantamentos Geológicos e de Potencial Mineral de Novas Fronteiras |

dos batólitos TTG (Complexo Arco Verde) (Figura 4.1). A 
sequência metavulcanossedimentar do greenstone belt 
Serra do Inajá ocorre como faixas contínuas, contornando 
os granitoides arredondados a levemente alongados 
do Complexo TTG Arco Verde (Figura 4.1). A presença 
de batólitos TTG na forma de domos, contornados por 
quilhas de sequências metavulcanossedimentares (gre-
enstones belts), configuram uma arquitetura do tipo 
“domos e quilhas”.

As foliações e lineações medidas nesse domínio 
apresentam um considerável espalhamento nos este-
reogramas (Figura 4.1), porém se notam concentrações 
de foliações de alto ângulo, com mergulhos para NW-SE 
e outro conjunto com mergulhos para N-S. As poucas 
lineações obtidas apresentam em geral baixo ângulo com 
caimento para SE, sendo que outros conjuntos possuem 
tanto caimento para W quanto para SW, de alto ângulo. 
Em geral, o padrão de lineações também apresenta 
distribuição concêntrica, com caimentos down dip às 
foliações associadas, fato que também corrobora uma 
estruturação associada a tectônica vertical na região da 
Serra do Inajá (Figura 4.1).

O conjunto de foliações com forte mergulho para N e 
S pode estar associado a uma compressão/transcorrência 
de mesma direção durante a fase D1/D3 (Figuras 4.1 e 
4.9). No entanto, esta compressão pode também estar 
associada à compressão local, relacionada a processos 
de baloneamento (balloning) das intrusões batolíticas 
(domos), e não necessariamente a uma compressão 
regional (orogênese) (BOUHALLIER; CHARDON; CHOU-
KROUNE, 1995; CHARDON; CHOUKROUNE; JAYANANDA, 
1996; CLOS et al., 2019; ZIBRA et al., 2020). Nessa região 
não foi possível individualizar as fases de deformação. 
A estruturação do domínio Santana do Araguaia, adja-
cente a oeste, sugere que ao menos em parte, as fases 
de deformação descritas no Subdomínio Andorinhas, a 
norte, também ocorrem nessa região.

Nos afloramentos em que se observam sobreposi-
ções de estruturas, as foliações Sn+1 possuem direção 
E-W e mergulhos altos para N e S, sendo classificadas 
como clivagens de crenulação, ocorrendo nas rochas 
metavulcanossedimentares do Grupo Serra do Inajá, e 
como bandas de cisalhamento/estruturas dúcteis-rúpteis 
nas demais rochas plutônicas arqueanas.

As foliações Sn+2 foram observadas em poucos 
afloramentos nesse domínio e são representadas por 
clivagens de crenulação sobrepostas às foliações Sn e 
Sn+1. Possuem direção N-S e mergulhos moderados a 
altos para W e E. Essas estruturas são entendidas como 
reflexos da deformação Transamazônica, com vetor de 
encurtamento E-W, responsável por falhas de empurrão 
que sobrepõe as rochas da Formação Mururé (Domínio 
Santana do Araguaia) sobre as rochas do Subdomínio Inajá.

4.1.2 Domínio Santana do Araguaia (DSA)

Apresenta proeminente trend estrutural NW-SE, que 
contrasta com a estruturação E-W do Domínio Rio Maria 
adjacente (VASQUEZ; ROSA-COSTA, 2008). Destaca-se 
a zona de cavalgamento que delineia a borda leste do 
domínio, orientada NW-SE, com inflexão para NNE-SSW. 
As rochas da Formação Mururé foram empurradas sobre 
o conjunto granito-greenstone do Subdomínio Inajá, 
na região sul da área de trabalho. Essas estruturas são 
produto de uma tectônica dúctil-rúptil compressiva que 
afetou esse domínio e os domínios adjacentes durante a 
Orogenia Transamazônica. Essa estruturação, bem como 
o caráter compressivo da zona de cavalgamento que a 
delimita, é mostrada nos estereogramas da Figura 4.1, 
sendo representada pela foliação Sn+2 e lineação Ln+2 
(Figura 4.10). As estruturas observadas em campo são 
relacionadas à deformação D6, com vetor compressional 
de direção aproximadamente E-W, e associado ao Evento 
Transamazônico.

Figura 4.8 - Afloramento na escarpa da Serra das Andorinhas, onde quartzitos do Grupo Gemaque apresentam falhas com direção 
NNW-SSSE (A) e dobra aberta com eixo mergulhando para norte (B). (Zc: Zona de cisalhamento; Lb: Eixo de dobra). Fonte: Arquivo 

fotográfico da equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).
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Tavares (2015) descreve um evento com mesmo vetor 
compressional, próximo de E-W, na região de Carajás 
e acrescenta que de forma sincrônica a esse, ocorre o 
Evento Sereno de vetor compressional N-S a NW-SE, que 
na área deste trabalho pode ser associado à deformação 
D5. Ressalta-se que estruturas D5 e D6 aparentemente 
são entrecortantes, o que indica que também são sín-
cronos ou com alguma sobreposição na área de estudo.

Nos produtos aeromagnetométricos se destaca 
uma estruturação de direção E-W em todo o domínio 
e também a oeste, adjacente a área do projeto. Tais 
estruturas são aparentemente profundas, pois não apre-
sentam reflexo na superfície e possuem continuidade 
com estruturas do Domínio Rio Maria, sugerindo que 
os substratos desses domínios podem representar um 
mesmo segmento crustal. As estruturas observadas 
em campo refletem, possivelmente, uma deformação 
posterior e mais rasa.

Na porção sul do DSA, nordeste do Estado de Mato 
Grosso, Alves et al. (2010) identificaram estruturas dúc-
teis com rochas miloníticas de direção NW. Estas estrutu-
ras estão relacionadas com os lineamentos Tapirapé-Iriri 
e Falha Palestina-São Marcos, notadamente nas serras da 
Cobrinha e São Marcos, nas proximidades da cidade de 
Vila Rica. No presente trabalho entendemos que essas 
estruturas representam a deformação D5, que ocorre 
de forma dúctil na porção sul do DSA.

4.1.3 Domínio Iriri-Xingu (DIX)

A porção do Domínio Iriri-Xingu dentro da área do 
projeto está inserida na Reserva Indígena Kayapó, o que 
impossibilitou a coleta de dados de campo. Assim, as 
descrições apresentadas e a caracterização do domínio 
no âmbito regional são referentes a levantamentos geo-
lógicos realizados anteriormente.

Figura 4.9 - Afloramento de metassedimentos do Grupo Serra do Inajá. (A) Foliação Sn dobrada em dobras abertas com plano axial 
mergulhando para SW (Sn+1); (B) Foliação Sn com mergulho moderado para SSE e com lineação down dip (Lx).  

Fonte: Arquivo fotográfico da equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).

Figura 4.10 - Metassedimentos no flanco norte da Serra do Mururé, na Formação homônima (Estação CR-56), com S0/Sn+2: 035°/50°; 
(B) Metassiltito no flanco sul da Serra do Mururé (Estação CR-68), com S0/Sn+2: 245°/40° a 295°/40° e lineação down dip Ln+2 

(295°/35°). Fonte: Arquivo fotográfico da equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).
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Esse domínio é formado por rochas vulcânicas félsicas 
a intermediárias de idade orosiriana, em associação com 
batólitos graníticos que recobrem e intrudem as rochas 
do Domínio Rio Maria. Apresenta essencialmente uma 
deformação rúptil, com orientação preferencial NNW-
-SSE a NW-SE, marcada por falhas e fraturas, padrão que 
diverge fortemente do trend estrutural E-W do Domínio 
Rio Maria.

As medidas de falhas e fraturas, obtidas em projetos 
anteriores às demarcações das terras indígenas, fornecem 
dois trends principais: NE-SW e NW-SE. A orientação pre-
ferencial NNW-SSE das falhas do DIX controlam as intru-
sões ígneas e segmentos sedimentares das bacias de rift 
paleoproterozoicas, podendo corresponder às ombreiras 
do rift (VASQUEZ; ROSA-COSTA, 2008). Segundo Alves et 
al. (2010) a estruturação do arco magmático continental 
da Província Tapajós-Parima, e reativações posteriores 
podem estar associados à deformação rúptil nesse domí-
nio, o que condicionou a colocação de corpos graníticos 
e derrames vulcânicos pós-orogênicas.

4.1.4 Domínio Araguaia (DA)

Ocorre ao longo da região leste da área com orienta-
ção preferencial N-S, sendo representado neste projeto 
pela Formação Couto Magalhães (HASUI; ABREU; SILVA, 
1977) que é uma sequência metassedimentar neopro-
terozoica de baixo grau metamórfico (GORAYEB, 1981). 
Segundo Costa, Gorayeb e Hasui (1988), seu limite oeste é 
marcado por zonas de cisalhamento tangenciais oblíquas 
inclinadas para E, com movimentação dominantemente 
transpressiva sinistral de SE para NW, indicada por linea-
ções com direção NW-SE com caimento de 15°-30° para 
SE, e cisalhamentos com a mesma direção no interior 
do domínio. De acordo com os autores, a estruturação 
reflete a abertura e o fechamento da Bacia Araguaia.

Neste projeto não foram constatadas estruturas 
compressivas que corroborem com as descrições de 
Costa, Gorayeb e Hasui (1988). Análises dos produtos 
aeromagnetométricos (Euler, MVI dentre outros) indi-
cam que as rochas do Grupo Andorinhas são recobertas 
pelos metassedimentos da Formação Couto Magalhães, 
progressivamente mais espessos para leste. Entendemos 
que na área de estudo o DA recobre o Domínio Rio Maria 
em discordância erosiva.

4.2 ESTRUTURAS RÚPTEIS

Uma série de falhas e fraturas cortam todas as unida-
des da área e são melhor observadas nos corpos da Suíte 
Jamon, devido ao seu relevo mais proeminente. Essas fra-
turas apresentam diversas direções, porém predominam 
as de orientações N-S e E-W (Figura 4.11), provavelmente 
relacionadas aos últimos episódios extensionais. Um 

desses episódios está associado ao colapso orogené-
tico e intenso magmatismo pós-tectônico ocorrido no 
Orosiriano. Os episódios posteriores são marcados pela 
intrusão de enxames de diques máficos, com direção 
predominantemente N-S, ocorridos no Neoproterozoico 
e no Mesozoico, relacionados às aberturas da Bacia Ara-
guaia e do Oceano Atlântico, respectivamente (SOARES 
JÚNIOR; COSTA; HASUI, 2008; MEIRELES et al., 1982; 
GOMES; CORDANI; BASEI, 1975).

Figura 4.11 - Diagrama de roseta das fraturas de toda a área de 
estudo. Mostra uma concentração de fraturas com direção N-S e 

E-W. Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto  
Novas Fronteiras Rio Maria (2021).

4.3 EVOLUÇÃO GEOTECTÔNICA

Os dados levantados em campo associados às infor-
mações bibliográficas e a interpretações de sensores 
remotos indicam uma evolução geotectônica dividida 
em três eventos principais, com subdivisões em dez 
episódios sobrepostos. Alguns eventos são descritos por 
Tavares (2015), como regimes tectônicos compressivos 
ou extensivos em cinemática e com vetores descritos 
na Tabela 4.1.

Para o primeiro episódio (D0) de deformação no 
Domínio Rio Maria, alguns autores sugerem que a 
arquitetura TTG-greenstone de 3,0-2,84 Ga pode estar 
associado à uma tectônica dominantemente vertical 
(sagducção) (ALTHOFF; BARBEY; BOULLIER, 2000; LEITE 
et al., 2004; OLIVEIRA, 2018; COSTA; SANTOS; SILVA, 
2019; COSTA et al., 2020). A interpretação geofísica 
com dados estruturais e geocronológicos disponíveis 
suporta o possível desenvolvimento de uma foliação Sn 
regional, contemporânea à estruturação dos batólitos 
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TTG na forma de domos, desenvolvidos entre 3,0-2,84 
Ga (Figura 4.1). As quilhas de greenstone belts (sinformes 
regionais) são bem marcadas nas imagens aerogeofísi-
cas magnetométricas e gravimétricas (OLIVEIRA, 2018; 
COSTA; SANTOS; SILVA, 2019). Posteriormente, eventos 
de deformação mais linear, representados por zonas de 
cisalhamento direcionais afetaram todo o Domínio Rio 
Maria (Figura 4.1).

Segundo Tavares (2015), o evento tectônico D1 
representa uma compressão N-S resultante da instala-
ção de uma margem continental ativa, formada pelas 
associações juvenis do Domínio Rio Maria e pela mar-
gem ativa do paleocontinente do Domínio Carajás. Este 
autor destaca que o evento, de idade entre 2,87 e 2,84 
Ga (MACHADO et al., 1991, FEIO et al., 2013), gerou, na 
região de Carajás, metamorfismo de alto grau e forte 
migmatização. Evidências deste metamorfismo de alto 
grau foram observadas no Domínio Carajás (PIDGEON; 
MACAMBIRA; LAFON, 2000; MARANGOANHA et al., 
2019) e no limite norte do Projeto Rio Maria, onde foram 
descritas rochas ígneas máficas metamorfizadas em 
fácies anfibolito, com paragênese contendo granada e 
anfibólio. Ao sul, no restante da área, o metamorfismo é 
dominantemente de fácies xisto verde, apesar da intensa 
deformação.

Por volta de 2,76 Ga ocorre a instalação de um sis-
tema extensional de direção N-S (D2), que na região de 
Carajás resultou em magmatismo bimodal e sedimenta-
ção marinha clasto-química plataformal (TAVARES, 2015; 
MARTINS et al., 2017). Esses autores entendem a exten-
são como um rifteamento possivelmente induzido pelo 
slab breakoff, relacionado à orogênese do Mesoarqueano.

O episódio D3 está relacionado a uma compressão 
N-S, com geração de empilhamento tectônico, de ver-
gência de topo para norte e que reativa as estruturas 
pretéritas. Tavares (2015) delimita esse evento na região 
de Carajás entre 2,68 e 2,63 Ga e o relaciona com uma 
colisão entre os Domínios Carajás e Rio Maria, indicando 
que este possui intensidade inferior a D1. Na área do 
projeto os episódios D1 e D3 possuem o mesmo vetor 
compressional, assim as estruturas geradas nesses dois 
episódios não são distinguíveis, exceto por datações 
geocronológicas ou estudos termobarométricos das 
assembleias minerais geradas em cada um deles. Res-
salta-se que a deformação D1 e D3 podem ter sobreposto 
estruturas geradas durante o D0 (fase de sagducção), 
que são, em parte, concordantes com os três conjuntos 
de estruturas dúcteis e/ou rúptil-dúcteis identificadas 
na área (Sn, Sn+1 e Sn+2).

Tavares (2015) relaciona um evento extensional, 
ocorrido entre 2,61 e 2,54 Ga (D4), à atividade hidro-
termal, e às mineralizações do tipo IOCG ao longo do 
Lineamento Cinzento e nos arredores do Metagranito 
Estrela e de intrusões tipo Velho Salobo. No Grupo 

Tucumã-Gradaús, na região a norte da área mape-
ada, são observadas alterações hidrotermais do tipo 
cálcio-sódicas, similares às alterações que ocorrem 
em depósitos do tipo IOCG, e que podem estar rela-
cionadas a este evento. As relações temporais entre 
a mineralização na região de Carajás, e as alterações 
hidrotermais observadas na área de estudo, necessitam 
de estudos mais aprofundados. Ainda no episódio D4, 
no Paleoproterozoico (2,5 a 2,3 Ga), se desenvolve-
ram sequências marinhas plataformais a costeiras, em 
ambientes de margem continental passiva, represen-
tadas pelas rochas dos grupos Rio Fresco e Gemaque 
e Formação Mururé.

O episódio D5 corresponde à Orogênese Transama-
zônica, que representaria uma possível convergência 
de blocos entre 2,06 Ga e 2,09 (TAVARES, 2015), ainda 
pouco compreendida e que precisa de estudos mais 
específicos. Este episódio gerou um sistema compressivo 
com empilhamento tectônico e δ1 regional na direção 
aproximada N-S. Na área mapeada existe uma ampla 
trama de estruturas compressionais e transpressionais 
de direção NW-SE, que afetam os dois subdomínios 
do Domínio Rio Maria e que são geradas nesse evento 
deformacional.

Pouco após, ou síncrono ao episódio D5, ocorre o 
episódio D6, que representa uma compressão com δ1 
regional na direção média E-W, responsável pela gera-
ção de zonas de cisalhamento com movimento de topo 
para leste-nordeste. Tavares (2015) denominou esse 
evento de Sereno, relacionando-o a uma nova colisão que 
impactou a borda oriental da Província Carajás. Segundo 
a hipótese do autor, a raiz do edifício orogenético deve-
ria posicionar-se a sudeste da Província Carajás, numa 
região atualmente encoberta pelo Grupo Baixo Araguaia. 
O Evento Sereno pôde ser delimitado pelas relações de 
corte e superposição no Orosiriano (entre 2,06 e 1,88 
Ga), através da obtenção de idades de resfriamento 
entre 2009 ± 19 Ma e 1929 ± 9 Ma, e por datações de 
um evento de colisão, por volta de 2,0 Ga, na região 
do Complexo Rio dos Mangues (TO), a leste da área do 
projeto (ARCANJO; MOURA, 2000; ARCANJO; ABREU; 
MOURA, 2013). Na região do Domínio Santana do Ara-
guaia, no limite SW da área, também se desenvolveu um 
sistema compressivo com a direção de δ1 E-W durante 
a fase de deformação D6.

O episódio D7 está relacionado a processos exten-
sionais a transtensionais com direção de abertura WNW-
-ESSE, relacionado às intrusões dos corpos da Suíte Jamon 
e seus correlatos na região de Carajás (Suíte Serra dos 
Carajás - SILVA et al., 1974; DALL’AGNOL et al., 2005; 
CARVALHO, 2017; NERY, 2019).

O episódio D8 corresponde à abertura na direção 
próxima de N-S da bacia do Grupo Baixo Araguaia. Paixão, 
Nilson e Dantas (2008) apresentaram idades de 750 Ma 
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(isócrona Sm-Nd) em diques da região do Quatipuru. A 
idade, em torno de 500 Ma (K-Ar) de Gomes, Cordani e 
Basei (1975), deve representar uma abertura do sistema 
isotópico. É possível que alguns dos diques máficos N-S 
que ocorrem na área do projeto estejam relacionados 
com esse evento (Figura 4.1).

No episódio D9 algumas estruturas de abertura da 
bacia foram reativadas durante a inversão do cinturão 
Araguaia, gerando falhas compressivas de alto ângulo, 
associadas a δ1 na direção ENE-WSW a E-W, com ver-
gência para W a WSW.

A abertura do Oceano Atlântico Equatorial no epi-
sódio D10, provocou rifteamento na região da bacia do 
Amazonas-Solimões e extensivo magmatismo máfico 
intracontinental no interior do Cráton Amazônico (SOA-
RES JÚNIOR; COSTA; HASUI, 2008). Alguns diques máfi-
cos da região de Carajás apresentam idades em torno 
de 220 Ma (MEIRELES et al., 1982; GOMES; CORDANI; 
BASEI, 1975) e 100 Ma (TAVARES, 2015), que levaram 
a interpretação de que o efeito térmico da abertura do 
Atlântico persistiu além da idade da colocação do enxame 
de diques, que prosseguiu até o resfriamento regional.

Tabela 4.1 -  Eventos deformacionais da região estudada, adaptado da proposta de Tavares (2015) para a porção nordeste 
da Província Carajás.

EPISÓDIO  DE 
DEFORMAÇÃO IDADE ÉON/ERA ESTRUTURAS DOMÍNIOS REGIME TECTÔNICO,  

VETOR E CINEMÁTICA
DESCRIÇÃO DO  

EVENTO

D10 200 a 66 Ma Mesozoico Diques Mesozoicos Toda área Extensão regional E-W
Reflexos da abertura 
do Oceano Atlântico 
Equatorial

D9 550-500 Ma Ediacarano

Estruturas na Faixa 
Araguaia, falhas 
transcorrentes NW 
dextrais

DA
Compressão de direção 
E-W a NW-SE, com 
vergência para W a.NW

Orogenia Brasiliana 
– inversão da Bacia 
Araguaia

D8 750 Ma Toniano
Deposição da Formação 
Couto Magalhães e 
Diques N-S

DA, DRM Extensão E-W
Abertura do rift da Faixa 
Araguaia, intrusão de 
diques de direção N-S

D7 1.9-1.85 Ga Orosiriano

Intrusão da Suíte 
Jamon e granitos tipo 
I e A indiferenciados. 
Vulcanismo do Grupo 
Iriri. Falhas e fraturas

DRM,

Extensão Evento Uatumã
DIX

D6 2,05-1,98 Ga Orosiriano

Foliação Sn+2 Falhas 
NW-SE transcorrentes 
sinistrais (ex: Falha 
Seringa)

DRM, DSA
Compressão regional 
de direção geral  E-W a 
NW-SE

Retrabalhamento 
Santana do Araguaia 
(intracontinental) 
colisões marginais ao 
protocraton amazônico.

D5 2,00-1,98 Ga Riaciano

Foliação Sn+1

DRM

Compressão, regional 
de direção N-S a NE-SW, 
e vergência de topo 
para S-SW a SW.

Colisões correlatas ao 
evento Sereno, Colisão 
do bloco Carajás-Rio 
Maria com blocos a 
NNW e SSE

Falhas NW-SE

D4 2,61-2,2 Ga Neo  
Arqueano

Veios IOCG (2,6-2,5 
Ga). Deposição dos 
grupos Rio Fresco, 
Gemaque e Mururé

Carajás Extensão

Hidrotermalismo tipo 
IOCG em Carajás. 
Abertura de bacias no 
Rio Maria

D3 2,68-2,63 Ga Neo  
Arqueano

Foliação Sn, plano 
axial, zonas de 
cisalhamento

DRM Compressão N-S com 
vergência de topo para N

Colisão Rio Maria-
Carajás e inversão da 
Bacia Carajás.

D2 2,76-2,68 Ga Neo  
arqueano Carajás Extensão N-S Abertura e evolução do 

Rift Carajás.

D1 2,87-2,83 Ga Meso  
Arqueano

Foliação transposta 
observada em lâminas 
petrográficas.

Carajás Compressão N-S Primeira Colisão entre 
blocos.

D0 3,00-2,87 Ga Meso 
Arqueano

Foliação concêntrica 
aos domos TTG – 
transposta por Sn, 
Sn+1 e/ou Sn+2.

DRM Tectônica vertical Estruturação em domos 
e quilhas (?)
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5 GEOFÍSICA

5.1 INTRODUÇÃO

Este capítulo apresenta as interpretações geofísicas 
resultantes dos aerolevantamentos magnetométrico, 
gamaespectrométrico e gravimétrico conduzidos na 
região do Domínio Rio Maria. Os dados magnetométricos 
e gamaespectrométricos utilizados são provenientes dos 
projetos aerogeofísicos Conceição do Araguaia (CPRM, 
2012), Rio Maria (CPRM, 2015b) e Oeste do Carajás 
(CPRM, 2015a). Estes três aerolevantamentos possuem 
linhas de voo na direção N-S espaçadas em 500 m e linhas 
de controle E-W com espaçamento de 10 km.

Os dados gravimétricos são resultados do levanta-
mento aerogravimétrico Carajás, que engloba uma área 

de 50.000 km2 do estado do Pará. Este aerolevantamento 
possui linhas de voo na direção N-S com espaçamento 
de 3 km e linhas de controle na direção E-W com espa-
çamento de 12 km. O voo foi realizado a uma altura de 
900 m e velocidade média de 275 km/h (CPRM, 2015c). 

5.2 INTERPRETAÇÃO MAGNÉTICA REGIONAL

Na interpretação magnética regional foram utilizados 
os produtos Anomalia Magnetométrica – AM (Figura 
5.1A), Gradiente Total – GT (Figura 5.1B; NABIGHIAN, 
1972; LI, 2006), Inclinação do Sinal Analítico – ISA (Figura 
5.1C; MILLER; SINGH, 1994) e Derivada Vertical – DZ 
(Figura 5.1D).

Figura 5.1 - Produtos aeromagnetométricos regionais para região do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria. (A) Anomalia Magnetométrica 
(AM); (B) Gradiente Total (GT); (C) Inclinação do Sinal Analítico (ISA); (D) Derivada Vertical (DZ). Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto 

Novas Fronteiras Rio Maria (2021).
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Estes produtos foram utilizados na extração de line-
amentos magnéticos, diques e corpos com assinatura 
magnética expressiva. Na porção norte da área do pro-
jeto, os lineamentos magnéticos possuem direção pre-
ferencial NW-SE, enquanto na porção sul, estas feições 

estão alinhadas na direção NE-SW. Os diques apresentam 
relações de corte que sugerem que os mais antigos 
ocorrem na direção N-S e que estes são interceptados 
por diques NE-SW. Os diques mais jovens ocorrem na 
direção NW-SE (Figura 5.2).

Figura 5.2 - Interpretação magnética regional, realçando os lineamentos magnéticos, os diques e os principais corpos magnéticos e não 
magnéticos. Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).

5.2.1 Deconvolução de Euler

A Deconvolução de Euler é uma técnica que estuda 
a geometria e a profundidade das fontes magnéticas 
em subsuperfície a partir das derivadas de primeira 
ordem do campo magnético anômalo (THOMPSON, 
1982; REID et al.,1990). Nesta técnica, utiliza-se um 
index estrutural relacionado com a geometria da 
fonte, onde 0 é aplicado para o estudo de estruturas 
planares, 1 para estruturas lineares, 2 para corpos 
bidimensionais e 3 para corpos tri-dimensionares 
(REID et al., 1990). Neste trabalho, foi empregado 
index estrutural igual a 1.

As soluções da Deconvolução de Euler associam os 
diques interpretados a fontes magnéticas rasas, com 
profundidades estimadas entre 0 a 200 m. O dique mais 
expressivo está localizado na porção sul da área e con-
tém aproximadamente 135 km de extensão. Este dique 

NW-SE intersecta um feixe de soluções rasas com direção 
NE-SW (Figura 5.3), corroborando a hipótese de que os 
diques NW-SE são mais jovens.

As fontes magnéticas profundas, entre 900 e 2200 
m, estão concentradas em porções onde ocorrem as 
formações Rio Naja (PP12rn - Figura 5.3A), Cachoeirinha 
(PP12ch - Figura 5.3B) e Couto Magalhães (NPct - Figura 
5.3B), sugerindo que os corpos magnéticos estão enco-
bertos por estas unidades sedimentares.

5.3 INTERPRETAÇÃO GAMAESPECTROMÉTRICA 
REGIONAL

A interpretação gamaespectrométrica foi realizada 
a partir dos mapas de concentrações de K (Figura 5.4A), 
eTh (Figura 5.4B), eU (Figura 5.4C) e da imagem ternária 
RGB composta, respectivamente, pelos mesmos radio-
elementos (Figura 5.4D).



| 171 |

| Projeto Rio Maria |

Figura 5.3 - (A) Mapa da Deconvolução de Euler. Os retângulos pretos destacam as porções onde estão 
concentradas as fontes magnéticas mais profundas; (B) Correlação entre as fontes magnéticas profundas e a 

Formação Rio Naja (PP12rn); (C) Correlação entre as fontes magnéticas profundas e as formações Cachoeirinha 
(PP12ch) e Couto Magalhães (NPct). Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).
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Estes produtos foram utilizados para subdividir a 
área em domínios gamaespectrométricos com base no 
contraste entre os teores de K, eTh e eU das rochas. 
Esses teores foram classificados em alto, médio ou 
baixo, resultando em 27 cores distintas para a cate-
gorização dos domínios. Dentre os domínios possí-
veis para a classificação, não foram utilizados na área 
apenas os domínios 7, 21 e 25. O mapa gerado (Figura 
5.5) permite analisar simultaneamente o teor dos três 
radioelementos para cada unidade litológica da área. 
Para fins de comparação dos domínios com as unidades 
litoestratigráficas (ver Figura 3.1 do Capítulo 3).

5.4 INTERPRETAÇÃO GRAVIMÉTRICA REGIONAL

O aerolevantamento gravimétrico recobre ape-
nas a parte norte da área de estudo desse projeto e 
foi utilizado para gerar o mapa de anomalia Bouguer 
(Figura 5.6).

O mapa de anomalia Bouguer destaca cinco domínios 
gravimétricos principais: i) valores muito baixos de den-
sidade, que decrescem de oeste para leste. Este domínio 
está correlacionado com a Formação Couto Magalhães 
(NPct), composta por rochas metassedimentares, ii) valo-
res baixos de densidade associados aos TTGs e granitoides 

Figura 5.4 - Produtos aerogamaespectrométricos regionais para região do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria: 
(A) Concentração de potássio (K); (B) Concentração de equivalente tório (eTh); (C) concentração de equivalente 

urânio (eU); (D) Imagem ternária RGB (K, eTh, eU). Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto  
Novas Fronteiras Rio Maria (2021).
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Figura 5.5 - Mapa de domínios gamaespectrométricos gerado a partir dos teores de K, eTh e eU. Fonte: Elaborado pela equipe do 
Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).

e as unidades vulcano-plutônicas do Domínio Iriri-Xingu, 
iii) valores intermediários de densidade relacionados aos 
TTGs e granitoides, iv) valores intermediários a elevados 
de densidade associados principalmente à Suíte Mogno, 
v) valores elevados de densidade relativos aos greenstone 
belts da região (Figura 5.6).

5.5 ASSINATURA GEOFÍSICA DOS GRANITOS 
PALEOPROTEROZOICOS

Os granitos paleoproterozoicos presentes na área de 
estudo não possuem uma assinatura magnética carac-
terística com susceptibilidade magnética (SM) variando 
de baixa a alta.

No Domínio Rio Maria, a Suíte Jamon possui baixos 
valores de SM, os granitos Bannach, Marajoara e Manda 
Saia valores intermediários e os granitos Jamon, Musa 
e Redenção valores intermediários a altos. Os granitos 
da Suíte Serra dos Carajás (São João, Seringa e Gradaús) 
possuem baixa SM, assim como, os granitos indiferen-
ciados do tipo A pertencentes ao Domínio Iriri-Xingu. Os 
granitos indiferenciados tipo I deste domínio possuem SM 
intermediária (Figura 5.7A).

Apesar dos granitos presentes na área não serem corpos 
magnéticos, a Deconvolução de Euler mostra que alguns 
desses corpos possuem bordas magnéticas, como é o caso 
de alguns granitos como Musa, Jamon, Manda Saia e o tipo 
A indiferenciados do Domínio Iriri-Xingu (Figura 5.7B).
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Figura 5.6 - Mapa de anomalia Bouguer com os cinco domínios gravimétricos interpretados. Fonte: Elaborado pela equipe do  
Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).

Figura 5.7 - Caracterização magnética dos granitos paleoproterozoicos presentes na área de estudo. Fonte: Elaborado pela equipe do 
Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).
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Os granitos paleoproterozoicos da área de estudo 
aparecem bem delimitados na gamaespectrometria e 
correspondem, em sua maioria, ao domínio gamaespec-
trométrico de cor branca (número 1), que possui altas 
concentrações de K, eTh e eU (Figura 5.5). 

Os teores dos radioelementos desses granitos foram 
comparados por meio de um diagrama de caixa, no qual 
o retângulo colorido representa o intervalo onde estão 
concentrados 75% dos dados e a linha mais espessa cor-
responde aos outros 25%. A linha mais fina representa os 
outliers e os números indicam as concentrações médias 
de K, eTh e eU (Figura 5.8). Para um melhor entendimento 
sobre os valores apresentados, é importante ressaltar 
que a concentração média de potássio na crosta é de 
2,35%, a de tório é 12 ppm e a de urânio é de 3 ppm 
(DICKSON; SCOTT, 1997).

O diagrama mostra que os granitos Manda Saia e 
Marajoara apresentam as maiores concentrações médias 
de tório e de urânio, no entanto apenas o Marajoara 
apresenta concentração média de potássio mais elevada 
que os demais granitos. Os granitos tipo I indiferenciados 
se destacam por apresentar os teores mais baixos dos 
três radioelementos, com valores que os diferenciam 
consideravelmente dos demais granitos da área.

5.6 ASSINATURA GEOFÍSICA  
DOS GREENSTONE BELTS

Nesta seção, são apresentadas as interpretações 
acerca das assinaturas geofísicas dos greenstone belts dos 
grupos Tucumã-Gradaús, Andorinhas e Serra do Inajá. No 
estudo destas feições, foram empregados modelos 3D 
gerados por meio da Inversão do Vetor de Magnetização 
(MVI) (ELLIS; WET; MACLEOD, 2012) e da Inversão Gra-
vimétrica. Estes modelos possuem um número limitado 
de células e, portanto, para obter uma melhor resolução 
foi necessário realizar a inversão em pequenas áreas.

5.6.1 Greenstone Belt Tucumã-Gradaús

A geofísica, os dados de litoquímica e a geocro-
nologia indicam que os greenstone belts do Grupo 
Tucumã e Gradaús são uma única feição geológica, 
denominada nesse relatório como greenstone belt 
Tucumã-Gradaús. O primeiro indício geofísico que 
sustenta essa hipótese é a conexão das duas porções 
magnéticas do greenstone belt, em aproximadamente 
3 km de profundidade, ressaltada pelas isosuperfícies 
magnéticas extraídas do modelo 3D (Figura 5.9A). No 
mapa de domínios gamaespectrométricos, este gre-
enstone belt também aparece como uma única feição, 
pertencente ao domínio de cor lilás (número 13), com 
teores médios de potássio e tório e concentrações 
elevadas de urânio (Figura 5.5).

As isosuperfícies magnética e gravimétrica foram 
utilizadas com o intuito de ressaltar, respectivamente, 
as regiões mais magnéticas, com valores superiores a 
0,009 SI (Figura 5.9B), e as regiões mais densas, com 
valores superiores a 0,005 SI (Figura 5.9C). A isosu-
perfície magnética destaca que os maiores valores de 
susceptibilidade magnética estão relacionados com a 
porção do greenstone belt Tucumã-Gradaús que cir-
cunda o granito Gradaús. Esta isosuperfície não se 
correlaciona com a faixa de greenstone belt mapeada ao 
norte da área, o que sugere diferenças composicionais 
entre estas duas porções (Figura 5.9B). A isosuperfície 
gravimétrica demonstra que todas as porções mapea-
das como Greenstone belt são regiões compostas por 
rochas densas (Figura 5.9C).

Na Figura 5.10A observa-se que a porção mapeada 
do greenstone belt Tucumã-Gradaús está relacionada 
com soluções da Deconvolução de Euler entre 0 e 600 
m. O limite mapeado dessa feição geológica coincide 
com o contato entre as fontes magnéticas rasas e 
as fontes magnéticas profundas, localizadas sob as 
unidades sedimentares Rio Naja (PP12rn) e Tocandera 
(PP12to). A proximidade dessas fontes profundas com 
o greenstone belt Tucumã-Gradaús sugere uma conti-
nuidade das rochas metavulcanossedimentares abaixo 
da cobertura sedimentar. Esta figura destaca, ainda, 
que o Granito Gradaús não apresenta correlação com 
soluções da Deconvolução de Euler (Figura 5.10A).

As soluções da Deconvolução de Euler relacionadas 
com o greenstone belt Tucumã-Gradaús e as fontes mag-
néticas profundas próximas a esta feição estão centradas 
em um mesmo domínio gravimétrico com altos valores de 
densidade, o que corrobora com a hipótese de continui-
dade do greenstone belt em profundidade (Figura 5.10B).

5.6.2 Greenstone Belt Andorinhas

O greenstone belt do Grupo Andorinhas está asso-
ciado ao domínio gamaespectrométrico verde escuro 
(número 23) que possui baixo teor de potássio e médio 
de tório e urânio (Figura 5.5).

A Deconvolução de Euler mostra que as porções deste 
greenstone belt correspondentes às formações Babaçu 
(A3ba) e Lagoa Seca (A3lsm) estão correlacionadas com 
fontes magnéticas com profundidades entre 0 e 600 m 
(Figura 5.11A). Este produto também mostra que as borda 
norte e sul do granito Jamon estão associadas a fontes 
magnéticas de profundidades distintas. A borda sul corres-
ponde a fontes magnéticas rasas semelhantes às presentes 
na borda do granito Musa, enquanto a borda norte está 
relacionada a soluções profundas que se estendem line-
armente até a Formação Couto Magalhães (NPct). Essas 
fontes profundas foram interpretadas como estruturas 
preenchidas por fluidos magnéticos (Figura 5.11A).



| 176 |

| SGB/CPRM - Levantamentos Geológicos e de Potencial Mineral de Novas Fronteiras |

Figura 5.8 - Diagrama de caixa contendo as concentrações médias de radioelementos nos granitos paleoproterozoicos da área. (A) 
Potássio (%); (B) Equivalente tório (ppm); (C) Equivalente urânio (ppm). Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto  

Novas Fronteiras Rio Maria (2021).
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O resultado do MVI mostra que os valores magnéticos 
elevados estão associados com porções do greenstone belt 
Andorinhas, com as bordas dos granitos e com as estruturas 
interpretadas a partir da Deconvolução de Euler (Figura 
5.11B). O produto ressalta que a Formação Lagoa Seca 
(A3lsm) é mais magnética do que a Formação Babaçu (A3ba).

5.6.3 Greenstone Belt Serra do Inajá

O greenstone belt do Grupo Serra do Inajá não 
corresponde a um único domínio gamaespectrométrico 

(Figura 5.5), o que está relacionado principalmente às 
variações no teor de potássio dessa feição. Este gre-
enstone belt possui baixos teores de tório e urânio e 
concentração de K variando de baixa, na porção leste, 
para alta, na porção oeste.  As formações ferríferas 
bandadas (A3mpf) estão associadas a valores interme-
diários de potássio. 

A Deconvolução de Euler mostra um lineamento de fon-
tes magnéticas rasas ao longo de quase todo o greenstone 
belt e concentra suas soluções principalmente sobre porções 
mapeadas como formações ferríferas (Figura 5.12A). Este 

Figura 5.9 - (A) Realce da conexão das porções magnéticas do greenstone belt Tucumã-Gradaús por meio das isosuperfícies 
magnéticas; (B) Correlação entre a isosuperfície magnética e as unidades litológicas; (C) Correlação entre a isosuperfície gravimétrica e 

as unidades litológicas. Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).
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Figura 5.10 - (A) Correlação entre as soluções da Deconvolução de Euler, o greenstone belt Tucumã-Gradaús e as formações Rio Naja e 
Tocandera; (B) Comparação entre o mapa de a anomalia Bouguer e as soluções da Deconvolução de Euler.  

Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).Novas Fronteiras Rio Maria (2021).

produto também destaca pequenas porções da Formação 
Quixadá inseridas na Suíte Xinguara (Figura 5.12A).

Com o intuito de preservar a resolução do modelo 
3D, o greenstone belt Serra do Inajá foi dividido em duas 
subáreas nas quais foram aplicadas o MVI (Figura 5.12A). 
O modelo gerado para a porção oeste do greenstone belt 
ressaltou o caráter magnético de toda a feição, no entanto 
destacou que em uma profundidade de até 1 km os valores 
magnéticos correspondem apenas às formações ferríferas 
(Figura 5.12B). O perfil A-A’, traçado para correlacionar o 
resultado das isosuperfícies magnéticas com o mapa geo-
lógico, destacou que, em maiores profundidades, a área 
corresponde quase integralmente a valores magnéticos 

elevados. No entanto, os maiores valores de suscepti-
bilidade magnética, representados pelas isosuperfícies 
amarela e vermelha, correspondem a porções onde há 
formação ferrífera mapeada (Figura 5.12C).

Na porção leste do greenstone belt Serra do Inajá, 
o contraste entre a assinatura magnética dessa feição 
geológica e do restante da área é realçado pelas isosu-
perfícies extraídas do modelo 3D (Figura 5.12D). A isosu-
perfície cinza, com valores entre 0,015 a 0,05 SI, delimita 
o greenstone e está associada à Formação Morada da 
Prata. As demais isosuperfícies apresentadas são mais 
magnéticas e correspondem às estreitas porções de 
formações ferríferas (Figura 5.12E).

A
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Figura 5.11 - (A) Resultado da Deconvolução de Euler na região do greenstone belt Andorinhas. A linha tracejada 
corresponde às estruturas magnéticas interpretadas e o retângulo preto realça a área na qual foi aplicado o MVI; 

(B) Isosuperfícies resultantes da inversão magnética na região do greenstone belt Andorinhas correlacionadas com a 
litologia. Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).
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Figura 5.12 - Figura 5.12 - (A) Mapa da Deconvolução de Euler no greenstone belt Serra do Inajá. Os retângulos 
pretos tracejados correspondem às regiões onde foram aplicadas as inversões magnéticas; (B) Isosuperfícies 
magnéticas limitadas a 1km de profundidade sobrepostas a geologia da porção oeste do Serra do Inajá; (C) 

Isosuperfícies magnéticas sob o perfil A-A’; (D) Isosuperfícies magnéticas da porção leste do greenstone belt Serra 
do Inajá; (E) Isosuperfícies magnéticas limitadas a 1km de profundidade sobrepostas a geologia da porção leste do 

greenstone belt Serra do Inajá. Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).
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6 GEOQUÍMICA PROSPECTIVA

6.1 INTRODUÇÃO

O levantamento geoquímico do presente projeto, 
executado pela Brasil Explore, com coleta de sedimentos 
de corrente e concentrados de bateia, foi realizado em 
duas regiões distintas dentro da área do projeto, denomi-
nadas de Área 1 e 2. A Área 1 abrange as folhas Rio Inajá 
(SC.22-X-A-IV) e São João Batista (SC.22-X-A-V) e foram 
amostradas em 2012, enquanto a Área 2 compreende 
as folhas Serra da Seringa (SB.22-Z-C-I), Vila de Rio Maria 
(SB.22-Z-C-II) e Xinguara (SB.22-Z-C-III), amostradas em 
2013 (Figura 6.1). O tratamento estatístico foi executado 

separadamente, já que as áreas não são contíguas geo-
graficamente. O principal objetivo deste levantamento 
foi de identificar possíveis assinaturas que possam refletir 
mineralizações nas sequências metavulcanossedimenta-
res cartografadas na região estudada, além de auxiliar 
no mapeamento geológico dessas unidades.

Na área 1, foram coletadas 436 amostras de sedi-
mento de corrente, sendo 38 delas (~10% do total) dupli-
catas de campo, e 397 de concentrado de bateia (Figura 
6.1), enquanto na área 2 foram coletadas 647, sendo 
59 de duplicatas de campo (~10% do total), e 486 de 
concentrado de bateia (Figura 6.1). 

Figura 6.1 - Mapa de localização e de estações das Áreas 1 e 2. Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).
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6.2 METODOLOGIA

6.2.1 Metodologia de campo

O levantamento teve seu planejamento projetado 
para a coleta, na mesma estação, de sedimento ativo 
de corrente e de concentrado de minerais pesados, 
embora em alguns locais não foi possível a amostra-
gem dos dois tipos de amostra. A coleta de amostras 
de sedimento de corrente e concentrado de bateia foi 
feita segundo os parâmetros de amostragem geoquí-
mica regional da CPRM.

As amostras de sedimento de corrente tiveram sua 
distribuição em escala 1:100.000, com uma amostra 
prevista a cada 10-20 km2. Foram coletadas no leito ativo 
das drenagens, do material fino, com auxílio de peneiras 
de plástico, isenta de matéria orgânica e representativa 
da área. As amostras foram coletadas em trechos mais 
retilíneos em 5 a 10 porções em uma área de máximo 50 
m, de forma composta, com volume de aproximadamente 
2 Kg (Figura 6.2). A cada 10 amostras, foi coletada uma 

duplicata de campo. As amostras de concentrado de 
bateia foram coletadas também de forma composta, nos 
trechos de drenagem com concentrados naturais, tais 
como curvas acentuadas das drenagens, com coleta de 20 
L de cascalho, peneirados e concentrados manualmente, 
utilizando-se de peneiras de 50 cm de diâmetro e bateia 
metálica cônica, sendo coletados os concentrados da 
peneira de 28 mesh e da bateia (Figura 6.2).

O mapa com a programação de amostragem foi 
previamente elaborado e posteriormente ajustado no 
campo no caso de impossibilidade de coleta no local 
previsto, tais como a não permissão de acesso a algumas 
propriedades, leito de drenagem não localizado e pontos 
com mais de 4 km de acesso mais próximo.

Foram coletadas 38 duplicatas de campo de amos-
tras de sedimento de corrente na área 1 e 59 na área 
2 para teste de variabilidade amostral dos elementos 
analisados. Todas as informações de campo foram 
registradas em formulário próprio e posteriormente 
arquivadas junto com os resultados analíticos na base 
de dados geoquímicos da CPRM e no GeoSGB.

Figura 6.2 - Coleta de amostras de sedimentos de corrente (A) e concentrados de bateia (B) em leito de drenagem ativa. Fonte: arquivo 
fotográfico do Projeto Metalogeniadas Províncias Minerais do Brasil. Área Sapucaia (2013).

6.2.2 Metodologia Analítica

A preparação inicial das amostras de sedimentos de 
corrente da Área 1 foi realizada em laboratório da CPRM – 
SUREG-BE, em que estas foram secadas a 60°C, peneiradas 
a -80# e quarteadas. Após o quarteamento, uma alíquota 
de cada amostra foi enviada ao laboratório SGS-GEOSOL 
para análise e outra arquivada.  Já as amostras coletadas 
na Área 2, tiveram seu tratamento físico e análises químicas 
realizados no laboratório analítico SGS-GEOSOL.

As amostras de sedimento de corrente enviadas ao 
laboratório obedeceram aos seguintes procedimentos:

- Peneiramento a -80#, com posterior pulverização 
a -150# e digestão com água régia;

- Análise de 53 elementos (Área 1) e de 54 elementos 
(Área 2) por ICP-MS (Inductively coupled plasma mass 
spectrometry) para elementos traços e ICP-AES (Inducti-
vely coupled plasma atomic emission spectroscopy) para 
elementos maiores e menores. As amostras da Área 
2 foram também submetidas a fusão por Fire Assay e 
leitura por ICP-AES para Au, Pt e Pd.

Na Tabela 6.1 são listados os elementos analisados, 
com seus respectivos limites de detecção e unidades para 
as áreas de estudo.

A B
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Tabela 6.1 -  Elementos analisados pelo laboratório SGS GEOSOL, com seus respectivos limites de detecção.

ELEMENTOS 
ÁREA 1

LIMITE DE DETECÇÃO 
ÁREA 1

UNIDADE 
ÁREA 1

ELEMENTOS 
ÁREA 2

LIMITE DE DETECÇÃO 
ÁREA 2 UNIDADE ÁREA 2

Ag 0,01 ppm Ag 0,01 ppm

Al 0,01 % Al 0,01 %

As 1 ppm As 1 ppm

Au 0,1 ppm Au 0,1 ppm

B 10 ppm B 10 ppm

Ba 5 ppm Ba 5 ppm

Be 0,1 ppm Be 0,1 ppm

Bi 0,02 ppm Bi 0,02 ppm

Ca 0,01 % Ca 0,01 %

Cd 0,01 ppm Cd 0,01 ppm

Ce 0,05 ppm Ce 0,05 ppm

Co 0,1 ppm Co 0,1 ppm

Cr 1 ppm Cr 1 ppm

Cs 0,05 ppm Cs 0,05 ppm

Cu 0,5 ppm Cu 0,5 ppm

Fe 0,01 % Fe 0,01 %

Ga 0,1 ppm Ga 0,1 ppm

Ge 0,1 ppm Ge 0,1 ppm

Hf 0,05 ppm Hf 0,05 ppm

Hg 0,01 ppm Hg 0,01 ppm

In 0,02 ppm In 0,02 ppm

K 0,01 % K 0,01 %

La 0,1 ppm La 0,1 ppm

Li 1 ppm Li 1 ppm

Mg 0,01 % Lu 0,01 ppm

Mn 5 ppm Mg 0,01 %

Mo 0,05 ppm Mn 5 ppm

Na 0,01 % Mo 0,05 ppm

Nb 0,05 ppm Na 0,01 %

Ni 0,5 ppm Nb 0,05 ppm

P 50 ppm Ni 0,5 ppm

Pb 0,2 ppm P 50 ppm

Pd 0,1 ppm Pb 0,2 ppm

Pt 0,1 ppm Rb 0,2 ppm

Rb 0,2 ppm Re 0,1 ppm

Re 0,1 ppm S 0,01 %

S 0,01 % Sb 0,05 ppm

Sb 0,05 ppm Sc 0,1 ppm

Sc 0,1 ppm Se 1 ppm

Se 1 ppm Sn 0,3 ppm

Sn 0,3 ppm Sr 0,5 ppm

Sr 0,5 ppm Ta 0,05 ppm

Ta 0,05 ppm Tb 0,02 ppm

Te 0,05 ppm Te 0,05 ppm

Th 0,1 ppm Th 0,1 ppm
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As amostras de concentrados de bateia da Área 1 
foram secas a 60°C, em laboratório da CPRM – Supe-
rintendência Regional de Belém, e em seguida enviadas 
ao laboratório SGS-GEOSOL para a análise semiquan-
titativa, enquanto as da Área 2 foram enviadas para 
todo tratamento físico e análise semiquantitativa à SGS-
-GEOSOL. Em laboratório, as amostras passaram pelos 
seguintes procedimentos: peneiramento, separação por 
densidade e magnetismo, e em seguida feita análise 
mineralógica semiquantitativa. Esta análise reporta os 
resultados nos seguintes intervalos: 

-   <1%      reportado como 1
-   1-5%      reportado como 3
-   5-25%      reportado como 15
-   25-50%      reportado como 40
-   50-75%      reportado como 60
-   >75%      reportado como 85
O Ouro é o único mineral analisado de forma quan-

titativa, através da contagem de pintas ou partículas.

6.2.3 Teste de Variância Amostral

A importância do teste de variância amostral é que 
ele pode indicar se os elementos analisados variam em 
suas concentrações nos pontos de amostragem, atra-
vés de amostras duplicatas, medindo a variância de 
campo (do ambiente de amostragem) e, indiretamente, 
a variância amostral.  Foram utilizados resultados de 38 
pares de amostras duplicatas de sedimento de corrente 
para a Área 1 e 59 amostras para a Área 2. Os resul-
tados analíticos dos pares foram submetidos ao teste 
U (Mann-Withney Anova software Statistica), em que 
valores de p-value acima de 0,05 indicam que os pares 
são equivalentes estatisticamente, e valores abaixo de 
0,05 indicam que os pares não são estatisticamente 

iguais, e que estes possuem grande variabilidade no 
ambiente amostrado.  Adotou-se o critério de que cada 
elemento não ultrapasse os 30% dos pares inválidos 
(pares que possuam concentrações < LD). Desta forma, 
18 elementos foram excluídos do teste na Área 1 (Ag, 
As, Be, Bi, Ca, Cd, Hf. Hg, In, Li, Mg, Na, S, Se, Te, Ti, Tl e 
W), e 24 elementos na Área 2 (Ag, As, Be, Bi, Ca, Cd, Hf, 
Hg, In, K, Li, Lu, Mg, Na, Sb, Sn, Ta, Tb, Te, Ti, Tl, V, W e 
Yb) por não apresentarem o mínimo de pares válidos. 
O resultado do teste para os demais elementos mostra 
que não há diferenças significativas entre as amostras 
de rotina e suas duplicatas, indicando que a variância em 
relação ao restante da população é insignificante, como 
mostra a Tabela 6.2.

Tabela 6.1 - Elementos analisados pelo laboratório SGS GEOSOL, com seus respectivos limites de detecção (continuação).

ELEMENTOS 
ÁREA 1

LIMITE DE DETECÇÃO 
ÁREA 1

UNIDADE 
ÁREA 1

ELEMENTOS 
ÁREA 2

LIMITE DE DETECÇÃO 
ÁREA 2 UNIDADE ÁREA 2

Ti 0,01 % Ti 0,01 %

Tl 0,02 ppm Tl 0,02 ppm

U 0,05 ppm U 0,05 ppm

V 1 ppm V 1 ppm

W 0,1 ppm W 0,1 ppm

Y 0,05 ppm Y 0,05 ppm

Zn 1 ppm Yb 0,1 ppm

Zr 0,5 ppm Zn 1 ppm

Zr 0,5 ppm

Au 5 ppb

Pd 5 ppb

Pt 5 ppb

Tabela 6.2 -  Resultado do teste de variância amostral, 
Anova, para os elementos analisados para sedimento de 

corrente das duas áreas de estudo.

ÁREA 1 PARES 
VÁLIDOS p-VALUE ÁREA 2 PARES 

VÁLIDOS p-VALUE

Al 37 0,74 Al 55 0,79

Ba 36 0,87 Ba 52 0,89

Ce 38 0,87 Ce 59 0,43

Co 37 1,00 Co 52 0,68

Cr 33 0,73 Cs 45 0,55

Cs 34 0,86 Cu 51 0,40

Cu 33 0,49 Fe 57 0,79

Fe 38 0,87 Ga 50 0,89

Ga 36 0,62 La 57 0,43

K 30 0,86 Mn 59 0,60

La 36 0,87 Mo 48 0,67

Mn 38 0,87 Nb 50 0,48

Mn 38 0,87 Ni 53 1,00
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Tabela 6.2 - Resultado do teste de variância amostral, 
Anova, para os elementos analisados para sedimento de 

corrente das duas áreas de estudo (continuação).

ÁREA 1 PARES 
VÁLIDOS p-VALUE ÁREA 2 PARES 

VÁLIDOS p-VALUE

Mo 35 1,00 Ni 53 1,00

Nb 36 0,87 P 43 0,36

Ni 38 0,63 Pb 49 0,57

P 33 0,73 Rb 55 0,59

Pb 34 0,86 Sc 48 0,89

Rb 34 0,86 Sr 54 0,89

Sb 33 0,08 Th 57 0,43

Sc 30 0,86 U 53 1,00

Sn 30 0,86 Y 58 0,24

Sr 38 0,42 Zn 53 0,27

Th 35 0,50 Zr 57 0,43

U 34 0,61

V 27 0,70

Y 37 0,74

Zn 27 0,44

Zr 36 0,87

6.3 RESULTADOS

6.3.1 Sedimentos de corrente

Para o tratamento dos dados analíticos de amostras 
de sedimentos de corrente, foram utilizados os softwa-
res Excel 2010 e Statística 13, ArcGis 10.6. Os resulta-
dos foram explorados através de técnicas estatísticas 

descritas a seguir: a) estatística univariada, que inclui 
sumário estatístico, gráficos box-plot, distribuição dos 
elementos em mapas baseados em percentis (gráficos 
box-plot); b) estatística bivariada, através da correlação 
não-paramétrica de Spearman, e; c) estatística multiva-
riada, utilizando análise fatorial. A utilização das diversas 
ferramentas estatísticas auxiliam na compreensão dos 
processos geológicos que ocorrem na área de estudo, 
bem como identificação de áreas favoráveis à prospecção 
ainda não identificadas na área. 

6.3.1.1 Estatística Univariada

Para a Área 1 foram selecionados 37 elementos para 
a estatística univariada, enquanto que para a Área 2, 
39 elementos foram selecionados. Os elementos Au, B, 
Pd, Pt e Re na Área 1 e Au, B e Re na Área 2 apresen-
taram, para todas as amostras, teores abaixo dos seus 
respectivos limites de detecção (LD), sendo que na Área 
2, o Au, analisado pelo método Fire Assay, apresentou 
valores válidos e constam na tabela de sumário esta-
tístico. Para a Área 1, 12 elementos (Ag, As, Cd, Ge, In, 
Na, S, Se, Ta, Te e W) apresentaram mais de 50% dos 
valores abaixo do LD, e para a Área 2 também foram 
12 elementos (Ag, As, Ge, Hf, Hg, In, S, Sb, Se, Ta, Te 
e W). Os elementos com baixo grau de detecção não 
serão considerados nos tratamentos estatísticos que 
exijam correlações de valores e análises estatísticas 
multivariadas. Os estimadores estatísticos são apresen-
tados nas Tabelas 6.3 e 6.4, enquanto os elementos que 
mostraram baixo grau de detecção, estão apresentados 
a parte nas Tabelas 6.5 e 6.6.

Tabela 6.3 -  Sumário estatístico, área 1.
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Al % 0,01 398/398 0 -112,94 0,71 0,11 0,35 0,5 0,8 2,7 6,08 15,4

Ba ppm 5 397/398 0,25 18,95 58,09 <5 31,00 44 72 231 314 624

Be ppm 0,1 312/398 21,61 -49,15 0,3 <0,1 0,10 0,2 0,3 1,5 1,80 2,1

Bi ppm 0,02 330/398 17,09 -36,59 0,12 <0,02 0,03 0,07 0,11 0,74 3,28 0,16

Ca % 0,01 375/398 5,78 -27,43 0,06 <0,01 0,02 0,04 0,07 0,38 0,38 3,59

Ce ppm 0,05 398/398 0 29,84 29,04 1,12 11,25 17,67 28,49 105,36 372,36 908,43 63

Co ppm 0,1 398/398 0 76,71 4,96 0,4 1,8 2,7 5,4 27,5 98,8 17,3

Cr ppm 1 398/398 0 37,95 36,88 3 7 12,5 23 112 447 2225 92

Cs ppm 0,05 395/398 0,75 -65,48 0,42 <0,05 0,18 0,29 0,49 2,09 5,49 4,9

Cu ppm 0,5 398/398 0 45,11 7,72 0,9 3,3 4,65 7,6 26,1 77 117,2 28

Fe % 0,01 397/398 0,25 301,78 1,46 0,18 0,84 1,17 1,63 4,39 15,000 >15 5,04

Ga ppm 0,1 398/398 0 71,14 3,01 0,7 1,6 2,1 3,4 10,1 19,2 17,5

Hf ppm 0,05 236/398 40,7 -48,59 0,31 <0,05 <0,05 0,17 0,2 2,38 6,69 5,3
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Hg ppb 0,01 263/398 33,92 -25,29 0,04 <0,01 <0,01 0,03 0,04 0,21 0,21 0,05

K % 0,01 373/398 6,28 -29,52 0,06 <0,01 0,02 0,04 0,08 0,38 0,38 2,8

La ppm 0,1 398/398 0 44,23 13,35 0,5 4,7 7,25 12 45,9 179 482,3 31

Li ppm 1 349/398 12,31 110,68 2,94 <1 1 2 3 15 25 21

Mg % 0,01 261/398 34,42 -21,49 0,03 <0,01 <0,01 0,02 0,02 0,14 0,32 2,48

Mn ppm 5 398/398 0 13,50 341,55 22 148 249,5 384 1398 3040 1000

Mo ppm 0,05 396/398 0,5 -67,36 0,48 <0,05 0 0,3 0,46 1,53 5,58 9,52 1,1

Nb ppm 0,05 368/398 7,54 -94,32 0,57 <0,05 0,18 0,37 0,65 3,11 9,57 12

Ni ppm 0,5 398/398 0 55,52 7,75 1,2 3 4,05 7,2 32,8 104,5 252,5 47

P ppm 50 339/398 14,82 17,26 147,88 <50 64 106 148 519 924 1500

Pb ppm 0,2 397/398 0,25 36,70 <0,2 0,4 3 4,7 6,3 15,6 18 46 17

Rb ppm 0,2 394/398 1,01 75,72 <0,2 0,2 2 3,6 6,2 35,8 35,8 84

Sb ppm 0,05 396/398 0,5 -18,80 <0,05 0,06 0,13 0,16 0,19 0,33 0,5 2,03 0,4

Sc ppm 0,1 398/398 0 204,26 2,14 0,2 1 1,4 2,2 8 25,9 33,9 14

Sn ppm 0,3 395/398 0,75 -160,15 0,86 0,3 0 0,8 1 2 4,6 10 2,1

Sr ppm 0,5 398/398 0 45,04 10,86 0,7 4 7,8 13,9 68 68 320

Th ppm 0,1 398/398 0 75,67 7,95 0,3 2 3,4 6,7 38,9 146,4 336 10,5

Ti % 0,01 317/398 20,35 -30,63 0,06 <0,01 0,01 0,03 0,05 0,45 1 0,64

Tl ppm 0,02 229/398 42,46 -21,30 0,05 <0,02 <0,02 0,04 0,04 0,19 0,19 750**

U ppm 0,05 398/398 0 -121,15 0,73 0,06 0,31 0,5 1,07 3,73 9,39 2,7

V ppm 1 398/398 0 33,74 16,94 <1 7 10 17 63 233 252 97

Y ppm 0,05 398/398 0 88,92 3,23 0,29 1,46 2,26 3,8 15,01 39,97 21

Zn ppm 1 396/398 0,5 40,61 10,17 <1 4 7 12 62 102 67

Zr ppm 0,5 351/398 11,81 112,96 9,97 <0,5 1 5 9 97,9 271,3 193

UCC – Crosta Continental Superior: * Rudnick & Gao, 2004 (em ppm); ** Taylor e McLennan, 1995 (em ppb) 

 Tabela 3.1 - Sumário estatístico, área 1 (continuação).

Tabela 6.4 -  Sumário estatístico, área 2.
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Au ppb 
(FAI515) 5 122/584 79,11 153,54 5 26,50 4454 0,0015

Al % 0,01 588/588 0 -59,68 0,43 0,06 0,22 0,33 0,52 1,83 2,84 15,4

Ba ppm 5 588/588 0 18,02 53,93 5 28 43 64 218 439 1122 624

Be ppm 0,1 396/588 32,65 -52,34 0,35 <0,1 0,05 0,2 0,3 2,6 2,6 2,1

Bi ppm 0,02 439/588 25,34 -45,72 0,18 <0,02 0,01 0,1 0,16 4,34 4,34 0,16

Ca % 0,01 570/588 3,06 -25,86 0,05 <0,01 0,02 0,03 0,06 0,3 0,62 3,59

Cd ppm 0,01 305/588 48,13 -17,39 0,02 <0,01 0,005 0,02 0,02 0,18 0,18 0,09

Ce ppm 0,05 588/588 0 28,93 25,72 2,06 9,55 16,58 28,88 147,12 328,21 63

Co ppm 0,1 588/588 0 133,94 4,51 0,1 1 2 4,4 33,1 101,9 17,3

Cr ppm 1 588/588 0 33,87 28,37 2 8 13 22 95 456 790 92



| 187 |

| Projeto Rio Maria |

El
em

en
to

Li
m

ite
 In

fe
rio

r

G
ra

u 
 D

et
ec

çã
o

Ab
ai

xo
 L

im
. (

%
)

Co
ef

ic
ie

nt
e 

de
 

Va
ria

çã
o 

(%
)

M
éd

ia
 A

rit
.

M
ín

im
o

Q
1 

(2
5%

)

M
ed

ia
na

Q
3 

(7
5%

)

Li
m

ia
r d

e 
3a  O

rd
em

 
(Q

3+
1,

5[
Q

3-
Q

1]
)

Li
m

ia
r d

e 
2a  O

rd
em

 
(Q

3+
3[

Q
3-

Q
1]

)

M
áx

im
o

U
CC

*

U
CC

**

Cs ppm 0,05 561/588 4,59 -58,78 0,33 <0,05 0,1 0,21 0,36 2,19 7,24 4,9

Cu ppm 0,5 587/588 0,17 59,15 6,01 <0,5 2,3 3,4 6,3 34,6 65,5 28

Fe % 0,01 588/588 0 514,77 1,34 0,11 0,77 1,07 1,53 4,26 12,89 5,04

Ga ppm 0,1 587/588 0,17 113,44 2,29 <0,1 1,2 1,7 2,9 12,1 13,8 17,5

K % 0,01 587/588 0,17 -21,76 0,07 <0,01 0,03 0,05 0,08 0,31 1,11 2,8

La ppm 0,1 588/588 0 40,99 11,08 0,7 4,1 6,9 11,9 55,7 172 31

Li ppm 1 437/588 25,68 206,64 2,89 <1 0,5 2 3 13 87 21

Lu ppm 0,01 510/588 13,27 -36,67 0,09 <0,01 0,01 0,03 0,06 0,79 1,23 0,31

Mg % 0,01 460/588 21,77 -21,39 0,03 <0,01 0,01 0,02 0,02 0,05 0,2 0,44 2,48

Mn ppm 5 588/588 0 15,05 370,92 20 138 228,5 411 2059 5660 1000

Mo ppm 0,05 525/588 10,71 -78,34 0,45 <0,05 0,19 0,36 0,51 2,01 4,2 1,1

Na % 0,01 328/588 44,22 -18,43 0,03 <0,01 0,005 0,02 0,02 0,16 0,66 3,27

Nb ppm 0,05 528/588 10,20 -142,53 1,06 <0,05 0,16 0,43 0,86 9,88 15,63 12

Ni ppm 0,5 588/588 0 83,04 7,82 0,6 1,7 2,8 5,1 26,5 112,1 279,1 47

P ppm 50 364/588 38,10 20,44 133,3 <50 25 94 110 897 1201 1500

Pb ppm 0,2 588/588 0 47,82 5,53 0,8 2,6 3,9 6,4 24,5 34,7 17

Rb ppm 0,2 588/588 0 56,66 4,95 0,3 2,3 3,5 5,9 23,8 78,2 84

Sc ppm 0,1 570/588 3,06 1159,27 1,74 <0,1 0,6 1,2 2 8,8 23,7 14

Sn ppm 0,3 400/588 31,97 -108,14 0,93 <0,3 0,15 0,6 0,8 6,8 11,5 2,1

Sr ppm 0,5 580/588 1,36 60,20 9,74 <0,5 3,2 6,3 11,3 72 203,6 320

Tb ppm 0,02 579/588 1,53 -40,76 0,17 <0,02 0,06 0,1 0,2 1,13 1,55 0,7

Th ppm 0,1 586/588 0,34 63,05 11,78 <0,1 2,7 5,35 13,8 117,8 169,1 10,5

Ti % 0,01 412/588 29,93 -34,91 0,08 <0,01 0,005 0,03 0,06 1,16 1,16 0,64

Tl ppm 0,02 307/588 47,79 -26,48 0,07 <0,02 0,01 0,05 0,05 0,49 0,49 750

U ppm 0,05 575/588 2,21 -225,33 1,11 <0,05 0,28 0,6 1,33 12,87 12,87 2,7

V ppm 1 582/588 1,02 40,83 15,08 <1 5 9 17 94 531 97

Y ppm 0,05 588/588 0 101,41 4,55 0,23 1,26 2,28 4,76 29,41 45,19 21

Yb ppm 0,1 455/588 22,62 -83,33 0,67 <0,1 0,1 0,3 0,4 3,1 7,9 2

Zn ppm 1 561/588 4,59 50,74 11,83 <1 4 8 14 69 69 67

Zr ppm 0,5 586/588 0,34 58,30 25,58 <0,5 3,8 6,1 13,2 98,8 494,1 769,8 193

UCC – Crosta Continental Superior: * Rudnick & Gao, 2004 (em ppm); ** Taylor e McLennan, 1995 (em ppb)

Tabela 6.4 - Sumário estatístico, área 2 (continuação).

Tabela 6.5 -  Sumário estatístico dos elementos com baixo grau de detecção, área 1.
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Ag ppm 0,01 65/398 83,67 -16,11 0,06 <0,01 0,03 0,64 0,05

As ppm 1 86/398 78,39 -249,55 3,72 <1 3 29 4,8

Cd ppm 0,01 186/398 53,27 -20,07 0,03 <0,01 <0,01 0,02 0,02 0,15 0,170 0,17 0,09

Ge ppm 0,1 3/398 99,25 -4,79 0,27 <0,1 0,20 0,4 1,4
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Tabela 6.5 - Sumário estatístico dos elementos com baixo grau de detecção, área 1 (continuação).
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In ppm 0,02 27/398 93,22 -6,53 0,03 <0,02 0,03 0,07 0,06

Na % 0,01 129/398 67,59 -13,33 0,02 <0,01 <0,01 0,02 0,01 0,02 0,07 3,27

S % 0,01 68/398 82,91 -9,66 <0,01 <0,01 0,01 0,10 0,06

Se ppm 1 28/398 92,96 -53,85 1,82 <1 2 4 0,09

Ta ppm 0,05 2/398 99,50 -1,52 0,06 <0,05 0,06 0,06 0,9

Te ppm 0,05 53/398 86,68 -12,92 0,10 <0,05 0,08 0,36 -

W ppm 0,1 97/398 75,63 -56,74 2,58 <0,1 0,20 23,10 1,9

UCC – Crosta Continental Superior: *Rudnick & Gao, 2004 (em ppm)
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Ag ppm 0,01 70/588 88,10 -17,52 0,11 <0,01 0,06 1,18 0,05

As ppm 1 106/588 81,97 -199,93 4,25 <1 2,00 40,00 4,8

Ge ppm 0,1 12/588 97,96 - 0,16 <0,1 0,10 0,40 1,4

Hf ppm 0,05 195/588 66,84 -51,61 1,28 <0,05 0,025 0,19 0,10 0,80 6,40 26,33 5,8

Hg ppb 0,01 97/588 83,50 -11,98 0,03 <0,01 0,02 0,21 0,05

In ppm 0,02 84/588 85,71 -10,58 0,04 <0,02 0,03 0,17 0,056

S % 0,01 21/588 96,43 -4,82 0,03 <0,01 0,01 0,25 0,06

Sb ppm 0,05 281/588 52,21 -53,14 0,56 <0,05 0,025 0,19 0,17 2,89 9,81 0,4

Se ppm 1 2/588 99,66 -9,26 1,50 <1 1,50 2,00 0,09

Ta ppm 0,05 114/588 80,61 -13,15 0,08 <0,05 0,07 0,28 0,9

Te ppm 0,05 67/588 88,61 -18,89 0,25 <0,05 0,13 1,60 -

W ppm 0,1 191/588 67,52 -40,60 0,54 <0,1 0,05 0,20 0,20 1,50 8,60 1,9

UCC – Crosta Continental Superior: *Rudnick & Gao, 2004 (em ppm)

Tabela 6.6 -  Sumário estatístico dos elementos com baixo grau de detecção, área 2.

Todos os elementos foram log-transformados, com 
objetivo de aproximar a distribuição dos mesmos à uma 
distribuição normal, sendo importante ressaltar que os 
números que representam os “limiares” nas Tabelas 6.3 
e 6.4 correspondem aos valores segundo a log-normali-
zação. Para otimizar o tratamento dos dados geoquími-
cos, os valores inferiores ao LD foram substituídos pela 
metade do valor limite inferior, e os maiores que o LD 
superior foram substituídos pelo valor do limite superior. 
Foi ainda aplicado nos dados brutos e log-normalizados 
teste de normalidade Shapiro-Wilk, que mostrou que os 
elementos não apresentam distribuição normal (p>0,05). 

Os valores anômalos e as classes de valores dos ele-
mentos foram baseadas a partir da análise do diagrama 

de box-plot, e confeccionados mapas de pontos e de 
bacias para as amostras de sedimento de corrente para 
seis elementos (Co, Cu, Fe, Mn, Mo e Ni), além de mapa 
de pontos para Au, a partir de resultados obtidos pelo 
método Fire Assay. A escolha destes elementos foi feita 
pela importância metalogenética na área de estudo, 
associados às sequências metavulcanossedimentares 
cartografadas na região.

Nos mapas univariados da Área 1, dos elementos 
selecionados, o Cu, Mo, Fe e Ni apresentam anomalias 
positivas de segunda ordem em relação ao background, 
enquanto que para Co e Mn foram identificadas anoma-
lias positivas de terceira ordem. Na Área 2 apenas no 
mapa do Ni foi identificado anomalia positiva de segunda 
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ordem, e os demais apresentaram anomalia positiva de 
terceira ordem. Em nenhum dos mapas unielementares 
foi identificado anomalia positiva de primeira ordem. Os 
mapas dos elementos serão apresentados por área, nas 
Figuras 6.3 a 6.15.

ÁREA 1

O Co, Cu e Ni além de serem metais de interesse 
econômico, se caracterizam por serem elementos com-
patíveis que tendem a entrar na estrutura dos minerais 
nos primeiros estágios da diferenciação magmática (WER-
NICK, 2004). O Co apresenta sua maior faixa (anomalias de 
terceira ordem) na Unidade Gnaisse e Migmatito (Com-
plexo Arco verde) e na sequência greenstone do Grupo 
Serra do Inajá, com valores até 5 vezes a concentração 
média da crosta superior (UCC) (RUDNICK; GAO, 2004) 
(Figura 6.3). O Cu, a exemplo do Co, concentra suas ano-
malias de terceira ordem em pontos que drenam rochas 
do Complexo Arco Verde, bem como os metabasaltos da 
Formação Quixadá, e os metassedimentos da Formação 
Morada da Prata, dentro do Grupo Serra do Inajá, sendo 
que duas amostras estão próximas onde são identificados 
indícios minerais para cobre (Figura 6.4). Este elemento 
apresenta uma anomalia de segunda ordem (117,2 ppm, 
quatro vezes a UCC) em rochas metassedimentares da 
Formação Morada da Prata, área em que são identifi-
cadas várias ocorrências de Au (garimpo Cabeceira do 
Inajá) (Figura 6.4). Já o Ni apresenta um ponto de ano-
malia de segunda ordem (252,5ppm, cinco vezes a UCC) 
que drena rochas no limite entre a Suíte Xinguara e 
os metassedimentos da Formação Morada da Prata, 
enquanto as anomalias de terceira ordem têm a maioria 
dos seus pontos na sequência metavulcanossedimentar 
em um trend E-W, e dois pontos na Unidade Gnaisse e 
Migmatito (Complexo Arco Verde) (Figura 6.5). Na porção 
oeste da Serra do Inajá é descrito uma ocorrência de Ni 
em amostra de serpentinito (CUNHA et al., 1981).

O Fe está no grupo de elementos considerados imó-
veis e de difícil lixiviação sob a maioria das condições 
(LICHT; MELLO; SILVA, 2007).  As anomalias de terceira 
ordem, com valores superiores à média da crosta supe-
rior, ocorrem nas sequências greenstones, na Unidade 
Gnaisse e Migmatito do Complexo Arco Verde, e nas 
rochas metapsamíticas e metapelíticas da Formação 
Mururé. Ocorre um valor de segunda ordem, valor esse 
acima do limite de detecção para o método (>15%, ~ três 
vezes a UCC), no limite da Suíte Xinguara e Formação 
Morada da Prata (Figura 6.6). O Mn só apresentou anoma-
lias de terceira ordem registrados na parte central e oeste 
do mapa, em rochas da unidade Arco Verde e do Grupo 
Serra do Inajá, e um ponto na Formação Mururé (Figura 
6.7). Os pontos localizados na parte oeste, encontram-
-se próximos a uma ocorrência de Mn citado no Projeto 

RADAM inserida nos greenstone belt do Grupo Serra 
do Inajá (NEVES; VALE, 1999; VASQUEZ; ROSA-COSTA, 
2008).  Por fim, o Mo apresenta anomalias de terceira 
ordem (1,53-5,58, cinco vezes a UCC) em rochas da Suíte 
Xinguara e Suíte Rio Maria e Complexo Arco Verde. Apre-
senta também uma anomalia de segunda ordem (9,52, 
oito vezes a UCC), que drenam rochas sedimentares da 
Formação Mururé (Figura 6.8).

ÁREA 2

Na Área 2, as maiores faixas para o Co ocorrem prin-
cipalmente nos greenstones belts da Formação Babaçu 
(Grupo Andorinhas) e das Formações Igarapé do Cuca 
e Igarapé Abelha (Grupo Tucumã-Gradaús), e também 
nas rochas máficas-ultramáficas do Complexo Serra 
Azul (Figura 6.9). O Cu só apresentou anomalias na faixa 
de terceira ordem, distribuídos na parte central para 
oeste do mapa, drenando os metabasaltos da Formação 
Babaçu, metavulcânicas da Formação Igarapé Abelha, 
e rochas pelíticas e psamíticas da Formação Rio Naja 
(Figura 6.10). Enquanto que para o Ni, as anomalias de 
segunda (122,1-279,1ppm, seis vezes a UCC) e terceira 
ordem ocorrem exclusivamente em rochas da sequência 
greenstone do Grupo Tucumã-Gradaús (Figura 6.11).

As anomalias de segunda e terceira ordem iden-
tificadas para o Fe se concentram na porção central 
e oeste exclusivamente em rochas metavulcânicas e 
metassedimentares da sequência greenstone da Forma-
ção Babaçu e do Grupo Tucumã-Gradaús (Figura 6.12). 
O Mn apresentou anomalias de terceira ordem e uma 
parte das amostras que compõem o background superior 
(representadas pelo whisker superior do box-plot para 
Mn) superiores à média crustal superior (UCC), ocor-
rendo nos domínios do greenstone belt, na Suíte Mogno, 
Granito Manda Saia e nas coberturas sedimentares da 
Formação Cachoeirinha e Couto Magalhães (Figura 6.13). 
Já o Mo mostra três anomalias de terceira ordem, duas 
no extremo SW nas coberturas sedimentares da For-
mação Rio Naja, e uma estação em rochas da sequência 
greenstone (Figura 6.14).

Para o Au, o mapa foi elaborado a partir das amostras 
que apresentaram resultados acima do limite de detecção 
do método analítico, como mencionado anteriormente. 
Foi feita uma separação de classes baseado em análise 
visual. Na Figura 6.15 é possível observar que os três 
maiores valores de concentração (790-4454 ppb) e outros 
valores intermediários, estão relacionados às rochas das 
sequências metavulcanossedimentares existentes na 
área, seja nas proximidades ou ao longo das zonas de 
cisalhamento. É possível observar também que a grande 
maioria das estações estão próximas a alguma ocorrência/
garimpo de ouro, principalmente relacionada às sequên-
cias greenstone belt, bem como a depósitos aluvionares.
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Figura 6.3 - Mapa de distribuição do Co em sedimento de corrente, área 1 (mapa de pontos-A e bacias-B).  
Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).

Figura 6.4 - Mapa de distribuição do Cu em sedimento de corrente, área 1 (mapa de pontos-A e bacias-B).   
Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).
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Figura 6.5 - Mapa de distribuição do Ni em sedimento de corrente, área 1 (mapa de pontos-A e bacias-B).  
Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).

Figura 6.6 - Mapa de distribuição do Fe em sedimento de corrente, área 1 (mapa de pontos-A e bacias-B).  
Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).
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Figura 6.7 - Mapa de distribuição do Mn em sedimento de corrente, área 1 (mapa de pontos-A e bacias-B).  
Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).

Figura 6.8 - Mapa de distribuição do Mo em sedimento de corrente, área 1 (mapa de pontos-A e bacias-B).  
Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).
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Figura 6.9 - Figura 6.9 - Mapa de distribuição do Co em sedimento de corrente, área 2 (mapa de pontos-A e bacias-B).  
Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).

Figura 6.10 - Mapa de distribuição do Cu em sedimento de corrente, área 2 (mapa de pontos-A e bacias-B).  
Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).
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Figura 6.11 - Mapa de distribuição do Ni em sedimento de corrente, área 2 (mapa de pontos-A e bacias-B).  
Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).

Figura 6.12 - Mapa de distribuição do Fe em sedimento de corrente, área 2 (mapa de pontos-A e bacias-B).  
Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).
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Figura 6.13 - Mapa de distribuição do Mn em sedimento de corrente, área 2 (mapa de pontos-A e bacias-B).  
Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).

Figura 6.14 - Mapa de distribuição do Mo em sedimento de corrente, área 2 (mapa de pontos-A e bacias-B).  
Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).
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Figura 6.15 - Mapa de distribuição do Au em sedimento de corrente, área 2 (mapa de pontos-A e bacias-B).  
Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).

6.3.1.2 Estatística Bivariada

Para a estatística bivariada foi utilizada a corre-
lação não-paramétrica de Spearman, para os dados 
log-transformados, sendo tal análise mais adequada 
para dados que não possuem distribuição normal 
(SPEARMAN, 1904). Na análise do gráfico de corre-
lações, foram consideradas correlação muito forte 
(≥0,80), forte (≥7 e <0,80) e moderada (≥5 e <7). Para 
a seleção de elementos para análise multivariada, ape-
nas elementos com correlação acima de 0,60 foram 
considerados.

A Figura 6.16 mostra a matriz resumida com as melho-
res correlações para 34 elementos e a Figura 6.17 mostra 
os gráficos com as correlações mais significativas entre 
os elementos para a Área 1. Observa-se as correlações 
muito fortes entre: Al-Ga; Ca-Sr; Ce-(La, Y); Cr-Ni; Cs-Li; 
Ga-Sc; K-Rb; V-(Co, Sc); Ba-Sr e Th-U;  e  para as corre-
lações forte: Ba-(Ca, Rb); Al-(Cs, Cu, Li, P, Sc, V); Cu-(Ga, 
Ni, Sc, V, Zn); Ca-Mg; Ce-(Th, U); Co-(Fe, Ga, Sc); Cs-Ga, 
Fe-(Sr, V); Ga-(P, V); Y-(La, Th, U). A correlação muito forte 
entre Al e Ga se dá em função da similaridade de seus 
raios iônicos, podendo sugerir processos de lateritização. 
As correlações entre Ce-(La,Y), Ce-(Th, U), Y-(La, Th, U) 
indicam presença de rochas graníticas de composição 
mais evoluída. As correlações entre Cr e Ni, V-(Co, Sc e 
Cu-(Ni, Sc) provavelmente representa rochas máficas/
ultramáfica existentes na região.

Já a Figura 6.18 mostra a matriz com as melhores 
correlações para 40 elementos, enquanto que a Figura 
6.19 apresenta os gráficos com as correlações mais sig-
nificativa entre os elementos para a Área 2. Destacam-se 
nas correlações muito forte: Al-Ga; Be-(Cs, Lu, Pb, Tb, Y, 
Yb); Ca-Sr; Ce-(La, Tb, Y); Co-(Cr, Ni, V); Cr-(Ni, V); Tb-(La, 
Lu, Pb); Lu-(Y, Ub); Pb-Y; Tb-(Y, Yb) e Th-U. Nas correlações 
fortes: Be-(Ce, Ga, Rb, Zr); Ce-(Lu, Pb, Yb); Cu-(Co, Cr); 
Cs-(Lu, Pb, Rb, Tb, Y, Yb, Zn); Cu-(Ni, Sc, V); Fe-(Mn, SC); 
Ga-(Pb, Tb, Y, Zn); La-Y; Na-Sr; Pb-(Rb, Yb, Zn); Zn-(Sc, Y, 
Yb). Associações como Be-(Cs-Lu-Pb-Y-Yb) e Cs-(Lu, Pb, Rb, 
Tb, Y, Yb), podem estar relacionadas a rochas graníticas 
mais evoluídas. Enquanto outras associações como Co-V, 
Cr-Ni, Co-(Cr, Ni), Cr-(Cu, V) e Cu-(Fe, Ni, Sc, V) podem 
estar relacionadas a presença de rochas máficas.

Para a estatística multivariada da Área 2, foram exclu-
ídos Mg, Ti e Tl.

6.3.1.3 Estatística Multivariada

A finalidade da estatística multivariada é reduzir o 
número de variáveis no banco de dados, identificando 
agrupamentos de elementos que podem ser repre-
sentativos de processos geológicos. Para a análise 
de fatores, os dados foram transformados pela razão 
log-centralizada (CLR) (software CoDaPack), sem a 
retirada dos outleirs, calibrada com rotação varimax 
normalizado, que apresenta as melhores correlações 
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das variáveis em relação aos fatores. Utilizou-se o 
critério kaiser para determinar a quantidade de fato-
res relevantes, de autovalores maiores que 1. Foram 
considerados coeficientes (loadings) maiores de 0,5, 
considerando que a utilização da transformação CLR 
permite que alguns fatores apresentem informações 
sobre duas associações geoquímicas, uma com loadings 
positivos (>0,5) e outra com coeficientes negativos 
(<-0,5). Foram elaborados mapas de ponto e de bacias 
para os scores tendo seus intervalos também baseados 
nos diagramas de box-plot.

Os dados geoquímicos de sedimento de corrente da 
Área 1 e 2 apresentaram 6 fatores responsáveis por 77,72% 
e 75,39% da variância do sistema respectivamente, que 
pode ser observado nas Tabelas 6.7, 6.8, 6.9 e 6.10.

Serão apresentados primeiro os dados e mapas de 
fator da Área 1, e posteriormente da Área 2. Os mapas de 
scores das associações geoquímicas para sedimento de 
corrente das duas áreas de estudo, estão apresentados 
nas Figuras 6.20 a 6.31.

ÁREA 1

O fator 1, responsável por 30,75% da variância do 
sistema, apresenta correlação positiva para Sc-V-Ga-
-Al-Cu-Co-Ni, associação composta por elementos de 
afinidade máfica/ultramáfica (Sc-V-Cu-Co-Ni) com ele-
mentos encontrado em lateritos (Al-Ga) representativos 
em processos de laterização a partir de rochas máficas. 
Valores anômalos de scores ocorrem especialmente nos 
greenstones do Grupo Serra do Inajá, nas formações Qui-
xadá e Morada da Prata, bem como em fácies contendo 
BIFs (Figura 6.20). Também observamos um valor anômalo 
na Unidade Gnaisse e Migmatito do Complexo Arco Verde. 
Valores de background para esta associação ocorrem mais 
distribuídas, principalmente nas porções noroeste, norte 
e nordeste também no Complexo Arco Verde. A correla-
ção negativa significativa para Nb-K-Th-Rb-U (elementos 
incompatíveis), sugerem uma composição de rochas mais 
evoluídas como granitoides, pegmatitos e rochas alcalinas. 
Na área de estudo, esta associação ocorre de forma mais 

Figura 6.17 - Gráficos com as melhores correlações entre elementos para as amostras de sedimento de corrente, área 2.  
Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).
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Figura 6.19 - Gráficos com as melhores correlações entre elementos para as amostras de sedimento de corrente, área 2.  
Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).

Tabela 6.7 -  Análise de principais fatores, sendo os valores em vermelho as melhores correlações. Área 1.

FATOR 1 FATOR 2 FATOR 3 FATOR 4 FATOR 5 FATOR 6

Al % 0,67 0,20 0,51 0,03 -0,07 0,18

Ba ppm -0,10 0,85 0,27 -0,09 0,23 0,02

Be ppm 0,07 -0,05 0,61 -0,10 -0,17 0,20

Ca % 0,18 0,81 -0,19 -0,18 0,05 0,17

Co ppm 0,60 -0,02 0,07 0,16 0,60 0,23

Cr ppm 0,20 -0,25 -0,15 0,87 -0,07 0,10

Cs ppm 0,11 0,02 0,87 -0,02 -0,03 -0,06

Cu ppm 0,62 -0,13 0,12 0,32 -0,17 0,34

ETRL -0,08 -0,02 -0,06 -0,29 -0,08 -0,86

Fe % 0,38 -0,04 -0,07 -0,12 0,40 0,65

Ga ppm 0,77 0,01 0,42 -0,05 -0,03 0,03

K % -0,59 0,57 -0,10 -0,08 -0,29 -0,07

Li ppm 0,04 0,01 0,84 0,06 -0,02 -0,08

Mn ppm -0,02 0,15 -0,25 -0,07 0,85 0,15
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Tabela 6.7 - Análise de principais fatores, sendo os valores em vermelho as melhores correlações. Área 1 (continuação).

FATOR 1 FATOR 2 FATOR 3 FATOR 4 FATOR 5 FATOR 6

Mo ppm -0,34 -0,15 0,06 0,73 0,11 0,16

Nb ppm -0,64 -0,45 -0,14 -0,16 -0,13 0,07

Ni ppm 0,51 -0,11 0,02 0,72 -0,07 0,22

P ppm 0,44 0,47 0,39 0,07 0,23 -0,12

Rb ppm -0,51 0,59 0,22 -0,11 -0,27 -0,20

Sc ppm 0,84 -0,17 -0,08 -0,14 0,03 0,36

Sr ppm -0,07 0,90 -0,12 -0,21 -0,01 0,11

Th ppm -0,51 -0,26 -0,26 -0,26 -0,04 -0,65

(U ppm -0,49 -0,25 0,12 -0,21 -0,08 -0,61

V ppm 0,77 -0,20 -0,07 0,03 0,19 0,42

Tabela 6.8 -  Autovalores e suas respectivas porcentagens de variância para cada fator da análise de principais fatores. Área 1.

FATOR ASSOCIAÇÕES GEOQUÍMICAS AUTOVALORES VARIÂNCIA (%)

1 Sc-V-Ga-Al-Cu-Co-Ni (+) / Nb-K-Th-Rb-U (-) 7,38 30,75

2 Sr-Ba-Ca-Rb-K-P (+) 4,06 16,93

3 Cs-Li-Be-Al (+) 2,89 12,05

4 Cr-Mo-Ni (+) 2,00 8,35

5 Mn-Co-(Fe) (+) 1,21 5,03

6 Fe-V (+) / ETRL-Th-U (-) 1,11 4,62

Total 18,65 77,72

Tabela 6.9 -  Análise de principais fatores, sendo os valores em vermelho as melhores correlações. Área 2.

FATOR 1 FATOR 2 FATOR 3 FATOR 4 FATOR 5 FATOR 6

Al % 0,03 0,25 0,60 -0,49 -0,05 0,29

Ba ppm 0,05 -0,17 0,72 -0,08 -0,46 0,06

Be ppm 0,08 0,85 0,02 0,08 -0,00 -0,08

Bi ppm 0,17 0,13 -0,29 0,05 0,77 0,05

Ca % -0,06 -0,47 0,20 -0,33 -0,37 0,59

Co ppm -0,88 -0,01 -0,14 -0,00 -0,04 0,06

Cr ppm -0,85 -0,12 -0,23 -0,08 -0,02 0,10

Cs ppm -0,08 0,72 0,16 0,09 0,41 -0,12

Cu ppm -0,77 0,10 -0,11 -0,26 0,10 -0,06

ETRL 0,06 0,47 -0,05 0,40 -0,18 0,09

ETRP 0,28 0,72 -0,22 0,45 -0,02 -0,11

Fe% -0,72 -0,24 0,14 -0,27 -0,08 -0,25

K % 0,24 -0,35 0,78 0,18 -0,13 0,08

Mg % -0,50 -0,07 0,13 -0,15 -0,15 0,68

Mo ppm 0,03 -0,25 -0,08 0,01 0,75 -0,22

Nb ppm 0,52 0,22 -0,40 0,17 0,03 -0,30

Ni ppm -0,83 -0,11 -0,12 -0,13 0,11 0,23

Pb ppm 0,22 0,73 0,15 -0,04 -0,20 -0,30

Rb ppm 0,24 0,39 0,66 0,34 -0,07 -0,04



| 202 |

| SGB/CPRM - Levantamentos Geológicos e de Potencial Mineral de Novas Fronteiras |

errática, porém sendo possível observar que está mais 
relacionada aos TTG do Complexo Arco Verde, nos leu-
cogranitos da Suíte Xinguara e granodioritos e tonalitos 
da Suíte Rio Maria (Figura 6.20).

O fator 2, que explica 16,93% da variância do sistema, 
apresenta correlação entre os elementos Sr-Ba-Ca-Rb-
-K-P, associação formada em sua maioria por elementos 
incompatíveis do grupo dos LILE (elementos de grande 
raio iônico) (Sr, Ba, Rb, K), considerados bastante móveis 
no ambiente geológico (LICHT; MELLO; SILVA, 2007). 
Os valores anômalos para este fator se concentram na 
porção noroeste da área, principalmente no corpo Meta-
granito Alto Rio Inajá, e também na Unidade Gnaisse e 
Migmatito do Complexo Arco Verde (Figura 6.21).

O fator 3, responsável por 12,05% da variância, for-
mado pelos elementos incompatíveis Cs-Li-Be-Al, que 
comumente representam faciologia de granitos mais 
evoluídos. Contudo, na área estudada, os valores de 
scores mais expressivos ocorrem relacionados a rochas 
siliciclásticas da Formação Couto Magalhães, podendo 
estar refletindo mais algum hidrotermalismo no contato 
desta unidade com o Complexo Arco Verde controlado 
pela estruturação NE-SW (Figura 6.22).

A associação Cr-Mo-Ni do fator 4, que responde por 
8,35% da variância do sistema, tem afinidade por litotipos 
máfico-ultramáficos, sendo o Mo um farejador para Au. 
Os valores mais expressivos de score ocorrem em rochas 
da sequência greenstone belt, na Suíte Xinguara que pode 

ser justificado pela presença de lascas da Formação 
Quixadá presentes nas mesmas, e por fim em rochas 
do Complexo Arco Verde, que pode sugerir faixas de 
greenstones não mapeados dentro desta unidade, ou 
mesmo o Mo, sendo um farejador do Au, pode estar 
relacionado às ocorrências de partículas de Au identifi-
cadas em concentrados de bateia na parte sudeste do 
mapa (Figura 6.23).

O fator 5, responsável por 5,03% da variância do 
sistema, é composto pelos elementos Mn-Co-Fe, que 
tem afinidade com rochas vulcânicas e também a crostas 
lateríticas. Valores mais elevados de scores para esta 
associação são observados na porção norte da área, e 
podem refletir processos hidrotermais ligados a estru-
turas arqueanas relacionadas a zonas de cisalhamento 
do final do Arqueano (Figura 6.24).

Finalmente o fator 6, representando 4,62% da vari-
ância do sistema, apresenta scores positivos para Fe-V, 
associação de afinidade para rochas máficas. As ano-
malias de scores para esta associação ocorrem nos gre-
enstones belts e podem refletir a presença de minerais 
de Fe nas BIFs presente ao longo dessa sequência. Os 
scores negativos, representado pela associação ETRL-
-Th-U (elementos incompatíveis) estão presentes em 
minerais resistatos associados a granitos. As anomalias 
de scores para esta associação encontram-se principal-
mente relacionado aos monzogranitos enriquecidos em 
ETRL da Suíte Xinguara (Figura 6.25).

FATOR 1 FATOR 2 FATOR 3 FATOR 4 FATOR 5 FATOR 6

Sn ppm 0,62 -0,07 -0,29 -0,06 0,06 -0,37

Sr ppm 0,12 -0,48 0,41 -0,20 -0,42 0,48

Th ppm 0,32 0,10 0,07 0,84 0,02 -0,14

U ppm 0,27 0,27 0,17 0,77 0,26 -0,10

V ppm -0,82 -0,07 -0,12 -0,17 -0,27 0,02

Y ppm 0,24 0,75 -0,19 0,47 -0,07 -0,11

Zn ppm -0,13 0,69 -0,19 -0,14 0,06 0,25

Tabela 6.9 - Análise de principais fatores, sendo os valores em vermelho as melhores correlações. Área 2 (continuação).

Tabela 6.10 -  Autovalores e suas respectivas porcentagens de variância para cada fator da análise de principais fatores. Área 2.

FATOR ASSOCIAÇÕES GEOQUÍMICAS AUTOVALORES VARIÂNCIA (%)

1 Sn-Nb (+) / Co-Cr-Ni-V-Cu-Fe-Mg (-) 7,87 30,27

2 Be-Y-Pb-ETRP-Cs-Zn-ETRL(+) / Sr-Ca (-) 4,57 17,59

3 k-Ba-Rb-Al (+) 3,15 12,11

4 Th-U-Y-ETRP (+) 1,59 6,12

5 Bi-Mo (+) 1,35 5,21

6 Mg-Ca-Sr (+) 1,06 4,09

Total 19,60 75,39
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ÁREA 2

O fator 1, responsável por 30,27% da variância do 
sistema, mostra a associação Sn-Nb (+) para a contraparte 
positiva e Co-Cr-Ni-V-Cu-Fe-Mg (-) para a contraparte 
negativa. Os scores positivos apresentam os valores 
mais anômalos no corpo São João e Granito Seringa, 
representando a granitogênese mais nova da área de 
estudo. Os valores de background superior estão limita-
dos aos granitos tipo A Bannach, Jamon e Gradaús, além 
de ocorrerem na Suíte Mogno e no Complexo Caracol 
1 (Figura 6.26). Já os scores negativos representam ele-
mentos formadores de rochas do manto, de afinidade 
máfico/ultramáfico. As anomalias ocorrem nos litotipos 
relacionados a greenstones belts, e valores de background 
superior, observados na porção sudoeste, podem ter 
relação com ocorrências de Cu e de Ni (Figura 6.26).

O fator 2 mostra associação Be-Y-Pb-ETRP-Cs-Zn-
-ETRL(+) para a contraparte positiva e Sr-Ca(-) para a con-
traparte negativa, responsável por 17,59% da variância do 
sistema. Os scores positivos, típicos de faciologia de granitos 
mais evoluídos, mostram valores de background nos granitos 
tipo A e em coberturas sedimentares das formações Couto 
Magalhães e Rio Najá, podendo sugerir, no segundo caso, 
bacias que drenam rochas do embasamento, e contribuição 
intempérica (Figura 6.27). Os scores negativos para este 
fator ocorrem principalmente nos TTGs da Suíte Mogno 
e no Metagranito Xinguara, refletindo provavelmente a 
mineralogia presente nessas unidades (Figura 6.27).

A associação K-Ba-Rb-Al (+) do fator 3 (12,11% da 
variância do sistema) apresenta os valores anômalos 
no Granodiorito Rio Maria e em uma estação de amos-
tragem do Complexo Caracol 1, podendo estar relacio-
nado a ocorrência de minerais como feldspato e micas, 
sendo importante ressaltar a presença de pequenos 
corpos do granito Jamon (tipo A) não mapeados na 
área (Figura 6.28).

O fator 4 (6,12% da variância do sistema), repre-
sentado pela associação Th-U-Y-ETRP (+), ocorre em 
unidades arqueanas (Complexos Caracol 1 e Arco 
Verde) e também em unidades mais jovens, tais como 
os granitos Bannach e Jamon. Vale ressaltar que são 
identificados corpos indiscriminados de 1,88 Ga, que 
estão refletindo nesta associação (Figura 6.29). O 
fator 5, responsável por 5,21% da variância do sis-
tema, que tem como associação Bi-Mo (+), tem sua 
distribuição marcada principalmente nos greenstone 
belts e nos corpos graníticos mais novos. Os valores 
de background superior também coincidem com partí-
culas de Au em concentrados de bateia, bem como as 
ocorrências e depósitos deste elemento mapeados na 
área (Figura 6.30). Por fim, o fator 6 representado pela 
associação Mg-Ca-Sr (+), associação esta semelhante 
ao fator 2 (scores negativos), apresenta valor anômalo 
e background superiores principalmente em rochas 
arqueanas da Suíte Mogno, provavelmente relacio-
nado a mineralogia, a exemplo dos scores negativos 
do fator 2 (Figura 6.31).

Figura 6.20 - Mapa de distribuição do Fator 1, sedimento de corrente, área 1 (mapa de pontos-A e bacias-B).  
Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).
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Figura 6.21 - Mapa de distribuição do Fator 2, sedimento de corrente, área 1 (mapa de pontos-A e bacias-B).  
Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).

Figura 6.22 - Mapa de distribuição do Fator 3 - sedimento de corrente, área 1 (mapa de pontos-A e bacias-B).  
Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).
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Figura 6.23 - Mapa de distribuição do Fator 3 - sedimento de corrente, área 1 (mapa de pontos-A e bacias-B).  
Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).

Figura 6.24 - Mapa de distribuição do Fator 3 - sedimento de corrente, área 1 (mapa de pontos-A e bacias-B).  
Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).
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Figura 6.25 - Mapa de distribuição do Fator 6 - sedimento de corrente, área 1 (mapa de pontos-A e bacias-B). Fonte: Elaborado pela 
equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).

Figura 6.26 - Mapa de distribuição do Fator 1 - sedimento de corrente, área 2 (mapa de pontos-A e bacias-B).  
Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).
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Figura 6.27 - Mapa de distribuição do Fator 2 - sedimento de corrente, área 2 (mapa de pontos-A e bacias-B).  
Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).

Figura 6.28 - Mapa de distribuição do Fator 3 - sedimento de corrente, área 2 (mapa de pontos-A e bacias-B).  
Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).
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Figura 6.29 - Mapa de distribuição do Fator 4 - sedimento de corrente, área 2 (mapa de pontos-A e bacias-B).  
Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).

Figura 6.30 - Mapa de distribuição do Fator 5 - sedimento de corrente, área 2 (mapa de pontos-A e bacias-B).  
Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).
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Figura 6.31 - Mapa de distribuição do Fator 6 - sedimento de corrente, área 2 (mapa de pontos-A e bacias-B).  
Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).

6.3.2 Concentrados de Bateia

Para os resultados de concentrados de bateia, foram 
considerados nesse trabalho minerais que possam indicar 
importantes processos geológicos, bem como os minerais-
-minérios e associados mais importantes, no caso o ouro 
(Au), cassiterita (cs), cromita, torianita, celestita (sulfato 
de estrôncio), florencita, além de minerais kimberlíti-
cos como granada e ilmenita kimberlítica. Na Tabela 11 
encontram-se listados os minerais/minério e o número 
de estações em que ocorrem, identificados para a Área 
1, enquanto que na Tabela 12 estão listados os da Área 2.

Para a Área 1, são identificadas 85 estações com 
partículas de Au no intervalo entre 1-20, 13 estações no 
intervalo entre 21-60, e três estações, BA-057, BA-052 e 
FS-085, com 87, 105 e 194 partículas de ouro respecti-
vamente. As partículas de Au apresentam tendência a se 
concentrar em bacias que drenam os greenstones belts, 
onde ocorrem as duas maiores partículas >1mm, e que 
também são registrados a maioria das ocorrências (garim-
pos e minas) de Au na Área 1. São observados também 
partículas de Au em bacias que drenam os metatonalitos 
e metagranodioritos do Complexo Arco Verde, bem como 
da Unidade Gnaisse e Migmatito (Figura 6.32).

Os minerais kimberlíticos e/ou satélites para dia-
mante, como granada e ilmenita kimberlítica e cromita, 
foram identificados nas mesmas estações, definido 
zonas de destaque mineralógico com associação granada 
kimberlítica+ilmenita kimberlítica+cromita. Essas zonas 

MINERAL ESTAÇÕES

Partículas de Au <0,5mm 101

Partículas de Au entre 0,5 e 1mm 29

Partículas de Au >1mm 2

Cassiterita 4 (<1%)

Cromita 62 (<1%); 5 (1-5%); 4 (5-25%)

Torianita 2 (<1%)

Florencita 5 (<1%)

Granada Kimberlítica 14 (<1%)

Ilmenita Kimberlítica 10 (<1%)

Tabela 6.11 -  Tabela com minerais de minério e quantidade 
em amostras de concentrado de bateia. Área 1.

MINERAL ESTAÇÕES

Partículas de Au <0,5mm 117

Partículas de Au entre 0,5 e 1mm 20

Partículas de Au >1mm 3

Cassiterita 58 (<1%); 1 (1-5%);  
2 (5-25%); 1 (25-50%)

Cromita 103 (<1%); 6 (1-5%);  
8 (5-25%); 1 (25-50%)

Tabela 6.12 -  Tabela com minerais de minério e quantidade 
em amostras de concentrado de bateia. Área 2.

A

B



| 210 |

| SGB/CPRM - Levantamentos Geológicos e de Potencial Mineral de Novas Fronteiras |

ocorrem em rochas metatonalíticas, metatrondhjemíticas 
e metagranodioríticas do Complexo Arco Verde (Figura 
6.33). A cassiterita, óxido de estanho, está presente em 
apenas 4 estações, sendo duas nos greenstones belts, 
uma na Suíte Xinguara e outra na Formação Mururé, com 
volume >1%. A torianita, óxido de tório, é um acessório em 
pegmatitos graníticos e mais raramente em carbonatitos, 
que comumente ocorre como mineral detrítico em con-
centrado de bateia. Ocorre em duas estações, com >1% 
em rochas da Suíte Xinguara. Por fim, a florencita, fosfato 
de terras raras leves, ocorre em cinco estações, todos na 
Unidade Gnaisse e Migmatito (Complexo Arco Verde).

Já para a Área 2, são identificadas 112 estações com 
partículas de Au com intervalo entre 1-20, 4 estações com 
intervalo de 21-60, e duas estações, BA-1786 e BA-1829, 
com 113 e 129 partículas de Au respectivamente. Sua 
ocorrência está relacionada preferencialmente aos 
greenstones belts, a exemplo das estações com maior 
número de partículas e com grãos maiores que 1mm 
(Figura 6.34). É possível observar que a grande maioria 
das ocorrências em concentrados de bateia coincide com 
as ocorrências para Au catalogado na região.

As ocorrências de cassiterita são observadas prin-
cipalmente nos granitos de 1,88 Ga, Seringa, Bannach 
e Gradaús, e também em rochas da Suíte Mogno e as 
coberturas da Formação Rio Naja. Já a cromita ocorre 
de forma mais distribuída, com uma tendência a se con-
centrar nas rochas da Suíte Mogno e nos greenstones 
belts (Figura 6.35).

6.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise e integração dos dados apresentados per-
mite identificar associações que caracterizam as unidades 
que afloram nas áreas dos estudos, processos primários, 
tais como processo hidrotermais (associação Mn-Co-Fe, 
fator 5, área 1), e supergênicos (associação Sc-V-Ga-Al-
-Cu-Co-Ni (+), fator 1, Área 1). Pode também reafirmar 
áreas potenciais para diversos tipos de depósitos minerais 
como ouro, cobre, níquel, e sugerir áreas não mapeadas 
para esses minerais, além da possibilidade de novos pros-
pectos não registrados na área até o momento, como 
a associação de minerais kimberlíticos identificados em 
concentrados de bateia.

Figura 6.32 - Mapa de distribuição de pintas de ouro em concentrados de bateia. Área 1 (mapa de pontos-A e bacias-B). 
Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021). 
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Figura 6.33 - Mapa de distribuição da granada e ilmenita kimberlítica e cromita em concentrados de bateia. Área 1.  
Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).

Figura 6.34 - Mapa de distribuição de pintas de ouro em concentrados de bateia. Área 2 (mapa de pontos-A e bacias-B).  
Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).

Figura 6.35 - Mapa de distribuição da cromita e cassiterita em concentrados de bateia. Área 2. 
Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).
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Os resultados analíticos de sedimento de corrente 
avaliados neste projeto mostram que as áreas com maio-
res destaques metalogenéticos encontram-se nas sequên-
cias tipo greenstones belts, representadas na Área 1 pelas 
formações Quixadá e Morada da Prata (Grupo Serra do 
Inajá), em que foram identificadas anomalias para Co-Cu-
-Ni-Fe, este último ocorrendo principalmente nas faixas de 
formação ferrífera bandada (Formação Morada da Prata). 
Relacionadas a estas sequências, estão as associações 
identificadas pela análise de fatores, onde o fator 1 é 
representado pela associação Sc-V-Ga-Al-Cu-Co-Ni (+) e 
fator 4 pelo Cr-Mo-Ni (+). Enquanto na Área 2, observam-
-se valores anômalos para a associação Co-Cu-Ni-Fe nas 
sequências tipo greenstones dos grupos Andorinhas e 
Tucumã-Gradaús, além da presença de Au nas análises 
de sedimentos de corrente, com valores mais expressivos 

nestas sequências, ou ao longo de zonas de cisalhamento. 
A análise de dados de concentrado de bateia corroboram 
a favorabilidade para depósitos de Au para essas unida-
des, com presença expressiva de partículas desse metal, 
associados também com anomalias de Mo (2a ordem).

O levantamento geoquímico, através da distribuição 
dos elementos em mapas e de suas associações, permitiu 
evidenciar o comportamento geoquímico nas áreas levan-
tadas, ratificando o potencial metalogenético dos terrenos 
greenstones. Sendo assim, sugere-se que, em trabalhos 
futuros, essas sequências sejam mapeadas em escala de 
detalhe, principalmente nas áreas em que foram identifica-
das as principais anomalias geoquímicas, que possibilitará a 
identificação de novos depósitos minerais, além de avançar 
na compreensão da evolução destas unidades e na formação 
dos diversos depósitos encontrados nesta região.
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7 RECURSOS MINERAIS

O Domínio Rio Maria (DRM) possui uma grande 
vocação metalogenética para metais, especialmente 
no que se refere a ouro hospedado em terrenos do 
tipo greenstone belt. Neste capítulo são apresentadas 
as características das mineralizações presentes na área 
estudada, com ênfase nas mineralizações auríferas 
associadas aos greenstone belts do DRM (greenstones 
belts dos grupos Sapucaia, Andorinhas, Tucumã-Gra-
daús e Serra do Inajá), a partir das informações obti-
das em campo, de análises petrográficas e químicas, 
além da compilação de informações disponíveis na 
literatura. No âmbito do trabalho desenvolvido, foram 
visitadas uma mina em final de atividade (Depósitos 
Mamão-Babaçu e Lagoa Seca) e diversos garimpos 
ativos e paralisados de ouro, além de projetos de 
pesquisa para níquel, ferro e ouro com atividades em 
2016. Foram registrados 233 jazimentos e ocorrências 
minerais no banco de dados de recursos minerais 
GeoSGB (http://geosgb.cprm.gov.br/). Dentre o total 
de 233 jazimentos, 186 são ocorrências de metais 
básicos, ferrosos e nobres, sendo o ouro o mais abun-
dante (Figura 7.1). As análises químicas das rochas 
coletadas foram realizadas nos laboratórios da SGS 
Geosol, onde os teores de ouro foram determinados 
por ICP-OES após abertura pelo método Fire Assay 
e os demais metais determinados por ICP-MS após 
digestão multiácida.

Além das ocorrências relacionadas a depósitos 
orogênicos, há indícios de alterações hidrotermais 
características de depósitos do tipo IOCG, na região 
do greenstone belt do Grupo Tucumã-Gradaús. Perfis 
estratigráficos característicos de cada greenstone 
belt da área, possibilitaram o posicionamento das 
principais mineralizações conhecidas nas rochas hos-
pedeiras correspondentes (Figura 7.2). Também são 
descritas as mineralizações e ocorrências minerais de 
metais básicos e ferrosos (ferro, wolfrâmio (tungstê-
nio), níquel, cobre e manganês), bem como rochas 
e minerais industriais e agregados para construção 
civil. Os títulos minerários ativos na região estudada 
estão sintetizados na Tabela 7.1. Em dezembro de 
2020, existiam 292 requerimentos de pesquisa e 97 
de lavra garimpeira, 340 autorizações de pesquisa, 6 
requerimentos e 4 concessões de lavras ativas. Em 
todas as fases, o ouro é a substância principal na maior 
parte dos títulos minerários.

7.1 MINERAIS METÁLICOS

7.1.1 Ouro

A existência de ouro na região do Rio Maria é 
conhecida desde 1973, quando foram identificadas 
duas relevantes anomalias geoquímicas de metais, em 
reconhecimentos regionais. Em 1975, através de mape-
amento geológico e amostragem de solo, foram desco-
bertas as mineralizações dos depósitos Babaçu, Mamão 
e Lagoa Seca (NASCIMENTO; BIAGINI, 1988; MENDONÇA; 
ANDREW; DOYLE, 2008).

Entre 1976 e 1989, centenas de garimpeiros man-
tiveram os trabalhos na Serra das Andorinhas, focados 
principalmente em depósitos aluvionares ou saprólitos 
e na lavra de rampa subterrânea no depósito Mamão. 
Estima-se a extração de 626 mil toneladas de minério com 
8g/t de Au, totalizando 16.000 oz de Au (MENDONÇA; 
ANDREW; DOYLE, 2008). Nesse período ocorreu também 
intensa atividade garimpeira na região da Serra da Seringa 
e na região de Cumaru, a oeste da Serra das Andorinhas. 

Entre 2007 e 2015, a Mineração Reinarda atuou na 
região da Serra das Andorinhas em três frentes de lavra, 
uma subterrânea e duas cavas a céu aberto, além de 
diversos prospectos nas imediações. Apesar da quan-
tidade de ocorrências e do histórico de mineração, 
nenhuma mina industrial está atualmente em atividade 
na região do Domínio Rio Maria.

No Domínio Rio Maria, os depósitos de ouro apresen-
tam controle estrutural e litoestratigráfico, são distribu-
ídos, com raras exceções, ao longo ou nas proximidades 
de importantes zonas de cisalhamento e estão encaixados 
principalmente em estruturas que seccionam as sequên-
cias metavulcanossedimentares dos grupos Andorinhas, 
Sapucaia, Tucumã-Gradaús e Serra do Inajá (Figura 7.1)

A maioria dos depósitos de ouro estudados na 
região está relacionada a veios de quartzo e altera-
ção hidrotermal pervasiva em zonas de cisalhamento. 
Estes foram classificados como do tipo orogênico, ou 
lode-gold arqueano (OLIVEIRA; LEONARDOS, 1990; 
HUHN, 1992; SOUZA, 1999; CORREIA JR. et al., 2001; 
KLEIN; CARVALHO, 2008). As características dos fluidos 
orogênicos e suas possíveis fontes ainda são motivo 
de debate entre os grupos de pesquisa que estudam 
este tipo de depósito (GROVES; GOLDFARB; SANTOSH, 
2016; KENDRICK et al., 2011; LARGE et al., 2015). Há, no 
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entanto, consenso no sentido de que estes depósitos 
estão relacionados à formação de cinturões orogené-
ticos, e quase sempre associados às fases tardias da 
deformação progressiva. 

Além dos depósitos orogênicos, ocorrem diversos 
garimpos e indícios de ouro relacionados a depósitos 
aluvionares recentes e outros dois depósitos com gênese 

diversa: o depósito de Cumaru (SANTOS et al., 1998), 
associado a veios de quartzo sulfetados, hospedado em 
granodioritos e metavulcânicas félsicas, entendido como 
um modelo hibrido entre porfirítico e lode arqueano e 
o Garimpo do Bira (Serra das Andorinhas), associado a 
estruturas rúpteis dúcteis e veios de quartzo hospedados 
em quartzitos paleoproterozoicos.

Figura 7.1 - Mapa de associações tectônicas simplificado do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria, com a distribuição das substâncias 
minerais por depósitos, ocorrências e indícios que ocorrem na área. Garimpos citados na tabela 7.4: 1- Luiza; 2- Marcinho; 3- Malvinas; 
4- Serrinha; 5- Tatu-Frango; 6- Sequeiro; 7- Peladinha; 8- Bira; 9- Pista Branca; 10- Maria Bonita; 11- Tarzan; 12- Cumaru; 13- Pedra Rica; 
14- Forquilha; 15- Carrapato; 16- Falcão; 17- Machadinho.  Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).
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Figura 7.2 - Colunas litoestratigráficas dos greenstone belts do Domínio Rio Maria, com indicações dos níveis e tipos de mineralizações 
correspondentes. Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).

Tabela 7.1 -  Títulos minerários ativos na área do Projeto Rio Maria em dezembro de 2020.

FASE SUBSTÂNCIA NÚMERO DE TÍTULOS TOTAL POR FASE

Concessão de lavra

OURO 2

4AGUA MINERAL 1

FERRO 1

Lavra Garimpeira
OURO 10

11
AMETISTA 1

Autorização de pesquisa

AREIA 1

340

CASSITERITA 3

CAULIM 1

CHUMBO 1

COBRE 85

CROMO 4

DIAMANTE 1

FOSFATO 3

GRANITO 4

OURO 152

TUNGSTENIO 2

MANGANES 31

FERRO 32

NIQUEL 16

ESTANHO 1

GRAFITA 2

NÃO CADASTRADO 1

Licenciamento

AREIA 8

14
ARGILA 1

CASCALHO 1

GRANITO 4
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A idade da mineralização aurífera é incerta e con-
troversa. Dois conjuntos de idades geocronológicas 
e relações de contato podem ser associados à mine-
ralização de ouro orogênico: i) 2,97 a 2,92 Ga - Idade 
de dacitos intrudidos sin tectonicamente em zona de 
cisalhamento, que hospeda a mineralização no depósito 
de Lagoa Seca (PIMENTEL; MACHADO, 1994; SOUZA, 
1999; SOUZA, 2018), indicam que um evento tecto-
notermal e, portanto, a mineralização, ocorreu por 
volta de 2,97 Ga. Galarza, Lafon e Macambira (2006) 
entendem que a idade de mineralização no depósito 
Mamão no greenstone belt do Grupo Andorinhas é de 
2971 ± 95 Ma, (Pb-Pb em pirita); ii) 2,87 a 2,74 Ga - O 
evento de colisão entre os blocos Rio Maria e Carajás 
entre 2,87 e 2,83 Ga (MACHADO et al., 1991; FEIO et 

al., 2013; TAVARES et al., 2018; MARANGOANHA; OLI-
VEIRA; DALL’AGNOL, 2019). Outras datações obtidas na 
área de estudo e nas imediações são coincidentes com 
esse intervalo. No greenstone belt Serra do Inajá, sul do 
DRM, Rolando et al. (2003) calcularam idades modelo 
de Pb de 2,92, 2,84 e 2,74 Ga, em partículas de ouro 
em veios de quartzo aurífero, do garimpo Machadinho. 
Mineralizações de Cu-Au em sulfetos na região de Gra-
daús apresentaram idades de 2,75 Ga, interpretadas por 
Tassinari et al. (2005) como a idade da mineralização 
primária, com possíveis remobilizações mais jovens 
em 2,5 e 2,1 Ga. O Neoarqueano na região de Carajás 
é marcado pela colocação de granitos subalcalinos, 
formação das sequências vulcanossedimentares do 
Supergrupo Itacaiúnas e geração de depósitos IOCG de 

Tabela 7.1 - Colunas litoestratigráficas dos greenstone belts do Domínio Rio Maria, com indicações dos níveis e tipos de 
mineralizações correspondentes. Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021) (continuação).

FASE SUBSTÂNCIA NÚMERO DE TÍTULOS TOTAL POR FASE

Disponibilidade

COBRE 3

36

ESTANHO 1

NÍQUEL 5

FERRO 2

NÃO CADASTRADO 10

OURO 15

Requerimento de lavra

FERRO 1

6
MANGANES 2

TUNGSTENIO 2

OURO 1

Requerimento de lavra garimpeira

CASSITERITA 9

97COBRE 5

OURO 83

Requerimento de licenciamento

ARGILA 1

10CASCALHO 1

AREIA 10

Requerimento de pesquisa

AREIA 1

292

CAULIM 5

COBRE 58

FOSFATO 3

MANGANES 118

FERRO 14

NIQUEL 5

OURO 85

TITANIO 1

TUNGSTENIO 1

ZINCO 1

Direito a requerimento de lavra
FERRO 1

6
OURO 5

Fonte: Banco de dados SIGMINE (AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO, [2020]), consultado em 10/12/2020. https://geo.anm.gov.br/portal/
apps/webappviewer/index.html?id=6a8f5ccc4b6a4c2bba79759aa952d908
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Cu-Au. (DOCEGEO, 1988, ARAÚJO; MAIA, 1991, AVELAR 
et aI., 1999, VASQUEZ; ROSA-COSTA, 2008; MORETO 
et al. 2015).

Em seguida serão descritos os principais depósitos 
de ouro na região, bem como as ocorrências e indícios 
mais relevantes identificados durante o trabalho. 

7.1.1.1 Depósito Mamão-Babaçu

O Depósito Mamão-Babaçu está localizado no 
flanco sul da Serra das Andorinhas (Figura 7.3). Em 
1986, a CVDR (Companhia Vale do Rio Doce) estimou 
os recursos remanescentes em 1,5 Mt de minério a 
8,8 g/t Au. Entre os anos de 1998 e 2004 ocorreram 
atividades garimpeiras na rampa do depósito Mamão, 
e no período compreendido entre 2005 e março de 
2008, a empresa Reinarda Mineração, subsidiaria da 
Troy Resources, iniciou a produção de ouro, em três 
frentes de lavra (Mamão - subterrânea, Coruja e Lagoa 
Seca - lavras a céu aberto), a qual se manteve ativa 
até 2015. Conforme os dados de Mendonça, Andrew 
e Doyle (2008), o prospecto de lavra possuía reserva 
indicada de 815.600 t com teor médio de 9,86 g/t, e 
reserva inferida de 81.600 t com teor médio de 6,35 g/t, 
totalizando recursos de 258.600 oz de ouro contido. No 
segundo semestre de 2008, com o início da mineração, 
a empresa Troy Resources estimou vida útil de cinco 

anos para a exploração dos corpos mineralizados. Nas 
três frentes de operação, a empresa produziu cerca de 
500.000 oz de ouro, praticamente dobrando os recursos 
estimados incialmente (SOUZA, 2018).

O Depósito Mamão-Babaçu é classificado como 
do tipo lode, hospedado em metabasaltos da Forma-
ção Babaçu, com a mineralização contida em veios de 
quartzo, gerados em domínios transcorrentes de corre-
dores de cisalhamento, de direções NE-SW e NW-SE e 
posterior movimentação reversa (HUHN, 1992; PINHEIRO, 
2009). Silva (2011) menciona que a percolação de fluidos 
hidrotermais ocorreu após o pico metamórfico regional, 
sendo, portanto, sin a tardi-tectônica. A mineralogia 
hidrotermal apresenta um zoneamento marcado por: 
zona sulfetada (pirita-quartzo-calcita-albita-muscovita-
-biotita), zona carbonática (calcita-albita-quartzo-pirita) 
e zona clorítica (clorita-calcita-albita-quartzo-epidoto). 
Níveis sulfetados são encontrados na borda dos veios de 
quartzo, caracterizando a alteração hidrotermal proxi-
mal, sendo comum a presença de ouro livre. A alteração 
hidrotermal nas zonas mineralizadas apresenta variação 
de temperatura de 260°C a 341°C, calculado a partir do 
geotermômetro da clorita, e pressões entre 1,12 a 1,34 
kbar, pelo geobarômetro da biotita (SOUZA, 2018). Huhn 
(1992), usando inclusões fluidas no depósito Babaçu, 
obteve temperaturas de 220 a 360°C e pressões de 1,3 
a 1,9 kbar.

Figura 7.3 - Mapa simplificado do greenstone Belt Andorinhas com localização das amostras de rochas coletadas. Ponto HP-44: 
Depósito Mamão-Babaçu; Ponto HP-15: Cava Coruja, Ponto HP-16: Cava do Depósito Lagoa Seca, HP-17: Depósito Big Mac. Legenda de 

rochas: verde-escuro (metamáficas), verde-claro (metassedimentos), azul (metavulcânicas félsica). Fonte: Elaborado pela equipe do 
Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).
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Huhn (1992) propõe que ocorreram três estágios no 
processo de mineralização, o primeiro iniciado com a colo-
cação de veios de quartzo paralelos a foliação milonítica, o 
segundo estágio é marcado por veios com teores de pirita 
de 2 a 3% de peso e 1 a 3 g/t de ouro. Por fim, um novo 
conjunto de veios ocorre associado à reativação da zona 
de cisalhamento.  Por outro lado, Souza (2018) indica que 
a mineralização está associada a quatro eventos defor-
macionais: i) abertura da bacia e deposição/derrames de 
rochas vulcanossedimentares; ii) tectônica compressiva, 
fechamento da bacia e injeção de veio de quartzo nas 
metavulcanossedimentares; iii) tectônica compressiva 
tangencial, com zonas de cisalhamento dextrais e principal 
evento mineralizante de ouro; iv) reativação tectônica 
compressiva com zona de cisalhamento sinistral e evento 
mineralizante de ouro secundário.

Os trabalhos de campo no presente projeto permi-
tiram observar as principais características e relações 
das mineralizações com as rochas hospedeiras. Ao 
longo da cava Coruja (Figura 7.3) afloram majoritaria-
mente metabasaltos hidrotermalizados e intensamente 
intemperizados (Figura 7.4A), com intercalações de 
metassedimentos pelíticos e químicos (Figura 7.4C). 
Todo o conjunto está cortado por diques máficos 
(Figura 7.4B) e félsicos, intensamente venulado e com 

epidotização associada. Também ocorrem box-works 
com sulfetos, em sua maioria piritas. As vênulas de 
quartzo apresentam-se em geral inseridas na foliação 
principal. Expressivas zonas de cisalhamento direcionais 
dextrais seccionam as rochas com direção geral ENE-
-WSW (Figura 7.4D).

Nos testemunhos de sondagem, cedidos gentilmente 
pela Mineração Reinarda, foram observadas as mesmas 
relações entre as rochas encaixantes e mineralização, 
com intensa venulação, associada a sulfetos e magnetita 
(Figura 7.5). Nas regiões onde a foliação está dobrada, 
destaca-se a ocorrência de ao menos uma segunda 
geração de veios discordante da foliação. Os sulfetos 
se apresentam concentrados em nódulos isolados, ou 
associados a charneiras de dobras nos veios de quartzo. 
Também ocorrem disseminados na matriz das rochas 
(Figuras 7.6 e 7.7).

Foram analisadas amostras de áreas mineralizadas 
nas imediações da cava Coruja, no entorno da entrada 
da mina subterrânea Mamão e ao longo das estruturas 
principais que controlam a mineralização (Tabela 7.2). As 
amostras em geral apresentaram teores entre 5 e 25 ppb 
de ouro, com destaque para um metapelito sulfetado 
com 7053 ppb. Os teores de prata variaram entre 0,25 
e 1,21 ppm.

Figura 7.4 - (A) Corte da Cava Coruja; (B) Detalhes de dique máfico cortando a foliação principal; (C) Zona de cisalhamento no leito 
da cava, com destaque para faixa milonítica e ultramilonítica; (D) Detalhe da foliação milonítica no corte da cava. Fonte: Arquivo 

fotográfico da equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).
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Figura 7.5 - Testemunhos de sondagem da cava Coruja e imediações. (A e B) Metabasalto hidrotermalizado e cortado por veios de 
quartzo com sulfetos disseminados; (C) Pirita e calcopirita em agregados centimétricos e localizados; (D e E) Metabasalto com veios de 

quartzo e sulfetos disseminados. Fonte: Arquivo fotográfico da equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).

Figura 7.6 - Amostras coletadas nas pilhas de rejeito da mina subterrânea Mamão. (A) Metabasalto hidrotermalizado. Amostra HP-44A; 
(B) Metapelito intensamente silicificado e sulfetado. Amostra HP-44B. Fonte: Arquivo fotográfico da equipe do Projeto Novas Fronteiras 

Rio Maria (2021).

7.1.1.2 Depósito Lagoa Seca

O depósito aurífero de Lagoa Seca (Figura 7.3), explotado 
pela empresa Reinarda Mineração entre 2005 e 2015, está 
inserido no contexto da zona de cisalhamento transcorrente 
sinistral homônima, com cerca de 8 km de extensão segundo 
a direção N65E. As rochas encaixantes são metagrauvacas, 
metassiltitos magnetíticos e metadacitos, posicionadas no 
topo do Grupo Andorinhas. 

O ouro está associado com sulfetos, principalmente 
pirita. Souza (1999) indica que o depósito aurífero de Lagoa 
Seca constitui um depósito do tipo gold-only, e a sua meta-
logênese é diferente em relação aos outros depósitos do 
tipo lode nos greenstone belts, não se associando a veios 
de quartzo, e sim a sulfeto disseminado, como pirita, cal-
copirita, galena, pirrotita e milerita. Segundo este autor, a 
mineralização está associada às zonas de dilatação geradas 
nos estágios finais da deformação principal, marcadas por 

zonas de cisalhamento subverticais com direção N65E. Ao 
longo desta zona ocorrem halos de carbonatização/propi-
litização e silicificação, além de potassificação e sulfetação 
no interior das zonas de dilatação. As zonas de alteração 
carbonática-propilítica (carbonato-epidoto-clorita), zonas 
de silicificação e potassificação (biotita-magnetita-feldspato 
potássico), apresentam assinatura química marcada por 
Au-Ag-Cu-As-Fe.

A paragênese e o geotermômetro da clorita indicam 
condições de pressão entre 2,5 a 4 kbar e temperaturas entre 
275°C e 351°C para os fluidos hidrotermais. As assinaturas 
isotópicas de carbono e oxigênio (δ 13C entre -7,09 a -7,98 e 
δ 18O entre 9,98 a 14,11) indicam origem a partir de fluidos 
metamórficos, com possível contribuição de fluidos magmá-
ticos (SOUZA, 2018; SOUZA et al., 2020). Huhn (1992) e Souza 
(1999) caracterizaram a mineralização aurífera relacionada 
a fluidos aquo-carbônicos de temperatura moderada a 
baixa, e baixa salinidade e de possível origem metamórfica.

A

B

C

D
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Não foi possível visitar a cava do depósito Lagoa 
Seca, pois a mesma se encontrava inundada à época 
dos levantamentos de campo. Nas imediações da cava 
foram observados as principais características e rela-
ções das mineralizações com as rochas hospedeiras. 
Foram descritos metapelitos com intensa sulfetação e 
carbonatização (Figura 7.8A), metavulcânicas félsicas 
epidotizadas e sulfetadas, com piritas milimétricas a 
centimétricas (Figura 7.8B e C). As rochas são foliadas e 

dobradas, cortadas por zonas de cisalhamento e por uma 
profusão de fraturas preenchidas por epidoto e sulfetos 
(calcopirita e pirita). Ocorrem ao menos duas gerações 
de piritas, uma delas associada às zonas de cisalhamento 
e um segundo conjunto, que ocorre disseminado na 
rocha e em fraturas. Esse último conjunto é posterior ao 
desenvolvimento das zonas de cisalhamento.

Foram coletadas seis amostras de diferentes lito-
tipos nas imediações da cava inundada do Depósito 

Figura 7.7 - Amostras coletadas ao longo do trend das zonas de cisalhamento dos depósitos Mamão e Lagoa Seca. (A) Metabasalto 
hidrotermalizado. Amostra HP-214; (B) Metabasalto extremamente cisalhado e venulado. Amostra HP-218A; (C) Metabasalto fino e (D) 

detalhe da porção hidrotermalizada, venulada. Amostra HP-32. Fonte: Arquivo fotográfico da equipe do Projeto  
Novas Fronteiras Rio Maria (2021).

ESTAÇÃO ROCHAS As (ppm) Ag (ppm) Au (ppb)

CLARKE 1,8 0,075 4

AD-105B Metaultramáfica <1 0,37 9

HP-15A Metassedimento pelítico com intercalação de quartzitos 3 0,25 7

HP-15A Metabasalto hidrotermalizado 3 0,25 7

HP-214 Metabasalto hidrotermalizado <1 0,33 25

HP-218A Metabasalto hidrotermalizado <1 0,25 7

HP-32B veio de quartzo mineralizado 2 0,81 5

HP-44A metabasalto hidrotermalizado 92 1,21 N. A.

HP-44B Metassedimento - metapelito sulfetado 81 0,84 7053

Tabela 7.2 -  Análises químicas de amostras de rochas coletadas ao longo e nas proximidades do depósito do Mamão. 
Clarke obtido de Lide (2004).
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Lagoa Seca, três delas apresentam teores significativos 
de ouro, que variam de 1,2 ppm a 21,2 ppm (1,2 e 21 g/t 
respectivamente) (Tabela 7.3). Nas rochas vulcânicas, as 
zonas mineralizadas estão associadas à parte central das 
zonas de cisalhamento, com halos de alteração hidroter-
mal composto por alteração potássica com biotita e por 
sulfetação, com ouro incluso em pirita ou calcopirita. 
Nas rochas metapelíticas ocorre intensa sulfetação, com 
ouro associado, sendo que nas amostras estudadas, 
a sulfetação não está relacionada a zonas de cisalha-
mento. O modelo metalogenético de ouro hospedado em 

turbiditos, descrito em Poulsen, Robert e Dube (2000), 
que detalha os controles estruturais locais associadas 
a falhas reversas (ou dobras) e concentrações anôma-
las de arsênio e tungstênio, além de prata em níveis 
superiores a 5 ppm, mostra semelhanças com rochas 
mineralizadas descritas ao redor da área da mina. As 
rochas metavulcânicas félsicas observadas são em parte 
cortadas por zonas de cisalhamento, e ora apresentam-
-se deformadas, ora apresentam trama aparentemente 
isotrópica, ocorrendo em ambas, piritas de granulação 
grossa. (Tabela 7.3).

Figura 7.8 - Amostras coletadas nas proximidades da cava Lagoa Seca. (A) Metapelito sulfetado. Amostra HP-16A; (B) Metadacito 
intensamente hidrotermalizado com cloritização, epidotização e sulfetação; (C) Metadacito com piritas centimétricas. Amostra HP-16E. 

Fonte: Arquivo fotográfico da equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).

ESTAÇÃO UNIDADE Ni (ppm) Co (ppm) W (ppm) As (ppm) Ag (ppm) Au (ppb)

CLARKE 84 25 1,25 1,8 0,075 4

HP-16A Metapelito rico em sulfetos 335,5 35,7 18,9 12 4,92 21243

HP-16C Metapelito rico em sulfetos 58,6 16,6 23,3 2 0,28 N.A.

HP-16E Metadacito com pirita 1494 119,1 9,5 16 1,03 6

HP-16F Metariolito 60,4 19,4 2 7 0,31 1354

HP-16G Metadacito com pirita 17,1 4,9 7 0,52 1242

HP-16H Metadacito silissificado sulfetado 44,9 10,4 4,8 <1 0,05 N.A.

Tabela 7.3 -  Análises químicas de rochas na região da Cava Lagoa Seca, destacando Au  
e demais elementos associados.
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7.1.1.3 Garimpos

Foram visitados alguns garimpos e outras ocorrências 
de ouro na região, que se encontram citados ou descritos 
em trabalhos técnico-científicos e em relatórios de pes-
quisa prospectiva (como SILVA, 2011; KLEIN; CARVALHO, 
2008). Alguns dos depósitos, pesquisados por empresas 
e/ou explorados por garimpeiros, estão elencados na 
Tabela 7.4 e Figura 7.1.

Os teores de ouro e de metais associados, em amos-
tras coletadas e analisadas nesse trabalho, estão apre-
sentados nas Tabelas 7.5, 7.6, 7.7 e 7.8.

Nos garimpos Malvinas e Sequeiro, situados na 
faixa greenstone a noroeste da estrutura anticlinal 
da Serra das Andorinhas, a zona mineralizada do pri-
meiro está relacionada a uma zona de cisalhamento 
dextral de direção E-W (SOUZA, 1994) e no segundo 
encontra-se na zona de contato dos metabasaltos/
trondhjemitos, orientado segundo N70E (HUHN,1992). 
Nos garimpos Peladinha, localizado na borda sul da 
Serra das Andorinhas, e Tatu-Frango, mais a leste, a 
mineralização é controlada por zona de cisalhamento 
N70E a E-W.

Na borda norte da Serra das Andorinhas, o garimpo de 
ouro do Bira ocorre em zona brechada e hidrotermalizada 

cortando os metassedimentos da Formação Cachoerinha 
(Grupo Gemaque; Figura 7.9A e B). Na explotação, o ouro 
foi lavrado inicialmente no perfil intempérico, prove-
niente das rochas sedimentares da Serra das Andorinhas, 
e, posteriormente, a lavra prosseguiu na rocha sã, em 
zona de brecha hidrotermal, encaixada nos quartzitos. 
Parte do hidrotermalito se apresenta lateritizado e com 
cavidades preenchidas por sulfeto oxidado (Figura 7.9C). 
Para comparação, foram também coletadas amostras 
de filito carbonoso e siltito de cor ocre e branco (Figura 
7.9D), provenientes de depósito de tálus da serra. A 
análise química do filito carbonoso revelou 12 ppb de 
ouro, e concentrações de Ag (0,88 ppm), Ni (35,9 ppm) 
e Cu (59,5 ppm; Tabela 7.5).

Duas amostras de filitos carbonosos da Formação 
Rio Naja, na parte norte da Serra dos Gradaús, forne-
ceram teores de ouro de 28 e 31 ppb e de metassiltitos 
da Formação Mururé, na serra homônima teores de 8 
e 9 ppb (Tabela 7.5). Esses teores, mesmo com baixa 
concentração, e a ocorrência de ouro em zona brechada 
nos quartzitos do Grupo Gemaque, sugerem que houve 
remobilização do ouro no Paleoproterozoico.

Na região do greenstone Tucumã-Gradaús foram 
coletadas 20 amostras em 9 estações, com teores de 
ouro que variam entre 5 e 900 ppb (Tabelas 7.6 e 7.7).

GREENSTONE DEPÓSITO UNIDADE HOSPEDEIRA ROCHA HOSPEDEIRA REFERÊNCIA

Andorinhas

Luiza Formação Babaçu Metabasalto www.troyres.com.au

Marcinho Formação Babaçu BIF www.troyres.com.au; Huhn (1992)

Malvinas Formação Babaçu Metabasalto, dique pórfiro Silva et al. (2012),  
www.horizonteminerals.com 2006

Tatu-Frango Formação Babaçu Metabasalto, dique pórfiro Huhn (1992)

Serrinha Formação Babaçu Metabasalto Huhn (1992)

Serqueiro Formação Babaçu Metabasalto Huhn (1992)

Peladinha Grupo Gemaque Conglomerado Huhn (1992)

Bira Grupo Gemaque Metarenito Neste trabalho

Tucumã- 
Gradaús

Pista Branca Grupo Tucumã-Gradaús Metavulcânica félsica Vasquez e Rosa-Costa (2008)

Maria Bonita Granodiorito Cumaru metagranodiorito Villas e Santos (2001)

Cumaru (1) Grupo Tucumã-Gradaús, 
(2) Granodiorito Cumaru

(1) Metavulcânica félsica, 
sedimentos quimicos,  
(2) Metagranodiorito

Santos et al. (1998), Tassinari et al. (2005), 
Broili et al. (2006)

Tarzan Grupo Tucumã-Gradaús Metavulcânicas félsicas e 
máficas e metassedimento Villas e Santos (2001), Tassinari et al. (2005)

Pedra Rica Grupo Tucumã-Gradaús Metabasalto Vasquez e Rosa-Costa (2008),  
Avelar et al. (1999)

Serra do Inajá

Forquilha Grupo Inajá Metavulcânica máfica e BIF Klein e Carvalho (2008)

Carrapato Grupo Inajá Metavulcânica máfica e BIF Klein e Carvalho (2008),  
Rolando e Macambira (2003)

Falcão Grupo Inajá Metavulcânica máfica e BIF www.horizonteminerals.com 2006

Machadinho Complexo Arco Verde Metatonalito Klein e Carvalho (2008), Rolando et al. (2003)

Tabela 7.4 -  Garimpos de ouro selecionados na região dos greenstones dos grupos Andorinhas, Tucumã-Gradaús e Inajá, 
com a localização dos garimpos no mapa da Figura 7.1.
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Tabela 7.5 -  Análises químicas de amostras de rochas coletadas nas sequências metassedimentares paleoproterozoicas 
Gemaque (Formação Cachoeirinha), Rio Fresco (Formação Rio Naja) e Mururé, destacando Au e elementos associados.

ESTAÇÃO ROCHA Ni (ppm) Co (ppm) Cu (ppm) As (ppm) Ag (ppm) Au (ppb)

CLARKE 84 25 60 1,8 0,075 4

HP-147A  Formação ferrífera bandada  89,6 20,7 106,4 114 3,09 26

HP-147B  Gossan 18,1 8,7 96,5 223 2,83 10

SS-11B  Metamáfica 2,3 7,5 13,7 1 <0.03 6

HP-87B Metamáfica 40 39,5 5,6 36 1,26 9

Tabela 7.6 -  Análises químicas de amostras de rochas coletadas na Formação Igarapé do Cuca do greenstone Tucumã-
Gradaús, destacando Au e elementos associados.

ESTAÇÃO ROCHA Ni (ppm) Co (ppm) Cu (ppm) As (ppm) Ag (ppm) Au (ppb)

CLARKE 84 25 60 1,8 0,075 4

HP-147A  Formação ferrífera bandada  89,6 20,7 106,4 114 3,09 26

HP-147B  Gossan 18,1 8,7 96,5 223 2,83 10

SS-11B  Metamáfica 2,3 7,5 13,7 1 <0.03 6

HP-87B Metamáfica 40 39,5 5,6 36 1,26 9

Tabela 7.7 -  Análises químicas de amostras de rochas coletadas nas formações Igarapé Abelha e Igarapé da Pista  
(Grupo Tucumã-Gradaús), destacando Au e elementos associados.

ESTAÇÃO ROCHA Ni (ppm) Co (ppm) Cu (ppm) As (ppm) Ag (ppm) Au (ppb) W (ppm)

CLARKE 84 25 60 1,8 0,075 4 1,25

SS-03  Veio de quartzo em metapelitos 5 2 5,6 8 0,05 32

HP-174A  Metasiltito arenoso 6,9 1,4 12,9 1 <0.02 13

HP-174B  Metapelito manganesífero 55,4 7,5 89,9 2 1,32 77

HP-174C  Lente de material argiloso avermelhado 14 1,1 16,5 <1 <0.02 45

HP-174D Metasiltito arenoso 105,3 7,5 99,5 4 1,27 51

HP-174E Metasiltito arenoso com manganês 62,7 5,9 48 4 1,26 14

HP-174F Lente de material argiloso avermelhado 57,3 30,4 31,8 2 <0.02 6

HP-174G  Veio de quartzo 16,1 98,8 22,3 2 0,53 20

HP-174H Formação Ferrífera 34,4 2,6 31,2 17 1,7 900

HP-174I Metasiltito arenoso – piroclástica (?) 22,6 1,3 18,2 4 0,16 11

HP-134C Veio de quartzo 7,8 36,3 251,3 7 0,61 58

HP-134D Metavulcânica félsica 50,5 24,6 131,6 174 0,28 271

HP-139A Veio de quartzo 6,8 2,5 27,3 3 <0.02 5 >10.000

HP-139B Borda dos veios de quartzo em contato 
com metavulcânica félsica milonítica 1,2 0,7 60,3 16 >10 17 49,8

HP-140 Metavulcânica félsica milonítica <0.5 0,3 96,1 79 4,63 9 3.464,7

AD-48 Metamáfica 1,5 0,3 2,3 <1 0,17 36

Tabela 7.8 -  Análises químicas de amostras de rochas da Suíte Mogno e do Grupo Serra do Inajá, destacando Au e 
elementos associados.

ESTAÇÃO UNIDADE Ni (ppm) Co (ppm) Cu (ppm) As (ppm) Ag (ppm) Au (ppb)

CLARKE 84 25 60 1,8 0,075 4

AD-47 Suíte Mogno 0,9 1,1 2,5 <1 0,17 36

UP-9A Grupo Serra do Inajá 0,8 5,5 38,3 <1 0,58 8
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Na Formação Igarapé do Cuca, na região do garimpo 
Pista Branca, a norte da Serra dos Gradaús, foram descritas 
rochas metamáficas intemperizadas intercaladas com for-
mações ferríferas magnéticas, com sulfetos disseminados 
e gossans, esses últimos formados por quartzo e oxi-hidró-
xidos de ferro (sulfetos lateritizados). As análises químicas 
revelaram teores de ouro de 26 e 10 ppb, para as forma-
ções ferríferas e gossans, respectivamente, além de valores 
significativos de Ag (3,09 e 2,83 ppm; Tabela 7.6). Ainda às 
proximidades de Pista Branca, ocorrem localmente lentes 
de metapelitos acamadados (Formação Igarapé da Pista) 
cortados por veios de quartzo métricos que forneceram 
32 ppb de ouro e valores pouco expressivos de prata e 
cobre (Estação SS-03, Tabela 7.7). Às proximidades, em 
uma cava de garimpo inativo, foram coletadas amostras 
de calha ao longo de uma das frentes de exploração, além 
de amostras de veios de quartzo e formações ferríferas 
(Estação HP-174, Figura 7.10). Foram observadas interca-
lações decimétricas a métricas de rochas metamáficas, 
metassedimentares e químicas, onde a concentração de 
ouro é variável. Ao longo da calha coletada, as maiores 
concentrações de ouro ocorrem em formações ferríferas, 
com teores de 900 ppb e em metapelitos e metassiltitos, 
com 77 e 51 ppb, respectivamente (Tabela 7.7).

Ao longo do sistema de falhas Seringa, direção 
NW-SE, outras duas amostras de metamáficas foliadas, 

semelhantes as que foram observados nos prospectos 
da empresa Pará Resources (ver item 7.1.2.1), que apre-
sentam injeções de veios de albita e tremolita, além de 
pirita e bornita disseminadas e malaquita pontual, indicam 
teores de 6 e 9 ppb de ouro e baixos valores de cobre 
(5,6 e 13,7 ppm; Tabela 7.6), semelhantes aos que foram 
observados nos prospectos da empresa Pará Resources 
(ver item 7.1.2.1).

Nas imediações da cidade de Bannach foram obser-
vados veios de quartzo leitoso com espessuras de 0,5 a 
1,5m, ricos em box-works e piritas, cortando granodiori-
tos da Suíte Mogno (Figura 7.11A e B). As análises forne-
ceram teor de 36 ppb de Au e valores pouco expressivos 
de Ag e Cu associados (Tabela 7.8).

Na região da Serra do Inajá, os garimpos mais 
relevantes são Machadinho, Forquilha e Carrapato. No 
Garimpo Forquilha, localizado na região nordeste do 
greenstone Serra do Inajá, ocorrem veios mineralizados 
encaixados em rocha ultrabásica, com espessura de 
0,5-1,0 m e direção N20E (DAMASCENO et al., 1996). 
Entre as amostras analisadas, somente uma amostra 
de formação ferrífera bandada coletada em garimpo 
ativo nas imediações da Fazenda Junco (Figura 7.11C 
e D), apresentou teor de ouro, com 8 ppb de ouro, 
0,58 de prata e 38,3 ppm de cobre (Estação UP-09A, 
Tabela 7.8).

Figura 7.9 - (A) Depósito do Bira (Estação HP-14), frente do garimpo em zona de brecha hidrotermal; (B) Detalhe da área lavrada com 
forte alteração hidrotermal (silicificação e sulfetação) e zona brechada; (C) Amostra da brecha hidrotermal lateritizada; (D) Amostras 

roladas de siltito branco, ocre e filito carbonoso coletados nos depósitos de tálus da borda norte da Serra das Andorinhas. Fonte: 
Arquivo fotográfico da equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).
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Figura 7.10 - (A) Cava de garimpo inativo na estação HP-174; (B) Canaleta de coleta de amostras cortando camadas decimétricas de 
rochas metassedimentares, metamáficas e químicas; (C) Amostra de veio de quartzo mineralizado. Fonte: Arquivo fotográfico da 

equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).

Figura 7.11 - (A) Granodiorito da Suíte Mogno. Estação AD-47; (B) Detalhe do granodiorito com alteração hidrotermal, incluindo 
silicificação, sulfetação (piritas do box-work) e sericitização; (C) Formação Ferrífera bandada dobrada do Grupo Serra do Inajá; (D) Vista 
geral do garimpo nas imediações da Fazenda Junco. Fonte: Arquivo fotográfico da equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).
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7.1.2 Ouro e Cobre

7.1.2.1 Prospectos da empresa Pará Resources

Durante os trabalhos de campo foram visitados pros-
pectos para ouro e cobre da empresa Pará Resources, 
situados a norte e fora da área do projeto, próximos 
da cidade de Tucumã. Os prospectos 500 e 512 corres-
pondem a metabasaltos hidrotermalizados com altera-
ções contendo cobre, veios alinhados preferencialmente 
na direção E-W. Foram observadas alterações sódicas 

representadas pela presença de cristais de albita e man-
chas/bolsões de cor esbranquiçada (albitização), fraturas 
e veios com actinolita/tremolita, além epidotização e 
carbonatização (Figura 7.12).

Os furos de sondagem descritos foram realizados 
nos alvos Serrinha (Furo 15), 500 (Furo 2) e 512 (Furo 
01). As mineralizações ocorrem geralmente em rochas 
metavulcânicas máficas e, de forma subordinada, em 
rochas metavulcânicas ultramáficas e félsicas. Os níveis 
mineralizados estão na maior parte das vezes associa-
dos a bolsões e veios de quartzo, que aparentemente 

Figura 7.12 - (A) Aspecto de campo dos metabasaltos hidrotermalizados do prospecto da empresa Pará Resources. Notar porções 
esbranquiçadas (albitização) e veios/fraturas preenchidas por anfibólios. Estação AD-27; (B) Metabasaltos com injeções graníticas. 

Estação AD-28; (C) Alterações hidrotermais observadas em furos de sonda da Pará Resources. Associação de sulfetos (pirita e 
calcopirita) e quartzo. Furo 15 - Alvo Serrinha; (D) Mineralização de sulfetos (pirita, calcopirita e bornita) associada com potassificação. 
Furo 01 - Alvo 512. (E) Nível de sulfeto maciço (pirita, calcopirita e bornita). Furo 01 - Alvo 512. (F) Níveis intensamente fraturados com 
sulfetos disseminados. Furo 01 - Alvo 512. Py-pirita, Cpy-calcopirita, Bn-bornita. Fonte: Arquivo fotográfico da equipe do Projeto Novas 

Fronteiras Rio Maria (2021).
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acompanham a estruturação da rocha. Secundariamente, 
a mineralização pode ser observada formando níveis 
disseminados e maciços. Também foram observados 
níveis onde os veios de quartzo são numerosos e multidi-
recionais, com sulfetos disseminados, formando brechas 
hidráulicas. A sulfetação é representada por pirita + 
arsenopirita + calcopirita + bornita. Além de silicificação, 
sulfetação e potassificação, também foram observadas 
carbonatização, epidotização, sericitização e cloritização.

Estes prospectos podem ser interpretados como uma 
mineralização do tipo IOCG pelas suas características. 
Este fato gera uma nova perspectiva de ocorrência de 
depósitos IOCG no greenstone belt do Grupo Tucumã-
-Gradaús. Lopes (2018) descreveu um depósito IOCG 
denominado Pantera na região de Ourilândia do Norte, 
situado mais a norte da área do projeto.

7.1.2.2 Garimpo Pedra Rica

Este garimpo de ouro está situado a aproximada-
mente 28 km a oeste da localidade de Bannach. A mine-
ralização está hospedada em rochas metavulcânicas 

félsicas a intermediárias da Formação Igarapé Abelha 
(Grupo Tucumã-Gradaús). A ocorrência de sulfetos (pirita, 
arsenopirita e calcopirita) disseminados está associada 
à alteração hidrotermal caracterizada por silicificação e 
sericitização (Figura 7.13). As rochas hospedeiras pos-
suem veios e fraturas preenchidas por quartzo e anfi-
bólio, orientados segundo a foliação, de direção N40W, 
a estruturação geral do depósito acompanha a direção 
do sistema de falhas Seringa.

Duas amostras analisadas (HP-134C e 134D) apre-
sentaram valores de cobre de 251 e 131 ppm, teores 
de ouro de 58 e 271 ppb e prata de 0,6 e 0,3 ppm 
(Tabela 7.9).

Neste projeto destacamos as semelhanças desta 
mineralização com o prospecto da Pará Resources (item 
anterior, 7.1.2.1.), como: (a) presença de processo de 
sulfetação com pirita, arsenopirita e calcopirita; (b) veios 
com quartzo e anfibólio (Figuras 7.13D e 7.12A). Assim, 
a mineralização deste garimpo também poderia estar 
relacionada com depósitos do tipo IOCG. Contudo, estu-
dos específicos devem ser desenvolvidos para entender 
a tipologia desta mineralização.

Figura 7.13 - (A, B e C) Aspecto de campo das rochas metavulcânicas de composição andesítica a dacítica, 
hidrotermalizadas, localizadas no Garimpo Pedra Rica; (D) Rocha metavulcânica deformada com veios/fraturas de 
quartzo e anfibólio, orientadas de acordo com a foliação N40W. Estação HP-134. Py-pirita, Cpy-calcopirita, Apy-

Arsenopirita. (Estação HP-134). Fonte: Arquivo fotográfico da equipe do Projeto  
Novas Fronteiras Rio Maria (2021).
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7.1.2.3 Depósito de Cumaru

O depósito foi descoberto na década de 1980 e foi 
explotado a partir do início da década de 1990, inicial-
mente em pequena escala, com recursos inferidos em 
17 toneladas de ouro (incluindo os minérios primários e 
secundários), com teor médio de 10 ppm (FARACO; CAR-
VALHO, KLEIN, 1996; MONTEIRO et al., 2014). Atualmente 
é uma mina inativa, cujo depósito está situado em uma 
zona de cisalhamento no contato entre o Granodiorito 
Cumaru e o Grupo Tucumã-Gradaús (Figura 7.14). Apre-
senta reservas de 3,1 Mt de minério com 10,8 t Au con-
tido e teor de 3,4 g/t, além de uma reserva em material 
oxidado (supergênico) de 6,0 t Au com teor de 17,2 g/t, 
no minério supergênico (MINERAÇÃO GRADAÚS, 1987 
apud VASQUEZ; ROSA-COSTA, 2008; KLEIN; CARVALHO, 
2008; ROSA-COSTA; CARVALHO; KLEIN, 1997; SANTOS; 
PENA FILHO, 2000). Jazimentos com tipologias similares 
são descritos dentro da Reserva Indígena Kayapó, no 
garimpo de Maria Bonita (KLEIN; CARVALHO, 2008).

De acordo com os estudos de Santos (1995), o corpo 
granodiorítico de Cumaru se instalou em sítios trans-
tensionais da zona de cisalhamento dextral da Serra 
Ruim, que apresenta terminação em “rabo-de-cavalo”. 
O granodiorito mostra assinatura cálcio-alcalina do 
tipo I, relacionado a arcos vulcânicos, fonte mantélica 

e curta residência crustal, tendo se colocado em condi-
ções tardi-tectônicas. As mineralizações localizam-se na 
borda do corpo granodiorítico, em um sistema de filões 
orientados preferencialmente NE-SW, concordantes com 
falhas extensionais de segunda ordem do cisalhamento 
principal da Serra Ruim. Associados aos grandes filões 
ocorrem enxames de filonetes com padrão stockwork 
e mineralização disseminada, hospedados em granitoi-
des com intensa alteração hidrotermal, sendo a fílica 
dominante e pervasiva, a propilítica mais restrita e a 
potássica localizada.

Segundo Santos et al. (1998), o depósito é constituído 
por um enxame de filões e filonetes de quartzo aurífero 
sulfetado com dimensões milimétricas a métricas, que 
formam um verdadeiro stockwork em volta de veios 
maiores, compostos por quartzo + pirita, com altos teo-
res de ouro (10 ppm), e orientados N30-50E/40-60NW. 
A associação metálica é de Au-Cu-Bi-Mo. Estes autores 
consideraram uma gênese mista para o depósito de ouro 
de Cumaru, classificado como do tipo lode porfirítico.

Neste projeto foi visitada a região da cava do depósito 
de Cumaru (Figura 7.14). Neste local e nos seus arredores 
foi possível somente observar blocos soltos do grano-
diorito e de metabasaltos do greenstone belt do Grupo 
Tucumã-Gradaús. A partir dos blocos do granodiorito 
dispersos nas proximidades da cava alagada foi possível 

Figura 7.14 - (A) Vista da cava alagada do depósito de Cumaru. (B) Veios hidrotermais no granodiorito (preenchidos por quartzo, biotita/
clorita). (C) Tipos de hidrotermalitos observados com aumento da intensidade de alterações hidrotermais em direção a direita da foto. 

(D) Hidrotermalito sulfetado. Estação AD-75. Fonte: Arquivo fotográfico da equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).
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descrever algumas características da alteração hidroter-
mal: (a) presença de veios centimétricos com sericita e 
clorita (cor cinza-esverdeada), que podem representar a 
alteração fílica associada ao sistema magmático (Figura 
7.14B); (b) hidrotermalitos de cor escura, sulfetados e 
magnéticos, com evidências de processos de potassifi-
cação, silicificação, sulfetação e formação de magnetita 
(Figura 7.14C); (c) presença de pirita e calcopirita disse-
minada no hidrotermalito (Figura 7.14D).

Segundo Santos e Pena Filho (2000) outros jazimen-
tos, provavelmente com a mesma tipologia em questão, 
ocorrem nas bordas de stocks granodioríticos, totalmente 
circundados pela mesma sequência vulcanossedimentar 
de Gradaús; na área conhecida por Maria Bonita, (loca-
lizada na reserva indígena Kayapó), como por exemplo 
nas grotas do Barroso, Caxias e Índio, dois desses corpos 
ígneos, com formas sigmoidais, foram individualizados 
através de sensoriamento remoto na região de Maria 
Bonita.

7.1.2.4 Prospectos da Serra do Inajá

Segundo Palermo et al. (2001), a BHP Empreendi-
mentos Minerais, desenvolveram pesquisas na região 
da Serra do Inajá com a detecção de ocorrência de 
Au-Cu-(Cr-Co-Mn) associada a rochas metabásicas, 
com anomalias detectadas em solo e furos de sonda-
gem atingindo valores de Au>100 ppb e Cu>400 ppm. 
Amostras de solo e trado apresentaram valores de Au 
superiores a 5 g/t. As rochas hospedeiras são ricas 
em pirita e magnetita e encontram-se intensamente 
carbonatizadas e cloritizadas. Valores significativos de 
Zn e subordinadamente de Ag e Pb estão presentes no 
pacote de metavulcânicas ácidas sericitizadas e ricas em 
pirita, mas com magnetita rara e ausência de clorita e 
carbonato. Fragmentos de gossan ricos em Mn também 
foram analisados com valores de Pb de até 10g/t, Zn 
3g/t e Mn 7000 ppm.

7.1.3 Manganês

Uma ocorrência de manganês é citada no Projeto 
RADAM e inserida no contexto do greenstone belt Serra 
do Inajá (NEVES; VALE, 1999), como blocos rolados, na 
zona de contato entre um granito e metassedimentos 
deste grupo.

Neste projeto foram registradas duas ocorrências de 
manganês em meta-arenitos/metassiltitos do Grupo Rio 
Fresco nas proximidades da cidade de Cumaru. Tratam-se 
de brechas por vezes silicosas e/ou com fragmentos de 
rochas impregnadas por manganês de forma maciça ou 
preenchendo fraturas. Parecem corresponder a cobertu-
ras mais recentes, com atuação de remobilização super-
gênica. A ocorrência da estação CR-31 (Figura 7.15) foi 

pesquisada pela empresa de mineração de pequeno 
porte Mineração Irajá (Projeto Cumaru do Norte-PA), que 
conduziu 2 furos de sondagem na área. Uma amostra 
analisada da ocorrência da estação CR-31 apresentou 
valor de Manganês de 66% (Tabela 7.9).

Figura 7.15 - (A, B e C) Aspecto de campo das ocorrências 
de manganês nas rochas do Grupo Rio Fresco. Em (A) e (B) 

ocorrências maciças em brechas silicosas, e em (C), preenchendo 
fraturas. Fonte: Arquivo fotográfico da equipe do Projeto Novas 

Fronteiras Rio Maria (2021).
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7.1.4 Níquel

Apesar da favorabilidade de depósitos de níquel no 
DRM, existem poucos dados sobre a ocorrência desta 
substância.

Cunha et al. (1981) descreveram uma ocorrência na 
porção oeste da Serra do Inajá, através da análise de 
uma amostra de serpentinito, com teor de 4000 ppm 
de Ni. Outra ocorrência nesta região trata-se de níquel 
laterítico, associada a uma zona geoquímica anômala 
(Ni, Cr, Co e Cu), descrita na Folha Redenção (NEVES; 
VALE, 1999).

Ocorrências de níquel laterítico (alvos Santa Fé e 
Santa Cruz), relacionadas ao greenstone belt Tucumã-
-Gradaús e ao Complexo Máfico-Ultramáfico Serra Azul, 
possuem teores superiores a 1,1% de Ni (CORREA, 2006; 
KLEIN; CARVALHO, 2008; MONTEIRO et al., 2014).

Neste projeto, uma análise de dunito (CR-08) do 
Complexo Máfico-Ultramáfico Serra Azul, localizada na 
cidade de Bannach, apresentou resultado de 4425 ppm 
de Ni (Tabela 7.9). Também foi visitado o prospecto da 
empresa Votorantim, Projeto Santa Rosa, para níquel 
laterítico situado no corpo máfico-ultramáfico do Com-
plexo Serra Azul, a sudoeste da cidade de Bannach. Foi 
observado somente o local de um furo de sondagem 
(SR-0039) com 22,35 m de profundidade em dunitos 
alterados (serpentina-talco xistos).

7.1.5 Tungstênio (Wolfrâmio)

As mineralizações de wolframita do depósito Pedra 
Preta ocorrem em veios de quartzo e estão relaciona-
das à intrusão do corpo granítico pertencente à Suíte 
Jamon/Granito Musa, com idade em torno de 1,88 Ga. 
Possui reserva total de 508.300 t de minério com teor 
médio de 1,01% de WO3 (CORDEIRO et al., 1988; KLEIN; 
CARVALHO, 2008; MONTEIRO et al., 2014).

O minério filoneano ocorre na cúpula da intrusão 
granítica e nas rochas hospedeiras do greenstone belt 
Tucumã-Gradaús e consistem em conjuntos subparalelos 
de veios de quartzo-wolframita, orientados segundo 
N80W com mergulho forte para SW. O hidroterma-
lismo está associado com a formação de (JAVIER-RIOS 
et al., 1998; KLEIN; CARVALHO, 2008; MONTEIRO et al., 
2014): (1) veios com quartzo, topázio e sulfetos prévios à 
colocação do Granito Musa, reconhecidos nas unidades 
metavulcanossedimentares; (2) veios principais com 
quartzo, wolframita, topázio, fluorita, mica branca, pirita, 
pirrotita, calcopirita, molibdenita e bismutinita, que se 
seguiram ao alojamento da intrusão; e (3) veios tardios 
de quartzo. A gênese, natureza dos fluidos hidrotermais, 
assinatura isotópica e demais características da mine-
ralização de wolframita são descritas nos trabalhos de 
Javier-Rios (1995), Javier-Rios et al. (1998) Javier-Rios, 
Villas e Fuzikawa (2003) e Monteiro et al. (2014).

Neste projeto foram visitadas duas ocorrências 
de mineralizações de wolframita, que atualmente são 
garimpos desativados. Na cava de um deles se observou 
um paredão onde afloram rochas metavulcânicas inter-
mediárias a félsicas, miloníticas, muito intemperizadas 
do Grupo Tucumã-Gradaús (Figura 7.16). Os veios mine-
ralizados são centimétricos a decimétricos, de direção 
entre N80-85W, com medidas de 05°-10°/70°-80° NE 
(Figura 7.16). As rochas metavulcânicas hospedeiras pos-
suem foliação milonítica de direção N45E, com medida 
de 315°/50° NW, relacionada com a Falha Seringa. Os 
veios possuem uma trama do tipo box-work com sul-
fetos alterados, mica branca e wolframita, esta última 
ocorrendo também na rocha hospedeira, de maneira 
disseminada. No outro garimpo, ocorrem veios com 
box-work (Figura 7.16 B) na superfície da foliação, de 
direção próxima a N45E com medida de 320°/20° NW. 
Duas amostras analisadas apresentaram valores de W 
entre 3464 e >10.000 ppm (Tabela 7.9).

Tabela 7.9 -  Análises químicas de amostras diversas. Garimpo Pedra Rica (HP-134C, D), prospecto da Serra do Inajá (CR-31), 
Complexo Serra Azul (CR-08), veios de wolframita (HP-139, HP-140) e Depósito Trairão (AD-41E, F).

AMOSTRA ROCHA Au (ppb) Ag (ppm) As (ppm) Cu (ppm) Ni (ppm) Fe (%) Mn (%) W (ppm)

CLARKE 4 0,075 1,8 60 84 5,63 0,095 1,25

HP-134C Metavulcânica félsica sulfetada 58 0,6 7 251 - - - -

HP-134D Metavulcânica félsica sulfetada 271 0,3 174 131 - - - -

CR-31 Brecha quartzo-manganesífera - - - - - - 66 -

CR-08 Rocha ultramáfica hidrotermalizada - - - - 4.425 - - -

HP-139A Veio de quartzo com wolframita - - - - - - - >10.000

HP-140 Veio de quartzo com wolframita - - - - - - - 3.464

AD-41E BIF brechado 5 1,7 7 - - 52 - -

AD-41G BIF brechado <5 1,4 2 - - 42 - -
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7.1.6 Ferro

7.1.6.1 Depósito Big Mac

Ocorre na porção metassedimentar de topo (For-
mação Lagoa Seca) do greenstone belt do Grupo Ando-
rinhas. Foi descoberto em 1996 e explorado, entre 
2005 e 2014, pela Mineração Floresta do Araguaia S/A 
(SILVA, 2011). O depósito contém cerca de 20 milhões 
de toneladas de minério de ferro cubadas como reserva 
medida (na forma de corpos de hematita/magnetita 
compacta e formação ferrífera bandada), e está rela-
cionado às zonas de charneira nas formações ferrífe-
ras. Estes últimos autores ainda citam o relatório de 
Miller e Mol (2010), que sugere um evento hidrotermal 
paleoproterozoico de enriquecimento de partes da 
formação ferrífera e filitos hematíticos, com fluidos 
conduzidos por estruturas tardias de orientação NNW. 
Silva (2011) também relatam um extenso colúvio de 
hematita, contendo cerca de 7 milhões de toneladas, 
recobrindo parte da área.

O depósito Big Mac (Estação HP-17) foi visitado 
neste projeto, e no local foi possível observar a cava 
do corpo de minério explorado. A camada/corpo de 

minério maciço tem espessura métrica e é composto de 
formação ferrífera de fácies óxido (hematita/magnetita), 
intercalado em metapelitos e com direção aproximada-
mente E-W (Figura 7.17A e B). No talude do open pit da 
cava do Coruja, ocorre expressiva cobertura coluvionar 
com blocos e matacões de formações ferríferas banda-
das de fácies óxido, que podem corresponder em parte 
às reservas coluvionares de Silva (2011) (Figura 7.17C 
e D). O mapa geológico de Huhn (1992) e o da Folha 
Xinguara (SB.22-Z-C-III), este último sendo produto do 
presente projeto, destacam as áreas de ocorrências 
das lentes de formações ferríferas do greenstone belt 
do Grupo Andorinhas.

7.1.6.2 Depósito da Serra do Trairão

Este depósito está inserido no contexto do greens-
tone belt do Grupo Tucumã-Gradaús, localizado na serra 
homônima. A região foi pesquisada no âmbito do Projeto 
Trairão, pela empresa Talon Metals, que definiu uma 
reserva indicada de 1,40 Bt a 34,27% Fe e inferida de 
21 Bt a 29,48% Fe (RODRIGUEZ, 2012).

A Formação Igarapé da Pista, em sua porção inferior, 
é composta predominantemente por metassiltitos com 

Figura 7.16 - Aspecto de campo das mineralizações de wolframita dos garimpos visitados. (A) Rochas metavulcânicas hospedeiras 
hidrotermalizadas. Estação HP-139; (B) Veios mineralizados com box-work. Estação HP-139; (C) Rochas metavulcânicas hospedeiras 

milonitizadas. Estação HP-139. (D) Veios mineralizados. Estação HP-140. Fonte: Arquivo fotográfico da equipe do Projeto Novas 
Fronteiras Rio Maria (2021).
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níveis arenosos, e secundariamente ocorrem expressi-
vas sequências de formações ferríferas bandadas. Estas 
formações ferríferas possuem em geral estratificações 
plano-paralelas, de espessuras milimétricas a decimétricas, 
onde ocorrem intercalações de camadas de materiais detrí-
ticos (argilo-siltosos e subordinadamente arenosos) com 
camadas de materiais químicos ferruginosos, observados 
em afloramentos e em furos de sondagens da empresa 
Talon Metals (Furo TDD-0069, Figura 7.18). Além do alvo 
da Serra do Trairão, existem outras ocorrências de forma-
ções ferríferas bandadas em relevos elevados conforme 
o mapa da Folha Serra da Seringa (SB.22-Z-C-I; SABOIA et 
al., 2019) neste projeto.

No mapa de gradiente total é possível observar um 
forte contraste magnético entre a anomalia relativa 
às formações ferríferas e as encaixantes, com valores 
superiores a 1,5 nT/m. Para efeitos de comparação, 
o background magnético das encaixantes apresenta 
valores entre 0,05 e 0,6 nT/m (SERAFIM et al., 2017).

Duas amostras analisadas do Furo TDD-0069 (AD-
-41E e AD-41G) apresentaram valores de ferro de 42 e 
52% e de Ag de 1,7 e 1,4 ppm (Tabela 7.9).

7.1.6.3 Ocorrências Serra do Inajá

Também são descritas ocorrências de ferro na sequência 
metassedimentar da Formação Morada da Prata, na região 
da Serra do Inajá. Cunha et al. (1981) e Neves e Vale (1999) 
descreveram que o ferro está associado a camadas de for-
mação ferrífera, em que níveis de magnetita alternam-se 
com níveis quartzosos que contêm magnetita e hematita.

7.1.7 Chumbo-Zinco

Santos (1981) identificou indícios de mineralizações 
de Pb-Zn em zona de alteração exógena, do tipo “cha-
péu-de-ferro” associados a anomalias geoquímicas de 
Cu, Ag e Co, na área do Grupo Gemaque, em grauvacas 
da Formação Cachoeirinha, no flanco norte do sinclinal 
da Serra das Andorinhas. Os autores não identificaram 
depósitos econômicos (KLEIN; CARVALHO, 2008).

Neves e Vale (1999) descreveram associação de cobre, 
chumbo e zinco tanto no terreno granito-greenstone como 
no Cinturão Araguaia, na forma de indícios de mineraliza-
ção obtidos em sedimento ativo de corrente (registrados 
como estações ou zonas geoquímicas anômalas).

Figura 7.17 - (A) Cava do depósito Bic Mac onde foi lavrada a camada/corpo de minério. Estação HP-17; (B) Bloco com minério maciço 
fácies óxido do depósito Bic Mac; (C) Formação ferrífera bandada dobrada na cava do Coruja. Estação HP-15; (D) Blocos e matacões da 

cobertura coluvionar no talude da cava do Coruja. Fonte: Arquivo fotográfico da equipe do Projeto  
Novas Fronteiras Rio Maria (2021).
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7.1.8 Estanho

Uma ocorrência de cassiterita, a sudoeste da cidade 
de Redenção, com textura disseminada foi descrita por 
Neves e Vale (1999). A ocorrência está na zona de contato 
do Domínio Rio Maria com metassedimentos do Cinturão 
Araguaia constituindo uma lasca de greisen (composição 
dominantemente de quartzo e muscovita).

7.2 MINERAIS NÃO METÁLICOS

7.2.1 Carvão

As ocorrências de material carbonoso estão associa-
das à porção inferior da Formação Rio Naja, integrante do 
Grupo Rio Fresco, no flanco norte da bacia sedimentar 
(SANTOS; PENA FILHO, 2000). Conforme Marinho et al. 
(1976) e Klein e Carvalho (2008), sondagens com pro-
fundidades de 100 e 50 m atingiram uma camada de 
material carbonoso com 1,72 m de espessura. Análises 
indicaram teores médios de 60% de carbono fixo (com 
diminuição em profundidade), 35% de cinzas e poder 
calorífico >5000 cal/g, o que permitiu classificá-lo como 
hulha, no limite para antracito não siderúrgico, porém 
com possibilidade para fins energéticos. Segundo Lenz 
e Ramos (1985), os recursos são estimados em 4150 Mt. 

Apesar da tonelagem, são remotas as possibilidades de 
se encontrar carvão com propriedades coqueificantes 
na Bacia do Rio Fresco (MARINHO et al., 1976).

Neste projeto foram registradas ocorrências de matéria 
carbonosa ao longo da estrada de terra entre as localidades 
de Pista Branca e Cumaru, principalmente a norte do corpo 
Gradaús da Suíte Jamon. Nestes locais, a matéria carbonosa 
ocorre como níveis métricos descontínuos intercalados nos 
metapelitos da Formação Rio Naja (Figura 7.19A).

7.2.2 Calcário

Duas ocorrências de calcário associadas à metape-
litos foram descritas no Cinturão Araguaia (Formação 
Couto Magalhães) por Neves e Vale (1999). Villas et 
al., (2007), através de furos de sondagem do Alvo São 
Martim, localizado a sudeste da cidade de Redenção, 
descreveram a presença de um Membro Inferior na 
Formação Couto Magalhães constituído dominante-
mente por calcários.

Vasquez (2011 e demais referências neste artigo) des-
creve um jazimento de sequência carbonática dolomítica 
com 80 m (furos de sonda) de espessura no flanco norte 
da Serra das Andorinhas, e um depósito de calcário inter-
calado em folhelhos da Formação Couto Magalhães, na 
área do Ribeirão do Fogo, com uma reserva de 1,25 Mt.

Figura 7.18 - (A, B e C) Aspectos das formações ferríferas bandadas do Furo TD-0069 da empresa Talon Metals. Níveis ferrosos 
intercalados com materiais pelíticos (cor vermelha esverdeada) e psamíticos (cor esbranquiçada); (D) Brecha hematítica (Amostra AD-

41G). Fonte: Arquivo fotográfico da equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).
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7.3 MATERIAIS E AGREGADOS PARA  
CONSTRUÇÃO CIVIL

7.3.1 Brita e rocha ornamental

Foi visitada uma pedreira próxima à cidade de Xinguara, 
explorada atualmente pela empresa Brita Forte. Na época 
da visitação (maio/2016), a pedreira estava paralisada e não 
foi possível coletar maiores informações. A pedreira está 
inserida na unidade Suíte Mogno, e na cava podem ser 
observados intrusões/injeções métricas de pegmatitos da 
Suíte Xinguara, além de diversas outras feições caracterís-
ticas da unidade, tais como superfícies de foliações, fácies 
gnáissicas e estruturas de falhas (Figuras 7.19B). Além da 
pedreira visitada, pode ser citada a ocorrência descrita por 
Santos e Pena Filho (2000) que citam uma pedreira em lavra 
do corpo Marajoara, da Suíte Jamon. Neste projeto foram 

compiladas outras ocorrências de brita/rocha ornamental 
no corpo Redenção, da Suíte Jamon, já descritas por Neves 
e Vale (1999). Na Estação AD-14 foi observada a ocorrên-
cia de quartzo azul em sienogranito do corpo Jamon da 
Suíte Jamon (Fazenda Pedra Azul), variedade essa muito 
apreciada pelo comércio, e que poderia se tornar alvo de 
estudos para determinar a viabilidade da utilização como 
rocha ornamental (Figura 7.19C).

7.3.2 Areia, cascalho e argila

Foram registrados alguns locais com exploração 
de areia, cascalho e argila, todos relacionados com os 
depósitos aluvionares recentes (Figura 7.19D). No banco 
de dados da Agencia Nacional de Mineração (ANM), em 
dezembro de 2020, existiam doze pedidos de licencia-
mento destas substâncias para material de construção.

Figura 7.19 - (A) Nível métrico de matéria carbonosa ocorre intercalado nos metapelitos da Formação Rio Naja. Estação HP-100B; (B) 
Pedreira da empresa Brita Forte próxima a cidade de Xinguara. Estação AD-53; (C) Sienogranito com quartzo azul do Granito Jamon. 
Estação AD-14; (D) Extração de areia/cascalho em depósito aluvionar do Quaternário. Estação HP-26. Fonte: Arquivo fotográfico da 

equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).

7.4 MAPA DE FAVORABILIDADE 

7.4.1 Metodologia e integração de dados

No Domínio Rio Maria (DRM), o conhecimento acerca 
de dezenas de ocorrências de ouro primário distribuídas 
ao longo das quatro sequências greenstone belt (GB) 
possibilitou a integração de dados geológicos, geofísicos 

e geoquímicos para a criação de um mapa de favorabi-
lidade aurífera. Neste projeto, foram delimitadas duas 
áreas para a geração dos modelos prospectivos: a Por-
ção Norte, que contempla os greenstone belts Sapu-
caia, Andorinhas e Tucumã-Gradaús; e a Porção Sul, 
que inclui o greenstone Serra do Inajá (Figura 7.20). Nos 
modelos foram empregados mapeamentos geológico-
-estruturais na escala 1:500.000 a 1:100.000, bem como 
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levantamento de geoquímica de superfície e geofísica 
aérea compatíveis com a escala 1:100.000. Esses dados 
são adequados para interpretações na escala de distrito.

Os mapas de favorabilidade, elaborados neste projeto, 
foram gerados através da metodologia derivada do conhe-
cimento Knowledge-driven, com feições geológicas e atri-
butos selecionados manualmente a partir de informações 
prévias e conceitos a respeito de processos relacionados ao 
sistema mineralizante no DRM. O objetivo desses mapas 
é identificar áreas onde o sistema mineralizante atuou de 
maneira significativa e indicar áreas de maior potencialidade 
para a ocorrência de mineralizações semelhantes.

O conceito de Sistemas Mineralizantes (Mineral Sys-
tem) aborda os depósitos minerais como expressões 
locais de processos geológicos que ocorrem em escalas 
maiores, como continental ou regional (WYBORN; HEIN-
RICH; JAQUES, 1994). Diversos fatores controlam estes 
sistemas, tais como: evolução geodinâmica, arquitetura 
dos terrenos geológicos, rochas geradoras, reservatórios 
de fluidos (traps), estruturas que condicionam o fluxo e 
os mecanismos de deposição e formação dos depósitos 
(WYBORN; HEINRICH; JAQUES, 1994; HRONSKY; GROVES, 
2008; MCCUAIG; BERESFORD; HRONSKY, 2010; CZARNOTA; 
BLEWETT; GOSCOMBE, 2010; MCCUAIG; HRONSKY, 2014).

McCuaig, Beresford e Hronsky (2010) propuseram 
a utilização de quatro critérios de avaliação em um Sis-
tema Mineralizante: (1) fatores críticos de um sistema 
mineral; (2) processos formadores do sistema mineral; (3) 
feições geológicas mapeáveis decorrentes dos processos 
formadores; e (4) vetores conversíveis ao SIG (Sistema de 
Informações Geográficas). No sistema de ouro orogênico, 
são fundamentais as análises do arcabouço geodinâmico, 
da fonte, das estruturas de circulação, das características 
químicas de fluidos e das condições para deposição e 
preservação dos depósitos.

Na geração do mapa de favorabilidade de ouro oro-
genético as informações geológicas utilizadas foram 
divididas em três esferas de conhecimento: 1) evolu-
ção geodinâmica, 2) conjunto lito-estrutural e 3) altera-
ção hidrotermal. Para cada uma dessas esferas foram 
criados mapas de evidência, onde foram mensuradas 
as relevâncias de cada fator favorável à formação de 
depósitos auríferos. Cada mapa de evidência aborda 
um único fator, ao qual são atribuídas pontuações que 
variam de acordo com suas características e importân-
cia no processo de formação de um depósito (Tabelas 
7.10 e 7.11). Por exemplo, após ser definido os litotipos 
fundamentais na formação de depósitos auríferos, foi 

Figura 7.20 - Destaque para os greenstone belts do Domínio Rio. Na figura estão destacadas as áreas das Porções Norte (retângulo azul) 
e Sul (retângulo vermelho) e as ocorrências e depósitos de ouro orogênico visitados ou compilados do banco de dados GeoSGB.  

Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).
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Tabela 7.10 -  Mapas de evidências separados por domínio do conhecimento, destacando as pontuações atribuídas as suas 
feições e os pesos recebido por cada mapa de evidência dentro do mapa de favorabilidade da Porção Norte.

TABELA DE PESOS E PONTUÇÕES ATRIBUIDAS AOS MAPAS DE EVIDÊNCIA DA PORÇÃO NORTE

Mapa de evidência PESO 
(W) Obtenção

Objeto e 
relação com 

o peso
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ES
FE

RA
 D

O
 C

O
N

H
EC
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TO
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a

Distância-buffer 
estrutura (m) Distância eucli-

diana de estrutu-
ras extraídas do 
ISA, originado a 
partir do Campo 
Magnético Anô-
malo de fontes 
profundas. Pro-
fundidades esti-
madas por meio 
da Deconvolução 
de Euler

Canalização 
de fluidos 
mineraliza-
dos a partir 
das fontes 
crustais pro-
fundas. Baixa 
precisão es-
pacial devido 
ao caráter 
regional das 
estruturas  

>2500m 2000- 
2500m

1500- 
2000m

1000- 
1500m

500-
1000m 0-500m

Estruturas  
profundas 3 0 6 7 8 9 10
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uç

o 
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to
es

tr
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al

Rochas

Mapa geológico 
de semidetalhe 
(1:100.000) do 
Domínio Rio 
Maria, com foco 
nos Greenstone 
Belts

Rochas mais 
favoráveis 
para hospe-
dar os depósi-
tos de ouro 
orogênico. 
Média a alta 
precisão 
espacial, 
associada a 
limitações 
intrínsecas 
à escala de 
trabalho.    

TTGs,  
ultramá-
ficas 
e rochas 
PP, NP 
e PZ

Bordas 
GBs e 
quartzi-
tos PP

- Metasse-
dimentos - Metavul-

cânicas

Litologia 4 0 6 - 8 - 10

Distância-buffer  
estrutura (m)

Distância 
Euclidiana 
sobre estruturas 
mapeadas em 
escala 1:100.000 
e interpretadas 
de sensores re-
motos na escala 
1:50.000

Canalização 
de fluidos 
mineralizados 
em escala 
local e pos-
síveis sítios 
de deposição 
de metais. 
Alta precisão 
espacial, 
estruturas 
mapeadas e 
interpretadas 
em escala de 
detalhe.

>1000m - 750-
1000m

500 
-50m

250- 
500m 0-250m

ZC Arqueano 5 0 - 7 8 9 10

Distância-buffer  
estrutura (m)

Distância Eu-
clidiana sobre 
estruturas rela-
cionadas à defor-
mação arqueana 
interpretadas da 
Primeira deri-
vada vertical da 
magnetometria 
escala 1:50.000

Canalização 
de fluidos 
mineralizados 
em escala 
local e pos-
síveis sítios 
de deposição 
de metais. 
Alta precisão 
espacial, 
estruturas 
interpretadas 
em escala de 
detalhe.

>1000m - 750-
1000m

500- 
750m

250- 
500m 0-250m

Mag Arqueana 5 0 - 7 8 9 10
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Tabela 7.10  - Mapas de evidências separados por domínio do conhecimento, destacando as pontuações atribuídas as suas 
feições e os pesos recebido por cada mapa de evidência dentro do mapa de favorabilidade da Porção Norte (continuação).

TABELA DE PESOS E PONTUÇÕES ATRIBUIDAS AOS MAPAS DE EVIDÊNCIA DA PORÇÃO NORTE

Mapa de evidência PESO 
(W) Obtenção

Objeto e 
relação com 
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espacial, 
estruturas 
mapeadas e 
interpretadas 
em escala de 
detalhe.

densidade  
muito 
baixa

densida-
de baixa 

densida- 
de média

densida- 
de alta

densidade 
muito alta -

Estruturas  
Paleo-
proterozoicas

3 0 2 3 4 5 -

Al
te

ra
çã

o 
H

id
ro

te
rm

al

Alteração 
Potássica

Anomalias na 
concentração 
de potássio em 
mapa ternário 
RGB: razão K/Th 
(vermelho), fator 
F (verde) e Kd 
(azul). 

Região de 
percolação 
de fluidos 
mineralizados 
e possíveis 
sítios de 
deposição 
de metais. 
Alta precisão 
espacial, 
malha bem 
distribuída.

não 
significa-

tiva
fraca - interme-

diária - intensa

Geofísica 
alteração 
hidrotermal

4 0 6 - 8 - 10

Pintas de ouro

Pintas de ouro 
obtido em 
concentrado de 
bateia, extrapola-
do para as bacias 
de drenagem 
a montante do 
ponto de coleta. 

Regiões de 
deposição 
de metais. 
Alta precisão 
espacial, 
malha bem 
distribuída.

0 - 5 a 10 11 a 20 21 a 30 31 a 129

Au em 
Concentrado 
de Bateia

5 0 - 7 8 9 10

Anomalias geoquími-
cas correlacionadas 
 ao ouro Média de anoma-

lias relativas de 
elementos quími-
cos associados ao 
ouro no sistema 
mineralizante oro-
gênico, extrapola-
do para as bacias 
de drenagem 
a montante do 
ponto de coleta. 

Região de 
percolação 
de fluidos 
mineralizados 
em escala 
local e pos-
síveis sítios 
de deposição 
de metais. 
Alta precisão 
espacial, 
malha bem 
distribuída.

baixo baixo a 
médio médio médio a  

alto alto muito  
alto

Associação Au      
(Pb+As+Sb+Te 
+Hg+Ag+Cu+S)/8

5 1 2 3 4 5 6
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Tabela 7.11 -  Mapas de evidências separados por domínio do conhecimento, destacando as pontuações atribuídas as suas 
feições e os pesos recebido por cada mapa de evidência dentro do mapa de favorabilidade da Porção Sul.

TABELA DE PESOS E PONTUÇÕES ATRIBUIDAS AOS MAPAS DE EVIDÊNCIA DA PORÇÃO SUL

Mapa de evidência PESO 
(W) Obtenção

Objeto e 
relação com 

o peso

RELAÇÃO

PONTUAÇÃO

ES
FE

RA
 D

O
 C

O
N

H
EC

IM
EN

TO

G
eo

di
nâ

m
ic

a

Distância-buffer 
estrutura (m) Distância eucli-

diana de estrutu-
ras extraídas do 
ISA, originado a 
partir do Campo 
Magnético Anô-
malo de fontes 
profundas. Pro-
fundidades esti-
madas por meio 
da Deconvolução 
de Euler

Canalização 
de fluidos 
mineraliza-
dos a partir 
das fontes 
crustais pro-
fundas. Baixa 
precisão es-
pacial devido 
ao caráter 
regional das 
estruturas  

>2500m 2000- 
2500m

1500-
2000m

1000 
-1500m

500-
1000m 0-500m

Estruturas 
profundas 3 0 6 7 8 9 10

Ar
ca

bo
uç

o 
Li

to
es

tr
ut

ur
al

Rochas

Mapa geológico 
de semidetalhe 
(1:100.000) do 
Domínio Rio 
Maria, com foco 
nos Greenstone 
Belts

Rochas mais 
favoráveis 
para hospe-
dar os depósi-
tos de ouro 
orogênico. 
Média a alta 
precisão 
espacial, 
associada a 
limitações 
intrínsecas 
à escala de 
trabalho.    

TTGs,  
ultramá-

ficas e 
rochas 
PP, NP 
e PZ

Bordas 
GBs e 

quartzi-
tos PP

- Metasse- 
dimentos - Metavul- 

cânicas

Litologia 4 0 6 - 8 - 10

Distância-buffer 
estrutura (m)

Distância 
Euclidiana 
sobre estruturas 
mapeadas em 
escala 1:100.000 
e interpretadas 
de sensores re-
motos na escala 
1:50.000

Canalização 
de fluidos 
mineralizados 
em escala 
local e pos-
síveis sítios 
de deposição 
de metais. 
Alta precisão 
espacial, 
estruturas 
mapeadas e 
interpretadas 
em escala de 
detalhe.

> 1000 m - 750- 
1000m

500- 
750m

250- 
500m 0-250m

ZC Arqueano 5 0 - 7 8 9 10

Distância-buffer 
estrutura (m)

Distância Eu-
clidiana sobre 
estruturas rela-
cionadas à defor-
mação arqueana 
interpretadas da 
Primeira deri-
vada vertical da 
magnetometria 
escala 1:50.000

Canalização 
de fluidos 
mineralizados 
em escala 
local e pos-
síveis sítios 
de deposição 
de metais. 
Alta precisão 
espacial, 
estruturas 
interpretadas 
em escala de 
detalhe.

> 1000 m - 750- 
1000m

500- 
750m

250- 
500 m 0-250m

Mag Arqueana 5 0 - 7 8 9 10
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Tabela 7.11 - Mapas de evidências separados por domínio do conhecimento, destacando as pontuações atribuídas as suas 
feições e os pesos recebido por cada mapa de evidência dentro do mapa de favorabilidade da Porção Sul (continuação).

TABELA DE PESOS E PONTUÇÕES ATRIBUIDAS AOS MAPAS DE EVIDÊNCIA DA PORÇÃO SUL

Mapa de evidência PESO 
(W) Obtenção

Objeto e 
relação com 

o peso

RELAÇÃO

PONTUAÇÃO

ES
FE

RA
 D

O
 C

O
N

H
EC

IM
EN

TO

Al
te

ra
çã

o 
H

id
ro

te
rm

al

Alteração 
Potássica

Anomalias na 
concentração 
de potássio em 
mapa ternário 
RGB: razão K/Th 
(vermelho), fator 
F (verde) e Kd 
(azul). 

Região de 
percolação 
de fluidos 
mineralizados 
e possíveis 
sítios de 
deposição 
de metais. 
Media a alta 
precisão 
espacial, 
malha bem 
distribuída.

não signi-
ficativa fraca - interme- 

diária - -

Geofísica 
alteração 
hidrotermal

4 0 6 - 8 - -

Pintas de ouro

Pintas de ouro 
obtido em 
concentrado de 
bateia, extrapola-
do para as bacias 
de drenagem 
a montante do 
ponto de coleta. 

Regiões de 
deposição 
de metais. 
Alta precisão 
espacial, 
malha com 
distribuição 
insuficiente 
em relação a 
área 

0 - 5 a 9 10 a 25 216 a 70 > 70

Au em 
Concentrado 
de Bateia

3 0 - 7 8 9 10

Anomalias geoquími- 
cas correlacionadas  
ao ouro Média de anoma-

lias relativas de 
elementos quími-
cos associados ao 
ouro no sistema 
mineralizan-
te orogênico, 
extrapolado 
para as bacias de 
drenagem a mon-
tante do ponto 
de coleta. 

Região de 
percolação 
de fluidos 
mineralizados 
em escala 
local e pos-
síveis sítios 
de deposição 
de metais. 
Alta precisão 
espacial, 
malha com 
distribuição 
insuficiente 
em relação a 
área 

baixo baixo a 
médio médio médio a 

alto alto muito 
alto

Associação Au      
(Pb+As+Sb+Te 
+Hg+Ag+Cu+S)/8

4 1 2 3 5 7 9

criado um mapa de evidência de litologias favoráveis, 
no qual as pontuações foram atribuídas conforme as 
características e relevância de cada litologia para a for-
mação de um depósito de ouro orogênico. Os dados e 
feições geológicas, abordados como fatores relevantes 
na formação dos depósitos auríferos, foram vetorizados 
e organizados em um sistema de informação geográfica 
para tratamento estatístico e lógico.

Por fim, todos os mapas de evidência foram inte-
grados resultando em dois mapas de favorabilidade: o 
da Porção Norte e o da Porção Sul. Essa integração foi 
baseada no conhecimento de sobreposição de múltiplas 
classes (Multi-class index overlay; BONHAM-CARTER, 

1994), em que os mapas combinados pontualmente 
resultam em uma pontuação média (S), conforme a 
Equação 1 (CARRANZA, 2009).

Onde:
Pve = a pontuação atribuída a cada feição do mapa 

de evidência 
We = peso relativo do mapa de evidência no modelo 

de favorabilidade. 
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As pontuações atribuídas às características dos fatores 
relevantes variaram de 0 a 10, em que 0: não é considerada 
relevante; 1 a 3: apresenta baixa importância; 4 a 6: é uma 
característica desejável; 7 a 9: possui grande importância; 
10: é essencial para a previsão de depósitos minerais. Os 
pesos atribuídos aos mapas de evidência foram classifi-
cados de 1 a 5 de acordo com o grau de incerteza e de 
confiabilidade da base de dados, onde 5 representa a 
maior confiabilidade e 1 a menor confiabilidade.

O processamento de dados foi realizado na plata-
forma ArcGIS™ versão 10.6, utilizando a extensão Spatial 
Analyst da ESRI®. Alguns dos mapas estruturais foram 
gerados utilizando a ferramenta Spatial Data Modeler 
disponível no ArcGIS™, Arc-SDM (SAWATZKY et al., 2009).

A Tabela 7.10 sintetiza os mapas de evidência que foram 
integrados no mapa de favorabilidade da Porção Norte. 
Nesta tabela é possível observar qual critério foi avaliado 
em cada mapa de evidência e a pontuação que suas fei-
ções receberam baseado em suas características. Por fim, 
a tabela ressalta o peso dado a cada mapa de evidência 
durante sua integração no mapa de favorabilidade. A Tabela 
7.11 apresenta as mesmas informações da tabela citada 
anteriormente, porém referentes à Porção Sul.

Neste item, foram utilizados os mapas de evidência 
da Porção Norte, para ilustrar as etapas do trabalho, 
no entanto os procedimentos descritos também foram 
aplicados para a Porção Sul, cujos mapas de evidência e 
favorabilidade estão disponíveis para consulta e down-
load no site do GeoSGB, em http://geosgb.cprm.gov.br.

7.4.2 Evolução geodinâmica e fonte dos fluidos

A evolução crustal do Domínio Rio Maria está relacio-
nada à formação e amalgamação dos terrenos granito-
-greenstone durante o Mesoarqueano. As sequências 
metavulcanossedimentares e TTGs possuem idades entre 
3,0 e 2,84 Ga (SOUZA, 2018; VASQUEZ; ROSA-COSTA, 
2008 e referências). Datações das mineralizações indicam 
idades entre 2971 ± 95 Ma (Pb-Pb em pirita, GALARZA; 
LAFON; MACAMBIRA, 2006) e entre 2,84 e 2,74 Ga (Pb-
Pb em ouro; ROLANDO et al., 2003) e sugerem que a 
geração de fluidos mineralizantes pode estar relacionada 
tanto à amalgamação dos blocos durante a formação do 
terreno no Mesoarqueano quanto à colisão continental 
entre o Domínio Rio Maria e o Domínio Carajás ocorrida 
por volta de 2,85 Ga (MACHADO et al., 1991, FEIO et al., 
2013; TAVARES et al. 2018).

O metamorfismo regional, observado em pratica-
mente todas as rochas supracrustais do DRM, atingiu 
as fácies xisto verde a anfibolito baixo (SOUZA, 1999; 
SOUZA, 2018). Huhn (1992) e Souza (1999) indicaram que 
no DRM os fluidos mineralizantes são geralmente neutros, 
de baixa salinidade, semelhantes a fluidos metamórficos 
aquo-carbônicos reduzidos e com contaminação local 

de rochas hospedeira. As características dos fluidos 
hidrotermais mineralizantes estão descritas no item 7.1 
deste capítulo.

Para analisar a evolução geodinâmica e os processos 
associados à geração e migração primária de fluidos 
mineralizantes, foi produzido o mapa de evidência de 
estruturas profundas. Neste trabalho, para facilitar a 
compreensão dos fenômenos relacionados às fontes 
dos fluidos mineralizantes, considera-se que a coli-
são entre os Domínios Rio Maria e Carajás reorientou 
a maioria das estruturas pré-existentes e, portanto, 
as feições pré-colisionais relacionadas à mineralização 
foram agrupadas com as feições associadas à colisão. As 
estruturas profundas foram interpretadas a partir dos 
dados aeromagnetométricos e caracterizadas como as 
principais responsáveis pela migração do fluxo de fluido 
dos reservatórios profundos, na crosta intermediária, até 
as zonas de deposição, na crosta superior. O realce das 
estruturas foi feito por meio da aplicação de um filtro 
passa-baixa na imagem de anomalias magnetométricas. 
O filtro atenuou as ondas de alta frequência gerando um 
campo magnético anômalo resultante apenas de fontes 
magnéticas profundas, que conforme a Deconvolução 
de Euler, estão entre 2,8 a 9 km de profundidade (Figura 
7.21A). A partir das anomalias magnetométricas, foi 
gerada a imagem de Inclinação do Sinal Analítico (ISA-
-MILLER; SINGH, 1994), que auxiliou na interpretação 
das estruturas profundas (Figura 7.21B).

No mapa de evidência, foi considerado como área 
de influência das estruturas interpretadas, um buffer de 
2,5 km (Figura 7.21C), onde uma maior proximidade do 
centro da estrutura significa uma maior relevância na 
formação de depósitos auríferos. As pontuações empre-
gadas para esta zona de influência são as mesmas nas 
Porções Norte e Sul (Tabelas 7.10 e 7.11).

7.4.3 Conjunto lito-estrutural

Os fatores relacionados ao arcabouço lito-estrutural 
foram empregados no mapa de favorabilidade por meio 
de quatro mapas de evidência: i) litologias favoráveis para 
hospedar depósitos de ouro orogênico, ii) estruturas arque-
anas mapeadas, iii) estruturas magnéticas arqueanas e iv) 
estruturas paleoproterozoicas. Cada um desses mapas de 
evidência recebeu um peso distinto dentro do mapa de 
favorabilidade (Tabelas 7.10 e 7.11).

No mapa de evidência das litologias foi utilizado o 
mapa geológico na escala 1:100.000 do DRM, que foi 
simplificado por meio da união de litologias com a mesma 
potencialidade aurífera (Figura 7.22). Os depósitos de 
ouro orogênico, em geral, estão hospedados em rochas 
metavulcânicas máficas e félsicas a intermediárias, e em 
metassedimentos relacionados aos greenstone belts. Essas 
rochas são mais favoráveis à formação de depósitos devido 
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Figura 7.21 - Interpretação das estruturas profundas na Porção Norte. (A) Anomalias magnetométricas destacando as fontes 
magnéticas profundas, com as profundidades estimadas pela Deconvolução de Euler; (B) Estruturas em preto extraídas da Inclinação do 
Sinal Analítico (ISA); (C) As linhas laranjas representam o buffer de 2,5 km a partir do centro das estruturas translitosféricas (em preto). 

Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).

Figura 7.22 - Mapa de evidência das litologias favoráveis da Porção Norte, destacando a pontuação atribuída a cada litologia.  
Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).
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a sua alta reatividade química (GROVES et al., 1998) e, por-
tanto, receberam as maiores pontuações neste mapa de 
evidência. No DRM foram descritos garimpos e prospectos 
de ouro em estruturas e veios de quartzo hospedados nos 
TTGs nas proximidades do contato com os greenstone 
belts e, portanto, também foram atribuídas pontuações 
aos TTGs localizados no entorno dos greenstone belts, 
considerados relevantes na formação de ouro orogênico.

Os mapas de evidências do controle estrutural arque-
ano são compostos por estruturas correlacionadas com 
a deformação arqueana: i) mapeadas e interpretadas 
por meio de imagens de satélite, radar e imagem do 
relevo sombreado (SRTM) e ii) lineamentos magnéticos 
extraídos da primeira derivada vertical. As estruturas 
mapeadas e os lineamentos magnéticos foram agrupados 
em camadas de informação distintas, representados no 
mesmo mapa de evidência (Figura 7.23A).

A estruturação principal da Porção Norte do DRM 
possui direção geral E-W, mergulhos altos para N ou para 
S e é representada por zonas de cisalhamento trans-
correntes ou compressivas, marcadamente anastomo-
sadas, que afetam tanto os granitoides TTGs quanto 

os greenstone belts. A estruturação regional E-W foi 
formada durante o evento D1, correspondente a um 
encurtamento N-S associado à colisão de blocos ocorrida 
no Mesoarqueano (ca. 2.85 Ga) (MACHADO et al., 1991; 
FEIO et al., 2013; TAVARES et al., 2018). Esse evento atin-
giu temperaturas e pressões compatíveis com a fácies 
xisto verde a anfibolito e está relacionado à maioria dos 
depósitos auríferos. A este evento também são associa-
das estruturas de direção NW-SE e NE-SW nos limites 
entre os greenstones belts e as associações TTGs.

Após a geração do mapa de estruturas arqueanas 
mapeadas e interpretadas, foi definida uma zona de inter-
ferência com limites de 1000 m de distância do centro 
das estruturas (Figura 7.23B). As pontuações nesse mapa 
variaram entre 0 e 10 e são diretamente proporcionais a 
proximidade do ponto até o centro da estrutura (Tabelas 
7.10 e 7.11). As estruturas arqueanas foram de grande 
relevância para a canalização dos fluidos metamórficos 
oriundos de fontes crustais profundas, para a deposição 
de metais em regiões extensionais de zonas de cisalha-
mento anastomosadas e splays e, em parte, podem estar 
associadas a estruturas translitosféricas.

Figura 7.23 - (A) Mapa de interpretação das estruturas e lineamentos magnéticos arqueanos; (B) Mapa de evidência das estruturas 
arqueanas atribuídas pontuações baseadas na distância euclidiana do centro das feições. Porção Norte. Fonte: Elaborado pela equipe 

do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).
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O mapa de evidência de estruturas paleoprote-
rozoicas, interpretadas a partir de sensores remotos 
(Figura 7.24A), atribuiu pontuações de 0 a 10 à densi-
dade de interseção dessas estruturas (Figura 7.24B). 
Estas feições foram consideradas relevantes devido a 
ocorrência de ouro em veios de quartzo que cortam os 
quartzitos da Formação Fazenda São Roque de idade 
paleoproterozoica, localizado no garimpo do Bira (vide 
seção 7.1). Essa ocorrência, apesar de não representar 
o sistema mineralizante orogênico, indica que os fluidos 
metamórficos e os metais podem ter sido remobilizados 
e/ou reprecipitados durante eventos termo-tectônicos 
posteriores ao Arqueano. Durante o Paleoprotero-
zoico, dois novos eventos termo-tectônicos (D2 e D3), 
com temperatura e pressão não estimadas, afetaram 
a região. Presume-se que durante estes eventos ocor-
reu remobilização de fluidos afetando depósitos já 
existentes e formando novos depósitos, a exemplo do 
garimpo do Bira.

As estruturas paleoproterozoicas são compostas 
por: i) um conjunto de zonas de cisalhamento e falhas 
de direção NW-SE e NE-SW, associadas ou não a rochas 
miloníticas, ii) dobras em macroescala, iii) lineamentos 

estruturais interpretados a partir do relevo sombreado 
e iv) lineamentos magnéticos extraídos da primeira deri-
vada vertical (Figura 7.24A). Essas estruturas posteriores 
à mineralização podem indicar regiões de maior perme-
abilidade para fluidos mineralizantes e áreas de menor 
tensão propícias à deposição de metais.

Para representar as zonas de permeabilidade para 
fluidos mineralizantes optou-se por utilizar a densidade 
de pontos de intersecção de estruturas. No entanto, 
para que as interseções de estruturas representassem 
apenas remobilizações de fluidos atuantes nos depósitos 
arqueanos e não fossem geradas áreas de favorabilidade 
sem significado no sistema orogênico, utilizou-se apenas 
os pontos de interseção localizados nas rochas favorá-
veis à mineralização (Figura 7.24B). Esses pontos foram 
convertidos em áreas com maior ou menor densidade 
de pontos, que receberam respectivamente pontuações 
maiores e menores no mapa de evidência (Tabela 7.10). 

O mapa de evidência de estruturas paleoprotero-
zoicas não foi gerado para a Porção Sul, pois não foram 
encontradas, em campo, evidências de remobilização 
de fluidos durante o Paleoproterozoico na região do 
greenstone Serra do Inajá.

Figura 7.24 - (A) Estruturas paleoproterozoicas mapeadas e interpretadas na Porção Norte; (B) Mapa de evidência das estruturas 
paleoproterozoicas classificado em 5 classes na Porção norte. Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).
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7.4.4 Alteração hidrotermal

As interações entre os fluidos mineralizantes e as 
rochas hospedeiras são responsáveis pela formação 
de associações minerais e podem provocar variações 
nas condições físico-químicas necessárias à deposição 
dos metais (ROBB, 2005). Hoover e Pierce (1990) des-
tacam que os processos de alteração hidrotermal são 
caracterizados pela lixiviação de alguns elementos e 
concentração de outros em um sistema aberto, gerando 
modificações mineralógicas, texturais e químicas nas 
rochas encaixantes.

Os principais processos de alteração hidrotermal 
descritos no DRM são silicificação, cloritização, seri-
citização, carbonatização e sulfetação. A sericitiza-
ção, processo hidrotermal predominante na região, 
é caracterizada pela transformação de feldspato em 
mica branca com a liberação de íons K+, o que permite 
a identificação de zonas de sericitização regional nas 
imagens aerogamaespectrométricas. No entanto, é 
fundamental suprimir efeitos relacionados a processos 
secundários, como pedogênese, geomorfologia, geoquí-
mica e variações litológicas antes de estudar anomalias 
geradas por alterações hidrotermais (DICKSON; SCOTT, 
1997). O potássio e o urânio geralmente apresentam 
enriquecimento em zonas de atividade hidrotermal, 
enquanto o tório, devido à sua baixa mobilidade, se 
comporta de maneira antagônica (OSTROVSKIY, 1975). 
Devido ao comportamento dos radioelementos, foram 
utilizados o Fator F (EFIMOV, 1978), o Kd (SAUNDER; 
BRANCH; THOMPSON,1994) e a razão K/Th para atenuar 
os efeitos de processos primários e ressaltar possíveis 
zonas de alteração hidrotermal. 

O Fator F aborda duas importantes características das 
rochas: i) a abundância do potássio em relação à razão 
tório e urânio; e ii) a abundância do urânio em relação 
à razão tório e potássio (Equação 2).

O Kd é calculado a partir da média dos radioelemen-
tos em uma área e, portanto, para diminuir os efeitos 
causados pelas variações primárias, este produto foi 
gerado por litologia. Por fim, foi realizado para cada 
litologia um mapa ternário RGB integrando a razão K/Th, 
o Fator F e o Kd, associados respectivamente aos canais 
vermelho, verde e azul (Figura 7.25A).

Os mapas ternários foram classificados de maneira 
não supervisionada utilizando a ferramenta Isodata 
disponível no software ENVI™. O objetivo desta clas-
sificação foi ressaltar as zonas de sobreposição de 
indicadores de alteração hidrotermal, ou seja, as áreas 
onde os três produtos apresentaram valores elevados. 
Aos mapas classificados foram atribuídas pontuações 
entre 0 e 10, de acordo com a intensidade da alteração 
hidrotermal. Os mapas contendo as pontuações foram 
agrupados e apresentados em um único produto, que 
representa o mapa de alteração hidrotermal potássica 
da área (Figura 7.25B).

O segundo mapa de evidência relacionado ao estudo 
de alteração hidrotermal considerou a distribuição de 
pintas de ouro observadas em concentrados de bateia 
relativo à bacia de drenagem a montante do ponto de 
coleta da amostra. A quantidade de pintas de ouro 
em bateia foi dividida em quatro classes, cujos valo-
res foram definidos pelo método de quebra natural, 
disponível no software ArcGIS. A Figura 7.26A mostra 
a pontuação atribuída a cada uma das classes e a dis-
tribuição das ocorrências das pintas de ouro na Porção 
Norte, enquanto a Figura 7.26B agrega as informações 
da Porção Sul.

O terceiro mapa de evidência abordou a concen-
tração de elementos traço em sedimentos de corrente, 
que podem indicar, regionalmente, a circulação de flui-
dos mineralizantes. Nas amostras coletadas na Porção 
Norte, as concentrações de chumbo, prata, arsênio, 
antimônio, telúrio, cobre e mercúrio apresentaram 
notável correlação com as concentrações de sulfeto 
e ouro em concentrado de bateia. Na Porção Sul, as 
correlações com o ouro ocorreram com os elementos 
chumbo, prata, antimônio, cobre e mercúrio. O telúrio 
e o arsênio não foram considerados na Porção Sul, pois 
em 70% das amostras esses metais não foram analisados 
ou ficaram abaixo do limite de detecção.

Os fluidos mineralizantes ricos em carbono, com 
PH neutro e salinidade baixa a média, são em geral 
associados a fluidos metamórficos e relacionados 
às mineralizações de ouro orogênico. Neste tipo de 
ambiente, é comum a ocorrência de associações quí-
micas entre ouro e sulfeto e entre os elementos Pb, 
As, Sb, Te, Hg e Ag (GOLDFARB; GROVES, 2015). Em 
geral, o cobre não ocorre associado a esse sistema 
mineral, no entanto, o depósito de Lagoa Seca, per-
tencente ao Grupo Andorinhas, apresenta assinatura 

O Kd é o desvio entre os valores medidos de K e os 
valores ideais (Ki) calculados por meio da normalização 
do potássio pelo tório (SAUNDER; BRANCH; THOMP-
SON,1994). Este produto é calculado pelas fórmulas 
apresentadas nas Equações 3 e 4.
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Figura 7.25 - (A) Mapa ternário razão K/Th, fator F e Kd, associados respectivamente aos canais vermelho, verde e azul; (B) Mapa de 
evidência de alteração hidrotermal potássica na Porção Norte. Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).

Figura 7.26 - Figura 7.26 - (A) Mapa de evidência do ouro em concentrado de bateia da Porção Norte; (B) Mapa de evidência do ouro em 
concentrado de bateia da Porção Sul. Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).

A

B
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B
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geoquímica marcada pela associação Au-Ag-Cu-As-Fe 
(SOUZA, 1999). Ademais, a análise quantitativa dos 
dados da área mostrou notável correlação entre as 
bacias com anomalias de cobre e as ocorrências aurí-
feras e o número de pintas de ouro em concentrado 
de bateia. Assim, as bacias anômalas em Pb, As, Sb, 
Te, Hg, Ag, Cu e S foram utilizadas como indicadores 
de áreas onde os processos de alteração hidrotermal, 
transporte e deposição de metais foi eficiente, com 
possível formação de zonas mineralizadas.

Os valores de concentração de cada um desses 
elementos foram associados às respectivas bacias de 
drenagem a montante do ponto de coleta da amostra e 
divididos em classes a partir do desvio padrão. Para cada 
elemento, foi criado um mapa cujas classes receberam 
pontuações variando entre 1 a 6. Os mapas classificados 
foram integrados por meio da função múltiplas variá-
veis, resultando nos mapas de evidência geoquímica da 
Porção Norte (Equação 5 - Figura 7.27A) e da Porção Sul 
(Equação 6 - Figura 7.27B). 

Figura 7.27 - (A) Mapa de evidência geoquímica da Porção Norte ressaltando as concentrações anômalas dos elementos (Pb-As-
Sb-Te-Hg-Ag-Cu) correlacionados com ouro conforme a equação 5; (B) Mapa de evidência geoquímica da Porção Sul mostrando 

concentrações anômalas de elementos (Pb-Sb-Hg-Ag-Cu) correlacionados ao ouro conforme a equação 6. Fonte: Elaborado pela equipe 
do Projeto Novas Fronteiras Rio Maria (2021).

7.4.5 Mapas de favorabilidade e validação  
dos dados

O mapa de favorabilidade da Porção Norte integrou oito 
mapas de evidência (Equação 7), enquanto o da Porção Sul 
integrou sete mapas (Equação 8). Em ambos os processos, 

foi calculada a média ponderada dos mapas de evidência, 
cujos pesos variaram entre 1 a 5 de acordo com a incerteza 
e precisão dos dados avaliados (Tabelas 7.10 e 7.11). Entre os 
fatores que alteram a incerteza dos dados estão a cobertura 
da amostragem, confiabilidade do método, parâmetros de 
interpolação e técnicas de processamento. 

A

B
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Os mapas de favorabilidade de ouro orogênico apre-
sentados neste capítulo possuem cinco classes, com 
pontuações entre 1 e 5, que representam áreas onde 
ocorre a intersecção de fatores relevantes para o sistema 
mineralizante. As áreas com maior pontuação, e associa-
das às cores quentes, são mais favoráveis a ocorrências 
de mineralizações de ouro orogênico (Figuras 7.28 e 7.29).

A validação dos mapas de favorabilidade foi reali-
zada por meio da comparação entre a localização dos 
alvos indicados e os depósitos e ocorrências de ouro 
cadastrados no âmbito deste projeto, e as existentes no 
banco de dados de recursos minerais do Serviço Geo-
lógico do Brasil (GeoSGB®). Este banco inclui depósitos 
de ouro, prospectos, escavações artesanais, veios de 
quartzo e rochas hidrotermalizadas com ouro. Foram 
selecionados os classificados com ocorrências de ouro 
metamórfico primário, o que totalizou 27 ocorrências 
na Porção Norte e 22 na Porção Sul. A validação indicou 
que os mapas de favorabilidade gerados mostraram 
uma boa correlação entre os depósitos e ocorrências 
auríferas conhecidas e as zonas potenciais indicadas.

Figura 7.28 - Mapa de favorabilidade simplificado da porção norte do Domínio Rio Maria. Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto 
Novas Fronteiras Rio Maria (2021).

Na Figura 7.30 observa-se a distribuição de depó-
sitos dentro da Porção Norte e que 74% dos depósitos 
e ocorrências minerais estão contidos dentro de 14,6% 
da área. Esta distribuição é comparada com o resultado 
do mapa de favorabilidade, no qual estes 14,6% da área 
receberam pontuações entre 2 e 5. No mapa da Porção 
Norte, os alvos com favorabilidade de alta a muito alta, 
que possuem pontuação entre 4 e 5, englobam 26% 
das ocorrências de ouro e equivalem a 1,9% da área 
estudada. Incluindo as áreas com favorabilidade média e 
pontuação 3, a porcentagem das ocorrências sobe para 
56% distribuída em 5,3% da área.

Na Porção Sul (Figura 7.31), 73% dos depósitos e ocor-
rências minerais estão contidas dentro de 11,8% dessa 
área e receberam pontuações entre 2 e 5 no mapa de 
favorabilidade. Nesta porção, os alvos com favorabilidade 
de alta a muito alta, que possuem pontuação entre 4 e 
5, englobam 18% das ocorrências de ouro e equivalem 
a 1,6% da área avaliada. Acrescentando os alvos com 
favorabilidade média e pontuação 3, obtém-se 41% das 
ocorrências distribuídas em 4,9% da área.



| 248 |

| SGB/CPRM - Levantamentos Geológicos e de Potencial Mineral de Novas Fronteiras |

Figura 7.29 - Mapa de favorabilidade simplificado da porção sul do Domínio Rio Maria. Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto Novas 
Fronteiras Rio Maria (2021).

Figura 7.30 - Correlação entre os depósitos auríferos (linha 
vermelha), as áreas onde estão distribuídos (linha azul) e as áreas 
potenciais indicadas no mapa de favorabilidade na Porção Norte 
do Domínio Rio Maria. Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto 

Novas Fronteiras Rio Maria (2021).

Figura 7.31 - Correlação entre os depósitos auríferos (linha 
vermelha), as áreas onde estão distribuídos (linha azul) e as áreas 

potenciais indicadas no mapa de favorabilidade na Porção Sul 
do Domínio Rio Maria. Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto 

Novas Fronteiras Rio Maria (2021).
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8 CONCLUSÕES

Os resultados obtidos no Projeto Novas Fronteiras 
Rio Maria representam avanço importante no conhe-
cimento geológico do Domínio Rio Maria (DRM), resul-
tando na geração de onze Mapas Geológico-geofísicos 
na escala 1:100.000 (folhas Xinguara, Vila de Rio Maria, 
Serra da Seringa, Rio Trairão, Rio Pau D’Arco, Rio Arraias, 
Rio Fresco, Redenção, Serra dos Gradaús, Fazenda Rio 
Dourado e Rio Dezoito), três Mapas Geológicos na escala 
1:100.000 (folhas Marajoara, São João Batista e Rio 
Inajá), um Mapa de Integração Geológico na escala de 
1:250.000 e dois Mapas de Favorabilidade para ouro 
na escala de 1:150.000, que englobam os greenstone 
belts arqueanos do DRM.

O mapeamento da região foi conduzido com ênfase 
na cartografia das associações de greenstone belts, o que 
possibilitou definir de forma mais precisa os seus limites 
cartográficos, caracterização litológica, litogeoquímica e 
posicionamento estratigráfico. Os perfis estratigráficos 
das sequências greenstone belts dos grupos Serra do 
Inajá, Tucumã-Gradaús e Andorinhas são em geral marca-
dos por extensos pacotes basais de rochas metamáficas 
e metaultramáficas, com intercalações de formações 
ferríferas bandadas e de rochas metavulcânica félsicas e 
metavulcanoclásticas, concentradas no topo da sequência 
basal. A porção superior destes perfis é caracterizada pela 
predominância de rochas metassedimentares (clásticas 
e químicas) com intercalações de rochas metavulcânicas 
máficas e félsicas na base do pacote.

A análise litogeoquímica das rochas metamáficas 
e metaultramáficas, de diferentes unidades litoestra-
tigráficas dos greenstone belts do DRM, indica que são 
constituídas por komatiitos não depletados em Al (tipo 
Munro), dois tipos de basaltos komatiíticos depletados 
em Al (tipo Barberton), com fontes distintas, e basaltos 
toleíticos de alto Fe e Mg.  Os resultados para elementos 
traço incompatíveis sugerem que estas rochas máficas 
e ultramáficas derivaram de um magma proveniente de 
manto fértil (composição similar ao manto primitivo), 
compatível com magmas de fontes similares àquelas de 
basaltos de plateaus oceânicos. Com relação às carac-
terísticas e profundidades das fontes, se entende que 
os komatiitos não depletados em Al foram formados 
em profundidades superiores a 180 km, e/ou em graus 
mais altos de fusão de fonte peridotítica com granada. 
Já os basaltos komatiíticos tipos 1 e 2, foram gerados em 
profundidades entre 90 e 180 km, com baixo grau de 
fusão de fontes espinélio lherzolito e espinélio-granada 

lherzolito para o tipo 2. O tipo 1 é produto de maior 
grau de fusão de fontes espinélio lherzolito e granada 
lherzolito, enquanto os basaltos toleíticos de alto Fe e 
Mg foram gerados a partir de fontes em profundidades 
inferiores a 90 km. O modelamento de elementos traço 
sugere que ambos derivaram da fusão parcial no campo 
do espinélio peridotito, de fonte com composição do 
manto primitivo. Além disso, admite-se que os basaltos 
e basaltos komatiíticos tipo 1 sofreram processos de 
assimilação e cristalização fracionada (ACF), a partir de 
fontes não depletadas (tipo manto primitivo ou manto 
astenosférico fértil), enquanto a composição dos magmas 
komatiíticos e basaltos komatiíticos tipo 2 tem fonte 
com composição similar, porém sua formação foi con-
trolada principalmente por processos de fusão parcial, 
acumulação de cristais (cumulus) e contaminação crustal. 
Esses dados implicam que uma evolução inteiramente 
intraoceânica para as rochas metavulcânicas máficas e 
ultramáficas dos greenstones do DRM é pouco provável, 
e o envolvimento de uma crosta continental abaixo da 
sequência de greenstone deve ser considerada. A distri-
buição espacial, temporal e a significativa contaminação 
crustal dos komatiitos e basaltos komatiíticos, sugerem 
uma origem relacionada a rift continental, associado com 
pluma mantélica. Não existem diferenças químicas signi-
ficativas entre as rochas máficas e ultramáficas das várias 
unidades estudadas, o que sugere uma origem comum.

As rochas metavulcânicas félsicas ocorrem com maior 
frequência no greenstone belt do Grupo Tucumã-Gradaús, 
na Formação Igarapé Abelha. Duas amostras de rochas 
vulcânicas félsicas desta unidade foram datadas pelo 
método U-Pb em zircão por LA-ICP-MS, e forneceram 
idades de 2979 ± 23/24 Ma e 2996 ± 5/9 Ma. Localmente, 
estas rochas da Formação Igarapé Abelha apresentam 
estrutura similares com depósitos efusivos e de erupções 
explosivas subaéreas, relacionados com fluxos de tra-
ção e suspensão. Os estudos litoquímicos destas rochas 
indicam derivação a partir de fusão da base de uma 
crosta continental mais antiga, possivelmente abaixo 
das sequências de greenstone belts, e/ou produto de 
fracionamento extremo de fontes mantélicas (para tanto 
não deve ultrapassar 5% do volume do greenstone).

As sequências metassedimentares presentes nos 
greenstone belts arqueanos do DRM, foram cartografa-
das em unidades distintas e individualizadas em litofá-
cies, quando possível. Na Formação Lagoa Seca (Grupo 
Andorinhas) foi caracterizada a fácies metassedimentar, 
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enquanto na Formação Igarapé da Pista (Grupo Tucumã-
-Gradaús) foram reconhecidas as fácies metapelítica, 
formação ferrífera bandada e metapsamítica. Um meta-
-arenito desta fácies metapsamítica foi datado pelo 
método U-Pb (LA-ICP-MS) em zircão detrítico e forneceu 
uma idade máxima de sedimentação em torno de 2,9 Ga.

Neste trabalho foi realizada uma revisão e redefi-
nição na nomenclatura e hierarquia de algumas unida-
des litoestratigráficas do embasamento TTG da região. 
Desta forma, as unidades modificadas foram classificadas 
hierarquicamente como Complexo Arco Verde, Com-
plexo Caracol 1 e suítes Mogno, Rio Maria e Xinguara. O 
Complexo Arco Verde tem vasta distribuição no DRM, e 
compreende metatonalitos, metatrondhjemitos e meta-
granodioritos, sendo proposto neste estudo a unidade 
Gnaisse e Migmatito, que ocorre na porção sul da área. 
Nesta região, foi datada uma amostra de gnaisse tonalí-
tico, pelo método U-Pb (SHRIMP) em zircão, que forneceu 
uma idade de 2979 ± 4 Ma, compatível com as idades 
de cristalização obtidas por diversos outros autores. Nos 
estudos litoquímicos, baseado no grau de fracionamento 
de Elementos Terras Raras, foi possível distinguir três 
tipos de TTG do Complexo Arco Verde: (i) aqueles que 
apresentam média razão La/Yb, (ii) os de alta razão La/
Yb e (iii) os de alta razão La/Yb com anomalia positiva 
de Eu. Os dados analisados sugerem que metabasaltos 
submetidos a elevadas pressões (± granada residual) são 
as prováveis fontes dos magmas TTGs estudados.

A denominação de Suíte Mogno foi adotada em 
substituição ao termo Trondhjemito Mogno, que entre 
outras características, é marcada nas imagens magne-
tométricas por baixas a muito baixas respostas magné-
ticas, além de possuir valores intermediários a elevados 
de densidade no mapa de anomalia Bouguer. Neste 
projeto não se considera a individualização do corpo 
Mariazinha, pois as idades, características petrográficas 
e litoquímicas da Suíte Mogno e o do corpo Mariazinha 
são bastante similares, sendo então, apenas diferen-
ciados pela direção da foliação, marcante no corpo 
Mariazinha pela direção NE-SW a N-S.

O termo Suíte Rio Maria foi utilizado neste trabalho 
para reunir os corpos Granodiorito Rio Maria e Meta-
quartzo Diorito Parazônia. A suíte tem ampla abrangência, 
estendendo-se até a porção sul do DRM na região da 
Serra do Inajá. Nesta região foi datado um granodiorito, 
pelo método U-Pb (SHRIMP) em zircão, fornecendo idade 
de 2871 ± 5 Ma, idade esta compatível com os dados da 
literatura, que estabelece um intervalo de 2,87-2,86 Ga 
para geração dos granodioritos do DRM.

Na porção sul do DRM foram identificadas duas 
novas unidades de granitoides potássicos que foram 
denominados de metagranitos Alto Rio Inajá e Inajaporã. 
O Metagranito Alto Rio Inajá é composto por três plútons 
com direção E-W, constituídos por metagranodioritos 

com subordinados metamonzogranitos. Esses meta-
granitoides são fracamente peraluminosos e possuem 
afinidades geoquímicas com rochas subalcalinas da 
série cálcio-alcalina de médio a alto-K, com modera-
das a altas razões de La/Yb. Uma idade U-Pb (SHRIMP) 
em zircão foi obtida para o Metagranito Alto Rio Inajá, 
revelando três populações de zircões, com idades de 
intercepto superior em 3000 Ma, 2872 ± 5 Ma (inter-
pretada como idade de cristalização da rocha) e 2744 
± 29 Ma. A idade de 2,74 Ga é registrada pela primeira 
vez no DRM, sendo próxima às idades dos granitoides 
neoarqueanos do Domínio Carajás.

A unidade Suíte Xinguara foi criada para englobar os 
metaleucogranitos potássicos Xinguara e Mata Surrão. 
Diversos outros corpos leucograníticos, distribuídos nas 
porções central e sul da área, foram englobados nesta 
suíte, devido a suas semelhanças petrográficas, geo-
químicas e com base nas interpretações de imagens 
aerogeofísicas.

Para as coberturas sedimentares algumas mudanças 
de posicionamento estratigráfico foram propostas. A 
Sequência Mururé foi redefinida como Formação Mururé 
com a individualização de duas litofácies, denomina-
das metapelítica e metapsamítica. As interpretações de 
sensores remotos, dados aerogeofísicos, informações 
estruturais de campo e relações de contato indicam 
uma correlação estratigráfica entre a Formação Mururé 
e o Grupo Rio Fresco. Neste trabalho, a datação U-Pb 
(LA-ICP-MS) em zircão detrítico de um meta-arenito da 
Formação Tocandera (base do Grupo Rio Fresco), indica 
a idade máxima de sedimentação em torno de 2,8 Ga. 
Apesar desta idade arqueana, optou-se por posicionar a 
Formação Mururé e o Grupo Rio Fresco no Paleoprote-
rozoico, porém se admite que o início da sedimentação 
possa ter acontecido no final do Arqueano.

A Suíte Tarumã foi datada neste trabalho e apresen-
tou uma idade de 1985 ± 6 Ma (U-Pb em zircão LA-ICP-
-MS), desta forma estabelecendo-se uma idade orosiriana 
para as rochas desta suíte. A idade deste plutonismo em 
torno de 1,98 Ga tem registro nos domínios Tapajós e Iriri-
-Xingu, que em trabalhos futuros pode ser correlacionada.

Foram caracterizados 4 domínios estruturais desig-
nados de Rio Maria, Santana do Araguaia, Iriri-Xingu 
e Araguaia. O domínio estrutural Rio Maria ainda foi 
subdividido nos subdomínios Andorinhas, ao norte, e 
Inajá, ao sul. A evolução estrutural da região é caracte-
rizada por 10 eventos deformacionais relacionados com 
eventos tectônicos no Arqueano, Paleoproterozoico, 
Neoproterozoico e Mesozoico. Em rochas dos greens-
tone belts a foliação principal Sn e de diversas das zonas 
de cisalhamento foram associadas à sobreposição dos 
eventos compressivos D1 e D3, que ocorreram durante 
o Arqueano (~2,87-2,84 Ga e ~2,74-2,64 Ga), ambos com 
tensor máximo de encurtamento na direção N-S. Os 
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padrões concêntricos observados no entorno dos domos 
Caracol e Inajá, são em parte coincidentes com Sn, Sn+1 
e Sn+2. Não se descarta a possibilidade de que essas 
foliações representem resquícios ou a transposição de 
uma foliação pretérita, contemporânea a estruturação 
dômica dos batólitos TTG (3,0-2,87 Ga), como proposto 
por outros autores já citados no texto (evento D0). Os 
eventos D2 e D4 são de natureza extensional, o primeiro 
é associado à abertura do rift Carajás, com poucos 
reflexos na área de estudo, e o segundo associado à 
abertura das bacias Gemaque e Rio Fresco. No decorrer 
do Paleoproterozoico (~2,1-2,0 Ga), ocorrem os eventos 
compressivos D5 e D6, caracterizados por falhas e zonas 
de cisalhamento na direção NW e NE que afetam tanto 
as rochas arqueanas como as coberturas paleoprote-
rozoicas. O evento D5 possui tensor na direção N-S a 
NE-SW e gera a foliação Sn+1; D6 com tensor na direção 
E-W a NW-SE, forma a foliação Sn+2. O evento D7 (~1,88 
Ga) é extensional e está relacionado com o magma-
tismo paleoproterozoico Uatumã. No Neoproterozoico 
ocorrem os eventos D8 que correspondem à abertura 
da bacia do Grupo Baixo Araguaia, e o D9 relacionado 
com a inversão desta bacia por tensor compressivo na 
direção ENE-WSW a E-W. O último evento D10 ocorreu 
no Mesozoico e está relacionado à abertura do Oceano 
Atlântico, e na área é representado pela injeção de 
diques máficos com direção predominante N-S.

O Domínio Rio Maria possui uma vocação metalo-
genética voltada principalmente para o ouro, associada 
aos greenstones belts arqueanos. A maioria dos depó-
sitos de ouro estudados na região está relacionada a 
veios de quartzo em zonas de cisalhamento e alteração 
hidrotermal, essencialmente a base de clorita, sericita e 
sulfetos (pirita e arsenopirita). Estas mineralizações aurí-
feras foram classificadas como do tipo ouro orogênico 
(lode-gold) arqueano, encaixados principalmente em 
estruturas que seccionam as sequências greenstone. Por 
exemplo, o depósito Mamão-Babaçu, está hospedado 
em metabasaltos da Formação Babaçu (greenstone belt 
Andorinhas), com ouro contido em veios de quartzo, 
em domínios transcorrentes de corredores de cisalha-
mento. No depósito aurífero de Lagoa Seca, o ouro é 
associado à pirita, calcopirita, galena, pirrotita e milerita, 
e estão hospedados em metassedimentos pelíticos da 
Formação Lagoa Seca (greenstone belt Andorinhas). 
Além dos depósitos orogênicos, destacam-se diversos 
garimpos e indícios de ouro relacionados a depósitos 
aluvionares recentes.

Neste projeto foram visitados diversos garimpos para 
coleta de amostras e informações acerca dos tipos de 
mineralizações. Na região e circunvizinhanças da Serra 
das Andorinhas, podem ser citados os garimpos Malvinas, 
Sequeiro, Tatu-Frango e Peladinha, cujas mineralizações 
estão condicionadas à zona de cisalhamento de direção 

N70E a E-W. No garimpo do Bira, o ouro está associado 
às zonas brechadas e hidrotermalizadas, que cortam os 
metassedimentos do Grupo Gemaque. Na Formação 
Igarapé do Cuca (Grupo Tucumã-Gradaús), ocorrem 
rochas metamáficas intemperizadas intercaladas com 
formações ferríferas com sulfetos disseminados, além de 
gossans, formados por quartzo e sulfetos lateritizados, 
com teores de ouro entre 6 e 26 ppb. 

Na Formação Igarapé da Pista, foram analisados veios 
de quartzo de espessura métrica, cortando metapelitos 
acamadados, com 32 ppb de ouro, e intercalações deci-
métricas a métricas de rochas metamáficas, metassedi-
mentares e químicas, onde a concentração de ouro varia 
entre 51 ppb, em metassiltitos, e 900 ppb em formações 
ferríferas. Na região da Serra do Inajá os garimpos mais 
relevantes são Machadinho, Forquilha e Carrapato.

Os dados e feições geológicas, abordados como 
fatores relevantes na formação dos depósitos auríferos, 
foram vetorizados e organizados em um sistema de 
informação geográfica para tratamento estatístico e 
lógico. Foram gerados mapas de favorabilidade para ouro 
em duas áreas do DRM. O mapa de favorabilidade da 
Porção Sul integrou sete mapas de evidências: estruturas 
profundas, litologias favoráveis, estruturas mapeadas, 
estruturas magnéticas arqueanas e paleoproterozoicas, 
gamaespectrometria hidrotermal (razão K/Th, Fator F 
e Kd), pintas de ouro e anomalias geoquímicas de ele-
mentos correlacionados ao ouro (Pb-As-Sb-Te-Hg-Ag-Cu 
e S). Já no mapa da Porção Norte foram utilizados os 
mesmos atributos, acrescido o mapa de densidade de 
interseção de estruturas. Os resultados obtidos per-
mitiram a localização de novas áreas favoráveis para 
mineralização aurífera no DRM, assim como, validaram 
a potencialidade de área já conhecidas.

O Domínio Rio Maria também possui potencial para 
mineralizações de Cu-Au, tanto nas rochas arqueanas dos 
greenstone belts quanto nos granitoides mesoarqueanos. 
A norte da área do projeto, ocorrem os prospectos da 
empresa Pará Resources, que pelas suas características 
(e.x., alteração hidrotermal com albitização, calcopirita, 
bornita, magnetita e ouro), podem representar uma 
nova perspectiva de ocorrência de depósitos IOCG no 
greenstone belt Tucumã-Gradaús. O Garimpo Pedra Rica 
com alteração hidrotermal (pirita, arsenopirita, calcopirita 
e ouro) hospedada em rochas metavulcânicas félsicas a 
intermediárias (Formação Igarapé Abelha), também pode 
representar depósito IOCG neste greenstone.

As sequências greenstone belts do DRM também 
possuem expressivos depósitos de ferro nas suas unida-
des de formações ferríferas. O depósito Big Mac ocorre 
na porção metassedimentar de topo (Formação Lagoa 
Seca) do greenstone belt Andorinhas, contém cerca de 
20 Mt de minério de Fe cubadas como reserva medida 
(na forma de corpos de hematita/magnetita compacta 
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e formação ferrífera bandada). O depósito da Serra do 
Trairão está inserido no greenstone belt Tucumã-Gradaús, 
localizado na serra homônima. Esta região foi pesquisada 
no âmbito do Projeto Trairão pela empresa Talon Metals, 
que definiu uma reserva indicada de 1,40 Bt a 34,27% 
Fe e inferida de 21 Bt a 29,48% Fe.

Na área do projeto também ocorrem outras mine-
ralizações e ocorrências minerais de metais básicos e 
ferrosos (wolfrâmio, níquel, cobre e manganês), além 
de carvão e substâncias para construção civil.

O levantamento geoquímico prospectivo ratificou 
a existência de áreas potenciais para mineralizações de 

ouro, cobre, níquel e indicações de novas áreas. Os resul-
tados analíticos dos sedimentos de corrente mostraram 
valores anômalos para a associação Co-Cu-Ni-Fe e Au, 
relacionados principalmente às rochas das sequências 
Greenstone belts dos grupos Serra do Inajá, Andorinhas 
e Tucumã-Gradaús. A análise de dados de concentrados 
de bateia corroboram com a favorabilidade para depó-
sitos de Au nessas unidades, com presença expressiva 
de partículas desse metal, associados também com ano-
malias de Mo (2a ordem). Ademais, destaca-se ainda, a 
identificação de uma associação de minerais kimberlíticos 
não registrados até o momento na região.
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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.
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