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RESUMO 
 

O batólito granítico Abonari possui área aproximada de 450 km² e formato elíptico, com o 
eixo maior (30 km) orientado na direção E-W. Esse maciço granítico está inserido na 
Província Tapajós-Parima, Cráton Amazônico, região nordeste do estado do Amazonas. 
Investigações geológicas e geofísicas integradas permitiram individualizar porções internas 
petrogeofísicas desse batólito, onde os domínios gamaespectometricos 1, 2 e 3, são as 
respostas geofísicas das fácies petrográficas microgranítica, sieno-monzogranítica e alcali-
feldspato granítica respectivamente. A fácies microgranítica é a mais precoce, e a de menor 
abrangência, estando restrita a uma faixa estreita e alongada na direção leste-oeste. Ao 
microscópio, as matrizes destas rochas apresentam uma tênue gradação, apresentando-se 
criptocristalina nos micro sienogranitos e microcristalina a fanerítica fina nos micro álcali-
feldspato granitos. A fácies sienogranítica a monzogranítica tem uma área de ocorrência em 
campo na forma de uma grande auréola envolvendo a fácies dominantemente álcali-
feldspato granítica e intrudindo a norte os microgranitos. Ao microscópio essa fácies 
apresenta comumente uma textura fanerítica, inequigranular a equigranular grossa com 
termos cataclásticos subordinados. A fácies álcali-feldspato granítica domina amplamente a 
região central do corpo batolítico. O principal mecanismo de segregação e diferenciação 
magmática que regeu no corpo granítico foi de cristalização fracionada. O padrão de 
distribuição dos elementos terras raras indicam uma evolução petrogenética controlada por 
fracionamento de feldspatos, anfibólios, biotita e apatita. Esta hipótese é reforçada pela 
zonação normal dos plagioclásios, que exibem um núcleo mais cálcico, bastante alterado 
para epidoto e uma borda mais sódica sem alteração; além disso, os “trends” de 
diferenciação bem definidos e contínuos para os óxidos MgO, CaO, Fe2O3total, K2O, TiO2 e 
P2O5 x SiO2 corroboram tal processo petrogenético. Os dados isotópicos Sm-Nd, 
juntamente com os diagramas geoquímicos de variação, de petrologia experimental, 
sugerem para o granito Abonari, uma origem mantélica, associada a fusão parcial de fontes 
crustais (Nd(T) -0,36 a -1.34; TDM 2,15 a 2,23 Ga) transamazônicas. Os dados isotópicos 
U-Pb ICP-MS, obtidos por este trabalho associa o granito Abonari uma idade de 
cristalização 1866 ± 14 Ma, vinculando-o ao magmatismo Mapuera, e o granito Paulista 
(1830 ± 14), associado ao magmatismo Madeira. As características gerais do granito 
Abonari são tanto compatíveis com os granitos do tipo I quanto com os granitos do tipo A. 
A presença de anfibólio (hornblenda) e biotita, sua tendência subalcalina, assinatura cálcio-
alcalina de alto potássio, e seu caráter metaluminoso a peraluminoso são compatíveis com 
granitos gerados em arcos magmáticos associados à subducção de crosta oceânica. Por 
outro lado, seus altos teores de SiO2 (66-77%), K2O+Na2O, Zr, Nb, Y e Ga, suas altas 
razões K2O/Na2O e Ga/Al o aproximam mais aos vinculados a um ambiente tardi a pós 
orogênico até intra-placa. 
 
 
Palavras-chaves: batólito granítico Abonari, magmatismo, petrogênese, paleoproterozóico, 
nordeste do Amazonas. 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
The Abonari granite batholith has an elliptical shape with approximately 450 km² and is 
inserted in the Tapajós-Parima geochronological province, Amazonian Craton, northeastern 
of the state of Amazonas. The geological and geophysical data allow us to distinguish three 
rock types/domains: microgranite, sieno- to monzogranite and alkali-feldspar granite. The 
microgranite type is the earlier, and occurs restricted to a narrow and elongated shape in an 
east-west. The sieno- to monzogranite ocurr in form of a large-halo surrounding the alkali-
feldspar granite type and intrusive into the microgranite. The mineralogical composition is 
dominated by k-feldspar, plagioclase, quartz, amphibole and boitite. The accessory 
minerals are sphene, zircon, apatite and opaque minerals. Clorite, epidote, carbonate and 
Fe- hydroxides are secondary minerals. The main mechanism of magmatic differentiation 
admitted to Abonari granite batholith was fractional crystallization, which the distribution 
pattern of REE indicate a petrogenetic evolution controlled by fractionation of feldspar, 
amphibole, biotite and apatite. This hypothesis is reinforced by the normal zoning of 
plagioclase, as well as by "trends" continuous for the oxides MgO, CaO, Fe2O3total, K2O, 
TiO2 and P2O5 versus SiO2. The Sm-Nd isotopic data and geochemical diagrams suggest 
that of the Abonari granite batholith was a mantle origin associated with partial melting of 
paleoproterozoic crustal sources ( Nd (T) -0.36 to -1.34; TDM from 2.15 to 2.23 Ga). The 
U-Pb isotopic by ICP-MS data revealed the value of 1866 ± 14 Ma as crystallization age to 
Abonari granite batholith, which is associated with Mapuera magmatism.  However, 
another age of 1830 ± 14 was also obtained in southern of the Abonari batholith, which is 
interpreted as diagnostic of another granite pluton called Paulista, which is suggested as 
representative of the Madeira magmatism. The petrography and geochemical features of the 
Abonari granite batholith are compatible both I- as A-type granites.The presence of 
amphibole (hornblende) and biotite suggest affinity subalcalina with high-K, and 
metaluminous to peraluminous character, compatible with granites generated in magmatic 
arcs and associated with subduction of oceanic crust. On the other hand, its high content of 
SiO2 (66-77%), Na2O + K2O, Zr, Nb, Y and Ga, their high K2O/Na2O reasons and Ga/Al 
bound him closer to the environment later the post orogenic to intra-plate. 
 
 
Key-words: Abonari granite batholith, magmatism, petrogenesis, paleoproterozoic, 
northeastern of the Amazonas 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 
 

1.1  -  Apresentação 
 

A região nordeste do estado do Amazonas hospeda volumoso registro de magmatismo 

paleoproterozóico de natureza plutônica e vulcânica ocorridos entre 1,90 e 1,79 Ga. Estes 

eventos magmáticos estão inseridos no contexto da província geocronológica Ventuari-

Tapajós (1.95-1.8 Ga, Tassinari & Macambira 1999 e 2004) ou Tapajós-Parima (2.1-1.87 

Ga, Santos et al. 2000). Pelo menos três grandes e sucessivos eventos magmatogênicos são 

identificados na região e representados pelas seguintes unidades: a) magmatismo cálcio-

alcalino Água Branca (1,90-1,89 Ga); b) magmatismo vulcanoplutônico alcalino Iricoumé-

Mapuera (1,88-1,87 Ga); c) magmatismo alcalino a peralcalino Madeira (1,83-1,79 Ga) 

(Santos et al. 1974, Veiga Jr. et al. 1979, Araújo Neto & Moreira 1976, Costi et al. 1984, 

Schobbenhaus et al. 1994, Valério 2006, Ferron 2006, Almeida 2006). 

Neste contexto o batólito Abonari, objeto deste estudo, representa um magmatismo 

granítico com área em torno de 450 km2 associado ao evento Iricoumé-Mapuera, ocorrido 

no Paleoproterozóico. Esse batólito granítico faz parte da Suíte intrusiva Mapuera e 

macroscopicamente apresenta aspecto textural dominantemente inequigranular a 

equigranular, médio a grosso e coloração avermelhada com matrizes acinzentadas. 

Petrograficamente exibe composição álcali-feldspato granítica associada a termos 

sienograníticos, monzograníticos e micrograníticos vinculados à fácies de borda. 

Atualmente, com a evolução das pesquisas geológicas na região, muitos 

questionamentos a respeito das variações petrográficas, geoquímicas e condições 

geodinâmicas relacionadas à gênese dos granitoides Mapuera têm sido motivos de 

discussões, principalmente com respeito à evolução e ao ambiente de alojamento 

magmático destes granitoides. Entretanto, os estudos petrográficos e geoquímicos sobre o 

batólito Abonari são raros e superficiais, e foram realizados no final da década de 1970 

(Araújo Neto & Moreira 1976). Portanto, esta pesquisa tenta elucidar com mais clareza o 

ambiente geotectônico e o respectivo alojamento relacionado ao batólito granítico Abonari. 

Neste sentido, este trabalho apresenta o arranjo geológico-estrutural de uma área de 

aproximadamente 1000 km², na qual são caracterizadas a disposição areal e as relações de 
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contato do batólito com as respectivas unidades encaixantes. Apresenta também os aspectos 

aerogamaespectrométricos, petrográficos e litogeoquímicos característicos de cada fácies 

mapeada para o batólito, como também suas principais características isotópicas Sm-Nd 

rocha total e U-Pb em zircão. 

 

1.2  -  Localização e vias de acesso 
 

O batólito granítico Abonari está localizado na região nordeste do estado do 

Amazonas (Fig. 1.1A), setor extremo norte do município de Presidente Figueiredo, inserido 

na folha Igarapé Santo Antônio do Abonari (S.A-20-X-D-III), a cerca de 90 km a norte da 

sede municipal. A principal via de acesso à área de estudo é a rodovia federal BR-174 que 

liga Manaus a Boa Vista. Ramais secundários como o do Paulista, Robertinho e Santo 

Antônio do Abonari interligados à BR-174 (Fig. 1.1B), também foram de grande ajuda ao 

alcance à parte central e a borda ocidental do corpo granítico. Uma picada com 7 km de 

extensão e orientação NE-SW foi efetuada a partir do final do ramal do Paulista, com 

intuito de acessar a parte central e a borda norte do batólito. O lago de Balbina que bordeja 

o setor oriental e setentrional do batólito Abonari também serviu como um importante 

acesso, juntamente com os pequenos igarapés que nele deságuam. 

 

 

 



 

Figuraa 1.1. Localizaação do batólitto granítico Ab
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bonari no conntexto do estaddo do Amazonnas. 
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1.3  -  Objetivos 
 
Estudos petrográficos, geoquímicos e geocronológicos nesse batólito ainda são 

discretos e pontuais. Estes remetem a pesquisas efetuadas pela CPRM na década de 1970, 

com os projetos Estanho do Abonari (Araújo Neto & Moreira, 1976) e Sulfetos do Uatumã 

(Veiga Jr. et al, 1979), realizados após a abertura da rodovia federal BR-174. 

Posteriormente trabalhos finais de graduação vinculados à UFAM foram e estão sendo 

realizados na região, porém com sistemática voltada principalmente para a parte 

essencialmente petrográfica (Malta, 2009). No entanto recentes observações de campo têm 

demonstrado que esse maciço granítico, apesar de aparentemente homogêneo, hospeda uma 

interessante variação petrográfica e, portanto, carece de estudos mais direcionados. 

Portanto, o desenvolvimento desta pesquisa objetiva aprofundar a caracterização 

petrográfica, faciológica, geoquímica e isotópica (U-Pb, Sm-Nd) do batólito granítico 

Abonari. Estes parâmetros poderão esclarecer questões petrogenéticas, tais como: a) 

variações petrográficas e geoquímicas no corpo batolítico; b) evolução e idade das fases 

magmáticas identificadas; c) idades e fonte magmática; d) modelo geodinâmico para 

gênese e respectivo alojamento; e) melhor compreensão e entendimento da evolução petro-

tectônica regional. 

 

1.4  -  Materiais e Métodos 
 

Este plano de pesquisa obedeceu as seguintes etapas de trabalho: pré-campo, campo, 

laboratório e escritório. A etapa pré-campo envolveu uma pesquisa bibliográfica e a 

elaboração de mapas fotointerpretativos preliminares (imagens de satélite e radar), bem 

como tratamento e interpretação de dados aerogamaespectrométricos disponibilizados pelo 

Serviço Geológico do Brasil, através do Projeto Pitinga (CPRM, 2007). Essa etapa foi 

desenvolvida em conjunto e com a colaboração do Projeto Uatumã-Abonari em execução 

pela CPRM, Superintendência Regional de Manaus. Neste contexto amostras 

macroscópicas e lâminas delgadas relacionadas a projetos históricos (Projeto Estanho do 

Abonari, Araújo Neto & Moreira, 1976) foram revisadas e reanalisadas. 

A etapa de campo envolveu duas fases de trabalho, desenvolvidas nos meses de 

agosto, outubro e novembro de 2008. A primeira fase consistiu no levantamento de dados e 
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amostragem sistemática realizada ao longo da BR-174 e seus ramais secundários. Nesta 

fase foi realizado um mapeamento geológico-estrutural em escala de 1:100.000, 

acompanhado de coleta sistemática de amostras de rochas aferindo principalmente a borda 

ocidental. Posteriormente uma etapa de campo foi realizada no lago de Balbina para 

caracterização e amostragem da borda oriental. Também foi realizado o levantamento de 

dados e respectiva amostragem em uma picada efetuada ao final do ramal do Paulista, 

objetivando a caracterização da região central e setentrional do corpo batolítico. O total de 

120 estações foi efetuado e/ou reanalisado nas proximidades do batólito granítico Abonari 

(Fig. 1.2). 

 

 

A etapa laboratorial envolveu as seguintes atividades: 

 

 Realização de 21 análises petrográficas previamente selecionadas e 

confeccionadas pelo Serviço Geológico do Brasil - CPRM, Superintendência 

Regional de Manaus; 

 As amostras selecionadas pelas analises petrográficas foram submetidas aos 

processos de preparação mecânica para realização das análises químicas de 

elementos maiores, menores e traços e análises isotópicas Sm-Nd e U-Pb;  

 Para análise de rocha total Sm-Nd, as amostras foram britadas, homogeneizadas 

e em seguida quarteadas para obtenção de aproximadamente 100 g. Essa 

quantidade de amostra foi moída na fração < 300 mesh, uma alíquota foi usada 

para análise química de elementos maiores, menores e traços e uma outra 

alíquota foi usada para análise isotópica Sm-Nd; 

 Alíquotas com cerca de 10g, foram então encaminhadas ao laboratório Acme – 

Analytical Laboratories lda (Vancouver, Canadá). Os pacotes de análises 

escolhidos foram os grupos 4A (elementos maiores e menores) e 4B (alguns 

elementos traços e todos os terras raras), aplicados a análise por ICP-AES e 

ICP-MS, respectivamente; 
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 O total de quatro amostras de rocha-total foi encaminhada ao Laboratório de 

Geocronologia do Instituto de Geociências da Universidade de Brasília, para 

análises Sm-Nd, obedecendo os procedimentos descritos por Gioia & Pimentel 

(2000). As amostras foram misturadas com solução de spike 149Sm-150Nd e 

dissolvidas em cápsulas de Savillex. A extração de Sm e Nd seguiu a técnica 

convencional com colunas de Teflon contendo LN-Specresin (HDEHP – 

diethylhexil phosphoric acid supported on PTFE powder). As amostras de Sm e  

Nd foram alojadas em filamentos de re-evaporação em conjuntos de filamentos 

duplos e as medidas isotópicas foram feitas em espectrômetro de massa do tipo 

multicoletor Finnigan MAT 262. O grau de incertezas para as razões 
149Sm/150Nd e 143Nd/144Nd é menor que ±0,4% (1σ) e ±0,005% (1σ), 

respectivamente, de acordo com análises do padrão internacional BHVO-1 e 

BCR-1. As razões 143Nd/144Nd foram normalizadas para 146Nd/144Nd de 0,7219, 

e a constante de decaimento usada foi 6,54 x 10-12 a 10-1. Valores TDM foram 

calculados segundo método de DePaolo (1981). 

 O total de duas amostras de diferentes fácies graníticas foi selecionado. Cada 

amostra foi triturada, peneirada e bateada para aquisição de um concentrado 

mineral, do qual foram separados cristais de zircão por meio de lupa binocular. 

Cada amostra gerou um conjunto entre 30 e 40 zircões que foram selecionados e 

colocados em uma capsula plástica medindo 1 cm de diâmetro, sendo 

posteriormente polidos a fim de expor sua superfície. As amostras foram 

analisadas aplicando-se o método LA-ICPMS (laser ablation inductively 

coupled plasma mass spectrometer), com equipamento do modelo Neptune da 

Thermo Finnigan, equipado com 9 copos faraday, 1 multiplicador de elétrons e 

5 contadoras de íons do tipo MIC (multi íon channel). O método consiste de um 

equipamento de ablação a laser acoplado a um espectrômetro de massa que 

permite a obtenção de razões isotópicas in situ com alta resolução espacial em 

monocristais de zircão. 

Na etapa final (escritório) foram realizados os tratamentos estatísticos, de integração 

e interpretação dos dados laboratoriais obtidos para a elaboração desta dissertação.



 

FFigura 1.2. Mapa geeológico com estaçções realizadas e reeanalisadas por este
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e trabalho, em conjunto com o projetoo Uatumã-Abonari 

 

(CPRM, 2011, em preparação).
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porém em relação às rochas dos domínios Matupá e Parima tais correlações são apenas 

parciais (Santos et al. 2001a, Santos et al. 2001b, Santos 2003, Santos et al. 2006). 

 

2.2  -  Litoestratigrafia 
 

A região entorno do batólito granítico Abonari hospeda unidades paleoproterozóicas 

constituídas por rochas gnáissicas, graníticas e vulcânicas, representantes das unidades 

regionais Complexo Jauaperi, Suíte Intrusiva Água Branca, Grupo Iricoumé, Suíte 

Intrusiva Mapuera e Suíte Intrusiva Madeira. Essas unidades são em parte intrudidas por 

rochas máficas mesoproterozóicas da Formação Seringa e recobertas por rochas 

sedimentares neoproterozóicas da Formação Prosperança (Fig. 2.3). Entretanto, as relações 

estratigráficas entre essas unidades só foi possível devido à abertura da rodovia federal 

BR-174, entre as décadas de 1970 e 1980, ligando as capitais Manaus (AM) - Boa Vista 

(RR). Neste período surgem também os primeiros trabalhos de integração das informações 

geológicas na região (Santos et al. 1974, Araújo Neto & Moreira1976, Veiga Jr. et al. 

1979, Costi et al. 1984, Souza 1974). A partir da década de 1990, com a pavimentação da 

rodovia BR-174, novas vicinais foram abertas e expuseram melhor as relações 

litoestratigráficas e estruturais entre os diferentes tipos rochosos, favorecendo então ao 

aprofundamento nas investigações geológicas na região (Nogueira & Soares 1996, 

Nogueira 1999, Monteiro et al. 1998, CPRM 2002, Valério 2006, Almeida 2006, Reis et 

al. 2006, Souza & Nogueira 2009). 

2.2.1.	Complexo	Jauaperi	

 
O termo Complexo Jauaperi foi proposto por Reis et. al (2003) para designar a 

unidade considerada como o embasamento regional paleoproterozóico, a qual reúne 

ortognaisses, migmatitos, metagranitos, anfibolitos e charnoquitos, metamorfizados em 

fácies xisto-verde a anfibolito alto. Entretanto, os estudos geocronológicos U-Pb revelam 

idades entre 1.86 e 1.88 Ga, os quais são valores muito próximos aos obtidos para os 

eventos magmáticos Água Branca, Iricoumé e Mapuera (Santos et al. 2001b, Almeida 

2006, Reis et al. 2006, Valério et al. 2009). 



 

FFigura. 2.3. Mapa geeológico regional reessaltando o contextto em que está inser
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rido o batólito granítico Abonari (extraaído e modificado d
 

de CPRM, 2011, emm preparação)
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2.2.2.	Suíte	Água	Branca	
 

O termo Suíte Intrusiva Água Branca foi proposto por Oliveira et al. (1996) em 

consequência da ampla distribuição dessa unidade no nordeste do Amazonas, sudeste de 

Roraima e noroeste do Pará. 

Essa unidade é caracterizada como uma série granítica expandida, formada por 

termos petrográficos que variam desde monzogranitos, granodioritos a quartzo dioritos. 

Geoquimicamente apresenta padrões de uma série cálcio-alcalina do tipo I normal ou 

pouco fracionada, metaluminosa a fracamente peraluminosa de alto-K, geradas em 

ambientes colisionais sin a pós-tectônico, envolvendo fusão parcial do manto com 

alguma contribuição crustal através do mecanismo de underplating. Informações 

geocronológicas Pb-Pb em monocristais de zircão estabelecem idade de cristalização 

dessas rochas entre 1.898 e 1.890 Ma (CPRM 2000, Faria et al. 2000, Almeida et al. 

2002, Almeida 2006, Reis et al. 2006, Valério et al. 2006 e 2009, Almeida & 

Macambira 2007). 

2.2.3.	Grupo	Iricoumé	
 

A elevação dessa unidade à categoria de Grupo Iricoumé foi proposto por Veiga 

Jr. et al. (1979), vinculando-a ao magmatismo Uatumã e interpretando-a como a fase 

extrusiva associada ao plutonismo representado pela Suíte Intrusiva Mapuera.  

O Grupo Iricoumé agrupa rochas efusivas (riolitos, riodacitos, dacitos, traqui-

andesitos, andesitos) e termos piroclásticos (ignimbritos, co-ignimbritos, tufos 

cineríticos, lápili-tufos, brechas e bombas). Produtos de uma dinâmica vulcânica 

explosiva e cíclica (Valério 2006, Ferron 2006, Ferron et al. 2010, Marques 2010).  Os 

registros dessa atividade vulcânica paleoproterozóica estendem desde o sudeste de 

Roraima, passando pelo nordeste do Amazonas, noroeste e centro-sul do Pará, até o 

norte do Mato Grosso. Informações geocronológicas Pb-Pb em monocristais de zircão 

revelam que a idade dessas rochas está entre 1.883 e 1.893 Ma (Macambira et al. 2002, 

Valério et al. 2005, Valério 2006, Ferron 2006, Ferron et al. 2010). 
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2.2.4.	Suíte	Mapuera	
 

O termo Suíte Intrusiva Mapuera foi aplicado por Veiga Jr. et al. (1979) para 

designar dezenas de stocks e batólitos graníticos intrusivos nas rochas vulcânicas do 

Grupo Iricoumé e nas rochas cálcio-alcalinas da Suíte Água Branca, cujos afloramentos 

se estendiam desde o norte do estado do Amazonas, sul de Roraima e as proximidades 

da divisa entre Pará e Amapá. 

Trata-se de monzo a sienogranitos, variando para quartzo sienitos, monzonitos e 

granófiros de cor rósea a acinzentada, equigranulares a inequigranulares, de granulação 

média a grossa, que hospedam enclaves máficos e xenólitos das encaixantes. 

Apresentam composição meta a peraluminosa, subalcalina de alto K, com características 

de granitos do tipo A (Araújo Neto & Moreira 1976, Costi et al. 1984, Valério 2006, 

Valério et al. 2009). Informações geocronológicas Pb-Pb em monocristais de zircão 

revelam idade para esse plutonismo entre 1.888 e 1.889 Ma (Valério 2006), enquanto 

que datações pelo método U-Pb apresentou idade de 1.871 Ma (Santos et al. 2001b, 

Reis et al. 2006). A afinidade geoquímica e as idades próximas são parâmetros que 

indicam a consanguinidade para o evento vulcanoplutônico paleoproterozóico Iricoumé-

Mapuera. 

2.2.5.	Suíte	Intrusiva	Madeira	
 

Outro importante episódio magmático plutônico reúne stocks graníticos agrupados 

na Suíte Intrusiva Madeira (Costi et al. 2000), os quais são encontrados no distrito 

minerador do Pitinga. Essas rochas apresentam complexa variação petrográfica e 

eventuais feições rapakivis (álcali-feldspato granito, anfibólio-biotita sienogranito 

hipersolvus, albita-topázio granito), exibindo textura inequigranular a porfirítica média 

a grossa, composição meta a peraluminosa, alcalina, natureza anorogênica intraplaca, 

idades entre 1.83 e 1.80 Ga e hospedam mineralizações polimetálicas de Sn, Zr, Nb-Ta, 

ETR, Y e F (Fuck et al.1993, Macambira et al. 1987, Lenharo 1998, Costi et al. 2000, 

Costi et al. 2005, Bastos Neto et al. 2005, Ferron 2006). 
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2.2.6.	Formação	Seringa	
 

Araújo Neto & Moreira (1976) citam a presença de um magmatismo básico na 

região de idade K-Ar entre 1.0 e 1.1 Ga, o qual posteriormente designado de Formação 

Seringa por Veiga Jr. et al. (1979). Trata-se de rochas básicas alcalinas representadas 

por diabásios, gabros e olivina-gabros (troctolitos) que ocorrem sob a forma de diques 

associados a soleiras e sills nas regiões do rio Jatapu e do igarapé Seringa. Esse 

magmatismo estaria associado à implantação da bacia neoproterozóica que recebeu os 

sedimentos da Formação Prosperança (Reis et al. 2006). Entretanto, existem registros 

de magmatismo básico de idade neotriássica intrusivo na Formação Prosperança, o qual 

estaria associado ao desenvolvimento da Bacia do Solimões (Santos et al. 1974, Veiga 

Jr. et al. 1979, Alves et al. 2002). 

2.2.7.	Formação	Prosperança	
 

Definida por Caputo et al. (1972), a Formação Prosperança está distribuída na 

borda norte da Bacia do Amazonas, sob a forma de uma faixa estreita e descontínua. 

Seus registros também são encontrados no interior da região cratônica, sob a forma de 

um graben orientado na direção WNW-ESE e desenvolvido principalmente em rochas 

vulcânicas do Grupo Iricoumé e plutônicas da Suíte Intrusiva Água Branca, cujos 

limites laterais são marcados por conjuntos de falhas normais sin-deposicionais e zonas 

de cisalhamento, testemunhos da ação de uma tectônica transcorrente na arquitetura do 

sitio deposicional (Souza & Nogueira 2009). 

Segundo Nogueira & Soares (1996) e Nogueira (1999), essas exposições 

hospedam cinco associações faciológicas relacionadas a um delta alongado com 

desembocadura em mar raso. De acordo com Souza & Nogueira (2009) os sedimentos 

da Formação Prosperança marcam a implantação de uma fase rifte imposta ao Cráton 

Amazônico no Proterozóico, e representam à primeira sedimentação dos depósitos 

costeiros-marinhos. 

CPRM (2001c) coletou populações de zircões detríticos oriundos da Formação 

Prosperança que expressam uma idade mínima de 1.027+/- 22 m. a., entretanto demais 

proveniências de rochas do embasamento foram diagnosticadas (1.532 +/- 8 e 1.238 +/- 

39 m. a.) estabelecendo a proveniência de fontes relacionadas à granitoides calimianos 

para a unidade. 
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CAPÍTULO 3 - ASPECTOS GEOFÍSICOS DO 
BATÓLITO GRANÍTICO ABONARI 

 
3.1 - Introdução 

 
Produtos do processamento de dados de levantamentos aerogamaespectrométricos 

têm sido utilizados na identificação e delimitação de corpos graníticos. A aplicação 

desta técnica na área em estudo, sobretudo na região de abrangência do batólito 

granítico Abonari, conduziu à delimitação e separação dos corpos graníticos intrusivos 

associados à Suíte Intrusiva Mapuera e suas respectivas encaixantes. Serviu também 

como importante ferramenta auxiliar na delimitação e caracterização das fácies 

graníticas encontradas no batólito Abonari. 

Os dados aerogeofísicos utilizados nesta dissertação foram cedidos pela 

Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais (CPRM) – Serviço Geológico do Brasil –, 

relativos ao Projeto Aerogeofísico Pitinga, levantamento efetuado pela LASA – 

Levantamentos Aerofotogramétricos S.A. As medidas gamaespectrométricas foram 

registradas ao longo de linhas de voo na direção N-S, espaçadas em 500 metros e altura 

de voo de 100 metros. As etapas de aquisição, compilação e correção dos dados 

geofísicos foram realizadas pela empresa executora do levantamento, juntamente com a 

CPRM e os processamentos para este trabalho foram realizados no programa 

GEOSOFT. 

Os mapas gamaespectrométricos utilizados de contagem total (K, Th e U) e canal 

de tório (Th) são mostrados no formato color-graded, com vermelho intenso a lilás 

representando os teores mais elevados, passando sucessivamente pelo amarelo e azul 

claro até o azul profundo, para os valores mais baixos. 

Já os mapas de distribuição da composição ternária K-Th-U, são mostrados na 

forma colorscale, sendo que cada um dos três elementos K, Th e U aparecem no vértice 

de um triângulo equilátero (teor de 100% do respectivo elemento), representado por 

uma determinada cor, em padrão RGB, com gradações conforme a variação dos teores; 

a cor branca representa teores elevados dos três elementos, enquanto a cor negra revela 

teores baixos dos mesmos.  
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O uso dos mapas gamaespectrométricos para identificação e delimitação das fácies 

do batólito granítico Abonari foi de grande valia, e apresentou respostas satisfatórias 

quando as características de campo e petrográficas foram associadas às anomalias 

gamaespectrométricas. Ao analisar os mapas de contagem total, canal de Tório (Th) e 

composição ternária RGB (Fig. 3.3, 3.4 e 3.5) foi possível identificar 3 fácies, aqui 

individualizadas e interpretadas como unidades gamaespectrométricas 1, 2 e 3. 

A unidade gamaespectrométrica 1 é caracterizada por baixos a médios valores e é 

diagnosticada preferencialmente na região norte do batólito Abonari na forma de uma 

estreita faixa alongada na direção leste-oeste (Fig. 3.3, 3.4 e 3.5). Petrograficamente esta 

faixa é caracterizada por microgranitos (micro-sienogranitos a micro álcali-granitos) 

que anteriormente eram associados ao vulcanismo Iricoumé. Esta abordagem e a 

respectiva caracterização petrográfica serão explanadas no próximo capítulo. 

A unidade gamaespectrométrica 2 apresenta um conjunto de médios a altos 

valores tanto no mapa de contagem total (Fig. 3.3), quanto no canal de Tório (Fig. 3.4). 

Esta unidade envolve a parte central do corpo batolítico e é associada em campo e 

petrograficamente a uma fácies predominantemente sienogranítica a monzogranítica. 

O setor central do batólito Abonari nos mapas de contagem total, canal de Th e 

composição ternária é caracterizado pela unidade gamaespectrométrica 3. Esta unidade 

apresenta somente valores elevados em todos os mapas utilizados, e esta relacionada à 

uma fácies petrográfica predominantemente álcali-feldspato granítica. 
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CAPÍTULO 4 - GEOLOGIA LOCAL E FACIOLOGIA 

PETROGRÁFICA DO BATÓLITO GRANÍTICO 
ABONARI 

 
4.1 – Trabalhos anteriores 

 
As primeiras referências às rochas graníticas aflorantes nas imediações da Serra 

Abonari devem-se a Santos et al. (1974), em trabalhos vinculados ao Projeto Norte da 

Amazônia de responsabilidade técnica pertencente à CPRM. Neste trabalho estes 

autores consideraram essas rochas como termos intrusivos ácidos associados ao 

Supergrupo Uatumã.  

Posteriormente Araújo Neto & Moreira (1976) foram os primeiros autores a 

proporem uma unidade denominada de Granito Abonari para as rochas graníticas 

aflorantes na Serra Abonari e em morrotes adjacentes. Durante a realização dos 

trabalhos de campo e posteriores análises petrográficas e químicas, estes autores 

verificaram que essas rochas eram intrusivas nas rochas vulcânicas do Supergrupo 

Uatumã, justificando assim a sua separação deste grupo. Neste trabalho o granito 

Abonari é caracterizado como um batólito de 300 km² de extensão e formato elíptico. 

Estes autores consideraram este corpo sendo constituído por uma única litologia 

(granito), onde predominava o tipo hastingsita granito. 

Coube a Veiga Jr. et. al (1979) adotarem a denominação de Suíte Intrusiva 

Abonari para o conjunto de rochas graníticas e adamelíticas, química, petrográfica e 

cronologicamente correlacionáveis ao granito Abonari de Araújo Neto & Moreira (op. 

Cit.) abrangentes na região norte do Estado do Amazonas. Santos et. al (2001b) 

obtiveram a idade de 1.871 +/- 5 Ma em método U-Pb em zircão, em granito referente 

ao batólito Abonari, aflorante ao longo da BR-174, borda ocidental do corpo granítico, 

vinculando-o assim ao magmatismo Mapuera. Já, Malta (2009), em trabalho final de 

graduação caracterizou petrograficamente a borda oeste do batólito sendo composta por 

monzo e sienogranitos portadores de biotita e hornblenda. 

 



 

Fiigura 4.1. Mapa geológico simplificado da regiãão em estudo, com enfoq
4.2
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Os melhores afloramentos deste corpo estão localizados no ramal do Paulista, 

acesso a partir do km 180 na rodovia BR-174. Estes são caracterizados por lajedos, 

blocos e matacões expostos nas margens do ramal e em encostas de pequenos morrotes, 

a sul da Serra Abonari. Macroscopicamente essas rochas são caracterizadas por textura 

inequigranular a equigranular grossa e coloração cinza rosado. Petrograficamente este 

corpo apresenta faciologia monótona representada dominantemente por biotita 

monzogranitos, biotita sienogranitos associados à leucogranitos. Ao microscópio estas 

rochas apresentam comumente uma textura hipidiomórfica equigranular grossa a 

porfirítica com termos cataclásticos subordinados. Nos sienogranitos e monzogranitos o 

mineral dominante, o álcali-feldspato pertítico se apresenta em grandes e médios cristais 

subédricos a anédricos. Já em seções intersticiais, o álcali-feldspato é do tipo 

microclínio. Em cristais maiores é possível observar pequenas inclusões de plagioclásio 

e quartzo. O plagioclásio quando diagnosticado em cristais maiores é comumente 

tabular, profundamente saussuritizado, denotando aspecto sujo em certas seções. Estes 

são frequentemente euédricos a subédricos e por vezes zonados. O quartzo em geral se 

apresenta em cristais anédricos a subédricos granulares a intersticiais. O mineral máfico 

predominante é a biotita, sendo caracterizada em seções lamelares, com forte 

plecroísmo e extinção “olho de pássaro” diagnóstica. Titanita primária, idiomórfica, 

pseudo losangular, clorita, apatita, zircão e minerais opacos perfazem o restante dos 

minerais acessórios. 

4.2.5	–	Suíte	Mapuera	
 

A Suíte Intrusiva Mapuera é caracterizada na região em estudo por diversos 

stocks, plútons e batólitos graníticos seccionando as rochas cálcio-alcalinas da Suíte 

Intrusiva Água Branca e intrudindo os vulcanitos vinculados ao Grupo Iricoumé. Na 

área se destacam os batólitos graníticos Abonari, São Gabriel e Curiuaú (CPRM, 2011, 

em preparação). No entanto se dará um enfoque ao granito Abonari, por ser o objeto 

principal deste estudo. 
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4.4.1	–	Fácies	microgranítica	
 

Das 3 fácies cartografadas, a microgranítica é a mais precoce, e a de menor 

abrangência, estando restrita a uma faixa estreita e alongada na direção leste-oeste, com 

aproximadamente 20 km de comprimento e largura máxima de 6 km (Fig. 4.17). 

Localizada no setor norte, caracterizando a borda do batólito granítico Abonari, esta 

fácies é intrudida pela fácies de composição predominantemente sienogranítica a 

monzogranítica. A caracterização desta fácies é suportada pela interpretação geofísica 

gamaespectrométrica e na revisão de lâminas delgadas vinculadas a projetos históricos, 

(Araújo Neto & Moreira, 1976; Veiga Jr. et al. 1979).  Neste contexto, três (3) lâminas 

foram descritas, e são representadas por microsienogranitos e por um micro álcali-

feldspato granito. No entanto, ao microscópio, em geral, as matrizes destas rochas 

apresentam uma tênue gradação, apresentando-se criptocristalina nos micro 

sienogranitos e microcristalina a fanerítica fina, nos termos caracterizados como de 

composição álcali-feldspato granítica (Fig. 4.18 A e B). Esta diferenciação é denotada 

por um arranjo textural na forma de um mosaico equigranular matricial, aumentando 

levemente sua granulação da borda para o centro do corpo granítico. 

Os minerais acessórios observados disseminados pela matriz são: clorita, titanita, 

epidoto, carbonato, apatita e zircão. Carbonatos e o epidoto, quando diagnosticados, 

estão associados como produtos de ação hidrotermal. A titanita é comumente 

diagnosticada na forma de coroa envolvendo minerais opacos (Fig. 4.18 C e D), 

provavelmente ilmenitas, como produto de ex-solução do excesso de Fe-Ti. (Harlov, 

2000). Entretanto, cristais euédricos pseudo-losangulares apresentando alto relevo e 

pleocroísmo marrom por vezes são diagnosticados. 

A percentagem modal de minerais máficos nessa fácies varia de 6 a 10% e os 

fenocristais mais abundantes são representados por álcali-feldspato e quartzo. Porém 

por vezes é possível caracterizar pórfiros de plagioclásio, anfibólio e/ou biotita. Os 

pórfiros de álcali-feldspato são os mais frequentes e significativos, e exibem 

comprimentos de 5 a 15 mm. São dominantemente micropertitíticos com quantidade 

subordinada de microclina interticial. As micropertitas se apresentam euédricas a 

subédricas e comumente expõe textura do tipo chamas e filetes. As inclusões presentes 

nas micropertitas mostram tamanhos em torno de 0,05 - 0,3 mm. São mais comuns as de 

quartzo, plagioclásio e biotita. Cristais de minerais opacos e zircões também são 

observados. O quartzo na forma de inclusão ocorre em cristais arredondados, anédricos 



 

e rar

subéd

frequ

entre

fenoc

idiom

polis

na fo

pórfi

lame

anfib

a ag

pleoc

Figura
matriz
granit
titanit

ramente cu

dricos. Qua

uentemente 

e 0,2 a 0,6 m

cristais é su

mórficos, po

ssintéticas e

A biotita é

orma de cri

iros de álca

elar, exibe p

bólio (hornb

glomerados 

croísmo ver

a 4.18.  Aspe
z microcrista
to; (B) matriz 
ta. KF-álcali-f

uneiformes, 

ando diagno

exibe forte

mm e por ve

ubordinado

or vezes zon

 raramente 

é raramente 

istais dissem

ali-feldspato

pleocroísmo

blenda) quan

máficos co

rde oliva a v

ectos texturais
lina envolven
criptocristalin

feldspato; CB-

e o plagi

osticado com

extinção on

ezes apresen

, e quando 

nados. Este

são observa

diagnostica

minados pel

o. Entretant

o verde a ca

ndo identifi

om biotita 

verde musgo

s em microfot
ndo fenocrista
na com carbon
-carbonato; IL

52 

ioclásio em

mo fenocris

ndulante. E

ntam bordas

 caracteriza

es, quando c

ados na form

ada como fe

la matriz, o

to quando c

astanho palh

ficado como

(clorita), t

o em cristai

tografias de lâ
tal de álcali-f
natos em mic

L-ilmenita. 

m finos cris

stal, o quart

Estes são car

s corroídas.

ado se apre

caracterizad

ma de agreg

enocristal, s

ou na forma

caracterizad

ha e tamanh

o fenocristal

titanita e m

is anédricos

âminas delgad
feldspato pert

crosienogranito

stais tabula

tzo se apres

racterizados

 O plagiocl

esenta em c

dos, apresen

gados glome

sendo mais c

a de pequen

da como pó

ho variando 

l, esta geral

minerais op

s a subédrico

das da fácies 
títico em mi
o; (C e D) ilm

ares euédric

senta subédr

s com dime

lásio na form

cristais tabu

ntam gemin

eroporfirític

comum se e

nas inclusõe

órfiro, a bio

 de 2 a 3 m

lmente asso

pacos. Apre

os. 

microgranític
icro álcali-fel
menita com co

cos a 

rico e 

nsões 

ma de 

ulares 

ações 

cos. 

exibir 

es em 

otita é 

mm. O 

ociado 

esenta 

 

ca. (A) 
ldspato 
oroa de 



 

	

4.4.2

na fo

graní

apres

Abon

local

proxi

bloco

aflor

fácie

acinz

basic

de an

Figura

2	–	Fácies	s

A fácies s

orma de um

ítica e intru

sentam amp

nari. Na bor

lizados em a

imidades d

os e matacõ

ramento loc

es é repres

zentada, tex

camente por

nfibólio + b

a 4.19. Foto d

sienogran

sienogranític

ma grande a

udindo a n

plo predom

rda oeste do

antigas pedr

do km 190 

ões são diag

calizados n

sentada por

xtura fanerít

r álcali-feld

iotita (Fig. 

do aspecto mac

ítica	a	mo

ca a monzo

auréola envo

orte os mic

mínio nas p

o batólito g

reiras desat

ao km 200

gnosticados 

nas margens

r rochas qu

tica média 

dspato, plagi

4.19 e 4.20)

croscópico de

53 

nzogranít

ogranítica te

olvendo a f

crogranitos

orções ocid

granítico Ab

tivadas e/ou

0, borda o

 na borda l

s do lago 

ue exibem

a grossa, in

ioclásio, qu

). 

e biotita monz

ica	

em uma áre

fácies domi

(Fig. 4.17)

dental e or

bonari os pr

u em operaç

cidental do

este como s

de Balbina

coloração 

nequigranul

uartzo e agr

ogranito com 

ea de ocorrê

nantemente

). Estes tip

iental do b

rincipais afl

ão ao longo

o corpo bat

sendo os pr

a. Macrosco

rosa averm

lar a porfirí

egados de m

enclave micro

rência em c

e álcali-feld

pos petrográ

batólito gran

floramentos 

o da BR-174

tolítico. Gra

rincipais tip

opicamente

rmelhada a 

ítica e com

minerais má

odiorítico. 

 

ampo 

dspato 

áficos 

nítico 

estão 

4, nas 

andes 

pos de 

e essa 

rosa 

mposta 

áficos 

 



 

Figura
sieno 

Figura
zonad
altera
anfibó

a 4.20. Foto 
a monzograní

a 4.21. Micro
do exibindo u
ção; (B) crist
ólio. PL-plagi

 

 

denotando as
ítica. 

ofotografias d
um núcleo ma
tais de biotita 
oclásio; BT-b

specto textura

de lâminas da
ais cálcico bas

e clorita adv
biotita; CL-clo

54 

al de sienogra

a fácies sieno 
stante alterad

vinda da deses
orita; AF-anfib

anito equigran

a monzogran
o para epidot
stabilização da
bólio. 

nular grosso i

nítica; (A) cri
to e uma bord
a biotita; (B) 

integrante da 

istal de plagio
da mais sódic
cristais de bi

 
fácies 

 
oclásio 
ca sem 
iotita e 



55 
 

Também é possível observar frequentes enclaves máficos microgranulares que se 

encontram distribuídos de modo disseminado e exibindo contorno arredondado a 

subarredondado com magnitudes centimétricas (Fig. 4.19). Na borda ocidental, nas 

próximidades do contato do batólito com as rochas cálcio-alcalinas da Suíte Água 

Branca são encontrados xenólitos de rocha granítica bastante alterada com feições que 

sugerem similaridade com plutonitos Água Branca. Neste contexto Malta, (2009) relata 

a presença de um mega xenólito aflorante e localizado na região noroeste da borda do 

batólito Abonari. 

Ao microscópio essa fácies apresenta comumente uma textura fanerítica, 

inequigranular a equigranular grossa com termos cataclásticos subordinados. Textura 

granofírica ocorre localmente. Os cataclasitos estão associados às zonas de 

cisalhamento rúpteris, estas estão vinculadas a falhas de transferência destrais e 

sinistrais com controle estrutural NE-SE e/ou NW-SE. Petrograficamente essa fácies é 

dominantemente de composição sienogranítica com termos monzograníticos 

subordinados e raros álcali-feldspato granitos. Anfibólio-sienogranitos e biotita-

sienogranitos com biotita monzogranitos caracterizam a borda ocidental do batólito, 

enquanto que termos estritamente sienograníticos dominam o setor oriental. 

Mineralogicamente esta fácies é composta predominantemente por álcali-feldspato, 

quartzo, plagioclásio (oligoclásio), anfibólio (hornblenda) e biotita. Apresenta como 

minerais acessórios: clorita, titanita, zircão, apatita, opacos, epidoto e carbonato. A 

clorita apresenta pleocroísmo esverdeado e geralmente é advinda da desestabilização da 

biotita (Fig. 4.21 B). 

Os cristais de álcali-feldspato são comumente microclínios pertíticos subédricos e 

pouco a moderadamente serecitizados. O quartzo granular é frequentemente subédrico e 

apresenta tamanho de até 4 mm. Quando estão distribuídos de modo intersticial junto à 

trama feldspática, exibem contornos suturados, côncavos e retos e forte extinção 

ondulante. Por vezes estão moderadamente fraturados, cujas bordas mostram-se 

cuminuídas, recristalizadas e formando zonas de subgrão, bem como, preenchendo 

microfraturas na rocha. Essas feições são interpretadas como uma ténue deformação 

associada ao alojamento do corpo granítico. Os cristais de plagioclásio são subedrais a 

anedrais com tamanho de até 3 mm, seus planos de maclamento do tipo polissintético 

mostram-se descontínuos e, ocasionalmente, deslocados por microfraturas devido à 

deformação. Frequentemente mostra-se alterado, desenvolvendo agregados de epidoto, 

mica branca e carbonato. Uma zonação nos cristais de plagioclásio é caracterizada por 
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Petrograficamente esta fácies é representada dominantemente por álcali-feldspato 

granitos, portadores de anfibólio (arfvedsonita e/ou hornblenda) e biotita como 

principais fases máficas. O soma percentual de minerais máficos nesta fácies varia de 1 

a 4%. Ao microscópio esta fácies é caracterizada em geral por uma textura 

inequigranular a porfirítica, de granulação média a grossa. Os principais minerais 

constituintes são: álcali-feldspato, quartzo, plagioclásio, anfibólio (arfvedsonita e/ou 

hornblenda) e biotita. Os cristais de álcali-feldspato são geralmente finos a muito 

grossos (inequigranulares), tabulares, anédricos a subédricos. Estes apresentam contatos 

retos a irregulares com outros feldspatos e cristais de quartzo. Por vezes foi possível 

observar alguns cristais com fina borda albítica, e a textura micropertítica é comum 

nesta fácies (Fig. 4.24 A e B).  O quartzo apresenta forte extinção ondulante em grãos 

finos a muito grossos, euédricos e subédricos. Apresenta também contatos irregulares e 

retos com os cristais álcali-feldspato e podem mostrar raras inclusões deste. O anfibólio 

(arfvedsonita) se apresenta em cristais tabulares, inequigranulares, anédricos a 

subédricos e em formas residuais. Seu pleocroísmo caracterizado é de verde intenso a 

azul, tendo associados a este, opacos, stiplomelano, epidoto e clorita. Quando o 

anfibólio tipo hornblenda é diagnosticado, se apresenta com pleocroísmo verde oliva 

característico e em cristais subédricos. Os minerais opacos são anédricos e com 

disseminação de finas inclusões de quartzo e sempre associados à arfvedsonita biotita e 

titanita. A biotita é diagnosticada em cristais lamelares, pleocroísmo marrom palha e 

“recheada de halos pleocróico” gerados por inclusões de zircão. O stiplomelano é um 

provável mineral de alteração, e é observado na forma de agregados de cristais finos e 

aciculares em geral mostrando arranjo sob forma radial, sempre associado ao anfibólio. 

Termos associados a zonas de cisalhamento em regiões localizadas ao longo de grandes 

lineamentos exibem textura cataclástica a procataclástica. Estas feições estão 

representadas principalmente por cristais de álcali-feldspato e quartzo visivelmente 

fraturados e sem orientação preferencial, com inserções de microveios preenchidos 

frequentemente  por cristais de quartzo microgranulares e minerais secundários (clorita, 

epidoto) como produtos de alteração tardia. 
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4.5 – Conclusões 
 

O arranjo areal em mapa das diversas fácies petrográficas mapeadas corroborou e 

reafirmou as respostas adquiridas com o auxílio e interpretação dos dados 

gamaespectrométricos; na delimitação, abrangência e composição das respectivas fácies 

mapeadas. A fácies representada por rochas de textura subvulcânica, denominada de 

microgranítica, associada à borda de corpo e caracterizada por microgranitos porfiríticos 

de composição predominantemente sienogranítica, é correspondente à faixa de 

comportamento gamaespectrométrico de baixo teor, representada pela unidade 

gamaespectrométrica 1, descrita no capítulo anterior (figuras 3.3; 3.4; 3.5). A unidade 

gamaespectrométrica 2, (figuras 3.3; 3.4; 3.5), representada por um conjunto de médios 

a altos valores; é relevantemente coincidente à resposta cartográfica diagnosticada para 

a fácies sieno a monzogranítica. A fácies de composição predominantemente álcali-

feldspato granítica, representada no núcleo do corpo, é exaustivamente observada com 

altos valores gamaespectrométricos em todos os mapas geofísicos estudados (figuras 

3.3; 3.4; 3.5). Tais feições são notáveis na região central do batólito granítico. Neste 

contexto, o crescimento da percentagem modal de álcali-feldspato da borda para o 

centro, diagnosticado no arranjo cartográfico das fácies petrográficas (figura 4.18), 

coincide com o aumento progressivo da presença de K nos mapas 

gamaespectrométricos utilizados, à medida que se aproxima ao centro do batólito. 

Esses fatores indicam o uso da aerogamapectrometria como ferramenta de grande 

valia no auxílio e na delimitação cartográfica faciológica petrográfica de corpos 

graníticos. O enriquecimento de álcali-feldspato crescente, da borda para núcleo, 

diagnosticado com a cartografia faciológica petrográfica, induz, também que o principal 

mecanismo de segregação e diferenciação magmática que regeu no corpo granítico, foi 

de cristalização fracionada. Esta hipótese é reforçada pela zonação normal dos 

plagioclásios, que exibem um núcleo mais cálcico, bastante alterado para epidoto e uma 

borda mais sódica sem alteração. Além disso, a gradual escassez de minerais máficos, 

das extremidades para o centro do corpo batolítico, indicam resfriamento crescente em 

sentido ao interior do plúton, sugerindo uma cristalização do pretérito magma, a partir 

da borda em direção ao núcleo. Fato corroborado pela presença de uma granulometria 

mais fina representada pela fácies microgranítica, exposta na borda norte do corpo. A 

forte extinção ondulante e a recristalização das bordas de cristais de quartzo são reflexos 

da deformação no estado sub-solidus a sólido. Esta deformação provavelmente deve 
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estar associada aos estágios finais de alojamento do batólito granítico. Os termos 

protocataclásticos a cataclásticos evidenciados por cristais de álcali-feldspato e quartzo 

visivelmente fraturados estão vinculados a zonas de cisalhamento rúpteis de direções 

preferenciais NE-SW e NW-SE. 
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CAPÍTULO 5 - LITOGEOQUÍMICA DO BATÓLITO 
GRANÍTICO ABONARI 

 

 

5.1 - Introdução 
 

Para o presente estudo foram selecionadas treze (13) amostras, tratadas e 

analisadas quimicamente, obtendo-se as concentrações dos elementos maiores, menores 

e traços. Seguindo a separação faciológica, oito (8) amostras são representativas da 

fácies sieno a monzogranítica, e cinco (5) da fácies dominantemente álcali-feldspato 

granítica. Não foi possível representar a fácies microgranítica, por não ter amostras 

macroscópicas disponíveis, já que as lâminas foram resgatadas de projetos históricos 

(Araújo Neto & Moreira, 1976) e hoje sua área está abrangida pela terra indígena 

Waimiri-Atroari, vedada à entrada da equipe de estudos. 

 

5.2 – Concentrações Geoquímicas 
 

Os resultados analíticos estão mostrados na tabela (Tabela 5.1), distribuídos por 

siglas de amostragem (figura 1.2) e inseridos em suas respectivas fácies. A integridade 

química das amostras analisadas apresenta-se elevada na maioria dos litótipos 

analisados. Apenas em graus mais leves notam-se alguns indícios de alteração, em 

especial relacionados à cloritização e saussuritização, processos indicados na 

petrografia. Os valores de LOI (Tabela 5.1) sinalizam que as amostras não apresentaram 

perda ao fogo maior que 1%. Os percentuais de SiO2 nas rochas representativas da 

fácies sieno a monzogranítica variam de 66 a 73 %. Já a fácies álcali-feldspato granítica 

apresenta teores entre 72 e 76%. Os teores de Al2O3 para os sieno a monzogranitos 

variam, com valores em torno de 12 a 14%, enquanto que nos álcali-granitos esse teor 

gira em torno de 12%. As concentrações de Fe2O3 são moderadas em todas as amostras, 

cujos teores estão entre 2,3 e 1,9% para os sieno a monzogranitos e entre 1,3 e 0,5% 

para os álcali-feldspato granitos. O MgO apresenta teores entre 0,08 e 0,9% para os 

sienogranitos a monzogranitos e entre 0,04 e 0,28% para a fácies álcali-granítica. As 

concentrações de CaO são bem variáveis para a fácies sieno a monzogranítica, com 

teores entre 0,2 e 2,1%. Já para os álcali-granitos são menores e variam entre 0,15 a 

0,49%. O Na2O apresenta valores sempre altos em toda a população analisada, com 
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teores entre 3,3 a 4 % e 3,3 a 4,2% nas fácies sieno a monzogranítica e alcali-feldspato 

granítica respectivamente. Fato semelhante ocorre com K2O, diagnosticado sempre com 

altos teores em todas as amostras analisadas. Tanto na fácies sieno a monzogranítica 

(4,8 a 6%), quanto na predominantemente álcali-feldspato granítica, onde esses valores 

variam entre 5 e 5,5%. Os sieno a monzogranitos apresentam teores de TiO2 e P2O5, 

com valores entre 0,25 e 0,78% e entre 0,02 e 0,25%, respectivamente. Entretanto a 

fácies álcali-feldspato granítica apresenta valores entre 0,1 e 0,26% para o TiO2, e entre 

0,01 e 0,04% para o P2O5.  

Quanto aos elementos traços observa-se enriquecimento nos elementos litófilos de 

grande raio iônico “LILE” (Ba, Rb, Sr), nos elementos de terras raras leves “LREE” 

(La, Ce, Nd e Sm) e nos elementos de alto campo energético “HFSE" (Zr, Y e Nb), 

além do Ga, em relação à crosta superior atual (Taylor e McLennan 1985). 

 

5.3 – Natureza e Ambientação Geoquímica 
 

Nos diagramas de Harker (1909) da figura 5.2, usados para verificar o 

comportamento dos elementos maiores e menores plotados contra a sílica, obtiveram-se 

“trends” de diferenciação bem definidos e contínuos para os óxidos MgO, CaO, 

Fe2O3total, K2O, TiO2 e P2O5, e pouco definido para o Na2O. Excetuando o óxido de 

potássio que mostra correlação positiva com a sílica os demais são negativos. O Al2O3 

tem baixa correlação, porém também de tendência negativa. A presença de “trends” 

bem definidos, para vários óxidos segundo a literatura, por exemplo, Wilson (1989) 

indica que essa correlação linear pode estar relacionada a processos de cristalização 

fracionada e não modificada por contaminação crustal extensiva.
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Fácies  sieno a monzo  sieno a monzo  
álcali‐feld 
granito 

álcali‐feld 
granito 

álcali‐feld 
granito  sieno a monzo 

álcali‐feld 
granito 

álcali‐feld 
granito 

álcali‐feld 
granito  sieno a monzo  sieno a monzo  sieno a monzo  sieno a monzo 

Amostra/Estação  DP‐R‐042  DP‐R‐043  DP‐R‐049  DP‐R‐052  JL‐R‐101  JL‐R‐103  JL‐R‐104  JL‐R‐152  JL‐R‐074  JL‐R‐088  JL‐R‐089  JL‐R‐090  MA‐R‐005 

SiO2 (%)  69,41 65,94  74,73 75,67 73,53 67,55 73,39 76,23 72,74 71,75 71,87 69,25 71,67

TiO2  0,67 0,78  0,20 0,10 0,25 0,74 0,25 0,20 0,26 0,29 0,33 0,44 0,32

Al2O3  14,25 14,72  12,55 12,65 12,74 14,61 12,94 11,83 12,95 13,28 13,00 13,63 13,22

Fe2O3Tot  3,61 5,06  2,27 1,20 2,69 4,09 2,63 1,92 2,83 3,29 3,46 4,26 3,36

MnO  0,12 0,15  0,07 0,02 0,10 0,11 0,13 0,04 0,11 0,13 0,13 0,14 0,12

MgO  0,65 0,91  0,10 0,07 0,28 0,72 0,08 0,04 0,17 0,18 0,25 0,48 0,17

CaO  1,61 2,10  0,15 0,33 0,31 1,86 0,20 0,17 0,49 0,74 0,76 1,21 0,63

Na2O  3,98 4,21  3,29 3,94 3,79 4,16 3,28 3,36 4,01 4,09 3,95 4,24 3,95

K2O  5,02 4,84  5,54 4,98 5,06 4,90 6,06 5,18 5,39 5,68 5,58 5,38 5,75

P2O5  0,16 0,25  0,01 <0,01 0,04 0,19 0,02 0,01 0,03 0,03 0,06 0,14 0,04

LOI  (PF)  0,2 0,7  1,0 0,9 1,0 0,7 0,8 0,9 0,8 0,3 0,4 0,6 0,5

Total  99,68 99,66  99,91 99,87 99,79 99,63 99,78 99,88 99,78 99,76 99,79 99,77 99,73

                                         

Ba (ppm)  1797 2276  269 176 398 2045 406 208 369 516 507 609 467

Be  5 2  4 8 8 3 2 4 3 3 3 3 3

Co  3,8 6,3  0,7 0,3 1,3 3,6 1,0 0,4 1,0 1,3 1,5 2,5 1,6

Cs  3,6 1,8  2,6 1,9 2,3 2,9 1,9 1,9 1,9 2,0 2,1 2,9 0,8

Cu  8,3 17,1  0,8 1,3 1,6 9,6 2,5 1,5 2,2 3,2 3,1 4,8 4,6

Ga  18,9 20,7  19,8 22,2 20,9 18,2 19,9 19,7 19,1 18,2 20,2 21,9 20,1

Hf  8,3 11,3  10,9 9,2 15,0 9,4 13,3 14,8 13,7 14,2 16,5 16,7 16,6

Mo  1,4 1,2  0,5 1,4 2,8 1,4 0,7 0,6 1,0 1,5 0,9 1,1 1,3

Nb  19,4 17,5  22,7 35,3 26,6 17,0 19,5 28,8 25,5 17,5 20,6 23,4 21,4

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

Pb  19,4 18,3  22,4 24,6 27,0 15,5 16,9 20,1 23,1 20,4 19,3 28,5 26,0

Rb  181,0 144,9  250,8 319,2 258,5 150,2 183,4 252,6 198,6 161,3 171,3 167,4 177,6

Sc  9 12  2 1 3 10 3 2 3 4 4 6 4

Sn  2 2  4 5 7 2 2 3 3 2 2 3 2

Sr  211,9 253,2  33,7 23,7 53,3 233,5 37,4 18,1 41,1 60,9 70,5 119,0 55,7

Ta  1,4 1,1  1,4 3,0 1,9 1,1 1,1 2,4 1,7 1,0 1,3 1,4 1,4

Th  19,6 13,4  26,0 30,7 23,5 13,3 22,4 29,2 21,8 28,2 18,3 24,8 20,9

U  6,2 3,8  6,1 10,4 7,5 4,5 5,1 8,0 5,6 4,4 4,7 5,2 5,0

V  24 29  <8 <8 <8 25 <8 <8 <8 <8 <8 12 <8

W  <0,5 <0,5  <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,7 <0,5 <0,5 3,2

Y  43,1 49,0  43,1 145,2 58,9 37,7 48,2 57,3 63,0 47,3 55,4 64,4 112,5

Zn  93 94  71 27 118 67 70 46 104 108 78 105 128

Zr  312,4 449,4  386,6 219,1 585,1 385,6 539,1 499,8 549,8 568,9 672,9 669,0 692,8

Tabela 5.1. Dados químicos em rocha total para as amostras do batólito granítico Abonari.   
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Fácies  sieno a monzo   sieno a monzo   álcali‐feld granito  álcali‐feld granito  álcali‐feld granito  sieno a monzo   álcali‐feld granito  álcali‐feld granito  álcali‐feld granito  sieno a monzo   sieno a monzo   sieno a monzo   sieno a monzo  

Amostra/Estação  DP‐R‐042  DP‐R‐043  DP‐R‐049  DP‐R‐052  JL‐R‐101  JL‐R‐103  JL‐R‐104  JL‐R‐152  JL‐R‐074  JL‐R‐088  JL‐R‐089  JL‐R‐090  MA‐R‐005 

La(ppm)  63,5 61,3  58,3 118,9 82,7 49,9 110,0  77,0 96,9 117,4 87,4 115,8 201,9 

Ce  126,1 126,3  105,2 239,2 170,5 106,6 236,5  162,0 205,2 241,9 182,8 245,1 245,0 

Pr  14,63 15,15  16,64 23,53 19,03 12,25 26,71  17,81 21,99 24,68 20,61 26,80 43,22 

Nd  53,8 58,1  56,1 88,0 67,7 45,9 94,5  65,5 78,3 86,7 76,1 98,9 177,3 

Sm  8,96 10,20  9,83 15,50 11,23 7,98 14,49  10,53 13,11 13,24 12,81 15,97 29,20 

Eu  2,01 2,61  0,75 0,97 1,04 2,16 1,33  0,79 1,21 1,61 1,45 1,67 3,55 

Gd  7,12 8,50  6,93 16,41 8,90 6,52 8,94  8,12 11,09 9,72 10,08 12,08 26,45 

Tb  1,25 1,44  1,38 2,97 1,60 1,15 1,59  1,53 1,95 1,66 1,77 2,08 4,06 

Dy  6,99 8,50  8,07 18,87 9,82 6,42 9,02  9,56 11,30 9,01 10,25 12,00 22,79 

Ho  1,44 1,72  1,64 4,29 2,03 1,35 1,75  2,06 2,37 1,78 2,16 2,46 4,38 

Er  4,37 4,95  5,00 13,32 6,19 4,01 5,20  6,53 6,76 5,17 6,35 7,00 11,88 

Tm  0,71 0,76  0,82 2,11 1,00 0,60 0,80  1,06 1,02 0,82 0,94 1,11 1,74 

Yb  4,51 4,83  5,41 13,83 6,80 4,12 5,19  7,31 6,92 5,33 6,32 7,29 11,14 

Lu  0,70 0,74  0,82 2,13 1,02 0,62 0,83  1,14 1,07 0,89 0,98 1,11 1,64 

Tabela 5.1 (continuação). Dados químicos em rocha total para as amostras do batólito granítico Abonari.
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Para se obter uma classificação química das amostras utilizou-se o diagrama R1 x R2 

(Fig. 5.3 A) De La Roche et al. (1980), e o diagrama TAS (total de álcalis versus SiO2), 

para a classificação das rochas plutônicas, modificado de Le Maître et al. (1989) com a 

nomenclatura plutônica de acordo com Middlemost, 1994 (Fig. 5.3 B). Corroborando com 

a classificação petrográfica modal, a fácies sieno a monzogranítica é representada 

geralmente nestes diagramas como granitos, enquanto que a fácies álcali-feldspato 

granítica os “plots” são representados dominantemente no campo dos álcali-feldspato 

granitos (Fig. 5.3 A e B). 

Quando plotadas no diagrama Rb-Ba-Sr, (Fig. 5.3 C), proposto por El Bouseily & EL 

Sokkary (1975), verifica-se que as amostras da fácies álcali-feldspato granítica estão 

localizadas preferencialmente nos campos dos granitos fortemente diferenciados, enquanto 

que a fácies sieno a monzogranítica no campo dos granitos normais. 
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como, Y + Nb vs Rb, Y vs Nb, Ta + Yb vs Rb e Yb vs Ta; representados nas figuras 5.6 A, 

B, C e D respectivamente, para discriminar granitos sin-colisionais (Syn-COLG), granitos 

intraplaca (WPG), granitos de arco-vulcânico (VAG) e granitos de cadeias oceânicas 

(ORG). As amostras do granito Abonari quando plotadas no diagrama A da figura 5.6, 

tanto a fácies sieno a monzogranítica como a álcali-feldspato granítica estão localizadas 

dominantemente no campo dos granitos intraplaca (WPG), próximas ao limite com 

granitos relacionados a arcos vulcânicos (VAG). Na diagrama Y vs Nb (figura 5.6 B), 

novamente as rochas de ambas as fácies se encontram posicionadas no campo de granitos 

intraplaca (WPG), na área de influência do campo dos granitos pós-colisionais (Pearce, 

1996). No diagrama Rb vs Ta + Yb (figura 5.6 C) as amostras estão localizadas próximas 

ao limite tríplice entre syn-COLG (granitos sin-colisionais), VAG (granitos de arco 

vulcânico) e WPG (granitos intraplaca), porém com maior predominância ao campo dos 

granitos intraplaca. Na figura 5.6 D, no diagrama Yb vs Ta, as amostras representadas pela 

fácies álcali-feldspato granítica estão plotadas no campo dos granitos intraplaca (WPG), e 

os “plots” que representam a fácies sieno a monzogranítica estão localizados no limite 

tríplice VAG, ORG e WPG. Na figura 5.6 E, no diagrama R1 x R2, de La Roche et al. 

(1980), com as subdivisões de Batchelor & Bowden (1985), revela que os pontos 

representantes da fácies sieno a monzogranítica recaem dominantemente no campo 4, isto 

é, no campo dos granitos tardi-orogênicos, com algumas amostras já no campo dos 

granitos anorogênicos. Entretanto, todas as amostras da fácies álcali-feldspato granítica é 

representada neste diagrama no campo dos granitos anorogênicos, próximos ao limite 

granitos tardi-orogênicos. 
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Os anorogênicos por outro lado são subdivididos naqueles relacionados à rifts (RRG) e à 

epirogênese continental (CEUG). Apesar de não ser um ambiente tectônico, os 

plagiogranitos oceânicos (OP) têm lugar de destaque nos diagramas. 

Na figura 5.7 A, no diagrama de SiO2 vs K2O todas as amostras de ambas as fácies 

estão plotadas acima da linha que separa os plagiogranitos oceânicos. No diagrama onde 

SiO2 vs Al2O3 (figura 5.7 B) tanto a fácies sieno a monzogranítica como a álcali-feldspato 

granítica estão representadas dentro do campo relacionado a granitos pós- orogênicos. Já 

na figura 5.7 C, onde SiO2 vs FeOt/FeOt + MgO, as amostras associadas à fácies álcali-

feldspato granítica estão plotadas em sua maioria no campo relacionado a granitos 

vinculados a regiões de rift, próximo ao limite com o campo dos granitos pós-orogênicos. 

A fácies sieno a monzogranítica se apresenta dominantemente no campo dos granitos 

associados à região de rift, entretanto algumas amostras estão relacionadas a granitos 

vinculados diretamente a ambientes orogenéticos. Nas figuras 5.7 D e E, onde MgO vs 

FeOt e CaO vs FeOt + MgO são respectivamente plotados, observa-se que ambas as fácies 

estão localizadas dominantemente no campo dos granitos relacionados a ambientes 

orogenéticos (IAG, CAG e CCG), porém muito próximos do campo dos granitos pós-

orogênicos (POG). 

No diagrama de discriminação tectônica proposto por Thieblemont & Cabanis 

(1990), representado na figura 5.7 F, a maioria das amostras de ambas as fácies estão 

localizadas no campo dos granitos pós-colisionais e sin-subducção. Porém muito próximas 

do limite com os granitos anorogênicos alcalinos. 
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5.4 - Conclusões 

 

Assim como nos dados aerogamaespectrométricos, geológicos e petrográficos, a 

litogeoquímica auxiliou e corroborou com a identificação, delimitação e caracterização das 

fácies previamente identificadas para o batólito granítico Abonari. Na comparação dos 

dados de concentrações químicas entre as fácies, a fácies álcali-feldspato granítica se 

mostrou mais enriquecida em SiO2, quando comparada com a fácies sieno a 

monzogranítica. Entretanto os sieno a monzogranitos apresentam teores mais elevados em 

Al2O3, Fe2O3, FeO, MgO, CaO, TiO2 e P2O5. Os maiores valores de TiO2 na fácies sieno a 

monzogranítica, em relação à fácies álcali-feldspato granítica, provavelmente são devidos a 

maior presença de titanita e ilmenita nos sienogranitos e monzogranitos, além deste 

elemento poder estar contido na biotita e magnetita. Os valores de P2O5 devem-se a 

presença de apatita na maioria das amostras da fácies sieno a monzogranítica, assim como 

os valores mais altos de Fe2O3 e o FeO devem-se a maior presença de biotita, anfibólio, 

minerais opacos (magnetita, e ilmenita). Estes parâmetros sugerem um resfriamento 

crescente em sentido ao interior do corpo magmático, indicando uma cristalização do 

pretérito magma, a partir da borda em direção ao núcleo, fato já indicado pela petrografia. 

Os resultados alcançados com o uso dos diagramas binários de Harker (1909), 

aplicados para as rochas do granito Abonari, indicam a cristalização fracionada como o 

principal processo petrogenético que regeu a evolução e a diferenciação magmática no 

corpo batolítico. O enriquecimento de álcali-feldspato crescente da borda para núcleo e a 

zonação normal dos plagioclásios, diagnosticados com a petrografia, corroboram os dados 

litoquímicos. 

Os diagramas R1 x R2 (figura 5.3 A) de La Roche et al. (1980), e o diagrama TAS 

(total de álcalis versus SiO2), usados para classificação química das amostras utilizadas, 

reforçam a análise e classificação petrográfica modal efetuada e caracterizada no capítulo 4 

(figuras 4.16 e 4.17). No diagrama Rb-Ba-Sr, (figura 5.3 C), verifica-se que as amostras da 

fácies álcali-feldspato granítica estão localizadas preferencialmente nos campos dos 

granitos fortemente diferenciados, indicando assim ser uma fácies mais evoluída. 

A fácies sieno a monzogranítica apresenta caráter metaluminoso e assinatura cálcio-

alcalina de alto potássio. Entretanto a fácies álcali-feldspato granítica é caracterizada com 

tendência peraluminosa (figura 5.4 A e 5.4 B). 
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Os elementos terras raras pesados são pouco fracionados, indicando menor 

fracionamento de hornblenda e/ou biotita. O maior fracionamento de elementos terras raras 

leves em ambas as fácies sugere provavelmente fracionamento de apatita. As fortes 

anomalias negativas de európio (Eu) na fácies álcali-feldspato granítica indicam evolução 

por fracionamento de plagioclásio (figura 5.8). 

Nos diagramas propostos por Pearce et al. 1984 (figura 5.6), o uso de elementos 

traços na caracterização de ambientes tectônicos de rochas granitoides é muito comum. Em 

geral as amostras do granito Abonari estão predominantemente localizadas no campo dos 

granitos intraplaca a pós-colisionais (WPG), e nas proximidades do limite com o campo de 

granitos associados a arcos vulcânicos e sin-colisionais (VAG e Syn-Colg) 

respectivamente. Entretanto, a utilização desses diagramas deve ser feita com as devidas 

precauções, uma vez que os diagramas foram idealizados para granitoides do Fanerozóico. 

Em todos os diagramas propostos por Whalen et al. (1987) as amostras 

representantes da fácies álcali-feldspato granítica se posicionam dominantemente no 

campo proposto para granitos do tipo A, enquanto que as amostras referentes à fácies sieno 

a monzogranítica estão localizadas nas proximidades do limite entre os campos dos 

granitos I & S e A. 

Porém, vale ressaltar que o uso de elementos maiores e traços em diversos diagramas 

geoquímicos refletem muito mais a fonte magmática, do que propriamente o momento 

geodinâmico e o contexto geotectônico. Portanto a adoção destes diagramas para 

modelamento geológico-geodinâmico deve ser usada com cautela, e juntamente com dados 

petrográficos, geoquímicos isotópicos e geológicos regionais. 
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CAPÍTULO 6 - GEOQUÍMICA ISOTÓPICA  

(U-Pb e Sm-Nd) 
 

6.1 - Introdução 
 

Estudos de geoquímica isotópica (U-Pb e Sm-Nd) são informações indispensáveis 

para o entendimento de eventos magmáticos no que se refere às questões de idade de 

cristalização e fonte desses magmas. Tais informações, associadas aos dados de 

mapeamento geológico, petrografia e geoquímica de rochas, tornam-se ferramentas 

importantes na compreensão da evolução petrológica de maciços graníticos e sob que 

ambiente tectônico tal processo ocorreu (Wilson, 1989). 

Para a área objeto desta pesquisa, foram selecionadas duas amostras para análise U-

Pb, representantes do batólito granítico Abonari e do granito Paulista, respectivamente. 

Outras quatro amostras do batólito granítico Abonari foram também selecionadas para 

estudo isotópico Sm-Nd, cujos resultados são apresentados a seguir. 

 
6.2 - Geoquímica isotópica U-Pb do batólito granítico Abonari 

 
A amostra selecionada (JL-074) para o estudo U-Pb em cristais de zircão é 

representante da fácies sieno a monzogranítica do batólito Abonari (Fig. 4.17). Nessa 

amostra foram selecionados 33 cristais de zircão, dos quais 10 cristais foram descartados 

do cálculo final por apresentarem baixas razões Pb206/Pb204. Os resultados analíticos dos 

cristais de zircão do batólito Abonari são apresentados na tabela 6.1. 

Foram identificadas duas populações de cristais de zircões: a) representa a principal 

população na amostra e é formada por cristais prismáticos bipiramidais, euédricos a 

subédricos, cujas cores variam de rosa claro a castanho claro, com tamanho entre 180 a 

220 µm, exibem zonas de crescimento, moderado fraturamento e eventuais inclusões 

minerais, principalmente de apatita; e b) são raros e representados por cristais prismáticos 

bipiramidais, euédricos a subédricos, cor castanho, com tamanho entre de 200 a 240 µm, 

zonados e apresentam moderado fraturamento e poucas inclusões minerais (Fig. 6.1). 

Os cristais da população (a) são considerados como relacionados ao processo de 

cristalização magmática da fácies sieno a monzogranítica do batólito Abonari, portanto 

marcadores da época de cristalização, cuja idade no diagrama  
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Tabela 6.1. Composição das razões isotópicas U-Pb em cristais de zircão do batólito Abonari aplicados à obtenção da idade de cristalização magmática. 
 

 Razões isotópicas   Idades        
zircão 206Pb/204Pb 207Pb/206Pb 1σ 206Pb/238U 1σ 207Pb/235U 1σ 207Pb/206Pb 1σ 206Pb/238U 1σ 207Pb/235U 1σ Rho Th/U 
035 Z24 2339 0,12212 0,4 0,21471 2,6 3,6154 2,6 1987,4 7,0 1253,9 29,8 1552,9 21,0 0,99 0,15 
004 Z02 54885 0,11292 0,6 0,27042 1,7 4,2102 1,8 1846,9 11,1 1542,9 23,8 1676,0 15,1 0,94 0,17 
025 Z17 3710 0,11696 0,4 0,28197 2,0 4,5471 2,1 1910,3 6,9 1601,3 29,1 1739,6 17,4 0,98 0,22 
024 Z16 1282 0,11537 0,4 0,29164 1,1 4,6394 1,1 1885,7 6,9 1649,7 15,7 1756,4 9,5 0,94 0,15 
023 Z15 1600 0,11668 0,7 0,30826 2,0 4,9595 2,1 1906,0 12,5 1732,2 30,7 1812,4 18,1 0,94 0,25 
006 Z04 18130 0,11467 1,3 0,31969 1,1 5,0545 1,7 1874,7 23,3 1788,2 17,1 1828,5 14,3 0,72 0,32 
007 Z05 244577 0,10951 1,1 0,35987 1,2 5,4335 1,6 1791,2 20,0 1981,5 19,8 1890,2 13,7 0,71 0,21 
015 Z10 12282 0,11529 1,6 0,34342 1,1 5,4589 1,9 1884,4 28,3 1903,1 18,0 1894,2 16,4 0,55 0,38 
013 Z08 129260 0,11333 0,4 0,35541 0,8 5,5536 0,9 1853,5 7,2 1960,4 13,2 1908,9 7,5 0,87 0,26 
028 Z20 120204 0,11318 0,4 0,36015 1,1 5,6204 1,2 1851,2 6,8 1982,9 19,4 1919,2 10,3 0,95 0,32 
033 Z22 139644 0,11466 0,3 0,35992 0,8 5,6901 0,9 1874,5 6,3 1981,8 13,6 1929,9 7,5 0,91 0,24 
029 Z21 265216 0,11331 0,3 0,36984 0,8 5,7779 0,9 1853,1 6,1 2028,6 14,3 1943,1 7,7 0,92 0,20 
017 Z12 90309 0,11370 0,4 0,36900 0,7 5,7850 0,9 1859,4 8,0 2024,7 12,8 1944,2 7,4 0,83 0,21 
018 Z13 1201707 0,11223 0,5 0,37663 0,6 5,8279 0,8 1835,8 8,3 2060,5 10,8 1950,6 6,7 0,76 0,23 
034 Z23 135026 0,11490 0,3 0,37019 0,7 5,8645 0,8 1878,3 6,1 2030,3 12,6 1956,0 6,9 0,89 0,19 
037 Z26 101091 0,12037 0,3 0,35641 1,3 5,9151 1,3 1961,7 4,9 1965,1 21,8 1963,5 11,4 0,98 0,17 
016 Z11 168951 0,11165 0,7 0,38867 0,8 5,9834 1,1 1826,5 13,6 2116,7 14,3 1973,4 9,5 0,85 0,18 
027 Z19 52089 0,11551 0,3 0,37594 2,4 5,9874 2,4 1887,8 5,8 2057,3 42,2 1974,0 21,1 0,99 0,22 
019 Z14 95652 0,11106 0,4 0,39782 1,4 6,0920 1,5 1816,9 8,0 2159,0 26,3 1989,1 13,1 0,95 0,16 

 
 
 



 

foi d

interp

cujas

Figura
obtida
obtida
anális

de 1866 ± 

pretados co

s idades var

a 6.1: Imagen
as por microsc
as na micross
ses com as res

14 Ma (Fig

omo cristais

riam de 1.96

ns de zircões
copia convenc
sonda eletrôni
pectivas idade

g. 6.2). Por

s herdados 

65 ± 13 e 1.

s do batólito 
cional em nicó
ica em forma
es obtidas. 

79 

r outro lado

e/ou incorp

910 ± 18 M

granítico Abo
óis paralelos, e
ato de elétron

 

o, os raros 

porados dur

Ma (Tabela 6

onari. As ima
enquanto que 

ns retroespalha

cristais da 

rante a asce

6.1). 

agens da colu
a coluna da d
ados (BSE).  

a população

ensão magm

una da esque
direita as imag
 Observar os 

o (b) são 

mática e 

 
rda foram 

gens foram 
locais de 



 

Figura
cristal
 

 

monz

usado

 
 

Amostra

JR – 01 
JR – 05 
JR – 10 
JR - 12 

Tabela 6.
 
 

a 6.2. Diagram
lização de 186

6.3 - Geo

Foram re

zogranítica.

os na confe

a Sm(ppm) 

7,339 

9,949 

16,129 

5,399 

2: Dados isotó

ma concórdia 
66 ± 14 Ma. 

oquímica

ealizadas an

. Os resulta

ecção da figu

Nd(ppm) 

45,736 

61,135 

94,351 

31,806 

ópicos de Sm

U-Pb aplicado

a isotópica

nálises isotó

ados analític

ura 6.3.  

147Sm/144Nd

0,0970 

0,0984 

0,1033 

0,1026 

-Nd das amos

80 

o aos cristais d

a Sm-Nd d

ópicas Sm-N

cos são mo

d 
143Nd/144N

 2SE
0,511391+

0,511411+

0,511421+

0,511464+

stras do batólit

de zircão do b

do batólit

Nd em qua

ostrados na 

Nd 
Nd(

+/-9 -24,3

+/-12 -23,9

+/-12 -23,7

+/-19 -22,9

to do Abonari

batólito Abona

to granític

atro amostra

tabela 6.2. 

(o) 
TD

(Ga
33 2,1

94 2,1

74 2,2

90 2,1

i 

 
ari, revelando 

co Abona

as da fácies

Esses dado

DM 

Ga) 

T = 
(G

15 1,

15 1,

23 1,

16 1,

idade de 

ari 

s sieno a 

os foram 

U-Pb 

Ga) N

,86 -0

,86 -0

,86 -1

,86 -0

Nd(T) 

0,54 

0,36 

1,34 

0,33 



81 
 

 
Figura 6.3: Diagrama com os valores de TDM vs Nd (0) das amostras do batólito Abonari. Os valores de Nd 
(t) foram obtidos pela intersecção da linha do valor de idade U-Pb de 1,86 Ga com a reta de regressão do Nd 
(0) com o manto empobrecido (DM). 

 
 

6.4 - Geoquímica isotópica U-Pb do granito Paulista 
 

 A amostra selecionada (MA-010) para o estudo U-Pb em cristais de zircão é 

representante do granito Paulista, localizado ao sul do batólito Abonari (Fig. 4.14). Nessa 

amostra foram selecionados 42 cristais de zircão, dos quais 07 cristais foram descartados 

do cálculo final por apresentarem baixas razões Pb206/Pb204. Os resultados analíticos dos 

cristais de zircão do granito Paulista são apresentados na Tabela (6.2). Aqui também foram 

então identificadas duas populações de zircões: a) representa o principal tipo populacional, 

a qual é formada por cristais prismáticos bipiramidais euédricos a subédricos curtos, cujas 

cores variam de rosa claro, castanho claro a incolor (transparente), com tamanho entre 120 

a 240 µm, exibem zonas de crescimento e moderado fraturamento, além de inclusões 

minerais, principalmente de sulfetos dos tipos esfalerita e galena (figura 6.4); e b) cristais 

0
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com formas prismáticas bipiramidais euédricas a subédricas longas, incolor (transparente) 

a castanho claro, com tamanho entre de 220 a 280 µm, pouco zonados, moderado 

fraturamento e poucas inclusões minerais (figura 6.4). Os cristais da população (a) são 

considerados como relacionados ao processo de cristalização magmática e, 

consequentemente, da época de cristalização do granito Paulista, obtida no diagrama 

concórdia, foi de 1830 ± 14 Ma (figura 6.5). Por outro lado, os cristais da população (b) 

são interpretados como cristais herdados e/ou incorporados durante a ascensão magmática 

e cujas idades variam de 1919 ± 11 e 1959 ± 8 Ma (Tabela 6.3). 
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Tabela 6.3. Composição das razões isotópicas U-Pb em cristais de zircão do granito Paulista aplicados à obtenção da idade de cristalização magmática. 
  

 Razões isotópicas   Idades        
zircão 206Pb/204Pb 207Pb/206Pb 1σ 206Pb/238U 1σ 207Pb/235U 1σ 207Pb/206Pb 1σ 206Pb/238U 1σ 207Pb/235U 1σ Rho Th/U 
009 Z05 1162 0,12019 0,5 0,19981 0,8 3,3112 1,0 1959,1 8,5 1174,3 8,8 1483,7 7,4 0,85 0,14 
033 Z22 1934 0,11667 1,4 0,21439 1,7 3,4489 2,2 1905,9 25,6 1252,2 18,9 1515,6 17,2 0,75 0,11 
041 Z28 22734 0,11447 1,2 0,24252 2,1 3,8276 2,4 1871,5 21,6 1399,8 26,7 1598,6 19,6 0,87 0,18 
012 Z08 1646 0,11743 2,0 0,24406 1,7 3,9515 2,6 1917,4 35,4 1407,8 21,9 1624,3 21,2 0,74 0,24 
006 Z04 1566 0,11473 1,8 0,26897 1,9 4,2548 2,6 1875,6 32,3 1535,6 26,6 1684,7 21,8 0,79 0,23 
032 Z21 37737 0,11247 1,2 0,28433 1,4 4,4093 1,8 1839,8 22,0 1613,1 19,3 1714,1 15,0 0,74 0,15 
029 Z18 6114 0,11653 0,7 0,28096 1,2 4,5141 1,3 1903,6 12,4 1596,2 16,4 1733,6 11,2 0,85 0,20 
021 Z13 32916 0,11165 1,2 0,29424 1,2 4,5296 1,7 1826,4 21,2 1662,7 18,1 1736,4 14,2 0,71 0,23 
031 Z20 14754 0,11128 1,0 0,30033 1,3 4,6080 1,7 1820,4 18,6 1693,0 19,9 1750,7 14,0 0,78 0,15 
040 Z27 16496 0,11535 1,2 0,29042 1,2 4,6189 1,7 1885,3 21,1 1643,6 16,9 1752,7 13,8 0,77 0,24 
027 Z16 1377 0,11756 0,6 0,29727 1,9 4,8186 2,0 1919,5 11,1 1677,8 27,9 1788,1 16,7 0,95 0,23 
039 Z26 19839 0,11433 0,8 0,31727 1,2 5,0014 1,4 1869,4 14,2 1776,4 18,5 1819,6 12,1 0,83 0,20 
018 Z10 55754 0,11002 1,0 0,32833 1,3 4,9805 1,6 1799,7 17,6 1830,3 20,8 1816,0 13,7 0,80 0,20 
005 Z03 77763 0,10847 1,2 0,33958 1,2 5,0787 1,7 1773,9 22,2 1884,6 18,9 1832,6 14,2 0,67 0,27 
037 Z24 29125 0,11754 0,6 0,31513 1,0 5,1071 1,1 1919,2 10,2 1765,9 15,3 1837,3 9,7 0,86 0,24 
042 Z29 12104 0,11210 1,3 0,33180 1,6 5,1284 2,0 1833,7 24,0 1847,1 25,1 1840,8 17,4 0,76 0,20 
044 Z31 98422 0,10920 1,7 0,34222 1,8 5,1528 2,4 1786,2 30,6 1897,3 29,1 1844,9 20,8 0,73 0,24 
022 Z14 54070 0,11097 1,3 0,33932 1,5 5,1917 1,9 1815,3 23,1 1883,4 23,9 1851,3 16,5 0,75 0,25 
019 Z11 82298 0,10907 0,9 0,34990 1,1 5,2619 1,5 1783,9 17,1 1934,1 18,9 1862,7 12,5 0,76 0,17 
003 Z01 218854 0,11341 0,5 0,33947 0,9 5,3082 1,0 1854,8 8,6 1884,1 14,4 1870,2 8,6 0,87 0,30 
011 Z07 262823 0,10925 1,0 0,35766 1,1 5,3877 1,5 1786,9 18,9 1971,1 18,5 1882,9 12,9 0,71 0,33 
028 Z17 158989 0,11157 0,5 0,36328 0,9 5,5882 1,1 1825,1 9,4 1997,7 15,7 1914,3 9,1 0,86 0,22 
023 Z15 237863 0,11049 1,4 0,36689 1,6 5,5894 2,1 1807,5 26,1 2014,8 27,2 1914,5 18,3 0,73 0,26 
030 Z19 12499 0,11095 0,9 0,36643 1,2 5,6055 1,5 1815,0 16,5 2012,6 21,1 1916,9 13,1 0,81 0,40 
017 Z09 21626 0,11012 1,2 0,37109 1,3 5,6343 1,7 1801,4 21,0 2034,5 22,2 1921,4 14,8 0,73 0,25 
004 Z02 57440 0,11756 2,6 0,35245 1,1 5,7129 2,9 1919,5 47,0 1946,3 19,2 1933,3 24,7 0,39 0,14 
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CAPÍTULO 7 - DISCUSSÃO DE DADOS E 
CONCLUSÕES 

 
 

Nesta pesquisa foram identificadas no batólito granítico Abonari as seguintes fácies 

petrográficas: álcali-feldspato granítica, sienogranítica com monzogranitos subordinados e 

uma mais restrita, associada à microgranitos de borda (figura. 4.17). O uso dos dados 

aerogamaespectrométricos como ferramenta auxiliar na cartografia das fácies do batólito 

granítico Abonari e suas encaixantes, obteve grande sucesso quando as características de 

campo e petrográficas foram associadas às anomalias gamaespectrométricas. A integração 

entre dados geológicos e geofísicos possibilitou não apenas mapear o batólito granítico 

Abonari, e as unidades que o cercam, mas também individualizou compartimentações 

internas petrogeofísicas desse batólito, denominadas como domínios gamaespectometricos 

1, 2 e 3. 

A fácies microgranítica é a mais precoce, e a de menor abrangência, estando restrita a 

uma faixa estreita e alongada na direção leste-oeste. Ao microscópio, as matrizes destas 

rochas apresentam uma tênue gradação, apresentando-se criptocristalina nos micro 

sienogranitos e microcristalina a fanerítica fina, nos termos caracterizados como de 

composição álcali-feldspato granítica. Esta diferenciação é denotada por um arranjo 

textural na forma de um mosaico equigranular matricial, aumentando levemente sua 

granulação da borda para o centro do corpo granítico. 

A fácies sienogranítica a monzogranítica tem uma área de ocorrência em campo na 

forma de uma grande auréola envolvendo a fácies dominantemente álcali-feldspato 

granítica e intrudindo a norte os microgranitos (figura. 4.17). Estes tipos petrográficos 

apresentam amplo predomínio nas porções ocidental e oriental do batólito granítico 

Abonari. Macroscopicamente essa fácies é representada por rochas que exibem coloração 

rosa avermelhada a rosa acinzentada, textura fanerítica, inequigranular a porfirítica e 

composta basicamente por álcali-feldspato, plagioclásio, quartzo e agregados de minerais 

máficos (hornblenda+biotita). Ao microscópio essa fácies apresenta comumente uma 

textura fanerítica, inequigranular a equigranular grossa com termos cataclásticos 

subordinados. 
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A fácies álcali-feldspato granítica domina amplamente a região central do corpo 

batolítico. Macroscopicamente estas rochas são diagnosticadas com textura fanerítica 

grossa, inequigranular a porfirítica e coloração rosa acinzentado. Petrograficamente esta 

fácies é representada dominantemente por álcali-feldspato granitos, portadores de anfibólio 

(arfvedsonita e/ou hornblenda) e biotita como principais fases máficas. 

O arranjo areal em mapa das diversas fácies petrográficas mapeadas corroborou e 

reafirmou as respostas adquiridas com o auxílio e interpretação dos dados 

gamaespectrométricos; na delimitação, abrangência e composição das respectivas fácies 

mapeadas. A fácies representada por rochas de textura subvulcânica, denominada de 

microgranítica é correspondente à faixa de comportamento gamaespectrométrico de baixo 

teor, representada pelo domínio gamaespectrométrica 1 (figuras 3.3; 3.4; 3.5). O domínio 

gamaespectrométrico 2 (figuras 3.3; 3.4; 3.5), representado por um conjunto de médios a 

altos valores; é à resposta cartográfica diagnosticada para a fácies sieno a monzogranítica. 

A fácies de composição predominantemente álcali-feldspato granítica, representada no 

núcleo do corpo, é associada ao domínio gamaespectrométrico 3 em todos os mapas 

geofísicos estudados (figuras 3.3; 3.4; 3.5). Neste contexto, o crescimento da percentagem 

modal de álcali-feldspato da borda para o centro, diagnosticado no arranjo cartográfico das 

fácies petrográficas (figura 4.18), coincide com o aumento progressivo da presença de K 

nos mapas gamaespectrométricos utilizados, à medida que se aproxima ao centro do 

batólito. 

O enriquecimento de álcali-feldspato da borda para núcleo do batólito, diagnosticado 

com a cartografia faciológica petrográfica, induz também que o principal mecanismo de 

segregação e diferenciação magmática que regeu no corpo granítico, foi de cristalização 

fracionada. Esta hipótese é reforçada pela zonação normal dos plagioclásios, que exibem 

um núcleo mais cálcico, bastante alterado para epidoto e uma borda mais sódica sem 

alteração; além disso, os “trends” de diferenciação bem definidos e contínuos para os 

óxidos MgO, CaO, Fe2O3total, K2O, TiO2 e P2O5 diagnosticados nos diagramas de Harker, 

1909 (figura 5.2), corroboram tal processo petrogenético. A presença de “trends” bem 

definidos para vários óxidos indica que essa correlação linear pode estar relacionada a 

processos de cristalização fracionada e não modificada por contaminação crustal extensiva 

(Wilson 1989). 
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A gradual escassez de minerais máficos, das extremidades para o centro do corpo 

batolítico, são indícios de resfriamento crescente em sentido ao interior do plúton, 

sugerindo uma cristalização do pretérito magma, a partir da borda em direção ao núcleo. 

Fato corroborado pela presença de uma granulometria mais fina representada pela fácies 

microgranítica, exposta na borda norte do corpo. Os teores mais elevados em Al2O3, Fe2O3, 

FeO, MgO, CaO, TiO2 e P2O5 caracterizados na fácies sieno a monzogranítica em relação 

à fácies álcali-feldspato granítica, são consequência da maior presença em minerais 

ferromagnesianos (anfibólios, biotita, titanita, ilmenita, apatita) nesta fácies mais externa. 

A forte extinção ondulante e a recristalização das bordas de cristais de quartzo são 

reflexos da deformação no estado sub-solidus a sólido. Esta deformação provavelmente 

deve estar associada aos estágios finais de alojamento do batólito granítico. Os termos 

protocataclásticos a cataclásticos evidenciados por cristais de álcali-feldspato e quartzo 

visivelmente fraturados estão vinculados a zonas de cisalhamento rúpteis de direções 

preferenciais NE-SW e NW-SE. 

O padrão de distribuição dos elementos terras raras para as amostras do granito 

Abonari também indicam uma evolução petrogenética controlada por fracionamento de 

feldspatos, anfibólios, biotita e apatita (figura 5.8). 

As características geológicas, mineralógicas e geoquímicas das fácies presentes no 

Granito Abonari não indicam que o mesmo tenha evoluído a partir de uma fonte 

metassedimentar. A ausência de aluminossilicatos, tais como granada, cordierita ou 

silimanita e muscovita primária, em sua associação mineral, não indica qualquer 

similaridade com os granitos do tipo S. Entretanto, suas características gerais são 

compatíveis tanto com os granitos do tipo I (Chappell & White, 1974) quanto com os 

granitos do tipo A (Loiselle & Wones, 1979). A presença de anfibólio (hornblenda) e 

biotita, sua tendência subalcalina, assinatura cálcio-alcalina de alto potássio, e seu caráter 

metaluminoso a peraluminoso são compatíveis com granitos gerados em arcos magmáticos. 

Por outro lado, seus altos teores de SiO2 (66-77%), K2O+Na2O, Zr, Nb, Y e Ga, suas altas 

razões K 2O/Na2O e Ga/Al o aproximam mais aos associados a um ambiente tardi a pós-

orogênico até intraplaca (magmatismo do tipo A). 

Em geral a fácies álcali-feldspato granítica apresenta características mais similares 

com granitos tipo A, todavia, a fácies sieno a monzogranítica reflete similaridades mais 
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estreitas com granitos tipo I e pouco evidentes para granitos tipo A. Neste contexto, admite-

se aqui inferir a gênese do batólito granítico Abonari, a um ambiente transicional, 

associando a fácies sienogranítica a monzogranítica, sendo ela mais precoce, a um ambiente 

tardi a pós-orogênico. Tal sugestão é sustentada por diversos diagramas como Pearce et al. 

1984 (figura 5.6), Maniar & Piccoli, 1989 (figura 5.7) e Whalen et al. 1987 (figura 5.5). A 

fácies álcali-feldspato granítica, mais tardia, é associada a um ambiente já, intraplaca, pós-

colapso orogenético, onde a crosta já estaria em situação preliminar de relaxamento e 

adelgaçamento crustal. Sendo a geodinâmica regional posterior caracterizada por pré-

estágio distensivo, associado ao magmatismo Madeira (Horbe et al. 1985, Costi et al. 2000, 

Ferron 2006) e posterior sedimentação da Formação Urupi (Veiga Jr. et al. 1979, Cunha 

2001). A intrusão de soleiras e diques associados à Formação Quarenta Ilhas, de idade 

Estateriana (1,788 m. a., Santos et. al 2001 b) corrobora o processo tafrogenético. 

Os dados isotópicos Sm-Nd, juntamente com os diagramas geoquímicos de variação 

(figura 5.2), de petrologia experimental, sugerem para o granito Abonari, uma origem 

mantélica, associada à fusão parcial de fontes crustais (Nd(T) -0,36 a -1.34; TDM 2,15 a 2,23 

Ga) transamazônicas. 

Os dados litoquímicos e isotópicos U-Pb ICP-MS, obtidos por este trabalho, assim 

como dados geoquímicos e geocronológicos regionais (Costi et al. 1984, Valério 2006, 

Ferron 2006, Almeida 2006), reforçam tal proposta, sendo o granito Abonari (1866 ± 14 

Ma; figura 6.2), associado ao magmatismo Mapuera, vinculado na literatura à granitoides 

tipo A, tardi a pós orogênicos; e o granito Paulista (1830 ± 14 Ma; figura 6.5), associado à 

Suíte Madeira, suíte magmática alcalina, de natureza anorogênica intraplaca. 

O modelo geológico evolutivo adotado neste estudo segue a linha proposta por 

Almeida (2006) para a região sudeste de Roraima e nordeste do Amazonas. O referido 

autor apresenta como base do processo, a ascensão local da astenosfera, produzindo 

magmas máficos que se posicionariam na base da crosta, provocando fusão e gerando um 

amplo volume de magmas, que posteriormente sofreriam certa contribuição crustal 

resultando em uma grande diversidade de tipos graníticos entre 1,90 a 1,83 Ga. 
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