PROGRAMA GEOLOGIA, MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO MINERAL
LEVANTAMENTOS GEOLÓGICOS
E INTEGRAÇÃO GEOLÓGICA REGIONAL

ATLAS
AEROGEOFÍSICO
Estado do Amapá

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
Ministro de Estado
Adolfo Sachsida
Secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral
Pedro Paulo Dias Mesquita
SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL – CPRM
DIRETORIA EXECUTIVA
Diretor Presidente
Esteves Pedro Colnago
Diretor de Geologia e Recursos Minerais
Márcio José Remédio
Diretora de Hidrologia e Gestão Territorial
Alice Silva de Castilho
Diretor de Infraestrutura Geocientífica
Paulo Afonso Romano
Diretor de Administração e Finanças
Cassiano de Souza Alves
COORDENAÇÃO TÉCNICA
Chefe do Departamento de Geologia
Valter Rodrigues Santos Sobrinho
Chefe da Divisão de Geologia Básica
Patrick Araújo dos Santos
Chefe da Divisão de Sensoriamento Remoto e Geofísica
Luiz Gustavo Rodrigues Pinto
Chefe do Departamento de Recursos Minerais
Marcelo Esteves Almeida
Chefe do Departamento de Informações Institucionais
Edgar Shinzato
Chefe da Divisão de Geoprocessamento
Hiran Silva Dias
Chefe da Divisão de Cartografia
Fábio Silva da Costa
Chefe da Divisão de Documentação Técnica
Roberta Pereira da Silva de Paula
Chefe do Departamento de Relações Institucionais e Divulgação
Patrícia Duringer Jacques
Chefe do Núcleo de Comunicação
Heber Vieira de Oliveira
Chefe da Divisão de Editoração Geral
Lucas Victor de Alcântara Estevão
Chefe da Divisão de Marketing e Divulgação
David Teles Ferreira
SUPERINTENDÊNCIA DE BELÉM
Superintendente
Jânio Souza Nascimento
Gerente de Geologia e Recursos Minerais
César Lisboa Chaves

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE GEOLOGIA, MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO MINERAL
SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL – CPRM
DIRETORIA DE GEOLOGIA E RECURSOS MINERAIS

I PROGRAMA GEOLOGIA, MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO MINERAL I

LEVANTAMENTOS GEOLÓGICOS
E INTEGRAÇÃO GEOLÓGICA REGIONAL

ATLAS AEROGEOFÍSICO
DO ESTADO DO AMAPÁ
ORGANIZADOR
Raphael Teixeira Correa

BELÉM
2022

REALIZAÇÃO
Superintendência de Belém
COORDENADOR DO PROJETO
ATLAS AEROGEOFÍSICO DOS ESTADOS
Luiz Gustavo Rodrigues Pinto
ELABORAÇÃO DOS TEXTOS, MAPAS E FIGURAS
Raphael Teixeira Correa
Lúcia Travassos da Rosa Costa
Desaix Paulo Balieiro Silva
Jaime dos Passos de Oliveira Barbosa
Sheila Gatinho Teixeira
Fernanda Giselle Cruz do Nascimento
APOIO TÉCNICO
PROJETO GRÁFICO/EDITORAÇÃO
Capa (DIEDIG)
Agmar Alves Lopes
Miolo (DIEDIG)
Agmar Alves Lopes
Diagramação (SUREG/GO)
Kátia Siqueira Batista
NORMALIZAÇÃO BIBLIOGRÁFICA
Nelma Fabrícia da P. Ribeiro Botelho

Serviço Geológico do Brasil – CPRM
www.cprm.gov.br
seus@cprm.gov.br
Dados Internacionais de Catalogação-na-Publicação (CIP)

A881

Atlas aerogeofísico do estado do Amapá / organizador
Raphael Teixeira Correa. - Belém : CPRM, 2022.
1 recurso eletrônico : PDF (71 p.).
Programa Geologia, Mineração e Transformação Mineral
Levantamentos Geológicos e Integração Geológica Regional.
ISBN 978-65-5664-256-7
1. Aerogeofísica - Atlas - Brasil - Amapá. 2. Geofísica. I.
Correa, Raphael Teixeira (org.).
CDD 558.9816

Ficha catalográfica elaborada pela bibliotecária Nelma Fabrícia da P. Ribeiro Botelho (CRB-2 1092)

Direitos desta edição: Serviço Geológico do Brasil (SGB-CPRM)
Permitida a reprodução desta publicação desde que mencionada a fonte.

APRESENTAÇÃO

O

conhecimento geológico do território brasileiro constitui um instrumento indispensável para o planejamento
e a execução das políticas públicas voltadas para o desenvolvimento sustentável dos recursos minerais, 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 (SGB-CPRM) tem a grata satisfação de disponibilizar a comunidade técnico-científica, aos empresários do setor mineral e à sociedade em geral os resultados
alcançados pelo Projeto Atlas Aerogeofísicos dos Estados, vinculado ao Programa Geologia, Mineração e
Transformação Mineral.
A grande importância dos levantamentos aerogeofísicos está na sua capacidade para desvendar a terceira
dimensão dos dados geológicos. Dessa forma, feições geológicas como corpos, estruturas e depósitos minerais
podem ser inferidas em profundidade por meio de interpretações e modelagens. Portanto, em um país continental como o Brasil, a execução de levantamentos aerogeofísicos com capacidade para abranger grandes áreas e
regiões de difícil acesso é uma estratégia rápida e eficiente de investigar o seu subsolo.
Ao longo das duas últimas décadas importantes investimentos foram feitos pelo governo federal, através
do Serviço Geológico do Brasil (SGB-CPRM), na aquisição de dados aerogeofísicos (magnetometria e gamaespectrometria), tendo sido recoberta uma área de cerca de 3.726.364 km², que corresponde a 43,76%
do território brasileiro e aproximadamente 92% do embasamento cristalino do Brasil. Este grande esforço
foi realizado com a expectativa de contribuir para o aprimoramento do conhecimento geológico do país e a
descoberta de jazidas minerais.
Para incrementar a divulgação do conhecimento e a disponibilização dos dados, o Projeto Atlas Aerogeofísicos dos Estados, que integra dados aerogeofísicos de acordo com os limites das unidades federativas do
Brasil. Esta compartimentação objetiva facilitar a gestão e emprego dos dados de acordo com as preferências e
prioridades de cada gestor estadual, e segundo as características geológicas e potencialidades minerais locais.
Parte integrante desse grande projeto, o Atlas Aerogeofísico do Amapá reúne uma ampla base de dados
provenientes de cinco projetos aerogeofísicos pertencentes à base de dados do Serviço Geológico do Brasil
(SGB-CPRM), os quais foram reunidos em uma única malha conforme os limites do estado. Descritos de maneira
didática e acessível, e apresentados em forma de mapas temáticos, esses dados representam um pouco da grande
contribuição da geofísica no estudo dos recursos minerais e na compreensão da geologia do estado do Amapá.
Com mais este lançamento, o Serviço Geológico do Brasil (SGB-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, fundamental para o desenvolvimento regional
e importante subsídio à formulação de políticas públicas e de apoio à tomada de decisão de investimentos.
Este produto está disponível para download no bando de dados corporativo do Serviço Geológico do Brasil
(SGB-CPRM), o GeoSGB (http://geosgb.cprm.gov.br) e no Repositório Institucional de Geociências – RIGEO
(http://rigeo.cprm.gov.br).

Esteves Pedro Colnago
Diretor-Presidente
Márcio José Remédio
Diretor de Geologia e Recursos Minerais
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INTRODUÇÃO
A GEOFÍSICA E SUA IMPORTÂNCIA PARA O
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
A Geofísica é o ramo das geociências cujo foco é estudar
as rochas por meio de suas variações nas propriedades
físicas. É uma ciência complementar a geologia, que por
sua vez, aborda a evolução geológica das rochas majoritariamente em termos de propriedades químicas. Desta forma,
uma área particular de interesse pode parecer homogênea
para os geólogos (propriedades químicas aproximadamente
constantes), e completamente heterogênea do ponto de
vista geofísico, e vice-versa (DENTITH; MUDGE, 2014).
A Geofísica possui um amplo espectro de aplicações em
que podem ser citados: estudos acerca do manto e núcleo terrestre, pesquisa extrativa de óleo/gás, commodities minerais,
mapeamento geológico, além de estudos rasos para identificação de água subterrânea e regiões sob risco geológico.
Há uma tendência secular de alta demanda por minerais
“high tech”, que são essenciais para alguns setores como:
i) energia limpa, onde se destacam as turbinas eólicas
(Elementos Terras Raras), reatores nucleares (urânio, tório,
zircônio) ii) carros elétricos (lítio, níquel, cobalto, manganês
e grafita), iii) dessalinização de água (elementos do grupo
platinoides, cromo e titânio), e outros exemplos citados em
(SKIRROW et al., 2013). Deste modo, a Geofísica possui um
papel estratégico e de destaque para atender esta demanda.
Os levantamentos geofísicos são divididos de acordo com
a plataforma de aquisição: terrestre, aquático e aéreo. O último
se destaca por ter efetividade de custos elevada, uma vez que
centenas de quilômetros podem ser sobrevoados independentes das condições de acesso ou vegetação. Uma vez feito
este reconhecimento inicial, etapas terrestres (ou aquáticas)
são utilizadas para a checagem de alvos específicos.
Desta forma, este documento mostra uma visão dos
aerolevantamentos realizados no Brasil e o papel do Serviço
Geológico do Brasil nesses aerolevantamentos. No âmbito
do estado do Amapá, são ilustrados os principais temas de
aeromagnetometria e aerogamaespectrometria. E por fim,
ilustram-se estudos de caso em regiões com alto potencial
de depósitos minerais, de modo que as discussões possam
ser utilizadas por agentes públicos e privados para tomada
de decisão de novos investimentos no estado.

HISTÓRICO DE AEROLEVANTAMENTOS
NO BRASIL
Os aerolevantamentos geofísicos no Brasil começaram
na década de 1950. Instituições como Petróleo Brasileiro
S.A (PETROBRAS), Conselho Nacional do Petróleo (CNP),
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Departamento Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e
Departamento Nacional de Mineração (DNPM) patrocinaram as pesquisas, cujo principal método geofísico
adquirido era a magnetometria.
A partir de 1971, a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) em parceria com o DNPM, foi designada para executar projetos sistemáticos (magnetometria e
gamaespectrometria), de modo a atender o planejamento
estratégico do Ministério de Minas e Energia, que almejava
recobrir os terrenos pré-cambrianos do Brasil. Assim, executou-se 48 projetos (área de cobertura de 2.413.323 km²)
durante 30 anos (Figura 1). Os levantamentos possuíam
características mais regionais com linha de voo entre 1.0002.000 m e altura de voo em torno de 150 m.
A partir de 2004, deu-se início a uma fase de aquisição sistemática com aerolevantamentos projetados com
quatro características principais: i) métodos de aquisição:
magnetometria e gamaespectrometria; ii) direção de
linha de voo N-S; iii) espaçamento entre linhas de voo de
500 m e iv) altura de voo de 100 m. Adicionalmente, o
método eletromagnético foi adquirido nas regiões de Nova
Rendenção/BA e Rio das Velhas/MG, e o método gravimétrico na região de Carajás/PA. Essa fase durou cerca
de 10 anos, onde foi possível recobrir 3.726.364 km²
(completando 92 % dos terrenos pré-cambrianos)
(Figura 2). As regiões de bacia sedimentar foram sobrevoadas majoritariamente pela PETROBRAS e Agência
Nacional do Petróleo. Estes são dados datados da década
de 1950, e possuem espaçamento entre linhas de voo
maior que 1.000 m. Embora alguns projetos possuam
espaçamento de 10.000 m, em torno de 75% do banco
de dados possui espaçamento igual ou inferior a 3.000 m.
A direção das linhas de voo é variada e a altura de voo
abaixo de 1.000 m em sua maioria. Os projetos possuem
usualmente magnetometria, e uma minoria contem gravimetria ou gamaespectrometria.

INVESTIMENTOS DO SERVIÇO GEOLÓGICO
DO BRASIL – CPRM (2004-2014)
Entre 2004 a 2014, o Serviço Geológico do Brasil
investiu cerca de US$ 188 milhões. A Tabela 1 apresenta
o histórico dos investimentos em aerogeofísica a partir de
2004. Até maio de 2017, os dados aerogeofísicos adquiridos pela CPRM eram vendidos para empresas privadas e
cedidos às universidades e instituições de pesquisa.
O custo médio de aquisição era entre R$ 40 e 50 o
quilômetro de linha de voo. De forma simbólica, os dados
eram vendidos pelos valores de R$ 2,00, 1,00 e 0,50 reais

Atlas Aerogeofísico • Estado do Amapá

Figura 1 - Levantamentos aerogeofísicos (magnetometria e gamaespectrometria) adquiridos entre 1971 e 2001.

Figura 2 - Levantamentos aerogeofísicos adquiridos entre 2004 e 2014.
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no primeiro, segundo e a partir do terceiro ano de divulgação, respectivamente. Os recursos eram repassados
diretamente ao Tesouro Nacional. No entanto, este baixo
custo de venda dos dados ainda era inviável para pequenos
e médios empreendedores.

Assim, os dados adquiridos exclusivamente pelo Serviço
Geológico do Brasil – CPRM foram liberados a partir de 2017.
O volume de download dos dados aerogeofísicos, por tipo de
acesso, está apresentado na Figura 3. O volume total de dados
acessados ultrapassou a marca de 9 TB até o final de 2020.

Tabela 1 - Valores investidos em aerolevantamento pela CPRM entre os anos de 2004 e 2014.
Valores em reais e dólares (referente à cotação média do ano do aerolevantamento).
Ano

2014

Total

10,226 38,931 22,260 15,343 51,405 40,649 57,359 39,007 21,418 62,985 15,052

374,635

2004

Investimento R$
(em milhões)
Investimento U$
(em milhões)

2005

2006

3,494 15,989 10,219

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

7,876 28,015 20,350 32,584 23,287 10,958 29,191

5,971

187,934

Figura 3 - Volume de dados de projetos aerogeofísicos acessados de forma gratuita entre 2017 e 2020 (em Gigabytes).
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CARACTERIZAÇÃO, GEOLOGIA E RECURSOS MINERAIS DO AMAPÁ
CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO DO AMAPÁ
O estado do Amapá está localizado na Região Norte
do Brasil (Figura 4), tem uma área de 142.470,76 km²,
possui 16 municípios e uma população total estimada
para o ano de 2020 em 861.773 pessoas (IBGE, 2020).
Grande parte do estado (61,6%) encerra áreas de proteção
ambiental federais tais como: parques nacionais (Parna
do Tumucumaque), estações ecológicas (Eco do Jari e
Macará-Jipioca), florestas nacionais (Flona do Amapá),
reservas extrativistas (Resex do Rio Cajari), reservas biológicas (Rebio do Lago Piratuba), reservas particulares e
de desenvolvimento sustentável, além de terras indígenas.
Isto faz com que, em termos percentuais, o estado seja o

que tem a maior parte de seu território recoberto por áreas
restritivas. O estado tem como limites a Guiana Francesa
ao norte, o Oceano Atlântico a leste, o Pará a sul e oeste
e o Suriname a noroeste. As maiores cidades do estado,
além da capital Macapá, são Santana e Laranjal do Jari
(Figura 5). A rede hidrográfica é formada por rios que
desempenham importante papel econômico na região,
desde a atividade pesqueira até o transporte hidroviário.
Alguns se destacam como o Amazonas (foz), Oiapoque
(fronteira natural entre o Brasil e a Guiana Francesa),
Jari (fronteira natural entre o Amapá e o Pará), Araguari
(deságua no oceano e tem 36 cachoeiras), e rios Gurijuba
e Cassiporé (conhecidos pela grande quantidade de peixes),
dentre outros (AZAMBUJA et al., 2016).

Figura 4 - Localização geográfica do estado do Amapá. Do GLOBE DEM do projeto
Global Land One-kilometer Base Elevation (GLOBE) (HASTINGS et al., 1999).

9

SGB-CPRM • Levantamentos Geológicos e Integração Geológica Regional

Figura 5 - Principais cidades, limites de terras indígenas e unidades de conservação federal,
com imagem da topografia do Estado do Amapá (SRTM).

O Amapá está inserido em clima tropical quente e
úmido, com forte influência da Zona de Convergência
Intertropical (ZCIT) (SANTOS, 2006). A climatologia da
precipitação no Amapá, baseada na média de 30 anos
(1978-2007), demonstra que as regiões mais chuvosas
localizam-se na porção norte e litoral (Oiapoque e Calçoene), com volume de chuva anual em torno de 2.900 mm,
sendo que a região de Macapá apresenta volume anual de
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aproximadamente 2.600 mm. Em termos sazonais, o período mais seco (chuva trimestral abaixo de 200 mm) ocorre
na primavera (setembro a novembro) e o mais chuvoso
(chuva trimestral acima de 1.000 mm) ocorre no outono
(março a maio) (SOUZA; CUNHA, 2010). As temperaturas
médias anuais são as seguintes: média geral de 26° C (leste
do estado) e 25° C (restante da área), média das máximas
de 30,4° C, média das mínimas de 23,1° C (NIMER, 1989).

Atlas Aerogeofísico • Estado do Amapá

Segundo Lima, Bezerra e Araújo (1991), o estado do
Amapá é dividido em cinco unidades morfoestruturais,
representadas pela Planície Costeira do Amapá, Planalto
rebaixado da Amazônia, Planalto da Bacia do Amazonas,
Planalto Dissecado Jari-Araguari e Planalto Dissecado do
Norte do Amapá (Figuras 6 e 7). A Planície Costeira corresponde à faixa de ocorrência de sedimentos quaternários,
com planícies flúviolacustre e flúviomarinha; a extensa faixa
de platôs que identifica o Planalto Rebaixado da Amazônia

constitui-se pelos sedimentos continentais dos Grupos Barreiras e Alter do Chão com as formas de relevo: planaltos,
colinas dissecadas e morros baixos, platôs dissecados,
baixos platôs, tabuleiros e tabuleiros dissecados. O Planalto
da Bacia do Amazonas é esculpido em rochas paleozoicas
e apresentam como formas de relevo: planaltos, colinas
baixas e morros baixos, colinas amplas e suaves, chapadas e
platôs e planícies fluviais. O interior do estado eleva-se pelas
zonas serranas das serras do Tumucumaque, integrantes

Figura 6 - Padrões de relevo do estado do Amapá de CPRM (2013).
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Figura 7 - Unidades morfoestruturais do estado do Amapá. Adaptado de Lima, Bezerra e Araújo (1991).
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do Planalto Dissecado Jari-Araguari, desenvolvidos sobre
litologias arqueanas e paleoproterozoicas. Nesta unidade
as formas de relevo são superfícies aplainadas retocadas e
degradadas, morros e serras baixas, colinas dissecadas e
morros baixos, planícies fluviais, colinas amplas e suaves,
chapadas e platôs e domínio montanhoso, que alcançam
as maiores elevações. A parte situada ao norte, que corresponde ao Planalto Dissecado do Norte do Amapá esculpido
nas litologias paleproterozoicas em partes recobertas por
coberturas sedimentares fanerozoicas, e nesta unidade
morfoestrutural ocorrem as seguintes formas de relevo,
colinas dissecadas e morros baixos, colinas amplas e suaves, morros e serras baixas, inselbergs, colinas amplas,
superfícies aplainadas conservadas e suaves e rebordos
erosivos (LIMA; BEZERRA; ARAÚJO, 1991).

CONTEXTO GEOLÓGICO DO ESTADO DO AMAPÁ
O estado do Amapá se destaca no cenário nacional da
mineração por possuir importantes depósitos minerais de
ouro, ferro e cromo, alguns em fase de produção, além do
manganês de Serra do Navio, que representou a primeira
mina do estado, com atividades finalizadas há vários anos.
O Amapá apresenta ambiente geológico favorável e potencial metalogenético para a descoberta de novos depósitos
minerais, especialmente metálicos.
Esta unidade federativa insere-se no segmento norte
do Cráton Amazônico, no sudeste do Escudo das Guianas,
que tem como principais episódios de formação de crosta
manifestações orogenéticas arqueanas e paleoproterozoicas.
Dois domínios tectônicos pré-cambrianos definem o
arcabouço tectônico principal do Amapá e evidenciam uma
história geológica que vai da era Paleoarqueana ao período
Estateriano, no Paleoproterozoico. Estes foram designados
Bloco Amapá (ROSA-COSTA; LAFON; DELOR, 2006) e
Domínio Lourenço (ROSA-COSTA; CHAVES; KLEIN, 2014),
que guardam diferenças marcantes em termos de idades,
constituição litológica e padrões geofísicos. Coberturas
meso-cenozoicas ocorrem na margem oriental do estado,
que compreendem unidades sedimentares e coberturas
inconsolidadas (Figura 8).
No mapa de associações tectônicas da área da RENCA Reserva Nacional do Cobre a Associados, que engloba a
porção sudoeste do Amapá, Rosa-Costa e Quadros (2018)
utilizam o termo Associações Tectônicas para agrupar unidades litoestratigráficas que representam ambientes tectônicos
semelhantes, formadas em um determinado intervalo de
tempo, marcando estágios evolutivos específicos, assim
definindo diferentes significados geodinâmicos para cada
associação. Esta abordagem será empregada também
neste trabalho, de forma bastante resumida, incorporando
algumas proposições daqueles autores, e harmonizando
para o restante da área do estado do Amapá.

O Bloco Amapá, que ocupa a porção centro-meridional
do estado, tem seu embasamento definido por um conjunto
de unidades formadas do Paleo ao Neoarqueano, com
idades entre 3,34 e 2,60 Ga, que incluem terrenos de alto
grau metamórfico, granitoides e corpo máfico-ultramáfico.
Este embasamento arqueano foi retrabalhado durante o
evento orogenético riaciano, correlacionado à Orogênese
Transamazônica, quando foi deformado, metamorfisado
e seccionado por diversos corpos magmáticos (ROSACOSTA; LAFON; DELOR, 2006; ROSA-COSTA et al., 2008;
ROSA-COSTA; CHAVES; KLEIN, 2014; MILHOMEM NETO;
LAFON, 2019; GORAYEB et al., 2021).
As associações tetônicas que definem o embasamento
do Bloco Amapá são sinteticamente descritas abaixo, e
ilustradas na Figura 8.
- Magmatismo Máfico-Ultramáfico Paleoarqueano:
É representado pelo Complexo Básico-Ultrabásico Bacuri,
datado em 3,34 Ga, entendido como uma das mais antigas
intrusões acamadadas preservadas do mundo, de grande
importância metalogenética por hospedar depósitos de
cromo, além de possuir potencial para outras substâncias
(SPIER; FERREIRA FILHO, 1999; SPIER; FERREIRA
FILHO; DACZO, 2021);
- Associação Gnáissica-Migmatítica Mesoarqueana:
Inclui as unidades Gnaisse Porfírio e Complexo Tumucumaque, que representam parte do embasamento da porção
setentrional do Bloco Amapá. O Gnaisse Porfírio inclui
ortognaisses de 3,19 Ga, e o Complexo Tumucumaque
compreende ortognaisses cálcio-alcalinos migmatizados,
com idades em 2,85 Ga (RICCI et al. 2001; AVELAR et al.,
2003; ROSA-COSTA; CHAVES; KLEIN, 2014; MILHOMEN
NETO; LAFON, 2019). O Granulito Tajauí, que constitui um
inlyer arqueano em meio às rochas paleorpoterozoicas do
Domínio Lourenço, também foi incluído nesta associação,
sendo caracterizado por gnaisses granulíticos, com idade
mínima de 2,87 Ga (ROSA-COSTA; CHAVES; KLEIN, 2014).
- Associação Gnáissica-Migmatítica Neoarqueana:
É definida pelo Complexo Guianense, constituído por um
conjunto de ortognaisses e migmatitos, além de granitoides
deformados, com idades entre 2,65 e 2,60 (RICCI et al.
2001; ROSA-COSTA et al., 2003; ROSA-COSTA; LAFON;
DELOR, 2006; ROSA-COSTA; CHAVES; KLEIN, 2014), e
encerra relíquias de crosta mais antiga (3,32 Ga, KLEIN;
ROSA-COSTA; LAFON, 2003).
- Associação Granulítica Neoarqueana: É composta
pelos complexos dominantemente ortoderivados Jari-Guaribas, datado em 2,80-2,79 Ga, que inclui gnaisses
granulíticos, em geral migmatizados, e Baixo Mapari,
definido por gnaisses graníticos da transição anfibolitogranulito, além do Complexo Iratapuru, caracterizado
por granulitos paraderivados, estes dois últimos complexos com idade neoarqueana estimada (RICCI et al.
2001; ROSA-COSTA et al. 2003; ROSA-COSTA; LAFON;
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Figura 8 - Mapa de Associações Tectônicas do estado do Amapá de Barbosa e Silva (no prelo).

14

Atlas Aerogeofísico • Estado do Amapá

DELOR, 2006). Também é parte deste conjunto a Suíte
Intrusiva Noucouru, que agrupa granitoides de alta temperatura, por vezes com ortopiroxênio, datados entre
2,66 Ga e 2,61 Ga (RICCI et al. 2001; ROSA-COSTA;
LAFON; DELOR, 2006)
- Associação Granitoide Neoarqueana: Engloba os
granitos Anauerapucu (2,79 Ga), Mungubas (2,66 Ga)
e Riozinho (2,63 Ga), propostos por Barbosa e Chaves
(2015) para designar plútons individualizados a partir dos
complexos gnáissicos do Bloco Amapá, e pelo Metagranitoide Pedra do Meio (2,60 Ga), definido por um corpo
localizado a nordeste do Bloco Amapá (ROSA-COSTA;
CHAVES; KLEIN, 2014).
O Domínio Lourenço, por sua vez, é caracterizado por
granitoides e faixas metavulcanossedimentares riacianos,
que definem o embasamento deste segmento crustal, cuja
evolução está relacionada a ambientes de arcos magmáticos, estabelecidos em margem continental ou em contexto
intraoceânico (ROSA-COSTA; CHAVES; KLEIN, 2014).
As associações que caracterizam este domínio (Figura 8)
são sumarizadas abaixo.
- Bacias Relacionadas a Arcos Magmáticos: Representa
uma associação de grande importância metalogenética,
constituída por sequências metavulcanossedimentares,
sendo a mais expressiva a faixa que se estende ao longo
do limite entre o Bloco Amapá e o Domínio Lourenço,
definida pelo Grupo Vila Nova, hospedeira de importantes jazimentos de Fe, Au e Mn. Também são incluídas
nesta associação outras faixas menores associadas aos
granitoides cálcio-alcalinos do Domínio Lourenço (Grupo
Tartarugalzinho, Anfibolito Rio Mururé), ou encaixadas
em unidades de embasamento do Bloco Amapá (Unidade Serra Samaúma), todas com conhecida vocação
para Au. Poucas referências geocronológicas existem
nestas unidades, que aparentemente representam bacias
evoluídas entre 2,26 e 2,10 Ga (FARACO; THÉVENIAUT,
2011, ROSA-COSTA; CHAVES; KLEIN 2014; BARBOSA;
CHAVES, 2015; BORGHETTI, 2018)
- Suítes e Corpos Plutônicos Pré-Colisionais: Engloba
as diversas unidades de (meta)granitoides cálcio-alcalinos,
gnaissificados ou não, datados entre 2,26 e 2,10 Ga (ex:
Suíte Intrusiva Flexal, Diorito Rio Santo Antônio, Diorito
Rio Mutura, Tonalito Papa Vento, Complexo Rio Araguari,
e outros), que, juntamente com sequências metavulcanossedimentares, caracterizam a fase acrescionária da
evolução orogenética riaciana (FARACO; THÉVENIAUT,
2011; ROSA-COSTA; CHAVES; KLEIN, 2014; BARRETO;
LAFON; ROSA-COSTA, 2009; SOUSA; COSTA NETO,
2015; ROSA-COSTA et al., 2018 e suas referências).
Na porção sudeste do Domínio Lourenço foi individualizada a Associação Granulítica Riaciana, representada pelas
rochas de alto grau metamórfico que definem o Complexo
Tartarugal Grande, cujo entendimento geodinâmico ainda

é controverso (Rosa-Costa, Chaves, Klein 2014). Este
complexo é constituído sobretudo por gnaisses granulíticos
félsicos, granulitos máficos e granitoides com ortopiroxênio,
com idades entre 2,10 a 2,07 Ga, e incorpora fragmentos
neoarqueanos, datados entre 2,67 Ga e 2,60 Ga (LAFON et
al., 2000; AVELAR et al., 2003; ROSA-COSTA, CHAVES,
KLEIN, 2014; GORAYEB et al., 2021).
Diversos plútons de granitoides, que marcam a fases
colisional e tardi-orogenética da orogênese riaciana, seccionam indistintamente as unidades de embasamento do
Bloco Amapá e do Domínio Lourenço, e são agrupados na
associação tectônica Suítes e Corpos Plutônicos Colisionais
a Tardi-Orogenéticos. Os corpos da fase colisional são em
geral alongados segundo o trend regional NW-SE, e os
tardi-orogênicos apresentam em geral forma mais circunscrita. As idades variam entre 2,09 e 1,99 Ga (ex. Granito
Vila Bom Jesus/2,08 Ga, Granito Carrapatinho/2,03 Ga,
Granito Amapari/1,99 Ga, e outros) e, portanto, englobam
manifestações já do Orosiriano (BORGES; LAFON; VILLAS,
2002; SILVA, 2013; ROSA-COSTA; CHAVES; KLEIN, 2014;
BARBOSA; CHAVES, 2015).
Manifestações plutônicas pós-orogênicas e intracontinentais, individualizadas no mapa da figura 8, atribuídas ao
Orosiriano e Estateriano, por datação absoluta ou inferências
estratigráficas, definem as associações Corpo Plutônico
Granítico-Charnockítico (Charnockito Acapuzal/2,0 Ga,
SOUSA; COSTA NETO, 2015) e Corpos Plutônicos Graníticos, Máficos e Alcalinos (Granito Waiãpi/1,75 Ga,
VASQUEZ; LAFON, 2001; Alcalinas Camaipi e outros).
O Fanerozoico é representado pelas unidades paleozoicas e meso-cenozoicas da Bacia do Amazonas, na porção
sul do Amapá, que é bordejado por uma extensa faixa
sedimentar cenozoica na sua porção oriental costeira, que
inclui coberturas cenozoicas detrito-lateríticas e depósitos
aluvionares, coluvionares e costeiros.

RECURSOS MINERAIS DO ESTADO DO AMAPÁ
O estado do Amapá detém bens minerais de grande
relevância econômica, e dentre as principais commodities
estão ouro, ferro, manganês, cromo (cromita) e o caulim
(Figura 8). São relatadas ainda ocorrências de estanho
(cassiterita), nióbio (columbita), tântalo (tantalita), gemas
(diamante), e recursos minerais energéticos (tório, turfa e
hidrocarbonetos). Diversas frentes de extração de materiais
de emprego na construção civil (areia, argila, cascalho, brita)
são conhecidas, especialmente na porção sudeste do estado
As principais mineralizações de ouro compreendem
os depósitos de Tucano, Urucum e Duck Head, na porção
central do estado, e os depósitos de Salamangone, Yoshidome e Morro da mina, no centro norte, região da Vila
Lourenço. No deposito de Tucano a prata ocorre como
subproduto de ouro.
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Os depósitos de ouro da porção central (Tucano,
Urucum e Duck Head), estão hospedados em rochas do
Grupo Vila Nova (xistos, formações ferríferas e em menor
frequência escarnitos), sendo controlados por zonas de
cisalhamento transcorrentes, orientadas segundo a direção
NW-SE (BARBOSA; CHAVES, 2015). Neste contexto foram
reconhecidos jazimentos primários, caracterizados por
zonas ricas em sulfetos, principalmente pirrotita e subordinadamente pirita (FeS2), calcopirita (CuFeS2), pentlandita
((Fe,Ni)9S8), arsenopirita (FeAsS), galena (PbS) e esfalerita
(ZnS), e também relacionados a enriquecimento supergênico (MELO et al., 2003). As características estruturais
de controle das mineralizações primárias, associadas às
características físico-químicas dos fluidos mineralizantes
identificados, classificam estes depósitos como orogênico
(MELO et al., 2003), com idade de formação do minério estimada em torno de 2,11 Ga (GALARZA; LAFON;
MACAMBIRA, 2006).
O depósito aurífero de Salamangone ocorre associado
a granitoides cálcio-alcalinos que caracterizam o Tonalito
Lourenço (2,16 Ga), com evolução vinculada à ambiente
de arco magmático (ROSA-COSTA et al., 2018). De acordo
com Ferran (1988), o ouro ocorre associado a arsenopirita,
ou na forma livre em veios de quartzo, com direção N45°W,
concordantes com a estruturação regional encaixados em
tonalitos. A alteração hidrotermal produziu silicificação,
sulfetação, saussuritização e cloritização da rocha encaixante do minério. O sistema filoneano é epigenético em
relação ao tonalito hospedeiro, e a datação por Pb-Pb em
arsenopitita sugere que a mineralização ocorreu em torno
de 2,0 Ga (NOGUEIRA, 2002).
As mineralizações de manganês da Serra do Navio estão
associadas ao Grupo Vila Nova, hospedado na Formação
Serra do Navio, constituído essencialmente por xistos aluminosos (grafita xisto, quartzo xisto e biotita xisto) e lentes
de protominério manganesífero, além de quartzitos (RODRIGUES; KOSUKI; COELHO FILHO, 1986). Segundo Monteiro
(2003), nos quarenta anos de operação das minas de
manganês pela ICOMI, foram extraídos cerca de 66,702 Mt
de minério em dezenove minas a céu aberto.
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Localizado no município de Mazagão, o depósito de
cromita está hospedado no Complexo Básico-Ultrabásico
Bacuri (PIMENTEL; FERREIRA FILHO; SPIER, 2002),
intrusivo nas rochas de embasamento do Complexo Tumucumaque (BARBOSA; CHAVES, 2015). Esta unidade compreende corpos estratiformes, com espessura média de doze
metros, compostos por um pacote de rochas ultramáficas
intercaladas em rochas máficas onde foram estabelecidas
treze minas de cromo, do qual, a camada principal de cromitito passou por processos de enriquecimento supergênico
alcançando expressivo teor de cromo (SPIER; FERREIRA
FILHO, 1999, 2021).
Os principais depósitos de ferro estão relacionados a
formações ferríferas (fácies óxido) e quartzitos ferríferos
do Grupo Vila Nova, Formação Santa Maria do Vila Nova
ou Formação Santa Maria, como citado por Scarpelli &
Horikava (2017). Por vezes ocorrem em corpos descontínuos encaixados em rochas do Complexo Tartarugal
Grande e do Metagranitoide Pedra do Meio (ROSA-COSTA;
CHAVES; KLEIN, 2014), sendo este minério associado
a quartzitos e itabiritos com magnetita da sequência
metavulcanossedimentar de Tartarugalzinho (KLEIN;
ROSA-COSTA; VASQUEZ, 2014).
Um dos principais depósitos de caulim do estado
é o do Morro do Felipe, localizado no extremo sul do
Amapá, município de Laranjal do Jair (Figura 8). São
depósitos que se desenvolveram em cobertura laterítica
matura sobre rochas sedimentares da Formação Alter de
Chão, Bacia do Amazonas (WILSON; SANTOS; SANTOS,
1998), que atinge até 35 m de espessura com delgadas
intercalações de arenito friável. Na sua parte inferior, o
caulim é pouco poroso, enquanto que na parte superior,
é poroso, porém litificado (KOTSCHOUBEY; DUARTE;
TRUCKENBRODT, 1999). Dados do Anuário Mineral
Brasileiro de 2010 (DNPM, 2010) indicam para este
depósito reserva medida de 581.026.216 t e indicada
de 274.541.220 t, sendo este de alta qualidade e que
possui características próximas do tipo fire-clay, destinado
ao mercado internacional para aplicação na indústria de
papel (ROSA-COSTA et al., 2017).
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MATERIAIS E MÉTODOS
DADOS AEROGEOFÍSICOS
O presente atlas foi elaborado com os dados aerogeofísicos de alta resolução do estado do Amapá, os quais
cobrem praticamente todo o embasamento pré-cambriano
(Figura 9). O estado engloba, total ou parcialmente, os
seguintes projetos: Reserva Nacional de Cobre e Associados – RENCA (1057), Rio Araguari (1065), Amapá (1069),
Complemento da RENCA (1078) e Tumucumaque (1081).

Os projetos foram adquiridos com sensores de magnetometriae gamaespectrometria, espaçamento entre linhas
de voo de 500 m, e altura de voo nominal de 100 m.
Os projetos 1057, 1078 e 1065 foram levantados na
direção de voo N45E, e os projetos 1069 e 1081, por sua
vez, foram adquiridos com linhas de voo de direção N-S.
Detalhes sobre as aeronaves e os sensores são descritos em
(CPRM, 2008). Nota-se a ausência de dados nas porções
de bacias sedimentares.

Figura 9 - Articulação das áreas dos projetos aerogeofísicos no estado do Amapá.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

anti ferromagnetismo, todavia estão além do escopo deste
documento. Descrições detalhadas sobre os processos
de magnetização podem ser encontradas em (DENTITH;
MUDGE, 2014; HINZE; VON FRESE; SAAD, 2013).

Magnetometria
A magnetometria é o método geofísico que estuda o
magnetismo das rochas através de medições do campo magnético. O magnetismo de um material pode ser intrínseco
(magnetização remanente) ou pode ser induzido por um campo
magnético externo (magnetização induzida). Os levantamentos
magnéticos medem a resultante do campo do núcleo da Terra e
o campo induzido nas rochas, onde é usualmente denominado
de campo magnético total (CMT). A unidade de medida é o
nanoTesla (nT) e a intensidade varia de 70.000 nT ao redor
dos polos, e a menos de 25.000 nT nas regiões equatoriais.
O campo magnético do núcleo da Terra magnetiza as
rochas suscetíveis da crosta. Ele se comporta como um
imã em forma de barra, onde o polo norte é localizado no
Ártico e o polo sul na Antártica. Estes polos não coincidem com os geográficos e ainda variam com o tempo. Há
diversos modelos para este campo, sendo o International
Geomagnetic Reference Field (IGRF) o mais utilizado. Um
ponto chave é entender que a anomalia magnética dos
corpos varia de acordo com a sua localização no globo,
uma vez que a magnetização induzida pelo campo magnético terrestre normalmente é predominante em relação a componente remanente (Figura 10). Observa-se
que nos polos (vetor de magnetização na vertical) ou
no equador (vetor de magnetização na horizontal) o
centro do corpo está localizado na máxima amplitude.
No entanto, em regiões de latitude intermediária, as anomalias são dipolares (ISLES; RANKIN, 2013).
A susceptibilidade magnética é a propriedade física das
rochas que as permitem serem magnetizadas pelo campo
da Terra. Esse processo é chamado de indução magnética.
As características magnéticas das rochas são controladas
por quatro variáveis principais: i) A composição da rocha
(concentração de Fe e estado de oxidação); ii) Presença de
minerais acessório de Fe; iii) Tipo de magnetização mostrada pelos minerais (induzida, remanente); iv) A intensidade
e orientação do campo magnético terrestre.
Os minerais podem ser classificados de acordo com
susceptibilidade magnética em diamagnéticos, paramagnéticos, ferromagnéticos. Os diamagnéticos possuem susceptibilidade baixa e negativa. Estes materiais são praticamente
imperceptíveis em dados magnetométricos. Entretanto a
halita é uma exceção, onde apresenta anomalia negativa
em bacias sedimentares. Os minerais paramagnéticos
apresentam susceptibilidade magnética baixa e positiva.
Minerais como piroxênio, anfibólio, e mica são exemplos.
Os minerais ferromagnéticos possuem altos valores de
susceptibilidade magnética, onde se incluem magnetita,
pirrotita, titatomagnetita, ilmenita. A definição mais ampla
de ferromagnetismo inclui as formas ferrimagnetismo e
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Gamaespectrometria
A gamaespectrometria ou radiometria é um método
passivo que consiste em medir a radioatividade natural na
forma de raios gama gerados no decaimento de isótopos.
Esta radioatividade é oriunda de minerais que contem isótopos radioativos de potássio (K), tório (Th) e urânio (U).
Historicamente, o principal uso do método era a detecção de
anomalias associadas a depósitos de urânio. Atualmente, o
método é amplamente utilizado para mapeamento geológico,
identificação de zonas de alteração, regolito e tipos de solo
para estudos ambientais. Dentre os métodos geofísicos, a
gamaespectrometria tem uma posição peculiar, tendo em vista
que o método identifica o elemento radioativo, de modo que
variações químicas são mapeadas ao invés das propriedades
físicas. Desta forma, o método se situa em uma fronteira
entre a geoquímica e a geofísica (DENTITH; MUDGE, 2014).
Os núcleos atômicos dos isótopos possuem um acréscimo de energia, e como são instáveis, se desintegram para
formar núcleos mais estáveis. Neste processo, partículas de
energia são emitidas, entre elas os raios gama O decaimento
radioativo é um fenômeno estatístico. Cada desintegração
atômica ocorre de forma independente, e o intervalo de desintegração não é constante. A frequência de decaimento é dada
por uma distribuição de Poisson,
,
onde
é a média de decaimento, é a probabilidade do
número do núcleo atômico, , decair em uma unidade de
tempo (INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, 2003).
Os gamaespectrômetros gravam os dados em canais
(256 ou 512) no intervalo de energia de 0 a 3 MeV.
O número total de contagens por segundo (cps) computada em cada um dos canais do equipamento é armazenado e depois filtrado, processado e convertido de
cps para concentração dos radioelementos (em % para
potássio, e ppm para tório e urânio). Os cálculos assumem
como premissa que a série de decaimento ocorre em condições de equilíbrio, todavia os produtos do decaimento
podem ser completamente ou parcialmente retirados do
sistema. Como o urânio e tório são estimados indiretamente a partir dos isótopos filhos de Bi214 e Tl208, estes
elementos são reportados como equivalentes de tório e
urânio (eTh e eU).
A resposta radiométrica depende da presença de
minerais que contenham os radioelementos K, Th e U.
O potássio ocorre principalmente em álcali-feldspatos,
micas e ilitas. Urânio e tório possuem alto raio atômico
e alta eletropositividade, de modo que são raramente
substitutos para outros elementos em minerais silicáticos,
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Figura 10 - Característica da anomalia magnetométrica de acordo com a posição da fonte no globo. Adaptado de Dentith & Mudge (2014).

19

SGB-CPRM • Levantamentos Geológicos e Integração Geológica Regional

o que os faz formarem minerais deles mesmos. Quartzo e
feldspato podem conter traços de U e Th, todavia tendem
a ocorrer em minerais acessórios como zircão, monazita e
rutilo (DENTITH; MUDGE, 2014). De acordo com Dickson
& Scott (1997), a crosta apresenta em média 2,5% de
K, 12 ppm de Th e 3,5 ppm de U. A Figura 11 mostra a
variação destes elementos de acordo com o tipo de rocha.

Processamento e integração de dados aerogeofísicos
Os dados foram processados no software Oasis
Montaj versão 9.8 da Seequent. O procedimento seguiu
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as seguintes etapas: i) Filtro quarta diferença (controle
de ruídos); ii) em dado magnetométrico, remoção do
IGRF; iii) Interpolação com ¼ espaçamento de linhas
de voo (método da mínima curvatura); iv) Micronivelamento (método da decorrugação); v) Junção dos projetos
(JOHNSON; CHEESEMAN; FERRIS, 1999).
Nos dados gamaespectrométricos foi necessário implementar um nivelamento estatístico para adequar as medidas
de tendências centrais e de dispersão (CORREA & PINTO,
2020). Nas próximas seções são apresentados os mapas
dos dados processados, e adicionalmente é feita uma
descrição matemática e qualitativa.

Atlas Aerogeofísico • Estado do Amapá

Figura 11- Concentração de radioelementos K, Th e U de acordo com o tipo de rocha. Adaptado de Dentith & Mudge (2014).
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MAPAS MAGNETOMÉTRICOS
ANOMALIA
MAGNETOMÉTRICA AM

A ANOMALIA MAGNETOMÉTRICA é o resultado da diferença entre o Campo
magnético Total (CMT) e o International Geomagnetic Reference Field (IGRF).
Desta forma, a anomalia magnetométrica corresponde às fontes magnéticas desde
a superfície da crosta até a profundidade da temperatura Curie (crosta ou no manto
superior). Este é um ponto de temperatura na qual os materiais magnéticos se
tornam paramagnéticos, de modo que a susceptibilidade magnética tende a zero
(RAVAT et al., 2007; CORREA; VIDOTTI; OKSUM, 2016). Esta desmagnetização
é resultado do aumento de temperatura na litosfera proporcional à profundidade.
Por exemplo, a temperatura Curie da magnetita é em torno de 580 graus Celsius.
AM = CMT – IGRF
O estado do Amapá está localizado em latitudes próximas ao equador e em
parte do hemisfério norte, de modo que as feições magnetométricas apresentam
padrões próximos aos apresentados nas Figura 10B e Figura 10C. Considerando
apenas a magnetização induzida, os corpos magnéticos estão centralizados nas
regiões de baixa AM na porção sul do estado. A medida que se vai para norte,
espera-se anomalias dipolares com o negativo para norte e o positivo para sul. Onde
este padrão é invertido significa que a componente remanente de magnetização
está presente. A anomalia magnetométrica apresenta todo o espectro de fontes,
de modo que os grandes e pequenos comprimentos de onda são associados a
fontes profundas e rasas, respectivamente.
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Figura 12 - Mapa anomalia magnetométrica para o estado do Amapá.
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1ª E 2ª DERIVADAS
VERTICAIS DA AM

A INTENSIDADE DO CAMPO MAGNÉTICO é inversamente proporcional ao cubo
da distância da fonte magnética. A derivada vertical realça os efeitos das fontes de
baixo comprimento de onda (alta frequência) gerado por anomalias mais próximas
a superfície (BLAKELY, 1995). Concomitantemente, as anomalias profundas são
atenuadas. A derivada pode ser calculada utilizando o laplaciano do campo magnético:

De modo que:

∇2 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 0

Utilizando o algoritmo Fast Fourier Transform (FFT), esta equação é passada
para o domínio da frequência. Assim, é possível computar as derivadas de enésima ordem da seguinte forma:

Onde F é o operador FFT, n é a ordem de diferenciação, r é o número de onda.
A seguir são mostradas derivadas de primeira ( n = 1) e segunda ( n = 2) ordem.
Observa-se o realce das feições de alta frequência que possuem maior correlação com a geologia de superfície.
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Figura 13 - Mapa da primeira derivada vertical da anomalia magnetométrica.
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Figura 14 - Mapa da segunda derivada vertical da anomalia magnetométrica.
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GRADIENTE TOTAL GT

O GRADIENTE TOTAL (GT) é uma generalização da função Sinal Analítico 2D,
o que o fez ser denominado de amplitude do sinal analítico 3D inicialmente. Foi
definido por Roest, Verhoef e Pilkington (1992) utilizando as transformadas de
Hilbert de suas derivadas horizontais. A equação tem a seguinte forma:

O GT possibilita estimar a profundidade de contatos verticais, e tende a
centralizar o corpo nas regiões de alta amplitude. Todavia, se o dado apresentar
resolução suficiente este pico pode ser utilizado para mapear as bordas. Assim é
uma alternativa à AM para regiões de baixa inclinação, e em regiões com magnetização remanente (LI, 2006; ISLES; RANKIN, 2013). Entretanto, a desvantagem
do filtro é a perda de resolução nas fontes profundas, de modo que ele tende a
superestimar as bordas dos corpos magnéticos.
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Figura 15 - Mapa do gradiente total para o estado do Amapá.
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INCLINAÇÃO DO
SINAL ANALÍTICO ISA

A INCLINAÇÃO DO SINAL ANALÍTICO é mais um desdobramento da função Sinal
Analítico (MILLER; SINGH, 1994; VERDUZCO et al., 2004). Deste modo, o ISA
é calculado pela seguinte equação:

Onde:

A principal vantagem do método é a equalização de fontes, isto é, fontes
rasas e profundas possuem aproximadamente as mesmas amplitudes. Tendo em
vista que as amplitudes da derivada vertical e do gradiente horizontal decaem de
forma similar, a razão entre os dois tende a permanecer constante.
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Figura 16 - Mapa da inclinação do sinal analítico para o estado do Amapá.
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GT COM 70% DE
TRANSPARÊNCIA
SOBRE O ISA

A COMPOSIÇÃO GT com 70% de transparência sobre o ISA tem como objetivo
ressaltar os pontos fortes dos dois filtros. Dentre os filtros citados neste manual,
o GT apresenta a maior correlação com a geologia de superfície, porém a perda
de resolução com a profundidade é relevante. Como o ISA equaliza as fontes
profundas às amplitudes das rasas, esse problema do GT é minimizado. Desta
forma, têm-se um produto que representa a distribuição de magnetização rasa, e
que também é possível identificar a estruturação profunda. A combinação deste
tema com as derivadas verticais permite ao usuário ter uma leitura qualitativa
das fontes rasas e profundas.
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Figura 17 - Mapa da inclinação do GT com 70% de transparência sobre o ISA para o estado do Amapá.
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MAPAS GAMAESPECTROMÉTRICOS
CONCENTRAÇÃO
DE POTÁSSIO - K

NO ESTADO DO AMAPÁ, a concentração média de potássio é igual a 0,29%.
Para se ter uma ideia de ordem de grandeza, Dickson & Scott (1997) descrevem
que o potássio médio da crosta é de 2,35% (8 vezes maior). Em termos de camadas na crosta, as crostas superior e inferior apresentam concentrações médias
de 2,80 e 0,61% (RUDNICK; GAO, 2004), respectivamente. O potássio é um
elemento de mobilidade elevada, especialmente em ambientes de intemperismo
como climas tropicais e subtropicais com forte regime de chuvas (ULBRICH et
al., 2009). Desta forma, a floresta amazônica contribui de forma relevante para
diminuição do potássio medido nos aerolevantamentos.
Freitas e Marmos (2017) descrevem as principais características do elemento
potássio. O potássio é um metal alcalino, de cor prateada, mole, bom condutor de
calor e eletricidade, que se oxida facilmente e, depois do Li, é o metal mais leve.
Em virtude de sua alta reatividade não é encontrado livre na natureza. Devido à
similaridade entre os raios atômicos, pode ser substituído por Rb, Cs, Ba, Pb e Tl.
É um dos constituintes maiores dos minerais formadores de rocha e o sexto mais
comum na natureza, depois do Ca. Durante a diferenciação magmática o mesmo
se concentra progressivamente em K-feldspatos, como o ortoclásio e microclina,
e outros silicatos, entre eles alunita, leucita e muscovita, o que faz com que fique
mais enriquecido nas rochas ácidas do que nas básicas (KOLJONEN, 1992). Pode
também estar presente em soluções hidrotermais associado a mineralizações
de cobre pórfiro e em pegmatitos (MINEROPAR, 2005). Minerais de minério:
evaporitos, como a silvinita (mistura de silvita e halita), nitro ou caliche, carnalita,
polialita, cainita, langbeinita, schoenita e singernita (DNPM, 2009). Principais
utilidades: o principal uso do K é como fertilizante na agricultura, na forma de
sulfatos e cloretos, em complementação ao uso de nitratos e fosfatos. A liga de
K-Na é usada como meio de transferência de calor. Como agente redutor é utilizado
em aplicações terapêuticas, na produção de sal sem Na. Impactos biológicos:
seus sais são essenciais para os processos vitais. É um macronutriente não tóxico,
ativando reações enzimáticas. É um elemento importante para o crescimento
das plantas e da dieta humana. Os íons de K+ assim como os de Na+ agem nas
membranas celulares na transmissão de impulsos eletroquímicos dos nervos e
fibras musculares. Por outro lado, os sais de K são extremamente tóxicos quando
injetados na corrente sanguínea. O composto KCN (cianeto de potássio) e o HCN
(ácido cianídrico) são letais, considerados hematóxicos. Mobilidade ambiental: em
condições oxidantes (pH<4 e 5-8) e redutoras são ligeiramente móveis (LICHT;
MELLO; SILVA, 2007). Tipos de depósitos: depósito sedimentar químico, derivado de exalações relacionadas a evaporitos (BIONDI, 2003). Principais jazidas:
Canadá, Rússia, Bielorússia, Alemanha e China. O Brasil, até 2009, ocupava a
décima colocação em termos de reservas e produção mundial de sais de potássio.
As principais reservas subterrâneas de sais de potássio no Brasil localizam-se nos
estados de Sergipe (mina Taquari/Vassouras e Santa Rosa do Lima) e Amazonas
(Fazendinha e Arari) (DNPM, 2009).
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Figura 18 - Mapa da concentração de potássio no estado do Amapá.
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CONCENTRAÇÃO
DE TÓRIO - eTh

NO ESTADO DO AMAPÁ, a concentração média de equivalente de tório é igual
a 16,65 ppm. Dickson e Scott (1997) informam que o valor médio de tório na
crosta é de 12 ppm. O tório é um elemento resistato, de modo que esse aumento
relativo pode ser explicado como resultado da diminuição dos outros radioelementos, como potássio.
Freitas e Marmos (2017) descrevem as principais características do elemento
tório. O tório é um metal da série dos actinídeos, sendo o isótopo 232Th o único
disponível na natureza. Em condição ambiente é sólido, de cor branca brilhante
a prateada, e quando exposto ao ar é levemente radioativo. É um condutor intermediário de calor e corrente elétrica. Possui forte caráter litófilo concentrando-se
nas partes superiores da litosfera, sendo sua distribuição fortemente controlada
pelos estados de oxidação e pelo sistema Eh-pH (KABATA-PENDIAS; PENDIAS,
1992). O íon Th+4 é facilmente solúvel e rapidamente adsorvido ou precipitado em
sedimentos de materiais hidrolisados. Os minerais de tório e os enriquecidos em
tório são geralmente resistatos e possuem mobilidade reduzida no intemperismo,
concentrando-se assim nos sedimentos residuais em regiões de clima tropical,
ou em areias e placers como minerais pesados (KOLJONEN, 1992). Minerais
de minério: monazita [(Ce, La, Nd, Th) PO4], thorita, euxenita, sendo também
encontrado em outros minerais, associado a ETR e urânio, bem como a esfalerita,
apatita e zircão. Principais utilidades: como fonte de energia nuclear (no processo
de obtenção de 233U), ligas metálicas com o Mg, catalisador de reações, fabricação
de filamentos de W e células fotoelétricas. Impactos biológicos: o tório não tem
função biológica conhecida e quando disperso no ar, geralmente pela mineração,
pode ocasionar câncer de pulmão, pâncreas e sangue. Caso esteja acondicionado
em algum recipiente e posteriormente seja exposto ao ar, pode explodir. Mesmo
com baixa radioatividade, oferece risco à saúde humana, pois pode originar espécies
radioativas como o gás radônio 230Rn e o 208Pb. Mobilidade ambiental: em condições oxidantes, seja com pH<4 ou entre 5 e 8, ou ainda em ambiente redutor,
o mesmo é imóvel (LICHT; MELLO; SILVA, 2007). Tipos de depósitos: em veios
de rochas alcalinas, tipo Barra do Itapirapuã. Principais jazidas: Estados Unidos,
Índia, Sri Lanka, Austrália e Madagascar. No Brasil, o tório é encontrado incluso
no minério de ferro-nióbio nas minas de Catalão-Ouvidor em Goiás, e associado
a uma série de intrusões alcalinas de idade neocretacea, situadas entre a borda
NE da Bacia do Paraná e a borda SW do Cráton São Francisco.
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Figura 19 - Mapa da concentração de equivalentes de tório no estado do Amapá.
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CONCENTRAÇÃO
DE URÂNIO - eU

NO ESTADO DO AMAPÁ, a concentração média de equivalente de urânio é igual
a 1,63 ppm, enquanto Dickson e Scott (1997) informam que o valor médio de
urânio na crosta é de 3,00 ppm.
Freitas e Marmos (2017) descrevem as principais características do elemento
urânio. O urânio é um metal do grupo dos actinídeos, não possui cor característica,
é denso, reativo, dúctil, maleável, oxida-se facilmente e possui como característica
principal ser altamente radioativo. Existe na forma de três isótopos: 234U, 235U e
238
U. O íon U+4 concentra-se nos últimos estágios de diferenciação magmática,
nas estruturas do zircão, allanita, esfalerita, apatita, monazita e minerais de tório,
ítrio e lantanídeos. O urânio é comumente enriquecido nos granitos, pegmatitos
e depósitos hidrotermais. Suas associações metalogenéticas são com V, As, P,
Mo, Se, Pb e Cu (KOLJONEN, 1992). Em condições de intemperismo, forma
complexos orgânicos facilmente solúveis e móveis, relativamente estáveis em
condições áridas. Na litosfera sua distribuição é controlada pelos estados de
oxidação e pelo sistema Eh-pH. Por ser muito reativo, não é encontrado em seu
estado elementar (KABATA-PENDIAS; PENDIAS, 1992). Minerais de minério:
uraninita (UO2), pechblenda (variedade impura e amorfa da uraninita), carnotita,
euxenita, autunita, torbenita, samarskita, margaritasita, lantinita e albernatyite.
Principais utilidades: como combustível nuclear para geração de energia elétrica,
explosivos nucleares e produção de raios X. Impactos biológicos: não é um
elemento nutriente e ocorre em alguns locais devido a vazamentos e acidentes
em usinas nucleares e no armazenamento do lixo atômico. Por ser radioativo e
bioacumulativo, pode causar sérios problemas ao sangue, ossos, rins e fígado,
sendo altamente carcinogênico. Mobilidade ambiental: em condições oxidantes,
com pH<4 e pH≥5 à ≤8, a mobilidade é moderadamente alta, e em condições
redutoras mostra-se imóvel (MINEROPAR, 2005; KOLJONEN, 1992). Tipos de
depósitos: relacionados com vulcânicas félsicas e máficas subaéreas; associado
aos depósitos de Au em rochas sedimentares clásticas, tipo folhelhos negros
(Suécia) ou conglomerados e arenitos tipo Witwatersrand; em rochas metamórficas
regionais do tipo discordância junto com o Au; em rochas alcalinas (carbonatitos)
e depósitos do tipo IOCG; relacionados a inconformidades (LICHT; MELLO; SILVA,
2007). Principais jazidas: Austrália, Cazaquistão, Canadá, Namíbia, Rússia, Níger
e Uzbequistão. No Brasil, encontra-se na Bahia (Lagoa Real, município de Caitité),
no Ceará (Itataia, município de Santa Quitéria) e Minas Gerais (Poços de Caldas).
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Figura 20 - Mapa da concentração de equivalentes de urânio no estado do Amapá.
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CÁLCULO DA
RAZÃO ENTRE OS
ELEMENTOS K, eTh,
E eU E PARÂMETRO F

AS CONCENTRAÇÕES de K, eTh, e eU tendem a ser correlacionadas na maior
parte das rochas (Figura 11). As áreas anômalas (enriquecidas ou empobrecidas)
são identificadas quando os elementos se tornam descorrelacionados (DENTITH;
MUDGE, 2014). Uma forma simples de notar isso é através das razões eTh/K,
eU/K, eTh/eU. Adicionalmente, as razões entre radioelementos minimizam os
efeitos relacionados a topografia, vegetação e intemperismo, de modo que há um
aumento na correlação (PIRES; CARMELO; MARTINS-FERREIRA, 2019). Todavia,
é preciso precaução com os valores próximas de zero no denominador. Isso pode
fazer a razão gerar valores espúrios tendendo ao infinito. Assim, conforme técnica
proposta por Grant (1998), os valores inferiores a 5% da média foram igualados
a 5% da média antes dos cálculos das razões.
Os elementos também podem ser combinados em um único termo para mostrar a variação de um elemento em relação a outros dois. Tendo isso em vista,
Gnojek e Prichytal (1985) definiram o Parâmetro F para identificar a relação dos
elementos de maior mobilidade (K e U) com o elemento resistato (eTh). Deste
modo, assumindo a premissa que em regiões de alteração hidrotermal possuem
enriquecimento de potássio e urânio enquanto o tório permanece estável, o tema
pode ser utilizado para gerar alvos com potencial mineralizante. O parâmetro F
tem a seguinte equação:

Os mapas das razões e do parâmetro F são mostrados a seguir.
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Figura 21 - Mapa da razão entre os elementos tório e potássio no estado do Amapá.
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Figura 22 - Mapa da razão entre os elementos urânio e potássio no estado do Amapá.
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Figura 23 - Mapa da razão entre os elementos tório e urânio no estado do Amapá.
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Figura 24 - Mapa do Parâmetro F para o estado do Amapá.
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CONCENTRAÇÕES
ANÔMALAS DE
POTÁSSIO (Kd) E
URÂNIO (Ud)

CONFORME Pires (1995), uma quantidade relevante de depósitos minerais está
associada a processos hidrotermais. Fatores como a contribuição primária ao
campo natural de radiação gama, condições ambientais, tipos de solo e geometria de observação mascaram estas regiões mineralizantes. Assumindo como
premissa que há uma relação linear entre os elementos e suas razões é possível
estimar cada elemento a partir dos outros, de modo a suprimir os fatores acima.
A diferença entre o elemento medido e estimado corresponde às regiões anômalas.
Implementou-se em linguagem Python um script para fazer o cálculo dos
elementos estimados utilizando os algoritmos de regressão múltipla presente
na biblioteca stats model. Foram calculados os valores estimados de potássio e
urânio conforme as equações abaixo.

Os valores medidos foram subtraídos dos estimados, de modo a obter os
resíduos anômalos (Figuras 25 e 26).
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Figura 25 - Mapa da distribuição anômala de potássio no estado do Amapá.
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Figura 26 - Mapa da distribuição anômala de urânio no estado do Amapá.
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INTEGRAÇÃO
DE DADOS COMPOSIÇÃO
TERNÁRIA RGB
(K, eTH, eU)

A COMPOSIÇÃO TERNÁRIA de potássio, tório e urânio é uma maneira efetiva
de analisar os três elementos visualmente de uma vez. Por convenção, as cores
vermelha, verde e azul são atribuídas à K, eTh e eU, respectivamente. Por exemplo, granitos ricos nos 3 elementos apresentam cores brancas, enquanto rochas
máficas pobres nos três elementos são apresentadas em preto. Este tema é o
mais utilizado para apresentar dados radiométricos e essencial no mapeamento
geológico. Entretanto, as cores possuem ambiguidade e devem ser utilizadas em
conjunto com as razões e um modelo digital de terreno. Por exemplo, a cor preta
além de identificar rochas máficas, pode estar associada a quartzitos puros, areias
quartzosas ou um corpo d’água.

47

SGB-CPRM • Levantamentos Geológicos e Integração Geológica Regional

Figura 27 - Mapa de composição ternária RGB (vermelho (K), verde (eTh), azul (eU)) para o Amapá.
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APLICAÇÕES DA AEROGEOFÍSICA NA PESQUISA MINERAL
DESCONTINUIDADES DE ESCALA CRUSTAL
Uma análise robusta do potencial metalogenético do
estado deve-se partir da escala de província (KORSCH;
DOUBLIER, 2015). Desta forma, esta seção aborda as
principais descontinuidades de escala crustal do estado,
e suas relações com dados de Sm-Nd Tdm e os principais
recursos minerais.

Os dados da Anomalia Magnetométrica foram continuados para 15 km, de modo a filtrar a influência das
fontes rasas, e por fim foi aplicado o filtro da primeira
derivada vertical (Figura 28). A porção sudoeste do estado
é controlada por estruturação NW-SE dúctil, que é cortada
sistematicamente por estruturas NE-SW com características
rúptil-dúctil. Na porção central do estado, a estruturação
dúctil NW-SE é interrompida de forma abrupta por uma

Figura 28 - Primeira derivada vertical da anomalia magnetométrica continuada à 15 km. Idades modelo Sm-Nd.
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descontinuidade de direção E-W, a qual coincide aproximadamente com o limite das idades Tdm Mesoarqueanas
(2,91 a 3,20 Ga). Entretanto, há assinaturas Tdm no Domínio Lourenço que refletem misturas entre fontes arquenas
e riacianas, ou sejam, pode haver crosta mesoarqueana
acima deste limite, considerando que em uma zona de
sutura pode haver mistura tectônica entre segmentos
crustais de origem/idades distintas, que se refletiria na
assinatura isotópica das rochas magmáticas. Além disso,
novos dados Lu-Hf apontam idades mais antigas que as
Tdm Sm-Nd. A descontinuidade E-W está a norte do limite
atual dos Blocos Amapá e Domínio Lourenço, e pode ser

interpretada como a sutura da orogênese transamazônica.
Vale destacar que os Tdm Riacianos (2,3 a 2,0 Ga) provavelmente relacionados à fusão de crosta durante a orogênese
transamazônica se concentram na porção central do Bloco
Amapá, e apenas reaparecem no norte do estado, onde são
limitados por uma estrutura NW-SE dúctil. Todavia, mais
dados na porção centro-oeste do Domínio Lourenço são
necessários para confirmar a ausência de Tdm Riacianos
nesta região central do domínio.
O mesmo produto foi comparado com a posição dos
recursos minerais do estado (Figura 29). Nota-se que os
depósitos de ouro orogênico na porção sul se concentram

Figura 29 - Primeira derivada vertical da anomalia magnetométrica continuada à 15 km
com os principais recursos minerais do estado.
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no corredor NW de deformação, onde se destacam as
regiões de intersecção com a estruturas NE-SW que representam aberturas relevantes para a passagem de fluídos
mineralizantes. No Domínio Lourenço, se observa um
padrão similar, mas neste caso a estruturação dúctil tem
direção E-W e é cortado pelas estruturas NE-SW. Como
esperado, os depósitos sedimentares de ferro, estratiformes
de cromo, e supergênico de Manganês não apresentam
um controle estrutural profundo.
Utilizou-se dados de gravimetria satelital do modelo
GOCO06s – Gravity Observation Combination (KVAS
et al., 2020). A análise gravimétrica complementa o

entendimento dos possíveis limites de blocos apontados
pela magnetometria (Figura 30).
De modo geral, a anomalia bouguer mostra um gradiente de leste para oeste com variação relevante de aproximadamente 80 mgal, de modo que é apresentada uma
descontinuidade N-S. Na porção leste, há uma quantidade
relevante de enxame de diques de direção N-S oriundos
da abertura do oceano atlântico. Essas duas evidências
indicam que apenas a porção oeste do estado manteve
suas raízes crustais pré-cambrianas. Na porção norte,
a anomalia bouguer mostra uma estrutura NW-SE, que
nesse caso está associada a evolução do transamazônico.

Figura 30 - Anomalia Bouguer. Os dados apontam que a porção oeste do estado foi
extremamente estirada durante a abertura do oceano atlântico.
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ASSINATURA RADIOMÉTRICA E MAGNÉTICA
DOS RECURSOS MINERAIS
A Figura 31 mostra a relação dos recursos minerais e
algumas variáveis radiométricas/magnéticas. A Figura 31A
mostra o gráfico de dispersão dos radioelementos sensíveis
à alteração hidrotermal. Nota-se que os depósitos de ouro
possuem assinatura de K entre 0,20 a 0,5%, e de eU
majoritariamente acima de 2,00 ppm. Como esperado,
os depósitos de ferro apresentam baixas concentração em
ambos radioelementos. Os depósitos de cromo tendem

a ter potássio baixo. O depósito de manganês apresenta
baixas concentrações também. Na Figura 31B, ilustra-se
a relação de eTh e GT em escala logarítmica. É possível
separar dois campos principais onde se nota que GT e eTh
possuem uma relação inversamente proporcional, depósitos
de ferro e ouro, e depósitos de cromo e ferro.
Na Figura 31C é mostrado em escala logarítmica o
gráfico de dispersão entre K e GT. De modo geral, os
depósitos de ouro, cromo e manganês possuem assinatura
de baixa magnetização. Destacam-se os depósitos de ferro
com alto K e GT.

A

B

C

Figura 31 - Gráficos de dispersão dos radioelementos e GT dos principais depósitos do estado do Amapá.
A) K x eU; B) eU/K x eU; C) GT x K.
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ESTUDO DE CASO
MINERALIZAÇÕES EM SEQUÊNCIAS
METAVULCANOSSEDIMENTARES E ROCHAS
MÁFICO-ULTRAMÁFICAS
Do ponto de vista da mineração, a região sudeste do
estado é provavelmente a mais desenvolvida (Figura 32).
O embasamento da área é composto principalmente por
associações gnáissica-migmatíticas arqueanas. De modo

geral, os jazimentos de ouro, ferro e manganês ocorrem nas
bacias relacionadas a arco magmático, Grupo Vila Nova.
Os depósitos de cromita, por sua vez, estão associados
ao magmatismo Máfico-Ultramáfico, Complexo Bacuri
(BARBOSA; CHAVES, 2015).
A Figura 33 mostra a 1ª derivada vertical em tons de
cinza. Na escala de distrito (1:600.000), destacam-se os
seguintes pontos:

Figura 32 - Geologia Simplificada da área de estudo. Áreas I e II são estudadas em detalhe a seguir.
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a) O Grupo Vila Nova possui assinatura de alto relevo
magnético e ocorre no corredor de deformação NW-SE.
b) O corpo principal está estirado na direção E-W na
área I.
c) Há mineralizações de ouro controladas pelo par de
Riedel NW-SE sinistral e NE-SW dextral (implica um
aproximadamente E-W).
d) Os splays do corredor NW-SE formam regiões de
espaço relevantes para fluídos mineralizantes.
e) Os depósitos de ferro se concentram próximos aos
altos gradientes magnetométricos (área II).
f) Diques NNW da abertura do atlântico.

Área I - Depósitos de Ouro, Ferro e Cromita
De acordo com Rosa-Costa, Chaves e Klein (2014)
e Barbosa e Chaves (2015), a porção inferior do Grupo
Vila Nova é composta por metabasaltos e metabasaltos
andesíticos, enquanto as rochas superiores consistem
em metassedimentares com metavulcânicas e rochas
químico exalativas subordinadas. Hoffmann, Philipp e
Borghetti (2018) consideram um metamorfismo orogênico
seguido de três eventos deformacionais. Os metabasaltos
possuem assinatura geoquímica de Fe e Mg-toleítico com
afinidade komatítica.

A Figura 34, mostra em detalhe a derivada vertical da
área I. Em profundidade, o Grupo Vila Nova se estende
para leste e para oeste da região aflorante, sendo que na
porção oeste é possível observar estruturas de arrasto
como resultado da cinemática NW-SE sinistral. Há uma
série de intrusões de baixa magnetização provavelmente
associados a granitoides pré a sin-tectônicos ao Vila Nova.
Na porção leste, observa-se estruturas em dobras com
eixos aproximadamente NW. Os depósitos de cromita estão
posicionados ao longo das estruturas NE-SW.
Em termos radiométricos, o Grupo Vila Nova apresenta assinatura de alto K, baixo eU e eTh (Figura 35).
Intercalado as sequências do Vila Nova, ocorrem camadas
de ferro com baixa concentração nos três radioelementos. O Complexo Máfico-Ultramáfico Bacuri apresenta
assinatura de baixo K, eU e eTh. Há um incremento de
eTh de direção NW que coincide com a posição dos
depósitos de cromita. Na porção leste da área, há um
corpo com a mesma assinatura, que pode estar associado
ao mesmo complexo.
Assinaturas de alto K e eTh associados a baixo eU têm
sido associadas a TTGs arqueanos devido ao menor período
de meia-vida de U. A região em tons amarelados pode estar
associada ao embasamento arqueano, ao invés do Grupo
Vila Nova, como está mapeado atualmente.

Figura 33 - Primeira derivada vertical da AM. Na região ocorrem os principais depósitos de ouro,
cromo, ferro e manganês do Bloco Amapá.
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Figura 34 - Primeira derivada vertical da AM para área I.

Figura 35 - Imagem ternária de K, eTh e U. A imagem mostra que a porção aflorante se concentra na parte central
com assinatura de alto K, baixo eTh e eU. Linha tracejada em branco representa o contato do Complexo Bacuri
mapeado na porção sul, e uma assinatura similar na porção nordeste.
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Modelagem 3D Grupo Vila Nova - Área I

Área II - Depósitos de Ouro, Ferro e Manganês

O modelo 3D de magnetização foi gerado utilizando
o algoritmo Magnetization Vector Inversion do software
Oasis Montaj da Seequent versão 9.8 (ELLIS et al., 2012).
A inversão foi calculada com célula de 250x250 m e atingiu
a profundidade de aproximadamente 7.500 m. De acordo
com Dentith & Mudge (2014), os anfibolitos (parte basal)
costumam ter susceptibilidade magnética no intervalo entre
0,015 a 0,080 SI, enquanto as metassedimentares costumam variar entre 0,003 a 0,020 SI. Como a parte basal é
a que possui contraste magnético com as unidades encaixantes, optou-se por ilustrar os resultados na isosuperfície
com valores superiores a 0,015 SI (Figura 36). Os resultados
apontam conexões não aflorantes, principalmente na porção
oeste da sequência metavulcanossedimentar. Além disso,
estruturas de direção NW-SE deformam e deslocam o corpo.
A Figura 37 mostra o perfil AA’. O Complexo Bacuri
possui assinatura paramagnética com amplitude de magnetização inferior a 0,001 SI, todavia a falha que o circunda
a norte possui valor superior a 0,005 SI. O perfil aponta
uma dobra apertada no centro do perfil com vergência para
norte. Assim, a inversão permite interpretar pelo menos
duas fases de deformação, a primeira com de direção N-S
e a segunda com
de direção E-W.

De acordo com Scarpelli & Horikava (2017), a parte
superior do Grupo Vila Nova é composta por metassedimentos químicos e clásticos de granulação fina e possui
em sua base corpos massivos de altos teores de óxido de
manganês como resultado do intemperismo em lentes de
mármore manganesífero. As unidades subsequentes da
coluna metassedimentar são compostas por domínios de
cálcio e magnésio gradando para um domínio de ferro com
características de formações ferríferas silicáticas e óxidas.
Além disso, ocorrem nesta região depósitos hidrotermais
de ouro nas formações de ferro controlado por zonas de
cisalhamento (depósito Tucano).
A Figura 38 mostra a imagem ternária para a área II.
Nela são mostradas as regiões de alto gradiente magnético
em vermelho. Nota-se uma faixa rica em K e eU, na qual
ocorrem os principais depósitos de ouro, ferro e manganês. Os depósitos de ouro e ferro estão concentrados no
segmento de alta magnetização.
De modo a ressaltar as regiões anômalas da área,
foram calculados os parâmetros F, K anômalo, e U anômalo
(Figuras 39, 40, e 41). Os produtos são mostrados em uma
escala de cor gaussiana para facilitar a identificação das
regiões anômalas em termos dos desvios padrão.

Figura 36 - Modelo 3D da amplitude de magnetização para área I. Isosuperfície com valores superiores a 0,015 SI.
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O parâmetro F indica que as principais regiões de
interesse estão concentradas na anomalia de alto gradiente
magnético. Na porção norte da área, o produto indica
anomalias de mais de 3 desvios padrão com alto gradiente
magnético associado que podem ter relevância econômica
(Figura 39). A Figura 40 mostra que os depósitos de ferro
ocorrem em porções empobrecidas de potássio (menos de 3
desvios padrão da média) com alto magnético. Os depósitos

de ouro ocorrem nas bordas das anomalias de mais de 4
desvios padrão. O urânio anômalo corrobora a assinatura
das formações ferríferas ocorrendo em porções de média
menos 3 desvios padrão em altos gradientes magnéticos.
Nota-se que o depósito de manganês é marcado por uma
anomalia de média menos 4 desvios padrão (Figura 41).
Sugerem-se leituras gamaespectrométricas terrestres para
checagem de anomalias similares aos depósitos conhecidos.

Figura 37 - Modelo 3D com recorte para o Perfil AA’ (vista de oeste para leste). Isosuperfície de 0,015 SI.

Figura 38 - Imagem ternária de K, eTh, eU. Depósitos do Grupo Vila Nova ocorrem principalmente na camada rica em K e eU.
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Figura 39 - Parâmetro F.

Figura 40 - Potássio Anômalo.
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Figura 41 - Urânio anômalo.

MINERALIZAÇÕES EM (META)GRANITOIDES
CÁLCIO ALCALINOS DE ARCO MAGMÁTICO
De acordo com Rosa-Costa et al. (2018), a área de
estudo é composta por (meta)granitoides cálcio-alcalinos
e segmentos de rochas metavulcanossedimentares com
idades entre 2,26 e 2,10 Ga. A evolução da área é dada
por ambiente de arco magmático continental. Ocorrem
plutons com idades entre 2,10 e 1,99 Ga que correspondem aos estágios colisionais e tardi/pós orogênicos (Figura
42). A estruturação interna é composta por cisalhamentos de direção NW-SE. Em termos de recursos minerais,
destacam-se os depósitos de ouro controlados por zonas
de cisalhamento NW-SE ou NE-SW.
Na escala de distrito (1:600.000), observam-se as
seguintes feições (Figura 43):
a) Corredores de cisalhamento NW-SE separam os
padrões magnéticos;
b) Transição de um domínio predominantemente de
alto gradiente magnético a leste para médio a baixo
gradiente a oeste;
c) Zonas de cisalhamento E-W cortam toda área de
estudo;
d) Padrão de cisalhamento S/C na porção sudoeste;
e) Diques NNW da Abertura do Atlântico;
f) Área de interesse apresenta baixo contraste magnético.

Devido ao baixo contraste magnético, a área de interesse foi estudada com foco nas assinaturas radiométricas
(Figura 44). Nota-se uma variação considerável na assinatura dos radioelementos ao longo das rochas mapeadas.
Na porção oeste da área, ressalta-se em tons amarelos
a assinatura de TTGs arqueanos, todavia esse plúton é
atríbuído, por correlação, com um magmatismo a norte
(Granito Anotaie).
Destaca-se a assinatura dos metatonalitos de alto K
e eU, associada a baixo eTh no Garimpo Lourenço e Mina
Salamangone. Para destacar esta assinatura foi calculado
o Parâmetro F, K e U anômalos (Figuras 45, 46 e 47).
O parâmetro F realçou as regiões das Minas Yoshidome
e Salamangone. Esta última com uma anomalia de média
e mais de 2 desvios padrão com possibilidade de extensão
das mineralizações para sudeste. Todavia, o Morro da Mina
apresenta baixos teores em todos os produtos. O potássio anômalo mapeou a mina de Yoshidome e indica uma
série de anomalias similares na porção central da área de
estudo. Em termos de área, a maior anomalia se concentra
na região do domínio de alto magnético rodeado por zonas
de cisalhamento NE. No urânio anômalo, as anomalias
se concentram na porção central da área de estudo. As
regiões com mais de 3 desvios padrão nos metatonalitos
e gnaisses tem prioridade para checagem em campo com
gama espectrômetro.
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Figura 42 - Mapa geológico simplificado.

Figura 43 - Gradiente total com 70% de transparência sobre a Inclinação do Sinal Analítico.

60

Atlas Aerogeofísico • Estado do Amapá

Figura 44 - Imagem ternária de K, eTh e eU. Alto contraste radiométrico entre os granitoides.

Figura 45 - Parâmetro F.
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Figura 46 - Potássio anômalo.

Figura 47 - Urânio anômalo.
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
O entendimento do arcabouço estrutural na escala de
distrito é essencial para a seleção de áreas potenciais para
estudos de detalhe. As intersecções de estruturas NE rúpteis-ducteis com estruturas NW dúcteis são potenciais regiões de abertura para fluídos mineralizantes. Recomenda-se
a aquisição de dados de gravimetria e magnetotelúrico
ao longo dos principais corredores, de modo a identificar
condutos que se estendam até o manto.
A modelagem 3D do Grupo Vila Nova corrobora
que o corpo passou por pelo menos dois estágios de

deformação. Anomalias de mais de 3 desvios padrões
em imagens radiométricas ilustram possíveis alterações
hidrotermais e devem ser checadas em campo com gamaespectrômetro de mão.
No estado do Amapá, os dados aerogeofísicos têm sido
utilizados majoritariamente para o mapeamento geológico.
O presente atlas mostra o estado atual da arte destes
dados. Os exemplos nas regiões de relevância mineral
destacam o papel essencial da geofísica para a geração
de alvos econômicos.
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