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RESUMO 

 A região de São Félix do Xingu, localizada no centro-sul do estado do Pará e, 

geologicamente, no contexto da Província Amazônia Central do Cráton Amazônico. 

Apresenta em seus arredores um registro extremamente preservado das atividades vulcâno–

plutônicas ocorridas durante o final do Paleoproterozóico (1870 – 1880 Ma), agrupadas no 

Grupo Uatumã, que é dividido na região nas formações Sobreiro e Santa Rosa. Estas rochas 

foram depositadas sobre o embasamento arqueano, representado pelo Terreno Granito–

Greenstone do Sul do Pará e pelo Cinturão de Cisalhamento Itacaiúnas, e unidades 

paleoproterozóicas, tal como o Granito Parauari. Por fim, estas rochas foram invadidas em 

~1860 Ma pelos granitos do tipo A da Suíte Intrusiva Velho Guilherme e recobertas pelas 

rochas sedimentares da Formação Triunfo. 

 A Formação Sobreiro é a unidade basal. Suas rochas tem filiação cálcio-alcalina e são 

representadas por vulcânicas e piroclásticas predominantemente intermediárias, com 

componentes ácidos no topo da sequência. Em estudos de campo são reconhecidas ao menos 

duas sequências de derrames vulcânicos que variam de andesitos basálticos com fenocristais 

de augita e magnésio-hastingsita nos derrames basais, para andesito e latito com fenocristais 

de magnésio-hastingsita e de andesina a labradorita e, por fim, quartzo-latito e riolito com 

fenocristais de plagioclásio sódico e de feldspato potássico, além de quartzo ocasional. 

Intercalados nestes derrames de lava ocorrem corpos de rochas piroclásticas representadas 

principalmente por tufos máficos de cristais, lapilli -tufo máfico e tufos máficos laminados de 

cristais. De modo geral essas, são rochas hipocristalinas, maciças, formadas por cristais e 

fragmentos de cristais líticos e vítreos. Os tufos de cristais máficos laminados apresentam 

melhor seleção granulométrica, estrutura laminada e arcabouço constituído por cristais e 

fragmentos de cristais e líticos. 

 A Formação Santa Rosa, como descrita atualmente na literatura, é a unidade superior e 

representa um vulcanismo intraplaca do tipo A. É composta por rochas vulcânicas, 

subvulcânicas e piroclásticas com alto teor de SiO2 (> 70% na maioria das amostras). Ao 

menos três fácies são reconhecidas: a) pórfiros graníticos e riolitos com megacristais de 

anfibólio, plagioclásio sódico, feldspato potássico e quartzo; riolitos com fenocristais de 

feldspato potássico e plagioclásio sódico com eventuais megacristais de quartzo; b) álcali-

riolitos e pórfiros álcali-riolíticos com fenocristais de feldspato potássico (ortoclásio) e 

quartzo; c) tufo félsico de cristais hipocristalino, tufo félsico de cristais levemente soldado 

com fiamme, tufo soldado laminado, lapilli -tufo acrescionário e tufo vítreo com glass shards. 
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 A assembleia de alteração hidrotermal da Formação Sobreiro é composta por epídoto 

+ clorita + clinozoisíta + pirita + quartzo + carbonato + albita + sericita na alteração 

propilítica; sericita + clorita + quartzo ± pirita ± fluorita ± barita ± alloclasita ± esfalerita na 

alteração sericítica; e sericita + hematita + quartzo + argilo-minerais ± galena ± ouro na 

alteração argílica. Indícios de alunita sugerem que a Formação Sobreiro pode hospedar em 

suas rochas sistemas epitermais do tipo low- e high-sulfidation. Já na Formação Santa Rosa, a 

assembleia mineral de alteração hidrotermal é composta por feldspato potássico + biotita + 

quartzo + sericita na alteração potássica; e sericita + quartzo + pirita + clorita ± fluorita ± 

carbonato na alteração sericítica. Tais assembleias podem hospedar nas rochas da Formação 

Santa Rosa mineralizações do tipo Intrusion Related Gold Systems. 

 Estudos litoquímicos revelam a natureza cálcio-alcalina de alto potássio da Formação 

Sobreiro, com enriquecimento em elementos litófilos como K, Ba, Sr, Rb e baixa 

concentração de elementos de alto potencial iônico como Nb e Ta. Esta unidade mostra rochas 

enriquecidas em elementos terras raras leves em relação a terras raras pesados, indicada pela 

razão (La/Yb)N ~ 12, sem anomalias de Eu nas rochas menos evoluídas e com anomalias 

levemente negativas nas rochas mais evoluídas. Tais características são típicas de andesitos 

orogênicos e estudos comparativos revelam que as rochas da Formação Sobreiro são bastante 

semelhantes às de alguns arcos magmáticos mais jovens, como o Arco Eólio na região da 

Sicília. Isto corrobora a hipótese de que a Formação Sobreiro é relacionada a um vulcanismo 

associado a um evento de subducção. 

 A Formação Santa Rosa mostra resultados mais heterogêneos. Algumas das amostras 

analisadas apresentam afinidade cálcio-alcalina metaluminosa, com enriquecimento em Ba, 

Rb e Sr semelhantes às rochas evoluídas da Formação Sobreiro. Nestas amostras são 

observadas anomalias negativas de nióbio e tântalo em diagramas normalizados de elementos 

traços, além de suaves anomalias negativas de Eu em diagramas de elementos terras raras, 

com enriquecimento em terras raras leves em relação aos pesados similar à Formação 

Sobreiro. Estas características, junto às razões de Ba/Ta > 450 e Rb/Nb > 7, mostram mais 

semelhanças com as rochas cálcio-alcalinas da Formação Sobreiro do que com as rochas do 

tipo A da Formação Santa Rosa. 

 O outro grupo de amostras da Formação Santa Rosa apresenta um comportamento 

completamente diferente, sendo caracterizado por rochas alcalinas, peraluminosas, com 

enriquecimento em elementos de alto potencial iônico (principalmente Nb e Ta) e fortes 

anomalias negativas para elementos litófilos (principalmente Ba e Sr, além de CaO, P e Ti) 

em diagramas normalizados de elementos traços. Em relação aos elementos terras raras, este 
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grupo apresenta enriquecimento muito mais discreto em elementos terras raras leves em 

relação aos pesados, evidenciado pela razão (La/Yb)N ~ 4, com forte anomalia negativa de Eu. 

As razões Rb/Nb < 7 indicam que estas amostras atendem a maioria dos critérios 

classificatórios para rochas subalcalinas do tipo A e, portanto devem ser classificadas como 

pertencentes à Formação Santa Rosa. 

 Por fim, os resultados sugerem que embora agrupados somente na Formação Santa 

Rosa nos trabalhos anteriores, ao menos uma parte dos riolitos mostra características que 

apresentam associação ao vulcanismo cálcio-alcalino da Formação Sobreiro. 

 

Palavras-chave: Vulcanismo, Paleoproterozóico, Cráton Amazônico, geoquímica, petrografia.  
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ABSTRACT 

 The São Felix do Xingu region, located in the center-south region of the state of Pará – 

Brazil, under the Central Amazonian province of the Amazonian Craton context, presents in 

its surroundings extremely well preserved volcano–plutonic activities occurred during the 

Paleoproterozoic (1870 – 1880 Ma), where units are grouped into the Uatumã Group which is 

therefore divided into formations Sobreiro e Santa Rosa. These rocks are intrusive in units of 

the Archean basement represented by the South Pará Granite-Greenstone Terrain and by the 

Itacaiúnas Shear-belt; and rocks of Paleoproterozoic such as the Parauari Granite. Thus, these 

rocks are intruded in ~1860 Ma by A-type granites of the Velho Guilherme Intrusive Suite 

and covered by sedimentary rocks of the Triunfo Formation. 

 The Sobreiro Formation is the basal unity. It is calc-alkaline, composed of volcanic 

and pyroclastic rocks of mainly intermediate composition, with acid components on the top of 

the sequence. In field study, at least two sequences of volcanic flows which vary from andesi-

basalts with phenocrysts of augite and magnesium-hastginsite in the basal flows, to andesites 

and latites with phenocrysts of magnesium-hastginsite and plagioclase (andesine to 

labradorite) and finally, quartz-latites and rhyolites with phenocrysts of sodic plagioclase and 

potash feldspar, besides occasional quartz, are recognized. Interspersed with these lava flow 

rocks, pyroclastic rocks represented by mafic crystal tuffs, mafic crystal lapilli -tuffs and 

laminated mafic crystal tuffs occur. 

 The Santa Rosa Formation, as described in literature nowadays, is the superior unit 

and represents an A-type intraplate volcanism. It is composed by volcanic, subvolcanic and 

pyroclastic rocks with high SiO2 content (>70% in most of the samples). At least three facies 

are identified, the first consisting of granitic porphyry and rhyolite with megacrysts of 

amphibole, sodic plagioclase, potash feldspar and quartz; the second of rhyolites with 

phenocrysts of potash feldspar and sodic plagioclase with occasional quartz; and the last of 

alkali-rhyolites and alkali-rhyolitic porphyries with phenocrysts of potash feldspar 

(orthoclase) and quartz. Hipocrystalline felsic crystal tuff, lightly welded crystal tuff with 

fiamme, laminated welded tuff, accretionary lapilli -tuff and vitreous tuff with glass shards 

represent the pyroclastic rocks associated with Santa Rosa Formation. 

 The hydrothermal alteration mineral assemblage of the Sobreiro Formation is 

composed of epidote + chlorite + clinozoisite + pyrite + quartz + carbonate + albite + sericite 

in the propylitic alteration; sericite + chlorite + quartz + carbonate ± pyrite ± fluorite ± barite 

± alloclasite ± sphalerite in the sericitic alteration; and sericite + hematite + quartz + clay 

minerals ± galena ± gold in the argillic alteration. In addition to evidences of alunite, the 
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Sobreiro Formation may host low and high-sulfidation epithermal systems in its rocks. The 

Santa Rosa Formation, on the other hand, presents a hydrothermal alteration mineral 

assemblage composed of potash feldspar + biotite + quartz + sericite in the potassic alteration; 

and sericite + quartz + pyrite + sericite ±  fluorite ± carbonate in the sericitic alteration. Such 

assemblages may host Intrusion Related Gold Systems mineralization type into the rocks of 

the Santa Rosa Formation. 

 Lithochemistry studies reveal the high potassium calc-alkaline nature for the Sobreiro 

Formation, with enrichment in lithophile elements such as K, Ba, Sr, Rb and low 

concentration of high field strength elements such as Nb and Ta. This unit shows rocks 

enriched in light rare earth elements in relation to heavy rare earth elements indicated by the 

(La/Yb)N ~ 12 ratio, with absence of Eu anomalies in the less evolved and lightly negative 

anomalies in the most evolved rocks. Such characteristics are typical of orogenic andesites 

and comparative studies reveal that the Sobreiro Formation chemical characteristics are rather 

similar to some younger magmatic arcs, like the Aeolian Arc in the Sicily’s region. This data 

corroborates with the hypothesis that the Sobreiro Formation is related to a calc-alkaline 

volcanism related to a subduction regime. 

 The Santa Rosa Formation shows more heterogeneous results. Some of the analyzed 

samples present calc-alkaline affinity, metaluminous, with enrichment in Ba, Rb and Sr 

similar to the evolved rocks of the Sobreiro Formation. Such samples also present negative 

Nb and Ta anomalies in normalized trace elements diagrams, besides presenting light negative 

anomalies in normalized rare earth elements diagrams with enrichment in light rare earth 

elements in relation to heavy rare earth elements similar to the Sobreiro Formation. These 

characteristics, allied to Ba/Ta > 450 and Rb/Nb > 7 ratios, show much more similarities to 

the calc-alkaline rocks of the Sobreiro Formation than to the A-type rocks of the Santa Rosa 

Formation. 

 The other group of samples of this unity shows a completely different behavior, being 

characterized by alkaline rocks, peraluminous, with enrichment in high field strength elements 

(mainly Nb and Ta) and strong negative anomalies for lithophile elements (mainly Ba and Sr, 

besides CaO, P and Ti) in normalized trace elements diagrams. In relation to rare earth 

elements, the Santa Rosa Formation presents much more discrete enrichment in light rare 

earth elements in relation to heavy rare earth elements, highlighted by the (La/Yb)N ~ 4 ratio, 

with strong negative anomalies of europium. The Rb/Nb < 7 ratio indicate that these samples 

attend to the most of the classificatory criteria for sub-alkaline type-A rocks and, therefore 

must be classified as belonging to the Santa Rosa Formation. 
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 All things considered, the results suggest that besides grouped exclusively in the Santa 

Rosa Formation in the previous works, at least some part of the rhyolites shows characteristics 

which presents association to the calc-alkaline volcanism of the Sobreiro Formation. 

 

Keywords: Volcanism, Paleoproterozoic, Amazonian Craton, geochemistry, petrography. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Cráton Amazônico representa hoje uma área essencial e crítica ao desenvolvimento 

não só do Brasil como de todo o planeta, pois hospeda em seu território uma imensa bacia 

hidrográfica, uma grande variedade de jazidas minerais e uma biodiversidade rica e única; 

abrigando diversos elementos vitais ao futuro da humanidade. Devido a esta importância 

estratégica, essa região é alvo de diversos tipos de pesquisa nos mais variados campos, além 

de debates a respeito do aproveitamento de seus recursos minerais e energéticos e sua relação 

com a preservação local. 

Neste trabalho se encontra uma contribuição aos estudos dos eventos geológicos 

ocorridos no Cráton Amazônico ao final do Paleoproterozóico, onde uma das mais 

exuberantes atividades magmáticas félsicas do mundo recobriu este território por cerca de 

1.100.000 km² com um grande volume de rochas vulcânicas intermediárias a félsicas, além da 

geração de diversos granitóides associados. 

A este grande evento vulcano–plutônico paleoproterozóico se dá a definição sensu lato 

de Uatumã (Barbosa, 1966; Santos et al., 1975), que se distribuiu de norte a sul do Cráton 

Amazônico, desde os limites entre Brasil e países como Venezuela e Guiana, até o norte do 

Estado de Mato Grosso abrangendo também os estados de Roraima, Amazonas e Pará. Com o 

avanço do conhecimento, muitos trabalhos foram publicados a respeito do significado deste 

magmatismo dentro do contexto evolutivo do cráton e hoje em dia nota-se a necessidade de 

melhor detalhá-lo e caracterizá-lo, visto que além da sua grande importância geotectônica, 

diversos depósitos de metais preciosos e de base podem estar relacionados a ele (Juliani et al., 

2009). 

Nas circunvizinhanças da cidade de São Félix do Xingu, no centro-sul do estado do 

Pará e no âmbito da Província Mineral de Carajás, os resultados das atividades magmáticas 

paleoproterozóicas apresentam-se muito bem preservados e são representados por rochas 

vulcânicas, subvulcânicas e vulcanoclásticas pouco deformadas e não metamorfisadas, 

configurando uma área privilegiada para o seu estudo. Duas unidades predominantemente 

vulcânicas com subordinados subvulcânicos a plutônicos podem ser diferenciadas 

petrografica- e quimicamente. A Formação Sobreiro é a unidade basal, composta por diversos 

derrames de rochas cálcio-alcalinas de composição intermediária com presença subordinada 

de rochas félsicas, enquanto a Formação Santa Rosa é composta por rochas vulcânicas 

subalcalinas a alcalinas exclusivamente félsicas, extravasadas em grandes fissuras orientadas 

segundo NE–SW, com pórfiros graníticos e granitóides equigranulares associados. 

Estas unidades foram temas de alguns estudos regionais nas ultimas décadas, porém 
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pesquisas mais detalhadas acerca da petrografia, geoquímica e geocronologia destas rochas 

são escassas (Faraco et al., 1991; Macambira et al., 1992; Macambira & Vale, 1997; 

Fernandes et al., 2006; Pinho et al., 2006; Juliani & Fernandes, 2010; Fernandes et al., 2011). 

Da mesma maneira, isto também ocorre em outras regiões do Cráton Amazônico que 

apresentam associações vulcânicas semelhantes às ocorrentes na região do Xingu (por 

exemplo, as regiões ao longo dos rios Iriri e Tapajós). Isto se deve em parte às condições e 

desafios oferecidos de se trabalhar na região amazônica, que incluem a dificuldade de acesso 

devido à infraestrutura local precária; a espessa cobertura vegetal e de solo e a 

descontinuidade de afloramentos, dificultando interpretações condizentes à estratigrafia destas 

rochas. Assim sendo, os trabalhos de menor escala e de maior detalhe são necessários para 

que algum dia se possa relacionar com maior precisão todas estas regiões e desta maneira 

entender melhor os processos ocorridos no Cráton Amazônico como um todo. 

Neste trabalho, estudos petrográficos de rochas vulcânicas, vulcanoclásticas e 

subvulcânicas foram abordados detalhadamente, com enfoque em estrutura, textura e 

mineralogia de litotipos frescos e hidrotermalizados. Complementarmente aos estudos 

petrográficos, análises químicas de minerais primários e de alteração hidrotermal foram 

realizadas por microssonda eletrônica e microscópio eletrônico de varredura. Posteriormente, 

estudos litogeoquímicos foram realizados abrangendo os diversos litotipos encontrados na 

região visando separar e esclarecer a natureza das unidades estudadas. Além disso, alguns 

litotipos de outras regiões do sul do Pará também foram analisados, a fim de se ter uma base 

comparativa da região do Xingu em relação às regiões do Iriri e do Tapajós. 

 O estudo da assembleia de alteração hidrotermal visou caracterizar o eventual 

potencial metalogenético desta sequência, tendo em vista que centros de alteração hidrotermal 

são considerados marcadores primordiais para a identificação de depósitos epitermais low- e 

high-sulfidation de metais preciosos e de base associados a processos vulcânicos, a exemplo 

da ocorrência descrita na Província Aurífera do Tapajós (Nunes et al., 2001; Juliani et al., 

2005), a qual se encontra intimamente associada ao desenvolvimento de um conjunto de ash-

flow calderas aninhadas, no sentido de Lipman (1984), como descrito por Juliani et al. 

(2005). Complementarmente foram introduzidos nos vulcanitos plútons de granitos 

anorogênicos da Província Estanífera do Sul do Pará, de aproximadamente 1860 Ma, alguns 

mineralizados em estanho, tungstênio e molibdênio (Abreu & Ramos, 1974; Teixeira et al., 

2005), justificando ainda mais os estudos nessa porção do cráton. 

Esta pesquisa é vinculada ao Grupo de Pesquisa “Interação fluido–rocha e alteração 

hidrotermal em processos petrogenéticos e metalogenéticos”, liderado e coordenado pelo 



3 

 

Prof. Dr. Caetano Juliani do IGUSP 

 

1.1 Contexto Geotectônico: O Cráton Amazônico 

 O Cráton Amazônico é uma megaunidade geotectônica com aproximadamente 

4.400.000 km2, que representa áreas estáveis anteriores ao Ciclo Brasiliano, localizada ao 

norte da América do Sul e limitado por cinturões orogênicos neoproterozóicos (Tassinari & 

Macambira, 1999; Santos, 2003; Cordani & Teixeira, 2007).  

 Dois modelos principais tentam subdividir este cráton em unidades semelhantes que 

possam explicar a sua evolução. O modelo de Costa & Hasui (1997) se baseou em dados 

geofísicos e estruturais e propõe uma plataforma arqueana retrabalhada e reativada no 

Paleoproterozóico, sendo as orogêneses ensiálicas o principal mecanismo de acreção crustal 

(acreção vertical) sem papel significante de rifteamento e subducção (acreção lateral).  O 

segundo modelo baseado em províncias geocronológicas foi formulado por Cordani et al. 

(1979), Teixeira et al. (1989), Tassinari & Macambira (1999) e Cordani & Teixeira (2007) e 

modificado por Santos et al. (2000) e Santos (2003). 

 A primeira linha de trabalhos tem alicerce na proposta de Amaral (1974), que 

subdividiu o Cráton Amazônico em três províncias: Amazônia Oriental, Amazônia Central e 

Amazônia Ocidental. Com o crescente número de dados geocronológicos (Rb–Sr e K–Ar nos 

mais antigos, Sm–Nd e U–Pb nos mais recentes) foram definidas mais províncias e foram 

redefinidos os limites entre elas. Tassinari (1996) e Tassinari & Macambira (1999) 

propuseram a divisão em seis províncias geocronológicas, a saber: 1) Amazônia Central (> 

2300 Ma); 2) Maroni – Itacaiúnas (2200 – 1950 Ma); 3) Ventuari – Tapajós (1950 – 1800 

Ma); 4) Rio Negro – Juruena (1800 – 1550 Ma); Rondoniana – San Ignácio (1550 – 1300 

Ma); e 6) Sunsás (1300 – 1100 Ma). Neste mesmo trabalho os dados isotópicos apresentados 

de estrôncio, chumbo e neodímio mostram adição significante de material crustal juvenil, 

proveniente do manto superior durante o Arqueano, o Paleo- e o Mesoproterozóico. A seguir 

será dado mais detalhe às três províncias mais antigas, por estarem mais intimamente 

relacionadas ao estudo desta dissertação. 

 A Província Amazônia Central, na qual se situa a área deste trabalho, apresenta a 

crosta mais antiga do Cráton Amazônico e é subdividida nos blocos Carajás – Iricoumé e 

Roraima, separados pela Província Maroni – Itacaiúnas. No primeiro bloco se situa a área de 

Carajás, dividida no terreno Granito–Greenstone Rio Maria, que representa o núcleo 

preservado, além dos cinturões de cisalhamento Itacaiúnas e Pau D’Arco do Sul. As unidades 

mais antigas do terreno Rio Maria apresentam idades de 2900–2980 Ma, enquanto as rochas 
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mais novas (granitóides intrusivos) são de 2870 Ma. No Cinturão de Cisalhamento Itacaiúnas, 

a unidade mais antiga é o Complexo Xingu com 2850 Ma (Machado et al., 1991). No 

Neoarqueano foi gerada a Bacia de Carajás, preenchida por sequências vulcanossedimentares 

entre 2760 e 2700 Ma com intrusões graníticas por volta de 2500 Ma (Wirth et al., 1986). Por 

fim, estas unidades foram invadidas por granitóides diversos associados a eventos distensivos 

responsáveis por vulcano-plutonismo e magmatismo anorogênico no final do 

Paleoproterozóico (Brito Neves, 1999). A outra área do Bloco Carajás é a Xingú – Iricoumé 

seria composta predominantemente por rochas paleoproterozóicas cratogênicas. Nessas áreas 

a idade arqueana do embasamento metamórfico foi determinada por métodos isotópicos 

(Tassinari & Macambira, 1999). 

 O Bloco Roraima é separado do Bloco Iricoumé – Carajás pela Província Maroni – 

Itacaiúnas e se localiza na parte norte do cráton. O bloco é coberto pelas rochas vulcânicas 

não deformadas do Grupo Surumu e Iricoumé, além das sequências de rochas sedimentares do 

Grupo Roraima. Assume-se uma idade de 2300 Ma para o embasamento desta unidade 

(Tassinari & Macambira, 1999). 

A Província Maroni – Itacaiúnas é formada por faixas móveis que circundam as 

bordas norte e nordeste da Província Amazônia Central. É constituída por sequências 

metavulcanossedimentares associadas a granitóides cálcio-alcalinos juvenis, cujas idades U–

Pb de cristalização estão entre 2050 – 2250 Ma (Cordani & Teixeira, 2007). O evento 

orogênico Transamazônico afetou estas sequências e também é responsável por diversas 

gerações de granitóides até 1900 Ma, além de deformação e metamorfismo. 

A Província Ventuari – Tapajós se situa a oeste da Província Maroni – Itacaiúnas e 

consiste de uma faixa de orientação principal NW–SE interpretada como um arco magmático 

paleoproterozóico de 1950 a 1800 Ma (Tassinari, 1996). É composta principalmente por 

granitóides e gnaisses cálcio-alcalinos, além de gabros, anfibolitos e sequências 

metavulcanossedimentares do Grupo Jacareacanga, com posterior atividade vulcano–

plutônica (Grupo Iriri e Suíte Maloquinha) de rochas intermediárias a félsicas, relacionadas ao 

evento Uatumã.  

A Província Rio Negro – Juruena está localizada a oeste da Província Ventuari – 

Tapajós. Seu embasamento consiste de granitóides e gnaisses de 1880 – 1550 Ma, 

apresentando origem juvenil (Tassinari & Macambira, 1999). Rochas supracrustais são 

esparsas e representadas pela sequência vulcanossedimentar Roosevelt, com idades de 1740 

Ma para o vulcanismo e 1560 Ma para um evento metamórfico posterior (Tassinari, 1996).  

 A Província Rondoniana – San Ignácio está localizada a oeste da Província Rio Negro 
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– Juruena e a norte e nordeste da Província Sunsás. Bettencourt et al. (2010) atribuíram a 

formação desta província à colisão do Bloco Paraguá com núcleo já formada do Cráton 

Amazônico, que gerou uma sucessão de orogêneses, sendo elas: 1) Orogênese Cachoeirinha 

(1560 – 1520 Ma); 2) Orogênese Santa Helena (1480 – 1420 Ma); 3) Orogênese Rio Alegre 

(1440 – 1380 Ma); e 4) Orogênese Rondoniana – San Ignácio (1370 – 1320 Ma). 

A Província Sunsás é a unidade mais nova do Cráton Amazônico e localiza-se no 

sudeste deste. Consiste de sedimentos deformados e metamorfisados gerados a partir de crosta 

continental antiga (Tassinari & Macambira, 1999). O seu embasamento varia de 1300 a 1000 

Ma e o metamorfismo é contemporâneo a atividades magmáticas sintectônicas. 

O segundo modelo baseado em dados geocronológicos foi apresentada no trabalho de 

Santos et al. (2000), cujas principais modificações em relação aos trabalhos citados acima são 

a adição da Província Carajás; a designação de Província Transamazônica para a Província 

Maroni – Itacaiúnas; redefinição da Província Tapajós – Parima (Ventuari – Tapajós); divisão 

da Província Rio Negro – Juruena nas províncias Rio Negro (englobando a região de 

Ventuari) e Rondônia – Juruena; e por fim, ampliação da Província Sunsás. Tais modificações 

têm como base um grande número de idades U–Pb, que apresentam diferenças em relação às 

idades Rb–Sr apresentadas no modelo acima, além de padrões estruturais. 

 Nestes trabalhos, a Província Carajás é separada da Província Amazônia Central. Esta 

é dividida nos domínios Rio Maria e Carajás. O domínio Rio Maria tem embasamento 

composto por associações de Granito–Greenstone, apresentando rochas vulcânicas máficas e 

ultramáficas do Supergrupo Andorinhas de 2970 Ma, cortadas por TTGs do tipo Arco Verde e 

Caracol, com idades variando entre 2920 e 2950 Ma. Os dados geocronológicos indicam que 

granitos paleoproterozóicos anorogênicos da Suíte Velho Guilherme, além de um grande 

número de vulcânicas foram introduzidos nesse domínio entre 1870 – 1880 Ma.  

O Domínio Carajás tem como embasamento duas unidades granito–gnáissicas mais 

antigas que 2800 Ma, agrupadas no Complexo Xingu, e rochas supracrustais entre 2760 – 

2510 Ma dos Grupos Grão Pará, Igarapé Salobro e Igarapé Ipojuca. Assim como o domínio 

Rio Maria, estas unidades são invadidas por granitos e rochas vulcânicas durante o 

Paleoproterozóico. 

A Província Amazônia Central é considerada um núcleo arqueano (Tassinari & 

Macambira, 1999; Santos et al., 2000) cercada por faixas móveis paleoproterozóicas. É 

dominada por associações cratogênicas, principalmente pelas rochas vulcano–plutônicas do 

evento Uatumã, além de coberturas sedimentares que não mostram sinais de deformação. Seu 

embasamento é bastante desconhecido e consiste de uma associação orogênica semelhante à 
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TTGs com idade U–Pb SHRIMP de 2500 Ma (Santos, 2003). 

A Província Transamazônica (Santos et al., 2000) é correlata à Província Maroni – 

Itacaiúnas de Tassinari (1996). É composta por rochas geradas pelo ciclo orogênico 

Transamazônico, principalmente por terrenos granito–greenstone. Este evento consistiu de 

quatro orogêneses principais: 2260 – 2200 Ma; 2180 – 2120 Ma; 2090 – 2050 Ma; e 2010 – 

2000 Ma. As duas primeiras orogêneses apresentam predomínio de terrenos juvenis e geração 

de granitos–greenstone. A terceira orogênese é marcada pelo predomínio de arcos 

magmáticos tardi- a pós-tectônicos e granitos do tipo S, enquanto a última orogênese 

apresenta geração de granitóides pós-tectônicos cálcio-alcalinos a alcalinos. 

A Província Tapajós – Parima é representada por crosta nova acrescida às rochas da 

Província Amazônia Central durante o paleoproterozóico, cujos dados isotópicos indicam 

formação entre 2100 – 1870 Ma (Santos, 2003). No geral, a província pelo Grupo 

Jacareacanga a oeste, seguida por um arco de ilhas de 2030 – 2000 Ma (Cuiú-Cuiú) e um arco 

magmático continental de 1980 – 1950 Ma (Creporizão) representando uma primeira 

orogênese. Uma segunda orogênese é responsável pela geração do arco de ilha primitivo 

(Arco Tropas), com idade de 1900 – 1890 Ma e pela geração do arco continental Parauari. Por 

fim, granitos e vulcânicas félsicas invadem estas sequências entre 1870 – 1860 Ma, 

representados respectivamente pela Suíte Maloquinha e pelo Grupo Iriri. 

 A Província Rio Negro se situa no nordeste do cráton e nos trabalhos de Santos et al. 

(2000) e Santos (2003) foi dividida nos domínios Ventuari (separada nestes trabalhos da 

Província Ventuari – Tapajós (Tassinari, 1996) por evidências geocronológicas), Guiana, Alto 

Rio – Negro e Imeri. O embasamento data ao final do Paleoproterozóico (1800 Ma). 

A Província Rondônia – Juruena é relacionada tanto a Província Rio Negro – Juruena 

como a Província Rondoniana – San Ignácio de Tassinari & Macambira (1999). Santos (2003) 

dividiu estas duas últimas, pois as idades do embasamento nas regiões de Rondônia e de 

Juruena apresentam o mesmo intervalo de 1810 – 1690 Ma, além de apresentarem trends 

estruturais semelhantes. 

Por fim, Santos et al. (2000) correlacionaram a Província Sunsás ao Ciclo 

Greenvilliano, como um ciclo orogênico complexo de longa duração (1450 – 1420 Ma a 1100 

Ma) na porção sudoeste do Cráton Amazônico. O estudo U–Pb SHRIMP de Santos (2003) 

indicou que o Orógeno Sunsás corresponde a um ciclo orogênico completo cujas idades são 

comparáveis às orogêneses greenvillianas da América do Norte. As idades de 1450 Ma 

representam a primeira orogênese do Ciclo Sunsás, que neste trabalho é relacionada à faixa 

Pinwariana de Laurência. As idades de 1320 Ma representam o segundo evento orogenético 
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(Candeias), que é comparável com as idades de 1350 – 1310 Ma dos gnaisses do Complexo 

Mount Holly. A terceira orogênese (Nova Brasilândia) corresponde às idades de 1190 Ma, 

equivalente à Orogênese Elzeviriana do Ciclo Greenville. 

 

1.2 O Magmatismo Paleoproterozóico no Cráton Amazônico 

 O magmatismo sensu lato Uatumã corresponde ao evento vulcano–plutônico 

paleoproterozóico ocorrido no Cráton Amazônico, caracterizado por manifestações vulcânicas 

efusivas e explosivas de composição intermediária a ácida (Tabela 1.1). Toda essa imensa 

associação foi agrupada de modo genérico no Supergrupo Uatumã (Santos et al., 1975). 

Devido à grande extensão deste vulcanismo, com área aproximada de exposição de 1.100.000 

km2, são dadas denominações locais de acordo com sua área de ocorrência (Figura 1.3). Na 

região próxima a São Félix do Xingu, as unidades vulcânicas pertencem ao Grupo Uatumã 

(Macambira & Vale, 1997); na região do Rio Tapajós, estas unidades pertencem ao Grupo 

Iriri (Pessoa et al., 1977); ao norte de Manaus, correspondem ao Grupo Iricoumé (Oliveira et 

al., 1975); e por fim, no estado de Roraima, as unidades vulcânicas são denominadas Grupo 

Surumu (Montalvão et al. 1975). 

 Muitos são os trabalhos realizados nas rochas vulcânicas paleoproterozóicas que de 

maneira geral são agrupadas neste evento vulcânico. Desta maneira, também são diversas as 

interpretações no que se diz respeito à idade, composição, posicionamento estratigráfico e 

correlação com outras rochas, fato este corroborado pela extensão continental destas rochas. 



8 

 

 

Figura 1.1 Mapa geológico do Cráton Amazônico (Bizzi et al., 2003) com destaque para: 1 – Grupo 
Uatumã em São Félix do Xingu; 2 – Grupo Iriri na Província Aurífera do Tapajós; e 3 – Grupo 

Iricoumé na Província Estanífera de Pitinga. 
 

 A unidade mais antiga é o Grupo Surumu, localizada ao norte de Boa Vista (RR) com 

idades U–Pb em zircão de 1966 ±9 Ma (Schobbenhaus et al. 1994), 1977 ±8 Ma e 1984 ±7 

Ma. Há predomínio de rochas dacíticas, com andesito, riodacito e riolito subordinados (Reis 

et al., 2000). O Grupo Iricoumé, localizado na região de Pitinga (AM), apresenta associação 

litotípica semelhante à descrita acima. Schobbenhaus et al. (1994) obteve idades U–Pb em 

zircão de 1,96 Ga e o classificou como isocrônico ao Grupo Surumu, incluindo as duas 

unidades num evento vulcânico subsequente ao ciclo orogênico Transamazônico. Porém, 

trabalhos mais recentes mostram idades mais jovens para o Grupo Iricoumé, com idades U–

Pb em zircão de 1896 ±7 Ma e de 1893 ±2 Ma pelo método de evaporação de zircão 

(Macambira et al., 2002).  

 Quimicamente, estas rochas são cálcio-alcalinas, metaluminosas e tem relação 

geoquímica e geocronológica aos granitóides cálcio-alcalino Pedra Pintada e Água Branca, 

relacionados a estágios finais do evento Transamazônico (Reis et al., 2000). Segundo estes 

autores os grupos Surumu e Iricoumé não se relacionam com os granitos alcalinos do tipo A 
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que caracterizam o vulcanismo Uatumã, representados na área pelos granitos Saracura e 

Mapuera (Fraga & Reis, 1999). 

 

Tabela 1.1 Dados geocronológicos de algumas rochas vulcânicas e maciços graníticos relacionados ao 
evento Uatumã nas regiões do Xingu, Tapajós e Pitinga. Modificado de Fernandes et al. (2011). 

Área de Ocorrência Tipo de Rocha Idade Método Referência 
 

Região do Xingu 
     

Supergrupo Uatumã Andesito + riolito 1875 ±158 Ma 
Pb–Pb (rocha 
total) Teixeira et al. (2002) 

Formação Sobreiro Dacito 1880 ±6 Ma Pb–Pb (zircão) Pinho et al. (2006) 

Formação Iriri Pórfiro granítico 1887 ±2 Ma Pb–Pb (zircão) Pinho et al. (2006) 

Formação Iriri Pórfiro granítico 1888 ±3 Ma Pb–Pb (zircão) Pinho et al. (2006) 

Formação Iriri Pórfiro granítico 1881 ±3 Ma Pb–Pb (zircão) Pinho et al. (2006) 

Formação Iriri Pórfiro granítico 1881 ±2 Ma Pb–Pb (zircão) Pinho et al. (2006) 

Maciço Mocambo Granito 1862 ±2 Ma Pb–Pb (zircão) Teixeira et al. (2002) 

Maciço Rio Xingu Granito 1866 ±3 Ma Pb–Pb (zircão) Teixeira et al. (2002) 

Maciço Antônio Vicente Granito 1867 ±4 Ma Pb–Pb (zircão) Teixeira et al. (2002) 

Maciço Serra da Queimada Granito 1882 ±12 Ma Pb–Pb (zircão) Pinho et al. (2006) 
 

Região do Tapajós 
 

Formação Moraes de Almeida Riolito 1890 ±6 Ma Pb–Pb (zircão) Lamarão et al. (2002) 

Formação Moraes de Almeida Ignimbrito 1875 ±4 Ma Pb–Pb (zircão) Lamarão et al. (2002) 

Formação Moraes de Almeida Traquito 1881 ±4 Ma Pb–Pb (zircão) Lamarão et al. (2002) 

Granito Maloquinha Pórfiro granito 1880 ±9 Ma Pb–Pb (zircão) Lamarão et al. (2002) 

Granito Maloquinha Monzogranito 1881 ±9 Ma Pb–Pb (zircão) Lamarão et al. (2002) 

Granito Maloquinha Monzogranito 1880 ±9 Ma Pb–Pb (zircão) Lamarão et al. (2002) 
 

Região de Pitinga     
 

Grupo Iricoumé Riolito 1882 ±2 Ma Pb–Pb (zircão) Ferron et al. (2006) 

Grupo Iricoumé Riodacito 1885 ±8 Ma Pb–Pb (zircão) Ferron et al. (2006) 

Grupo Iricoumé Riolito 1881 ±2 Ma Pb–Pb (zircão) Ferron et al. (2006) 

Grupo Iricoumé Ignimbrito 1890 ±2 Ma Pb–Pb (zircão) Ferron et al. (2006) 

Granito Simão Biotita granito 1882 ±4 Ma Pb–Pb (zircão) Ferron et al. (2006) 

Granito Rastro Sienogranito 1882 ±2 Ma Pb–Pb (zircão) Ferron et al. (2006) 

Granito Bom Futuro Sienogranito 1882 ±3 Ma Pb–Pb (zircão) Ferron et al. (2006) 

Granito Alto Pitinga Monzogranito 1888 ±3 Ma Pb–Pb (zircão) Ferron et al. (2006) 

  

 Na região do Tapajós, as unidades vulcano–plutônicas paleoproterozóicas relacionadas 

de maneira geral ao Supergrupo Uatumã são agrupadas na Formação Bom Jardim (Ferreira, 

2000), no Grupo Iriri e na Suíte Intrusiva Maloquinha (Pessoa et al., 1977). 

 A Formação Bom Jardim se refere ao conjunto de rochas vulcânicas intermediárias 

que ocorrem intercaladas às vulcânicas ácidas do Grupo Iriri. Esta unidade foi interpretada 
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tanto como a base do Supergrupo Uatumã, como relacionada às rochas gabroides da Suíte 

Intrusiva Ingarana (Klein et al., 2000; Coutinho, 2008). Dados geocronológicos apontam 

idades Pb–Pb em zircão de 1998 ±3 Ma e 2000 ±4 Ma (Lamarão et al., 2002). Posteriormente 

Lamarão et al. (2008) classificaram as rochas da Formação Vila Riozinho como 

representativas de um primeiro evento vulcano–plutônico cálcio-alcalino na região do 

Tapajós. Um segundo evento, de afinidade alcalina seria representado pela Suíte Intrusiva 

Maloquinha e pela Formação Moraes de Almeida, com idades de 1880 ±9 Ma e 1875 ±4 Ma, 

respectivamente. 

 O Grupo Iriri é composto por rochas vulcânicas e vulcanoclásticas ácidas, cálcio-

alcalinas, dividido nas formações Salustiano e Aruri. A Formação Salustiano consiste de 

derrames de riolitos, riodacitos e dacitos, relacionados ao magmatismo Uatumã, com idade de 

1888 ±2 Ma (Vasquez et al., 1999). Já a Formação Aruri representa as unidades 

vulcanoclásticas como tufos ácidos, brechas vulcânicas, ignimbritos, arenitos e 

conglomerados vulcânicos (Klein et al., 2000). Estes autores ressaltam que embora as rochas 

do Grupo Iriri tenham sempre sido vinculadas aos granitos da Suíte Intrusiva Maloquinha, é 

possível que pelo menos em parte, estas rochas vulcânicas possam estar relacionadas à 

granitóides cálcio-alcalinos das suítes intrusivas Parauari e Creporizão. Na mesma linha de 

pensamento Dall’Agnol et al. (1999) também ressaltaram que agrupadas no Grupo Iriri se 

encontram riolitos alcalinos, com assinaturas típicas de rochas do tipo A, com idades Pb–Pb 

de 1888 ±2 Ma. Estes dados indicam que em sua configuração atual, o Grupo Iriri engloba 

rochas tanto cálcio-alcalinas como alcalinas e, portanto de séries magmáticas diferentes. 

 Juliani et al. (2005) identificaram na Província Aurífera do Tapajós um paleossistema 

epitermal high- e low-sulfidation mineralizado em ouro, cobre e molibdênio, hospedado em 

vulcânicas cálcio-alcalinas paleoproterozóicas do Grupo Iriri, geneticamente vinculadas com 

a evolução de um conjunto de ash-flow calderas aninhadas. Juliani et al. (2002a) ressaltou 

que a identificação deste complexo de caldeiras aninhadas implica em uma estratigrafia mais 

complexa e com fluxos de lava interdigitados, onde datações pontuais não separam 

corretamente as formações, e sim as aglutinam em unidades híbridas. 

 A Suíte Intrusiva Maloquinha é representada por rochas graníticas isotrópicas, com 

tipos subvulcânicos associados, ocorrendo sob a forma de stocks e batólitos (Klein et al., 

2000). Quimicamente, são semelhantes a granitóides intraplaca do tipo A, de ambiente 

tectônico pós-colisional (Brito et al., 1997). Coutinho (2008) classificou estas rochas como 

cálcio-alcalinas a alcalinas, peraluminosas, com padrões de ETR semelhantes a granitos do 

tipo A, com afinidade de formação em ambiente pós-colisional. As idades para esta unidade 
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são pouco mais jovens em relação às do Grupo Iriri como mostram as idades Pb–Pb de 1880 

±9 Ma (Lamarão et al., 2002), 1882 ±4 Ma (Vasquez et al., 1999) e a idade U–Pb de 1879 

±11 Ma (Santos et al., 2000). 

 Na região de São Félix do Xingu, alguns projetos foram desenvolvidos nos últimos 

anos com enfoque no magmatismo paleoproterozóico do tipo Uatumã. Macambira & Vale 

(1997) caracterizaram na região uma associação formada por vulcanismo intermediário com 

predominância de diques e derrames de andesito, referentes à Formação Sobreiro, e um 

conjunto de rochas vulcânicas ácidas, com predominância de dique de riolito, agrupados na 

Formação Iriri. Estas duas unidades formam o Grupo Uatumã. 

 Teixeira et al. (2002b) caracterizaram a Formação Sobreiro como cálcio-alcalina, 

metaluminosa e com características anorogênicas, originadas em paleoambiente cratônico 

continental. Para a Formação Iriri estes autores atribuem natureza cálcio-alcalina de alto 

potássio, de características anorogênicas e de ambiência continental e intraplaca. Idades Pb–

Pb por evaporação de zircão indicaram idade de 1865 ±5 Ma para a Formação Sobreiro e 

1886 ±3 Ma para a Formação Iriri. Teixeira et al. (2003) sugeriram a existência de um domo 

ou de uma caldeira vulcânica durante a origem das formações Sobreiro e Iriri. 

 Por sua vez, Fernandes et al. (2006) caracterizaram um vulcanismo bimodal oriundo 

de fontes vulcânicas distintas na região, formado entre o final de um evento orogênico e o 

início de uma fase de rift  intracontinental. A Formação Sobreiro é caracterizada como cálcio-

alcalina de alto potássio, metaluminosa e com afinidade geoquímica de geração em arco 

vulcânico. A Formação Iriri é classificada como subalcalina a alcalina, metaluminosa a 

peraluminosa e com afinidade geoquímica com rochas formadas em ambiente intraplaca. 

 Os primeiros trabalhos que usam a denominação de Formação Santa Rosa na região 

datam de 2008. Fernandes et al. (2008), Lagler et al. (2008a) e Lagler et al. (2008b) 

denominaram de Formação Santa Rosa as rochas vulcânicas e vulcanoclásticas originalmente 

definidas por Formação Iriri (Macambira & Vale, 1997), pois esta era muitas vezes 

correlacionada ao Grupo Iriri na Província Aurífera do Tapajós, de características 

geoquímicas distintas. Além das rochas vulcânicas e vulcanoclásticas descritas anteriormente, 

foi reconhecida ainda uma fácies subvulcânica representada por pórfiros petrografica- e 

quimicamente semelhantes. Para as rochas da Formação Sobreiro, Fernandes et al. (2008) e 

Fernandes et al. (2011) sugeriram ainda uma evolução governada pelo fracionamento de 

clinopiroxênio, anfibólio, plagioclásio e magnetita. 

 Juliani et al. (2008) correlacionaram o evento Uatumã no sul do Cráton Amazônico, 

com a geração de rochas andesíticas a riolíticas cálcio-alcalinas, efusivas e intrusivas 
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formadas em regiões de intra- e back-arc, num regime de subducção oceano–continente. 

Posteriormente, a ocorrência de rochas vulcânicas, subvulcânicas e plutônicas alcalinas de 

composição predominantemente riolítica ocorre associada a uma fase distensiva com fissuras 

de orientação  NW–SE ou NE–SW durante o processo de cratonização da região. Sendo 

assim, a região mais próxima a subducção seria na Província Aurífera do Tapajós enquanto a 

região do Xingu representaria a região mais continental, em ambiente de back-arc. 

 Juliani et al. (2009), com base na distribuição das mineralizações epitermais e do tipo 

pórfiro conhecidas na região sul do Cráton Amazônico, sugeriram um zonamento 

metalogenético associado ao vulcanismo cálcio-alcalino entre 2000 – 1880 Ma para o sul do 

cráton semelhante aos encontrados em arcos magmáticos continentais modernos. Nesse 

contexto, as mineralizações de Cu–Au dos tipos pórfiro e epitermal estão associadas aos arcos 

menos evoluídos na região do Tapajós, gradacionando no sentido norte–nordeste para 

mineralizações Cu–Mo–Au dos tipos pórfiro e epitermal relacionadas a granitos de back-arc 

mais evoluídos e, por fim, mineralizações de Au e Sn associadas a vulcânicas e granitos do 

tipo A na região de São Félix do Xingu.  

 Seguindo esta linha de pensamento, Misas (2010) classificou o sistema magmático–

hidrotermal referente ao Granito Palito na região do Tapajós como uma mineralização do tipo 

pórfiro, com depósitos de Au–(Cu) associados a zonas de alteração hidrotermal sericítica, 

com alteração potássica representando a atividade hidrotermal de mais alta temperatura e a 

alteração propilítica representando um halo externo que afeta também as rochas encaixantes. 

 Lagler et al. (2009) realizaram investigações mineralógicas pormenorizadas e 

identificam nas rochas da Formação Sobreiro diferentes graus de alteração hidrotermal, com 

marcante propilitização e sericitização incipiente. A paragênese geral da alteração hidrotermal 

consiste em clorita + epídoto + carbonato + sericita ± albita ± pirita ± quartzo. A presença de 

barita + pirita, além de possíveis indícios de alunita, sugere a possibilidade de ocorrência de 

sistemas epitermais do tipo high-sulfidation na região de São Félix do Xingu. Na Formação 

Santa Rosa, variados estilos de alteração hidrotermal sericítica do tipo QSP (quartzo + sericita 

+ pirita) são comuns, além de zonas de metassomatismo potássico ao redor de intrusões de 

pórfiros graníticos. Tais zonas de alteração hidrotermal podem estar relacionadas à ocorrência 

de sistemas epitermais low-sulfidation associados a Intrusion Related Gold Systems. 

 Juliani & Fernandes (2010) destacaram a relação entre o vulcâno–plutonismo Uatumã 

e o episódio distensivo paleoproterozóico que se estende até o Mesoproterozóico, com 

vulcanismo bimodal, enxames de diques e bacias tafrogênicas associadas (Brito Neves, 1999). 

Para a Formação Sobreiro, estes autores ressaltam que o ambiente tectônico ainda não é bem 
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conhecido porque, muito embora a assinatura geoquímica cálcio-alcalina de alto potássio a 

shoshonítica sugira um magmatismo de arco vulcânico maturo a pós-orogênico, nenhuma 

evidência de subducção foi encontrada nas proximidades de São Félix do Xingu. Além disso, 

consideram que esta unidade se depositou com fluxos de lava do tipo sheet-like gerados em 

sistemas eruptivos únicos de terrenos de derrames basálticos.  

 Para a Formação Santa Rosa, Juliani & Fernandes (2010) sugeriram um modelo 

geológico de erupções alimentadas por fissuras, com: 1) geração de batólitos em câmaras 

magmáticas profundas devido à anatexia de crosta relacionada ao regime distensivo 

paleoproterozóico no Cráton Amazônico; 2) fraturamento das rochas encaixantes permitindo a 

ascensão do magma para níveis crustais mais rasos; 3) intensa atividade explosiva, com 

geração de produtos vulcanoclásticos e posteriormente vulcanismo representado por domos de 

lava; e 4) colocação de stocks e diques de pórfiros graníticos e maciços granitóides tardios, 

com atividade hidrotermal significativa (Figura 1.4). 

 Fernandes et al. (2011) mostraram que a Formação Sobreiro e a Formação Santa Rosa 

não são co-magmáticas, embora com idades próximas devido a: 1) abundância espacial e 

estilos distintos de erupção; 2) processos de diferenciação diferentes, dados pelas mudanças 

sistemáticas nas assembleias de fenocristais; 3) a presença constante de fenocristais zonados 

nas rochas da Formação Sobreiro, diferente dos fenocristais não zonados da Formação Santa 

Rosa; 4) o gap composicional de SiO2 entre as duas unidades; 5) os trends de diferenciação 

observados em diagramas de variação de elementos traços incompatíveis versus Compatíveis; 

e 6) a clara correlação negativa de Ni versus Rb para as rochas da Formação Sobreiro. 

 Por fim, Fernandes et al. (2011) propuseram para as associações cálcio-alcalinas na 

região de São Félix do Xingu um modelo de flat-subduction, em contrapartida a um 

magmatismo cálcio-alcalino intracontinental sem relação a subducção. Este modelo estaria 

relacionado a uma zona de subducção de orientação geral E–W com início na região do 

Tapajós, onde mudanças no ângulo de subducção da placa fazem com que esta se locomova 

quase que horizontalmente por centenas de quilômetros sob a crosta continental, causando a 

migração do arco magmático para regiões mais distais, no caso a região de São Félix do 

Xingu (Figura 1.5). 
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Figura 1.2 Modelo esquemático mostrando os quatro estágios de desenvolvimento idealizados para a 
colocação da Formação Santa Rosa (Fernandes & Juliani, 2010). 

 

 Concluindo, nota-se a necessidade de redefinir e detalhar os eventos vulcano–

plutônicos ocorridos no Cráton Amazônico, o que é ressaltado por muitos dos autores acima 

citados. O grande intervalo de idade entre as manifestações vulcânicas mais antigas (p.ex. 

Surumu e Vila Riozinho de aproximadamente 2000 – 1970 Ma) e mais jovens (p. ex. Suíte 

Intrusiva Maloquinha, Formação Santa Rosa de aproximadamente 1880 – 1870 Ma), além das 

características químicas das rochas (variando de cálcio-alcalinas a alcalinas do tipo A 

dependendo da unidade) e seus distintos significados tectônicos, que contemplam rochas com 

afinidade a arcos magmáticos relacionados à subducção, como também de rochas intraplaca 

relacionadas a eventos distensivos, fazem com que a definição de um único evento magmático 

paleoproterozóico responsável pela imensa assembleia de rochas plutônicas e vulcânicas, 

agrupadas de modo geral no Supergrupo Uatumã, seja bastante improvável. 
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Figura 1.3 Modelo esquemático mostrando a influência da mudança de ângulo da placa subductada 
para a geração dos arcos magmáticos na região do Tapajós e para a Formação Sobreiro na região de 

São Félix do Xingu (Fernandes et al., 2011). 
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2 LOCALIZAÇÃO E ACESSO À AREA DE ESTUDO 

A área de estudo localiza-se no município de São Félix do Xingu, centro–sul do estado 

do Pará, na Folha SB-22-Y-B – São Félix do Xingu. Encontra-se limitada pelos paralelos 

6º30’00’’ e 6º57’00’’ de latitude sul, e os meridianos 51º56’00’’ e 52º30’00’’ de longitude 

oeste, perfazendo um total de aproximadamente 2630 km² (Figura 2.1). 

 

 

Figura 2.1 Mapa do estado do Pará com localização da área e principais vias de acesso. 
 

A maior parte dos afloramentos e amostras estudadas neste trabalho é proveniente da 

região de Vila Tancredo, localizada a NE da cidade de São Félix do Xingu (Figura 2.2), em 

complemento aos trabalhos de Fernandes (2006) e Fernandes (2009), que estudaram a porção 

a sudeste da cidade de São Félix do Xingu. 

 As principais vias de acesso à área de estudo são as rodovias PA-150 (Belém – 

Marabá – Xinguara) e PA-279 (Xinguara – Tucumã – São Félix do Xingu). Na localização da 

área, o acesso aos afloramentos é feito por estradas vicinais, trilhas e por vias fluviais, tanto 

no Rio Xingu, como em afluentes e igarapés. 
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Figura 2.2 Mapa geológico na região da cidade de São Félix do Xingu (modificado de Fernandes et 
al., 2006). O retângulo vermelho delimita a área de Vila Tancredo. 

 

3 JUSTIFICATIVAS 

 Mesmo localizada no âmbito da Província Mineral de Carajás, a qual hospeda em seu 

subsolo importantes depósitos minerais de ferro, cobre, zinco, alumínio, ouro, manganês, 

estanho e platinóides, a região de São Félix do Xingu representa uma área pouco conhecida 

geologicamente e com estudos escassos no que diz respeito a mapeamentos em detalhe 

apropriado aos trabalhos de prospecção mineral. 

 Um exemplo do potencial metalogenético da região de São Félix do Xingu é sua 

provável relação com a Província Aurífera do Tapajós, onde mais de 750 toneladas de ouro 

foram produzidas, segundo estimativas não oficiais (>200 toneladas foram registradas junto 
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ao DNPM até 1997, segundo Faraco et al. (1997)). Tais ocorrências têm sido relacionadas a 

processos orogênicos transicionais entre mesozonais e epizonais, hospedadas em granitóides e 

vulcânicas félsicas (Groves et al., 1998; Coutinho, 2008). Além disso, mineralizações 

epitermais dos tipos high- e low-sulfidation paleoproterozóicas foram identificadas em rochas 

vulcânicas félsicas cálcio-alcalinas do Grupo Iriri (Nunes et al., 2001; Juliani et al., 2005) e 

mineralizações do tipo pórfiro em intrusões granitóides associadas (Juliani et al., 2002b; 

Misas, 2010). Portanto, a ocorrência de mineralizações associadas a rochas vulcânicas e 

plutônicas relacionadas ao evento Uatumã na região do Tapajós é um indício de que as rochas 

da região de São Félix do Xingu, também relacionadas a este evento, possam hospedar os 

mesmos tipos de mineralização já que zonas de alteração hidrotermal também ocorrem 

relacionadas às rochas vulcânicas e subvulcânicas. 

 Outro aspecto a ser analisado são as relações geológicas, metalogenéticas e 

geocronológicas entre a região do Xingu com a região do Tapajós, que sugerem um 

zonamento metalogenético semelhante aos observados em arcos magmáticos modernos para o 

sul do Cráton Amazônico (Juliani et al., 2009). Neste contexto, a região do Tapajós apresenta 

mineralizações epitermais de Cu e Au associada a um arco magmático menos evoluído e mais 

antigo, que migra para rochas vulcânicas cálcio-alcalinas de intra- a retroarco mais evoluídas 

e, depois para rochas de back-arc a anorogênicas mais jovens na região do Xingu, as quais 

podem ter Cu–Mo–Au associados. A migração do arco poderia ter também gerado uma zona 

de subducção de muito baixo ângulo (flat subduction) na região do Tapajós, que avançaria sob 

a litosfera continental até a região do Xingu (Fernandes et al., 2011). Além disso, a intrusão 

de sequências vulcânicas e graníticas alcalinas anorogênicas pode gerar depósitos de ouro 

relacionados à Intrusion Related Gold Systems e mineralizações de estanho relacionadas a 

granitos, como é observado nos granitos da Suíte Intrusiva Velho Guilherme (Teixeira et al., 

2005). 

 Visto estes aspectos, torna-se necessário para esta região: 

 1. Realização de mapeamentos geológicos mais abrangentes que permitam melhor 

delimitação de corpos intrusivos, buscando entender suas relações com outras unidades 

estratigráficas da região; 

 2. Estudos petrográficos e geoquímicos detalhados a fim de caracterizar a natureza das 

rochas relacionadas ao evento Uatumã, como também caracterizar e diferenciar zonas de 

alteração hidrotermal, pois estas são indicadoras da existência de possíveis depósitos 

minerais; 
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 3. A caracterização da estratigrafia das rochas vulcânicas, pois estas são agrupadas 

num único evento vulcânico do Supergrupo Uatumã, mesmo que existam evidências tanto 

geocronológicas como geológicas para a existência de mais de um evento vulcânico. O 

reconhecimento de estruturas de caldeiras aninhadas que indicam que esta grande variedade e 

quantidade de rochas, relacionadas a somente um evento vulcânico maior, pode consistir de 

diversos derrames de lavas e/ou fluxos piroclásticos distintos e interdigitados durante o 

intervalo de alguns milhões a poucas dezenas de milhões de anos. 

 4. A formação de profissionais capacitados no que diz respeito à caracterização 

estratigráfica, petrogenética e metalogenética, de sequências vulcânicas paleoproterozóicas, 

principalmente no Cráton Amazônico. 
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4 OBJETIVOS 

 Conforme exposto, os objetivos específicos desta dissertação foram: 

 1. Estudos petrográficos detalhados com caracterização dos litotipos pertencentes às 

duas unidades vulcânicas no que diz respeito à mineralogia, estruturas e texturas, a fim de 

separar fácies semelhantes dentro de cada unidade e, consequentemente, melhor compreender 

os processos petrológicos na formação de cada tipo de rocha encontrada na região. Além 

disso, visa também à compreensão dos processos hidrotermais por meio do estudo das 

assembleias minerais pós-magmáticas e da sua relação com diferentes tipos de sistemas 

hidrotermais; 

 2. Caracterização das principais fases minerais encontradas nestas rochas através de 

procedimentos de química mineral em megacristais e de microscopia eletrônica de varredura e 

difratometria de raios X em minerais acessórios, de alteração e/ou da matriz das rochas, que 

por serem de granulação muito fina apresentam dificuldade de reconhecimento por meios 

ópticos convencionais; 

 3. Estudos litogeoquímicos, com intuito de melhor caracterizar a tipologia, natureza, 

afinidade tectono–magmática e as séries magmáticas das rochas em questão, além de tentar 

estabelecer padrões para a classificação de rochas que mesmo apresentando características 

semelhantes, pertencem a unidades vulcânicas distintas; 

 4. Comparação das unidades vulcânicas abrangidas neste estudo na região de Vila 

Tancredo e de São Felix do Xingu em relação a outras regiões do cráton. 
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5 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E METODOLOGIA 

5.1 Pesquisa Bibliográfica 

Foram realizados levantamentos bibliográficos sobre a geologia da região estudada, 

bem como em relação aos diversos temas abordados durante o desenvolvimento do trabalho, 

por meio de consultas ao acervo da biblioteca do IGUSP e aos sistemas de buscas de dados 

fornecidos pelo Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade de São Paulo (SIBI/USP), 

incluindo as bases de dados DEDALUS, SciELO, ERL, ProBE e Web of Science e pelo Portal 

CAPES. 

 

5.2 Mapeamento e Amostragem 

 Três etapas de campo foram realizadas pela equipe. As duas primeiras foram feitas nos 

meses de julho de 2006 e de 2007 pelo orientador deste trabalho. Estas etapas envolveram o 

levantamento da base logística da área, descrição de afloramentos, tomadas de pontos por 

GPS (Sistema de Posicionamento Global), medida de estruturas primárias e tectônicas e coleta 

sistemática de amostras para estudos petrográficos, geoquímicos, geocronológicos, etc. No 

período de 18 de junho de 2008 a 23 de julho de 2008 foi realizada a terceira etapa de campo, 

desta vez com a presença do autor deste trabalho, na qual foram coletados dados e amostras 

utilizados tanto para o projeto de trabalho de formatura como para a realização desta 

dissertação. 

 

5.3 Petrografia 

A partir de estudos petrográficos mesoscópicos, foram selecionadas amostras 

representativas das rochas vulcânicas para petrografia microscópica. Foram descritas 

aproximadamente 170 (cento e setenta) lâminas delgadas, sendo a maior parte destas na 

região de Vila Tancredo. Algumas amostras descritas são de outras localidades ao redor de 

São Félix do Xingu, porém se fez necessário a sua descrição para a melhor caracterização das 

fácies vulcânicas e vulcanoclásticas como um todo. 

 O estudo de lâminas delgadas envolveu descrições mineralógicas detalhadas e análises 

texturais (Williams et al., 1962; Smith, 1974; Mackenzie et al., 1982; Fisher & Schminke, 

1984; Mcphie et al., 1993), objetivando-se: (a) o reconhecimento das fases minerais, suas 

relações de contato, formas e dimensões (Williams et al., 1962), presença de inclusões, 

intercrescimentos (exsolução e substituição), estruturas (se deformadas ou não), bem como 

suas relações de equilíbrio com outras fases presentes; (b) caracterização de paragêneses 

magmáticas e hidrotermais; (c) estado de equilíbrio (se alteradas ou não); (d) ordem de 
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cristalização, quando possível; (e) identificação de cristais, fragmentos de cristais e 

fragmentos líticos de origem vulcanoclástica. 

 

5.4 Microscopia Eletrônica de Varredura 

 A caracterização das fases minerais acessórias foi complementada por microscopia 

eletrônica de varredura (MEV). Esta etapa foi realizada no Laboratório de Microscopia 

Eletrônica do Instituto de Geociências da UNICAMP, equipado com a versão básica de um 

microscópio eletrônico de varredura, marca LEO 430i com EDS (Energy Dispersive System) 

acoplado. As seções polidas das rochas vulcânicas estudadas foram metalizadas com carbono. 

 

5.5 Difratometria de Raios X 

 Além da utilização do microscópio eletrônico de varredura, foi necessária a utilização 

da difratometria de raios X para melhor caracterização de fases minerais secundárias. Em 

conjunto com os dados de MEV, foi possível caracterizar tanto fases de alteração hidrotermal 

e determinar paragêneses de diferentes estilos desse tipo de alteração, como também 

identificar minerais que possuem grande importância em relação aos processos aos quais 

alguns dos vulcanitos do Grupo Uatumã foram submetidos. 

 As análises foram realizadas no Laboratório de Difração de Raios X do Instituto de 

Geociências da Universidade de São Paulo. 

 

5.6 Geoquímica 

Uma primeira etapa de geoquímica foi realizada em 2008, com a seleção de 13 (treze) 

amostras da região de Vila Tancredo. As análises foram realizadas no laboratório Activation 

Laboratories Ltd (Ontario, Canadá) e incluíram elementos maiores (SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3, 

FeO, MnO, MgO, CaO, Na2O, K2O e P2O5) analisados por ICP-ES, enquanto os elementos 

traço (Ba, Rb, Sr, Zr, Nb, Y, Ti, Ta, U, K, P, e Ni) e terras raras (La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, 

Tb, Dy, Ho, Er, Yb e Lu) foram analisados por ICP-MS. FeO foi tratado por tritação no 

mesmo laboratório. 

A segunda etapa foi realizada em 2010, com a seleção de 27 (vinte e sete) amostras. 

Nesta fase, além de amostras frescas da região de Vila Tancredo, também foram analisadas 

amostras de outras regiões de São Félix do Xingu, inclusive algumas com presença de 

alteração hidrotermal com o intuito de comparar e caracterizar o efeito do hidrotermalismo em 

relação às amostras frescas. Estas análises foram realizadas no laboratório Acme Analytical 

Laboratories Ltda. (Aparecida de Goiânia, Brasil) e incluíram elementos maiores (SiO2, TiO2, 
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Al 2O3, Fe2O3, FeO, MnO, MgO, CaO, Na2O, K2O e P2O5, além de Cr2O3, C e S) analisados 

por FRX (fluorescência de raios X), enquanto elementos menores (Ag, As, Au, B, Ba, Be, Bi, 

Cd, Co, Cu, Cs, Cr, F, Hg, Ga, Hf, Mo, Nb, Ni, Pb, Sb, Se, Rb, Sn, Sr, Ta, Tl U, V, Y, Zn e 

Zr) e terras raras (La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Tb, Dy, Ho, Er, Yb e Lu) foram analisados por 

ICP-MS. 

 Nesta etapa, também foram selecionadas amostras de outras regiões do Cráton 

Amazônico (13 amostras da região do Rio Iriri e 7 amostras da região do Tapajós), a fim de 

comparar as rochas vulcânicas destas porções do cráton às amostras de São Félix do Xingu. 

Por fim, dados complementares de outras localidades de São Félix do Xingu obtidos por 

Fernandes et al. (2011) foram utilizados para melhor caracterizar a Formação Sobreiro, já que 

estas rochas são menos abundantes e ocorrem bastante alteradas na região de Vila Tancredo. 

Portanto, foram escolhidas 8 (oito) amostras de fácies semelhantes aos andesitos alterados 

aflorantes na região de Vila Tancredo. Para tratar os dados, foi utilizado o software GCDKit 

2.3 (Janousek et al., 2006). 
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6 GEOLOGIA REGIONAL 

 A área estudada se localiza na Folha São Félix do Xingu (SB.22-Y-B), cujo 

mapeamento geológico na escala 1:250.000 foi realizado pela Companhia de Pesquisa de 

Recursos Minerais – CPRM, em convênio com o Departamento Nacional de Produção 

Mineral – DNPM, como parte do Projeto Especial Mapas de Recursos Minerais de Solos e de 

Vegetação para a Área do Programa Grande Carajás – Subprojeto Recursos Minerais. O mapa 

e o relatório resultantes deste mapeamento foram publicados por Macambira & Vale (1997) e 

é apresentado na Figura 6.1. 

 Macambira & Vale (1997) reconheceram três grandes compartimentações 

geotectônicas na folha: Terreno Granito–Greenstone do Sul do Pará, de idade arqueana, 

localizado na porção S–SE da área; o Cinturão de Cisalhamento Itacaiúnas, de idade 

neoarqueana, localizado nas regiões central, setentrional e oriental da área; e a Bacia do 

Médio Xingu, de idade paleoproterozóica, localizada principalmente na porção ocidental da 

área. 

 

6.1 Arqueano 

 

6.1.1 Terreno Granito-Greenstone do Sul do Pará 
 De idade neoarqueana foi definida para o Granodiorito Rio Maria, que agrupa um 

conjunto de granitóides, e o Grupo Tucumã, que consiste de rochas supracrustais, 

principalmente metabasitos e metassedimentos. 

 

 6.1.1.1 Grupo Tucumã 

 A denominação de Grupo Tucumã para as rochas supracrustais arqueanas ocorrentes 

na região sudeste da área tem origem nos trabalhos de Araújo et al. (1988) e no mapeamento 

da Folha Serra do Carajás (SB.22-Z-A) realizado por Araújo & Maia (1991), como parte do 

Projeto Grande Carajás e adjacente a Folha São Félix do Xingu. O Grupo constitui uma 

sequência metavulcanossedimentar e encontra-se associado ao Granodiorito Rio Maria, com 

superposição de eventos metamórficos e deformacionais. 

 Macambira & Vale (1997) dividiram o Grupo Tucumã em três conjuntos, de acordo 

com o predomínio de litologias, porém sem designar uma nomenclatura formal para tal 

divisão. O primeiro conjunto é representado por metabasitos, metaultramafitos e 

metassedimentos metamorfisados em fácies xisto verde, com intercalações de rochas 

metavulcânicas ácidas, transformadas em biotita xistos. O segundo conjunto consiste de um 
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pacote predominantemente metassedimentar em fácies xisto verde, com ocorrência de filitos, 

xistos diversos, metarenitos, metarcóseos e formações ferríferas bandadas. Intercaladas nos 

metassedimentos ocorrem metavulcânicas diversas, de félsicas a ultramáficas. O terceiro 

conjunto é formado exclusivamente por rochas metassedimentares, com predominância de 

metarenitos e metarcóseos, além de metaconglomerados subordinados. 

 

 

Figura 6.1 Mapa geológico da região de São Félix do Xingu, Folha SB-22-Y-B (Macambira & Vale, 
1997). O quadrado indica a área de estudo de Fernandes (2009). 

 

 6.1.1.2 Granodiorito Rio Maria 

 Assim como o Grupo Tucumã, a denominação de Granodiorito Rio Maria para os 

granitóides arqueanos situados no Terreno Granito–Greenstone do Sul do Pará na Folha São 

Félix do Xingu, provém do mapeamento da Folha Serra do Carajás, de Araújo & Maia (1991). 

Trata-se de rochas de composição predominantemente granodioríticas, com corpos 

subordinados tonalíticos e monzograníticos, que podem ser relacionadas a diversos 

granitóides arqueanos do sul do Pará. 

 Macambira & Vale (1997), levando em conta aspectos paragenéticos e texturais, 

caracterizaram estas rochas como manifestações plutônicas de ambientes tectônicos 

distensivos, às quais sofreram posterior deformação e metamorfismo. Neste mesmo trabalho, 

datações Rb–Sr em rocha total mostram idades de 2677 ±50 Ma e 2739 ±23 Ma para a 
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cristalização destes granitóides. Pimentel & Machado (1994), utilizando dados U–Pb em 

zircão, definem idade de 2872 ±5 Ma para estas rochas. 

 

6.1.2 Cinturão de Cisalhamento Itacaiúnas 
 Abrange a maior extensão territorial da Folha São Félix do Xingu e é formado por 

rochas do neoarqueano intensamente deformadas, divididas em dois domínios litoestruturais: 

o Domínio Imbricado e o Domínio Transcorrente, este constituído pelos sistemas Anaporã e 

Araraquara (Macambira & Vale, 1997). 

 

 6.1.2.1 Domínio Imbricado 

 Dentro deste domínio estão agrupadas as unidades Complexo Pium, Complexo Xingu, 

Grupo Sapucaia e Granito Plaquê. A área de abrangência deste domínio se encontra 

principalmente na porção centro–leste da Folha São Félix do Xingu, embora porções do 

Complexo Xingu aflorem na seção centro–norte e centro–oeste da área.  

 

 6.1.2.1.1 Complexo Pium 

 As rochas do Complexo Pium foram estudadas por Araújo et al. (1988) e Araújo & 

Maia (1991), na Folha Serra dos Carajás e esta unidade também se estende para a região leste 

da Folha São Félix do Xingu. Trata-se de rochas granulíticas félsicas e máficas justapostas às 

rochas do Complexo Xingu em zonas de cisalhamento, responsáveis por trazer lascas de rocha 

da crosta inferior para níveis crustais mais rasos. Neste trabalho, datações Rb−Sr resultaram 

em idades de 2556 ±97 Ma, com amostras apresentando até 1.894 ±136 Ma, mas Macambira 

& Vale (1997) ressaltaram que as idades arqueanas são mais compatíveis com a evolução do 

Cinturão de Cisalhamento Itacaiúnas. 

 

 6.1.2.1.2 Complexo Xingu 

 Araújo & Maia (1991) restringiram a denominação de Complexo Xingu ao conjunto 

de gnaisses de diferentes composições do Cinturão de Cisalhamento Itacaiúnas. Santos et al. 

(2000) atribuíram a denominação de Complexo Xingu aos gnaisses presentes no Domínio 

Carajás da Província Carajás, correspondente ao Bloco Carajás – Iricoumé da Província 

Amazônia Central de Tassinari & Macambira (1999). Tais delimitações são feitas devido ao 

fato da ampla dispersão de idades e da grande área ocupada pelo Complexo Xingu, agrupando 

rochas de idades e províncias geotectônicas distintas no mesmo grupo. 
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 O Complexo Xingu é a unidade litoestratigráfica mais extensa na Folha São Félix do 

Xingu e está em contato com as rochas do Terreno Granito−Greenstone do Sul do Pará 

através de uma zona de transcorrência dextrógira (Macambira & Vale, 1997). Em relação às 

unidades do próprio Cinturão de Cisalhamento Itacaiúnas, os contatos são por cavalgamentos, 

além de rotação dos corpos rochosos. 

 Os principais litotipos desta unidade são gnaisses de composições principalmente 

granodiorítica e tonalítica, mas com granitos associados, com metamorfismo em compatível 

com a fácies anfibolito gerado durante o cisalhamento (Macambira & Vale, 1997). Esses 

autores destacam a ocorrência de encraves ou boudins de anfibolitos, nos gnaisses com 

metamorfismo e deformação semelhantes, e caracterizam o Complexo Xingu como uma 

associação bimodal félsica−máfica, com intenso retrabalhamento pelo Cinturão de 

Cisalhamento Itacaiúnas. 

 Tanto Macambira & Vale (1997) como Santos (2003) ressaltaram que os dados 

geocronológicos das rochas do Complexo Xingu se distribuem numa faixa muito ampla, 

variando de > 3,0 até 2,0 Ga. As idades citadas por Tassinari (1996), Tassinari & Macambira 

(1999), Santos et al. (2000) e Santos (2003) são as obtidas por Machado et al. (1991), de 2859 

±2 e 2851 ±4 Ma pelo método U−Pb em zircão. Além destes dados, Avelar et al. (1999) 

obtiveram idades Pb−Pb de 2974 ±15 Ma num ortognaisse granodiorítico do Complexo 

Xingu, enquanto que as idades Rb – Sr em rocha total obtidas por Macambira & Vale (1997) 

são de 2574 ±34 Ma. 

 

 6.1.2.1.3 Grupo Sapucaia 

 Na Folha Serra dos Carajás, Araújo & Maia (1991) denominaram como Grupo 

Sapucaia as rochas supracrustais de um greenstone belt, retrabalhado pelos eventos 

deformacionais que geraram o Cinturão de Cisalhamento Itacaiúnas. Na Folha São Félix do 

Xingu, essa unidade constitui faixas estreitas orientadas na direção E−W situadas na porção 

centro-leste da área. Os principais litotipos que caracterizam o Grupo Sapucaia são 

metavulcânicas máficas a ultramáficas representadas por xistos com actinolita, tremolita, 

serpentina, clorita e talco; rochas metassedimentares psamíticas representadas por quartzitos 

com clorita e muscovita; rochas metassedimentares pelíticas como muscovita xistos, clorita 

xistos e biotita xistos; e formações ferríferas. Macambira & Vale (1997) atribuíram ao Grupo 

Sapucaia idade arqueana média a superior, embora dados geocronológicos não sejam 

apresentados. 
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 6.1.2.1.4 Granito Plaquê 

 Araújo & Maia (1991), Macambira & Vale (1997) e Avelar et al. (1999) se referiram 

ao Granito Plaquê como corpos cálcio-alcalinos estratóides de composição monzogranítica, 

alongados principalmente na direção E−W, com foliação proto- a ultramilonítica 

superimposta. Santos (2003) classificou estes corpos como sintectônicos, que podem 

representar tanto um arco magmático continental como também magmatismo sin-colisional. 

As datações de Avelar et al. (1999) revelaram idade Pb−Pb de 2736 ±24 Ma para as rochas 

desta unidade. 

 

 6.1.2.2 Domínio Transcorrente 

 Esse domínio é subdividido nos sistemas Anaporã e Araraquara. O Sistema Anaporã 

aflora como uma faixa no extremo norte da Folha São Felix do Xingu e agrupa os grupos 

Aquiri e São Sebastião. O Sistema Araraquara ocupa a porção central e centro-sul da Folha e 

corresponde às rochas do Grupo São Félix. Rochas paleoproterozóicas como a Suíte Intrusiva 

Cateté e as rochas vulcânicas do Grupo Uatumã cortam as unidades deste domínio. 

 

 6.1.2.2.1 Grupo Aquiri 

 O Grupo Aquiri consiste numa sequência metavulcanossedimentar com 

metavulcânicas ácidas e básicas e metassedimentos. Macambira & Vale (1997) adicionaram 

um quarto conjunto rochoso, composto por rochas sedimentares fracamente metamorfisadas. 

Vasquez & Rosa-Costa (2008) incluíram ainda xistos paraderivados e formações ferríferas 

bandadas nessa unidade, e caracterizaram o metamorfismo como variando da fácies xisto-

verde a anfibolito. Não existem idades para as rochas deste grupo, porém Macambira & Vale 

(1997) sugeriram que o Grupo Aquiri é temporalmente correlato ao Grupo Grão Pará, que 

apresenta idades próximas a 2,7 Ga. 

 

 6.1.2.2.2 Grupo São Sebastião 

 Assim como o Grupo Aquiri, este grupo constitui uma sequência 

metavulcanossedimentar com xistos, filitos, quartzitos, anfibolitos e formações ferríferas. 

Macambira & Vale (1997) distinguiram uma sequência metapsamítica, com quartzitos, 

metarcórseos e quartzitos micáceos; uma sequência metavulcânica basáltica; e formações 

ferríferas. O metamorfismo é da fácies xisto-verde e, tal qual o Grupo Aquiri, a unidade não 

possui dados geocronológicos e foi também correlacionada ao Grupo Grão Pará. 
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 6.1.2.2.3 Grupo São Félix 

 Macambira & Vale (1997) consideraram que o Grupo São Félix é uma sequência de 

metassedimentos (metarenitos, metarcóseos, metagrauvacas, filitos, xistos e quartzitos), 

metavulcânicas ácidas, máficas e ultramáficas (actinolita xistos, metagabros e tremolita-

clorita-talco xistos) e formações ferríferas que afloram como uma faixa norte sul na região 

centro-sul da Folha São Félix do Xingu. Por não apresentarem datações, também são 

relacionados ao Grupo Grão Pará. 

 

6.2 Paleoproterozóico 

 No Paleoproterozóico o regime tectônico foi predominantemente distensivo, 

resultando na instalação da Bacia do Médio Xingu, preenchida por rochas vulcânicas e 

sedimentares. Nesse evento também houve estiramento e adelgaçamento crustal, que resultou 

na ascensão de magmas básicos–ultrabásicos da Suítes intrusivas Cateté e, ao final, magmas 

ácidos da Suíte Intrusiva Velho Guilherme (Macambira & Vale, 1997). Brito Neves (1999) 

estendeu este evento distensivo a todo o Cráton Amazônico, com ocorrência de dike swarms, 

bacias tafrogênicas, vulcanismo bimodal e vulcano-plutonismo, representados pelos 

grupos/formações Iricoumé, Roraima, Iriri, Gorotire, Cubencráquen etc.  

 

6.2.1 Granito Parauari 
 O termo Granito Parauari foi utilizado pela primeira vez no mapeamento da Folha 

Tapajós (Santos et al., 1975), parte do Projeto RADAM, e posteriormente, modificado para 

Suíte Intrusiva Parauari, devido ao amplo espectro composicional destes granitóides (Klein et 

al., 2000). Datações U−Pb em zircão e titanita indicam idades de 1897 ±2 Ma e 1880 ±14 Ma 

(Santos et al., 2000) e idades Pb−Pb em zircão mostram idades de 1883 ±8 Ma e 1883 ± 2Ma 

(Klein et al., 2000). 

 Na Folha São Félix do Xingu, Macambira & Vale (1997) denominaram como Granito 

Parauari os corpos de granitóides cálcio-alcalinos de composição predominantemente 

granodiorítica a tonalítica e de idades semelhantes aos descritos acima. Esses granitóides são 

cortado pelo Granito Antônio Vicente e são recobertos pelas rochas vulcânicas do Grupo 

Uatumã e sedimentares da Formação Triunfo. As idades obtidas pelo método Rb−Sr, estes 

autores são de 1921 ±69 Ma. Posteriormente, Vasquez & Rosa-Costa (2008) reclassificaram o 

Granito Parauari na Folha São Félix do Xingu como Granitos Tipo I Indiferenciados, 

semelhantes a granitóides de arcos magmáticos ou, alternativamente, a produtos de 

underplating magmático. 
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6.2.2 Suíte Intrusiva Cateté 
 Essa Suite consiste de diversos corpos máficos–ultramáficos, representados da base 

para o topo por serpentinitos derivados de peridotitos e piroxenitos, e por gabros e noritos não 

deformados e metamorfisados (Macambira & Vale, 1997). Macambira & Ferreira Filho 

(2002), baseados em parâmetros estratigráficos, agruparam estas rochas nos tipos Serra da 

Onça, Serra do Puma e Serra do Jacaré. Estes corpos são intrusivos nas unidades arqueanas do 

Cinturão de Cisalhamento Itacaiúnas. 

 Macambira & Tassinari (1998) obtiveram a idade de 2378 ±55 Ma pelo método Sm-

Nd em rochas e minerais para uma rocha da Serra da Onça. 

 

6.2.3 Bacia do Médio Xingu 
 Compõem as rochas dessa bacia as vulcânicas do Grupo Uatumã (Caputo et al., 1972; 

Macambira & Vale, 1997), representado pelas formações Sobreiro e Iriri (Macambira & Vale, 

1997; Teixeira et al., 2002; Fernandes et al., 2006) e as rochas sedimentares da Formação 

Triunfo. A Formação Iriri foi redefinida como Formação Santa Rosa por Fernandes et al. 

(2008), mais detalhadamente estudada por Lagler et al. (2008), Juliani & Fernandes (2010); 

Lagler et al. (2010) e Fernandes et al. (2011). 

 

 6.2.3.1 O Grupo Uatumã 

 6.2.3.1.1 Formação Sobreiro 

 É a unidade basal do Grupo Uatumã e corresponde às rochas vulcânicas intermediárias 

a ácidas, com predominância de andesitos, que ocorrem na Folha São Félix do Xingu. Aflora 

na porção central da folha, principalmente às margens dos rios Xingu e Fresco. Macambira & 

Vale (1997) caracterizaram estas rochas como produto de uma significativa manifestação 

magmática, com andesitos predominantes e traquitos e traquiandesitos como subordinados. 

 Estes autores ainda observaram que tais rochas foram formadas a partir de derrames de 

lavas extravasadas sobre as rochas arqueanas, num ambiente continental, mas também 

formaram diques nas rochas do Complexo Xingu. Essa Formação foi capeada pelas rochas 

vulcânicas ácidas da Formação Santa Rosa e cortada por granitóides da Suíte Intrusiva Velho 

Guilherme. 

 Macambira & Vale (1997) consideraram que estas rochas foram geradas num intervalo 

de 1921 a 1800 Ma, devido ao seu posicionamento estratigráfico em relação aos granitos 

Parauari e da Suíte Velho Guilherme. Teixeira et al. (1998) realizaram datações radiométricas 

Pb–Pb (rocha total) em andesitos da Formação Sobreiro e obtiveram a idade de 1875 ±79 Ma, 
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interpretada como a idade do vulcanismo na região. Pinho et al. (2006) realizaram datações 

Pb–Pb em zircão de amostras de dacito porfirítico e a idade de 1880 ±6 Ma obtida foi 

interpretadas como a idade mínima de cristalização. 

   

 6.2.3.1.2 Formação Santa Rosa 

 Macambira & Vale (1997) denominaram o conjunto de rochas vulcânicas ácidas que 

afloram de maneira volumosa a sudoeste da cidade de São Félix do Xingu e na localidade de 

Vila Tancredo, a NE desta, como Formação Iriri do Grupo Uatumã. Estas rochas são 

representadas principalmente por riolitos que se encontram sobrepostos à Formação Sobreiro, 

ao Granito Parauari, ao Grupo São Félix e ao Complexo Xingu. Estes autores caracterizam 

esta Formação como originada num evento anorogênico extrusivo, com rochas coerentes e 

vulcanoclásticas, resultante dos regimes distensivos ocorridos no final do Paleoproterozóico. 

Além dos derrames e fluxos piroclásticos são também comuns diques que preencheram 

fraturas relacionadas ao amplo estiramento crustal ocorrido na região. A Formação Iriri foi 

correlacionada por esses autores ao Grupo Iriri da região do Tapajós. 

 Os trabalhos mais recentes, baseados em na características geoquímicas dos riolitos e 

na estratigrafia (Fernandes et al. (2008), Lagler et al. (2008), Juliani & Fernandes (2010) 

redenominaram essa unidade como Formação Santa Rosa, separando-a das vulcânicas cálcio-

alcalinas félsicas do Grupo Iriri. Além das rochas vulcânicas, uma fácies subvulcânica, 

caracterizada por pórfiros granitos, e uma fácies plutônica, representada por granitos 

equigranulares, também foram identificadas. As idades Pb–Pb em zircão situam-se ao redor 

de 1875 ±3 Ma (Teixeira et al., 2002b). 

 

 6.2.3.1.3 Formação Triunfo 

 A Formação Triunfo (Silva et al., 1974) é constituída por rochas sedimentares 

psamíticas, predominantemente quartzo arenitos e arenitos arcoseanos, com intercalações de 

leitos de siltitos e de conglomerados. Estas rochas foram depositadas e sedimentadas sobre 

diversas unidades na Folha São Félix do Xingu, apresentando discordância angular sobre 

unidades do Grupo São Félix, Granito Parauari e nas rochas vulcânicas do Grupo Uatumã, o 

que permite caracterizar a Formação Triunfo como mais jovem em relação a estas unidades. 

  

 6.2.3.2 Suíte Intrusiva Velho Guilherme 

 Esta suíte é composta por diversos corpos granitóides intrusivos, tanto em rochas 

arqueanas do Terreno Granito−Greenstone do Sul do Pará e do Cinturão de Cisalhamento 
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Itacaiúnas, como também nas rochas paleoproterozóicas do Granito Parauari e do Grupo 

Uatumã. Alguns destes maciços graníticos foram individualizados e são conhecidos como 

Antonio Vicente, Velho Guilherme, Mocambo, Benedita, Ubim Norte, Ubim Sul, Serra da 

Queimada, Rio Xingu e Bom Jardim (Silva et al., 1974; Macambira & Vale, 1997; Teixeira et 

al., 2002; Pinho et al., 2006), além de alguns outros maciços sem designação formal. 

 No geral, são rochas metaluminosas a peraluminosas, de composição sienogranítica a 

álcali-feldspato granítica, de natureza anorogênica, com características de granitóides 

intraplaca do tipo A. Zonas de alteração hidrotermal de diferentes intensidades estão presentes 

e nos greisens ocorre cassiterita, fluorita, topázio e molibdenita (Teixeira et al., 2005). 

 Datações foram realizadas em diversos maciços da suíte. No maciço Velho Guilherme, 

Teixeira et al. (1998) obtiveram idades Pb–Pb de 1874 ±34 Ma e 1906 ±29 Ma; no maciço 

Antônio Vicente de 1896 ±Ma, de 1862 ±32 Ma para o maciço Mocambo e 1866 ±3 Ma para 

o maciço Rio Xingu. 

  

6.3 Fanerozóico 

As unidades mais jovens encontradas na Folha São Félix do Xingu são relacionadas a 

atividades magmáticas associadas a eventos distensivos, representadas por diques máficos 

denominados Diabásio Cururu (Macambira & Vale, 1997), de idade mesozóica. Por fim, 

coberturas lateríticas e sedimentares representam as unidades mais recentes do cenozóico. 
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7 LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 

 Este capítulo trata de uma revisão sobre conceitos tratados na literatura sobre rochas 

vulcânicas e hidrotermalismo relacionado a eventos vulcânicos continentais, temas centrais ou 

relacionados a este trabalho. 

 

7.1 Conceitos Fundamentais e Classificação de Depósitos Vulcânicos 

 Os principais produtos de erupções vulcânicas são lavas coerentes e partículas 

piroclásticas (Figura 7.1) (McPhie et al., 1993). Dentre as variáveis que condicionam a 

formação desses diferentes depósitos, a viscosidade do magma e seu conteúdo em voláteis são 

as mais importantes e as que exercem maior influência na morfologia e tipo de depósito 

vulcânico gerado (Hall, 1996). Magmas que apresentam baixa viscosidade (basálticos e 

andesíticos) e pequena quantidade de voláteis dissolvida entram em erupção de maneira 

suave, formando fluxos de lava. Magmas mais viscosos (riolíticos e traquíticos) com baixa 

quantidade de voláteis dissolvidos tendem a formar domos de lava, ao passo que aqueles que 

apresentam alto conteúdo de voláteis dissolvidos entram em erupção de maneira explosiva, 

dando origem a uma variada gama de rochas piroclásticas (Hall, 1996). 

 Os depósitos de fluxo de lavas (lava flows) são divididos em três classes (Hall, 1996): 

lavas Pahoehoe, lavas Aa e lavas em blocos. A diferença entre esses três tipos está 

principalmente relacionada à viscosidade dos magmas e consequentemente à sua composição 

e temperatura. Lavas Pahoehoe movimentam-se lentamente, apresentam superfície ondulada e 

lobada, por vezes com aspecto de corda. Lavas Aa são caracterizadas pela superfície áspera e 

fragmentadas de maneira irregular, ao passo que lavas em blocos também apresentam 

superfície do derrame fragmentada, entretanto são constituídos por blocos poliédricos com 

superfícies lisas, não rugosas e irregulares, como no caso das lavas Aa (Hall, 1996). 

 Magmas mais viscosos não fluem sobre a influência da gravidade, mas sim quando 

são sujeitos a uma pressão dentro do conduto vulcânico, de baixo para cima. Os depósitos 

formados por esse tipo de magmas constituem os domos de lava (lava domes), comuns em 

magmas de composição intermediária a ácida. Seu crescimento se dá numa velocidade bem 

menor, quando comparada à razão de movimentação dos fluxos de lava, e comumente 

desenvolvem-se em magmas riolíticos relativamente pobre em voláteis. 

 Erupções vulcânicas efusivas ainda podem formam os chamados depósitos 

autoclásticos. Por definição, estes depósitos são produto de uma fragmentação não explosiva 

durante o fluxo da lava que pode tornar-se mais fria e consequentemente mais viscosa, ou 

mesmo ser submetida a distensões muito intensas, favorecendo assim a fragmentação do 
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material. Depósitos como esse comumente se formam nas superfícies externas do derrame e 

geram camadas de blocos rígidos e placas (McPhie et al., 1993). 

 

 

Figura 7.1 Fluxograma mostrando esquema de classificação genética dos depósitos vulcânicos 
(modificado de McPhie et al., 1993). Caixas representam processos e letras em Itálico representam 

tipos de depósitos. 

 

 Quando magmas viscosos apresentam elevada quantidade em voláteis o estilo da 

erupção é modificado, pois a liberação desses gases dissolvidos no magma ocorre em 

espasmos, gerando partículas conhecidas como piroclastos. A diminuição da pressão 
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conforme o magma se aproxima da superfície causa rápida exsolução das partículas de gás 

dissolvidas o que, consequentemente, gera uma expansão no volume e a vesiculação do 

magma. Essa vesiculação do magma é mais rápida na superfície, podendo gerar erupções 

compostas por altas plumas com extrusão de fluxos de piroclastos, bem como nuvens com 

pequenas gotículas de magma e gás. 

 A classificação de depósitos piroclásticos é bastante variada. Diversos autores 

destacam a importância da origem vulcânica dos fragmentos, como Fisher & Schmincke 

(1984). Para estes autores os depósitos devem ser classificados de acordo com gênese de seus 

fragmentos (juvenis, cognatos e acidentais). Entretanto, outros autores consideram ser mais 

importante o mecanismo de transporte e da deposição desses fragmentos. McPhie et al. (1993) 

propuseram o esquema de classificação mostrado no fluxograma da Figura 7.1. Nele, além da 

classificação dos depósitos efusivos, é possível observar que os depósitos piroclásticos podem 

ser divididos em três classes: 1) depósitos piroclásticos primários: fragmentos gerados 

diretamente pela atividade vulcânica, e que não sofreram transporte ou retrabalhamento 

significativo por processos sedimentares; 2) depósitos vulcanoclásticos ressedimentados: 

fragmentos gerados diretamente pela atividade vulcânica, mas que sofreram retrabalhamento e 

foram ressedimentados; e 3) depósitos sedimentares vulcanogênicos: composto por 

fragmentos gerados pelo intemperismo e erosão de rochas piroclásticas pré-existentes. 

 Para cada uma dessas classes de depósitos ainda existem subdivisões que levam em 

consideração o tipo de transporte dos materiais (McPhie et al., 1993). No caso específico dos 

depósitos piroclásticos primários há uma subdivisão em: 1) depósitos de fluxo piroclástico: 

formados por correntes densas de particulados quentes e gases produzidos por atividade 

vulcânica. São de grande extensão, mal selecionados, geralmente maciços, mas podem 

apresentar gradação incipiente, acamamento ou mesmo imbricamento de partículas 

orientadas. Seus principais componentes são cristais, fragmentos de cristais, glass shards, 

fragmentos líticos e púmice; 2) depósitos piroclásticos de queda: formados por fragmentos 

piroclásticos (cristais, líticos e vítreos) que são introduzidos na atmosfera por meio de 

erupções explosivas e são transportados por turbulência e suspensão. Comumente desenvolve-

se acamamento nesses depósitos e é possível observar granodecrescência ao se afastar do 

vulcão. Não possuem volume significativo, mas podem cobrir áreas muito grandes; e 3) 

depósitos piroclásticos do tipo “surge”: compreendem pacotes de rocha formados por 

fragmentos bem selecionados, granulação mais fina comparada aos depósitos de fluxo 

piroclástico, pouco espessos e comumente acamadado, inclusive com desenvolvimento de 

estruturas como estratificação plano-paralela, cruzada e marcas onduladas. 
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7.2 Classificação de Rochas Vulcânicas 

 Segundo a classificação proposta por Le Maitre (2002), se a moda das rochas 

vulcânicas pode ser determinada e o índice de cor é menor que 90%, utiliza-se o diagrama 

QAPF (Figura 7.2). Caso isso não seja possível, dada à granulação muito fina do vulcanito e 

se dispõe de análises químicas, a classificação pode ser feita com o diagrama TAS (soma de 

álcalis x sílica = SiO2 versus Na2O + K2O). Caso não haja análises químicas e não seja 

possível determinar a moda, deve ser utilizada temporariamente uma classificação de campo. 

McPhie et al. (1993) propuseram o uso de uma estimativa da composição, com base na 

mineralogia dos megacristais presentes na rocha, e que muitas vezes é útil quando não se 

dispõe de análises químicas (De La Roche et al., 1980). 

 

Figura 7.2 Diagrama QAPF para classificação modal de rochas vulcânicas. Modificado de Le Maitre 
(2002). 

 

 A grande diversidade composicional e textural das rochas ígneas impede que todas 

possam ser classificadas de modo adequado por um único sistema. A classificação de rochas 

piroclásticas é baseada principalmente na granulação dos fragmentos que compõem a rocha 

(Figura 7.3A). Bombas são piroclastos cujo diâmetro ultrapassa 64 mm e que apresentam 

formato ou superfícies que indicam estado parcial ou totalmente fundido durante sua 

formação e subsequente transporte. Blocos também são piroclastos cujo diâmetro ultrapassa 
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64 mm, mas cujas formas angulosas indicam que o fragmento já estava sólido durante sua 

formação. Lapilli  são piroclastos de qualquer formato, com granulação entre 2 e 64mm e 

cinzas são aqueles que apresentam granulação menor que 2 mm. A composição dos 

fragmentos que compõem as rochas piroclásticas também pode ser utilizada em sua 

classificação, como mostra o diagrama da figura 7.3B. 

 

                          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 7.3 Diagrama de classificação para rochas piroclásticas (A) e classificação e nomenclatura de 

tufos com base na composição de seus fragmentos (B), segundo Fisher & Schmincke (1984). 

 

7.3 Depósitos Hidrotermais 

 Depósitos hidrotermais constituem uma família de depósitos que apresentam uma 

história complexa, na qual uma solução aquosa e quente flui através de determinadas 

passagens ou superfícies na crosta e posteriormente precipita elementos nela dissolvidos. 

Estes depósitos são pequenos quando comparados com a maioria de outras feições geológicas, 

porém apresentam características químicas e mineralógicas que permitem classificá-los, 

apesar da variabilidade de ambientes tectônicos nos quais estes depósitos ocorrem (Skinner, 

1997). 

 O aspecto mais importante para a formação de um depósito hidrotermal é a solução 

que circula e carrega os elementos que irão constituir o depósito. Estas soluções variam em 

composição e concentração, mas em geral são salmouras semelhantes às encontradas em 

ambientes geotermais ativos, indicando que embora poucas soluções hidrotermais possam 

encontrar a combinação ideal de circunstâncias para formar depósitos minerais, os fluidos por 

si só são abundantes na crosta. Tais soluções podem ser classificadas em quatro tipos: 1) 

A B 
Fragmentos vítreos, 

púmice 

Cristais 
Fragmentos de cristais 

Fragmentos líticos 

Tufo vítreo 

Tufo de 
cristais 

Tufo lítico 

Blocos e bombas 
(> 64mm) 

Lapilli 
(64−2mm) 

Cinza (< 
2mm) 

brecha-
piroclástica 

tufo-
brecha 

lapilli-
tufo lapillito tufo 
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águas superficiais, que inclui água de chuva, lagos, rios, marinhas e subterrâneas; 2) águas 

conatas; 3) águas magmáticas; e 4) águas metamórficas (Skinner, 1997).  

 Por se tratarem de salmouras, tais soluções apresentam salinidade variável entre 3% a 

> 50% em peso, nos quais os principais constituintes são sódio, potássio, cálcio e cloro; além 

de magnésio, bromo, enxofre, estrôncio, ferro, zinco, carbono e nitrogênio. A fonte destes 

elementos nem sempre é bem definida, podendo ser tanto proveniente de magmas como de 

elementos lixiviados das rochas durante a percolação do fluido, indicando que soluções 

hidrotermais podem evoluir de diversas maneiras e os materiais dissolvidos por ela podem 

prover de diversas fontes. As soluções mudam constantemente, principalmente por reagir com 

as rochas encaixantes e por substituir minerais e, por vezes, formam depósitos de minérios. 

 Em ambientes de arcos vulcânicos, os fluídos magmáticos são a fonte primária de 

muitos componentes em depósitos hidrotermais. As intrusões magmáticas são responsáveis 

por ativar sistemas hidrotermais ao causarem a movimentação de fluidos na crosta superior e 

geram depósitos de metais dos tipos pórfiro e epitermais, onde o tipo de metal transportado 

pelos fluidos magmáticos depende de vários fatores, incluindo a fonte, composição e estado 

de oxidação do magma. 

 A fonte dos fluídos magmáticos provém da exsolução destes durante a ascensão da 

crosta intermediária para a crosta superior, onde geralmente os magmas tendem a ser 

saturados. Portanto, o fator mais importante para os estudos metalogenéticos não é se/quando 

ocorre a saturação do magma em fluidos e sim o que controla a sua composição, quais os 

fluido responsáveis por retirar os metais do magma e quanto deste fluido pode chegar a um 

sítio deposicional. No exemplo dos depósitos do tipo pórfiro e epitermal, dois tipos de fluidos 

distintos são produzidos pelo mesmo magma, sendo o primeiro uma solução hipersalina densa 

(H2O + NaCl) que permanece em profundidade e tende a concentrar cobre (por este ter 

comportamento clorófilo); e o segundo uma fase composta por vapor de H2O + outros gases, 

que por ser pouco densa ascende à superfície lixiviando as rochas encaixantes, podendo estar 

ligada a formação de depósitos epitermais. 

 

7.3.1 Alteração hidrotermal: definição e conceitos fundamentais 

 Genericamente, o termo alteração hidrotermal pode ser entendido como qualquer 

mudança na composição mineralógica de uma rocha por meios físicos e/ou químicos, 

especialmente pela interação com soluções aquosas quentes, frias ou com gases (Guilbert & 

Park, 1986).  
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 No que diz respeito aos processos hidrotermais, a alteração pode modificar a 

mineralogia, textura e composição química de uma rocha, bem como dissolver, precipitar e 

recristalizar novos minerais, incluindo minerais de minério (Gifkins et al., 2005). Estas 

alterações ocorrem devido a mudanças físico−químicas induzidas pelo contato de fluido ou 

soluções hidrotermais com a rocha por onde eles circulam (Pirajno, 2009). Estes fluidos 

atacam quimicamente os constituintes mineralógicos das rochas encaixantes que tendem a se 

reequilibrar formando uma assembleia mineralógica estável nas novas condições. Tal 

processo, conhecido como metassomatismo, é caracterizado por trocas químicas entre a fase 

fluida altamente reagente e os minerais das rochas circundantes e depende da composição, 

textura e estrutura pré-existente na rocha, bem como das características físico−químicas dos 

fluidos do sistema (Gifkins et al., 2005). 

 A alteração hidrotermal forma um guia empírico e legível da atividade hidrotermal e, 

portanto atrai a atenção de geólogos de exploração devido à possibilidade de minério 

associado, já que na maioria dos depósitos hidrotermais de minério, pelo menos alguma fase 

de alteração hidrotermal é contemporânea com sua deposição (Reed, 1997).  

  

7.3.2 Tipos e estilos de alterações hidrotermais  

 Existe uma variedade de classificações para rochas que foram afetadas por algum 

processo hidrotermal (Gifkins et al., 2005). A nomenclatura utilizada pode levar em 

consideração a predominância de determinado mineral nas rochas alteradas (p. ex.: 

cloritização, epidotização, alteração albítica), bem como variações na composição química do 

protólito, por meio da litogeoquímica (p. ex.: metassomatismo sódico, metassomatismo 

magnesiano, metassomatismo potássico). Entretanto, classificações como essas por vezes são 

de difícil aplicação e não ajudam distinguir halos de alteração hidrotermal. Isto ocorre, pois 

nem sempre é fácil determinar o mineral dominante numa zona hidrotermalizada e a aplicação 

da litogeoquímica requer conhecimento da composição química original da rocha (o que nem 

sempre é possível), além de tornar-se muito complicada quando mais de um elemento sofre 

enriquecimento ou empobrecimento, o que geralmente ocorre em processos hidrotermais. 

 Um esquema de classificação bastante útil baseia-se num grupo de termos genéricos 

amplamente difundidos na literatura, tais como: alteração argílica, sericítica, propilítica, 

potássica etc., que fazem referência a uma assembleia mineral característica de um 

determinado tipo de alteração hidrotermal (Tabela 7.1). O que controla o desenvolvimento de 

cada uma dessas assembleias minerais é a evolução da razão aK+/aH+ na solução hidrotermal 

em contato com as rochas encaixantes, ou seja, a razão entre a atividade química dos íons K+ 
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e H+ no sistema rocha−fluido (Pirajno, 2009). Os campos de estabilidade de cada tipo de 

alteração hidrotermal podem ser observados na Figura 7.4 e são descritos detalhadamente 

abaixo. 

 O metassomatismo potássico caracteristicamente se desenvolve nos núcleos de corpos 

intrusivos, em fluidos de alta temperatura onde a razão aK+/aH+ é bastante elevada. Os 

minerais de alteração típicos são: feldspato potássico e biotita em sistemas do tipo pórfiro e 

adulária em sistemas epitermais (Robb, 2004; Pirajno, 2009). As principais reações 

envolvidas são trocas químicas, tais como:  

 

plagioclásio + K+ � feldspato potássico + (Na+,Ca2+) 

 

 Em temperaturas menores (200 a 350 °C), a baixa razão fluido/rocha e alta atividade 

química do íon K+ provoca a alteração propilítica (Robb, 2004). A assembleia mineralógica 

desenvolvida é semelhante àquela de rochas básicas de metamorfismo regional na fácies dos 

xistos verdes, sendo composta basicamente por epídoto (zoisita ou clinozoisita), clorita, albita 

e carbonato; com zeólitas, sericita, montmorillonita e óxidos de ferro subordinados (Tabela 

7.1). Comumente desenvolve-se nas margens de depósitos de cobre do tipo pórfiro, bem como 

em regiões mineralizadas em depósitos epitermais. Uma reação bastante típica é a 

epidotização e albitização do plagioclásio, representada abaixo: 

 

plagioclásio + quartzo + H2O + Na+ � epidoto + albita + H+ 

 

 A alteração sericítica ocorre quando há aumento do metassomatismo do íon H+ e 

diminuição da razão aK+/aH+ (Figura 7.4). É um tipo muito comum de alteração que se 

desenvolve em uma série de depósitos minerais de origem hidrotermal (Robb, 2004). 

Essencialmente está ligada a desestabilização de feldspato devido à elevada quantidade de H+, 

OH-, K e S, formando uma assembleia típica composta por quartzo, sericita e pirita, com 

feldspato potássico, caolinita, calcita, biotita, rutilo, anidrita e apatita subordinados (Pirajno, 

2009). Diferentemente das reações de trocas químicas (“chemical exchange”) presentes no 

metassomatismo potássico, a alteração sericítica manifesta-se por reações químicas de 

hidrólise e hidratação. Um exemplo típico é a decomposição de feldspato potássico onde os 

íons H+ provenientes da hidrólise (H2O � H+ + OH-) entram na estrutura cristalina do mineral 

(hidratação) enquanto cátions desse mineral são liberados para solução. Há também formação 

de mica potássica e quartzo, como mostra a reação abaixo:  
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1,5 KAlSi3O8 + H+ � 0,5 KAl3Si3O10(OH)2 + K+ + 3 SiO2 

    Feldspato potássico   Muscovita       Quartzo 

 

 A alteração argílica é caracterizada por intenso metassomatismo do íon H+ e lixiviação 

ácida em temperaturas entre 100 a 300 °C (Pirajno, 2009). Comumente é subdividida em 

argílica intermediária e argílica avançada, dependendo da intensidade e assembleia 

mineralógica desenvolvida durante a interação fluido−rocha (Robb, 2004). Quando há 

formação de montmorillonita, illita, sericita, clorita e minerais do grupo da caolinita, com 

preservação de cristais de feldspato potássico e lixiviação incompleta de potássio, cálcio, 

magnésio e sódio a alteração é denominada argílica intermediária. Já em condições de 

extremo ataque ácido, lixiviação quase completa de cátions alcalinos com destruição do 

retículo cristalino de feldspatos e minerais máficos, a alteração é dita argílica avançada. A 

paragênese desenvolvida compreende pirofilita, caolinita, quartzo, barita, alunita e diásporo 

(Pirajno, 2009). 

 Apesar de ser essa classificação muito utilizada, deve-se ficar atento, pois 

determinados autores utilizam essa nomenclatura baseados somente na presença do mineral 

indicador da classe de alteração e não da assembleia completa. 

 Outra forma de se classificar os produtos da alteração hidrotermal é através do seu 

estilo, ou seja, utilizando características que refletem a intensidade da alteração, forma de 

ocorrência e caráter do processo hidrotermal de acordo com o estado de preservação da rocha 

original. Nesse sentido, Pirajno (2009) destaca os seguintes estilos de alteração hidrotermal: 

1) Pervasivo: ocorre total ou significativa substituição mineralógica da rocha, com 

desaparecimento total ou parcial das texturas pré-existentes. 

2) Seletivamente pervasivo: a substituição ocorre sempre associada a determinados 

minerais, como a saussuritização do plagioclásio ou a cloritização da biotita, 

preservando a textura original da rocha. 

3) Não pervasivo: geralmente ocorre em determinadas porções da rocha favoráveis à 

percolação dos fluidos, tais como em veios e fissuras (alteração fissural). 

 

7.3.3 Sistemas pórfiro e epitermais 

Depósitos minerais do tipo pórfiro compreendem uma grande variedade de tipos que 

podem ser caracterizados em termos de seu ambiente geotectônico, conteúdo metalífero, 

natureza das rochas associadas (intrusivas e encaixantes) e padrões de alteração hidrotermal 
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(Pirajno, 1992). Tipicamente as mineralizações do tipo pórfiro se formam em limites 

convergentes de placas tectônicas, onde se desenvolvem os arcos magmáticos, ou 

relacionados à rifts. Os depósitos são formados acima das zonas de subducção nas margens 

continentais convergentes, em ambientes crustais rasos (de 1 a 6 km de profundidade) e em 

arcos de ilhas oceânicos. 

 

Tabela 7.1 Tipos de alteração hidrotermal, assembleias minerais constituintes e ambientes de 
formação. Minerais indicadores estão marcados em negrito. Modificado de Gifkins et al. (2005). 

TIPO DE ALTERAÇÃO PARAGÊNESE MINERAL AMBIENTE DE FO RMAÇÃO 

Argílica intermediária 
Montmorillonita + illita + caolinita ± 
clorita  ± sericita ± esmectita ± calcita 
± epidoto ± biotita ± pirita 

Pórfiro de cobre e epitermal high-
sulfidation 

Argílica avançada 

Pirofilita  + caolinita + quartzo ± 
alunita ± diaspóro ± barita ± andaluzita 
± sericita ± topázio ± enargita ± 
turmalina ± pirita ± calcopirita ± 
hematita 

Pórfiro de cobre, epitermal high-
sulfidation, epitermal low-sulfidation e 
geotermal 

Sericítica 
Sericita + quartzo + pirita  ± biotita ± 
clorita ± rutilo ± leucoxênio ± illita ± 
calcopirita ± feldspato potássico  

Pórfiro de cobre, epitermal low-
sulfidation, VHMS e geothermal 

Propilítica 

Epidoto (zoisita ou clinozoisita) + 
clorita  + albita + carbonato ± sericita 
± montmorillonita ± apatita ± anidrita 
± ankerita ± hematita ± pirita ± 
calcopirita 

Pórfiro de cobre, epitermal high-
sulfidation, epitermal low-sulfidation e 
geotermal 

Potássica 

Feldspato potássico (microclínio) + 
biotita  + quartzo ± magnetita ± 
sericita ± albita ± clorita ± anidrita ± 
apatita ± rutilo ± epidoto ± calcopirita 
± bornita ± pirita 

Pórfiro de cobre 

Greisen 

Muscovita (ou sericita) + quartzo + 
topázio ± turmalina ± fluorita ± rutilo 
± cassiterita ± magnetita ± wolframita 
± feldspato potássico 

Pórfiro de cobre e de estanho 

Skarn cálcico 
Piroxênio + granada + wollastonita 
± Epidoto ± actinolita−tremolita ± 
pirita ± calcopirita ± esfalerita 

Skarn 

Skarn magnesiano 

Forsterita + diopsídio + serpentina + 
talco ± actinolita−tremolita ± calcita ± 
magnetita ± hematita ± calcopirita ± 
pirita ± Esfalerita 

Skarn 

Skarn regressivo Calcita + clorita ± hematita ± pirita Skarn 

 

 A mineralização do tipo pórfiro está associada geralmente a intrusões de quartzo 

monzonito, granodiorito, quartzo diorito ou rochas cálcio-alcalinas mais diferenciadas, 

especial e geneticamente associadas a stocks félsicos porfiríticos (Sillitoe, 1973) que podem 

ser gerados em diversos eventos com magmas intrusivos e extrusivos. Segundo o modelo de 

Lowell & Guilbert (1970), para sistemas do tipo pórfiro quartzo monzonítico se tem: 1) 

primeira fase de alteração hidrotermal, potássica, que age dentro e fora do corpo porfirítico 
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intrusivo, gerando o halo interno que afeta o plúton e parte das encaixantes; 2) um halo 

externo e amplo de alteração propilítica, caracterizada pela disseminação de sulfetos em 

vênulas; 3) alteração sericítica e argílica posteriores, resultantes da interação entre águas 

magmáticas e meteóricas. A zona de minério se concentra tipicamente nas zona de alteração 

sericítica. 

 Pirajno (2009) definiu sistema epitermal e depósitos minerais associados como 

aqueles formados em temperaturas baixas a moderadas (entre ~50 e ~300 °C) e pressões 

menores que 500 bar (superfície terrestre até profundidades de ~ 1,5 km), onde a fonte de 

água é predominantemente meteórica, mas que também contém HCl, CO2 e H2S de origem 

magmática. As soluções hidrotermais são compostas por fluidos levemente salinos (< 1 a 

~15% em peso de NaCl equivalente) com uma associação de elementos químicos em minérios 

que incluem: Au, Ag, As, Sb, Hg, Tl, Te, Pb, Zn e Cu. Estes depósitos são divididos em dois 

tipos: 1) high-sulfidation, formados por fluido oxidado e ácido, típicos de fontes ácidas 

próximas a vulcões; e 2) low-sulfidation, que apresenta pH próximo a neutro fluido reduzido, 

encontrado em sistemas geotermais. 

 Dependendo das características dessas soluções hidrotermais (atividade de H2S, pH e 

estado de oxidação) o enxofre pode ocorrer em sua forma oxidada (SO4
2-) ou reduzida (H2S). 

Sulfetos e sulfatos são precipitados respectivamente de soluções onde o enxofre encontra-se 

em estado reduzido e oxidado. Logo, o estado de oxidação do controla o estado de oxidação 

do enxofre e a deposição de minerais de minério e o estilo de mineralização. Por esse motivo, 

a classificação de depósitos epitermais é baseada principalmente no estado de oxidação do 

enxofre. 

 Em depósitos low-sulfidation as soluções são redutoras, o pH é neutro e o enxofre 

encontra-se em sua forma reduzida (H2S). A fonte de água é principalmente meteórica, com 

certa contribuição magmática, e a mineralização se forma distante da fonte de calor (magma). 

No geral, apresenta-se como stockworks, veios e brechas que apresentam a seguinte 

mineralogia (minério e ganga): pirita, arsenopirita, esfalerita, galena, quartzo, adulária, 

calcita, calcedônia, illita, ouro e barita (Pirajno, 2009). 
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Figura 7.4 Esquema com os diferentes tipos de alteração hidrotermal em função da variação da 
temperatura e da razão aK+/aH+, segundo Pirajno (2009). 

  

 Os depósitos high-sulfidation resultam da ascensão de voláteis magmáticos em alta 

temperatura. Esses fluidos se misturam e reagem, em determinadas proporções, com as água 

meteóricas descendentes formando soluções muito ácidas ricas em HCl, SO2 e H2S. O ácido 

sulfúrico (H2SO4) gerado causa lixiviação de certos elementos nas rochas encaixantes para a 

solução hidrotermal, que nesse caso é bastante ácida, oxidada e formada nas proximidades do 

corpo ígneo. As mineralizações provenientes desses fluidos hidrotermais comumente são 

disseminadas, sendo veios e stockworks menos comuns. A composição mineralógica das 

zonas de alteração é composta por caolinita, alunita, barita, pirita, pirofilita, dickita e 

diásporo, sendo comum a ocorrência de minerais portadores de Cu e As e ouro nativo nas 

zonas mineralizadas, bem como vuggy sílica (material silicoso residual muito poroso, 

resultante de intensa lixiviação química). 

 Devido à ocorrência em ambientes crustais muito rasos, no contexto tectônico de arcos 

vulcânicos de relevo acentuado, em constante soerguimento, seguido por rápido intemperismo 

e erosão, o potencial de preservação de depósitos epitermais é muito baixo no registro 

geológico antigo, sendo mais comuns depósitos de idades meso/cenozóicas. Entretanto, 

descobertas recentes na Província Aurífera do Tapajós apontam para mineralizações 

epitermais do tipo high- e low-sulfidation em vulcânicas félsicas cálcio-alcalinas do Grupo 

Iriri (Juliani et al., 2005). Até então não se tinha registro de depósitos epitermais tão antigos e 

tão pouco deformados no mundo. Essa descoberta abre novas fronteiras para a exploração 
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mineral no Cráton Amazônico, bem como desenvolvimento dos modelos metalogenéticos 

existentes para essa região. 

 É necessário ressaltar que ocorrência de depósitos é incomum quando se comparada à 

atividade hidrotermal extinta, observada pela pequena proporção de sistemas hidrotermais que 

formam minérios, hoje ou no passado. Um grande problema no estudo de depósitos 

hidrotermais é identificar os fatores que diferenciam sistemas com potencial metalífero, já que 

são tão incomuns que nunca foram observados atualmente. Isto pode indicar a natureza 

episódica na formação de depósitos, já que os fluidos atuam por períodos restritos. 
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8 ASPECTOS GEOLÓGICOS 

 A área de estudo abriga um dos registros mais completos e bem preservados do 

vulcanismo ocorrido durante o Paleoproterozóico no Cráton Amazônico, onde podem ser 

encontradas exposições com dezenas de metros de espessura de rochas vulcânicas e 

vulcanoclásticas com todas as suas características estruturais, texturais e mineralógicas 

originais preservadas.  

 Estruturas de fluxo magmático, tanto vertical como horizontal,com presença de dobras 

convolutas; estruturas de derrame com presença de litotipos maciços na base e aumento 

gradativo de vesículas em direção ao topo; estratificações e laminações plano-paralelas em 

tufos e ignimbritos, além de estratificações cruzadas em depósitos do tipo surge; e mais uma 

variedade de estruturas observadas em depósitos vulcânicos mais recentes são observadas em 

campo, alheias a qualquer tipo de deformação e/ou metamorfismo.  

 Texturalmente o mesmo pode ser verificado, com exemplos de esferulitos com 

centímetros de diâmetro formados a partir de devitrificação, além de texturas delicadas como 

glass shards, lápilli acrescionário e fraturas perlíticas em rochas vulcanoclásticas. 

 Na região de Vila Tancredo, as unidades vulcânicas afloram sobre sequências 

arqueanas, como diques e stocks e restos de derrames preservados de erosão. Mesmo com a 

extensa cobertura vegetal presente na área, um grande número de afloramentos pode ser 

descrito, ocorrendo sob a forma de lajedos, blocos e matacões. Poucas são as exposições com 

significativa continuidade lateral e vertical, o que dificulta a interpretação estratigráfica da 

área. 

 

8.1 Formação Sobreiro 

A Formação Sobreiro, caracterizada principalmente por rochas de composição 

intermediária, aflora sob a forma de blocos e lajedos, tanto no leito dos rios Xingu e Fresco, 

como na região de Vila Tancredo. A geomorfologia característica da área aflorante desta 

unidade são amplas planícies caracterizadas por solos vermelhos, além de raras elevações 

(Figura 8.1). Na região de Vila Tancredo, uma das maiores elevações topográficas desta 

unidade, alcança mais de cem metros de altura, expondo um dos afloramentos mais 

significativos para a estratigrafia desta formação. Trata-se de um morro semicircular, 

apresentando declividade variável conforme a elevação e litotipo aflorante, com rochas 

ligeiramente acamadadas mergulhando suavemente. Essa estrutura é interpretada com um 

paleoflanco vulcânico preservado (Figuras 8.2). 
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Figura 8.1 (A) Geomorfologia plana com suaves elevações e afloramentos de blocos da Formação Sobreiro (Fernandes, 2010); (B) Planície com solo vermelho 
característico da Formação Sobreiro; (C) Afloramento de blocos de andesito com estrutura de derrame; e (D) Afloramento de lajedo de brecha vulcânica com 

fragmentos de tamanhos diversos.
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Figura 8.2 Morro em Vila Tancredo interpretado como um paleoflanco vulcânico. (1) Derrame andesítico na base da sequência, com (2) brechas hidrotermalizadas 
intercaladas. (3) Dacito maciço no meio da sequência, com (4) tufos de cristal bandados intercalados. No topo da sequência ocorrem (5) ignimbritos félsicos e (6) 

riolitos hidrotermalizados. 
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Na base desta sequência são encontrados derrames vesiculados de andesitos com 

megacristais de clinopiroxênio e anfibólio (ponto 1 da Figura 8.2), com intercalações de 

brechas andesíticas (ponto 2 da Figura 8.2) e rochas epiclásticas hidrotermalizadas, onde se 

nota uma quebra brusca de relevo. Conforme se sobe em direção à região central da elevação, 

as rochas tornam-se mais evoluídas, característica essa evidenciada por colorações mais claras 

(ponto 3 da Figura 8.2) e pela ocorrência de megacristais de plagioclásio e feldspato 

potássico, além de intercalações de tufos de cristais de composição intermediária (ponto 4 da 

Figura 8.2). No topo da sequência estratigráfica ocorrem ignimbritos félsicos e rochas 

hidrotermalizadas com megacristais de quartzo e de feldspato potássico. O efeito destas 

rochas mais evoluídas na morfologia do afloramento é o aumento da declividade, devido à 

maior resistência à erosão. 

Acima desta sequência, afloram outros derrames andesíticos, semelhantes aos da e. 

novamente. o declive se torna mais suave. Da mesma forma que a primeira sequência, esta 

segunda (que é menos espessa) possui rochas mais evoluídas no topo da estratigrafia, onde há 

aumento do declive (pontos 5 e 6 da Figura 8.2). Por fim, na base da primeira sequência 

ocorre uma zona de alteração propilítica, enquanto que no restante das rochas deste 

afloramento notam-se intensa alteração sericítica, além de brechas hidrotermais com quartzo e 

hematita no topo da segunda sequência. 

Portanto, com observações de campo é possível separar na Formação Sobreiro ao 

menos duas sequências vulcânicas que apresentam em sua base uma porção de composição 

intermediária mais espessa, caracterizada por derrames de andesito, que evoluem 

gradativamente para derrames mais ácidos, de rochas com megacristais de quartzo e feldspato 

potássico. Intercalados a estes derrames ocorrem depósitos vulcanoclásticos caracterizados 

principalmente por tufos de cristais e ignimbritos. A segunda sequência apresenta a mesma 

configuração, porém é menos espessa. Deve ser observado e destacado que a existência de 

duas seqüências de rochas andesíticas superpostas, bem como a completa gradação de 

andesitos a riolitos é pela primeira vez descrita no Grupo Uatumã. 
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Figura 8.3 Perfil geológico esquemático mostrando o morro interpretado como um paleoflanco vulcânico e a distribuição dos litotipos mostrando a presença de duas 
sequências vulcânicas semelhantes empilhadas. As cores mais escuras se referem a rochas menos evoluídas (principalmente andesitos) enquanto as cores mais claras 

representam rochas mais evoluídas (riodacitos e riolitos). 
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Figura 8.4 Aspectos de campo da Formação Santa Rosa. (A) Relevo característico de colinas e morros; (B) Afloramento mostrando dique de riolito com fluxo 

vertical; (C) Fluxo piroclástico com dobras convolutas; e (D) Dobras convolutas associada a fluxo riolítico. 
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8.2 Formação Santa Rosa 

 Devido ao caráter extremamente silicoso e viscoso do magma gerador, as rochas 

vulcânicas coerentes desta unidade apresentam alta resistência ao intemperismo, justificando a 

morfologia de serras com vertentes íngremes onde ocorre esta unidade (Figura 8.4A). Estas 

serras ocorrem sobre as planícies características da Formação Sobreiro e nas bordas destas 

serras são comuns depósitos vulcanoclásticos caracterizados por ignimbritos e tufos de 

cristais. 

 Todo este conjunto se associa a um sistema de fissuras NE–SW. Nestas estruturas, os 

litotipos coerentes mostram estruturas de fluxo vertical (Figura 8.4B), enquanto ignimbritos, 

tufos e derrames riolíticos mostram tanto bandamento, laminação plano−paralela e dobras 

convolutas (Figura 8.4C e 8.4D). Ejetólitos em granulação bomba e lapilli  deformam a 

estratificação. Brechas intraformacionais, aglomerados vulcânicos e rochas epiclásticas 

estratificadas são comuns. 

 A fácies subvulcânica é caracterizada por rochas com megacristais mais grossos, além 

de matriz com granulação muito fina, ao contrário da matriz afanítica a vítrea dos riolitos. Em 

campo é caracterizada por morros arredondados, com formas elípticas. Ocorrem também 

como diques, tanto na direção NE–SW similar às rochas vulcânicas, como na direção NW–

SE. 
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9 PETROGRAFIA, MINERALOGIA E ANÁLISE TEXTURAL 

 Foram realizados estudos meso- e microscópicos em aproximadamente 170 amostras, 

principalmente da região de Vila Tancredo. Posteriormente, amostras de outras localidades de 

São Félix do Xingu foram estudadas, devido ao fato de que algumas das fácies vulcânicas 

mostram uma alteração pós-magmática pervasiva, principalmente da Formação Sobreiro na 

região de Vila Tancredo. Portanto, amostras análogas a estas fácies foram estudadas para 

complementar o estudo faciológico. 

 O objetivo primário deste estudo foi caracterizar as principais diferenças petrográficas 

entre as duas unidades vulcânicas principais da região. A separação entre as duas no primeiro 

momento é simples e pode ser realizada por critérios mineralógicos, porém as rochas mais 

evoluídas da Formação Sobreiro podem ser muito semelhantes às da Formação Santa Rosa.  

 A segunda etapa foi diferenciar entre as diversas fácies que ocorrem internamente a 

cada formação. Critérios mineralógicos e texturais foram utilizados, distinguindo, por 

exemplo, fácies vulcânicas menos e mais evoluídas e fácies vulcanoclásticas proximais e 

distais. 

 A classificação composicional dos litotipos vulcânicos tem como base critérios de 

(Mcphie et al., 1993) relacionando características texturais e paragênese dos fenocristais das 

diversas amostras. A estimativa do teor de anortita dos fenocristais de plagioclásio não pode 

ser feita em muitas das rochas, em virtude da intensa alteração tardi- a pós-magmática. 

 Os derrames de fluxos de lava e diques de litotipos coerentes porfiríticos apresentam 

ao menos dois estágios principais de cristalização, tendo sido o primeiro o responsável pela 

geração de fenocristais euhédricos e o segundo responsável pela cristalização da matriz que 

envolve os cristais formados no primeiro estágio. Estas rochas mostram-se ainda 

hidrotermalizadas em diferentes graus, evidenciados pela formação de assembleias 

mineralógicas típicas da interação entre fluido e rocha em estágios pós-magmáticos, 

materializando diferentes tipos e estilos de alteração hidrotermal. 

 

9.1 Formação Sobreiro 

 As rochas vulcânicas da Formação Sobreiro apresentam cores variadas, conforme a 

fácies, mas genericamente apresentam cor cinza, cinza-esverdeado e cinza-escuro. A maior 

parte destas rochas é porfirítica, de matriz afanítica e com uma assembleia de fenocristais que 

inclui clinopiroxênio, anfibólio, plagioclásio e feldspato potássico, conforme a fácies. Estes 

variam de alguns milímetros a pouco mais de um centímetro de comprimento, perfazendo 

entre 5% e 15% do volume da rocha (Figura 9.1). Predominam megacristais de anfibólio e 
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plagioclásio, e estes comumente estão orientados segundo o fluxo magmático (Figuras 9.1B, 

9.1C e 9.1D). 

 As rochas piroclásticas são representadas por tufo de cristais máfico, lapilli -tufo de 

cristais máfico e tufo de cristais máfico laminado. Por serem muito parecidos texturalmente e 

mineralogicamente, os tufos de cristais máficos são descritos juntamente com os lapilli -tufos 

de cristais máfico, dos quais diferem somente pela granulação dos fragmentos líticos. São 

rochas hipocristalinas, maciças, formadas por fragmentos mal-selecionados angulosos e 

texturalmente pouco maturos, representados por cristais, fragmentos de cristais, fragmentos 

líticos e fragmentos vítreos devitrificados (Figura 9.1E). Já os tufos de cristais máficos 

laminados apresentam melhor seleção granulométrica, estrutura laminada e arcabouço 

constituído por cristais, fragmentos de cristais e fragmentos líticos. 

 Tanto as rochas provenientes de fluxos de lava como as rochas vulcanoclásticas 

apresentam diferentes assembleias de alteração hidrotermal, representadas principalmente por 

uma alteração propilítica fissural, e por vezes pervasiva ou seletivamente pervasiva (Figura 

9.1F). Esse tipo de alteração é responsável por conferir às rochas uma cor verde característica, 

por preencher fraturas e amígdalas e por modificar a rocha, tanto mineralogicamente como 

texturalmente. Ocorrem ainda zonas de alteração sericítica, caracterizadas por cores mais 

claras, e zonas de alteração potássica, com tonalidades avermelhadas. 

 A seguir, serão detalhadas as fácies principais separadas por critérios mineralógicos e 

texturais, em estudos microscópicos. A denominação é feita de acordo com os critérios 

estabelecidos por McPhie et al. (1993). 

 

9.1.1 Rochas vulcânicas 
 9.1.1.2 Clinopiroxênio-anfibólio andesito fírico 

Correspondem às fácies menos evoluída da Formação Sobreiro e, provavelmente, aos 

derrames basais de cada sequência. São as rochas de cores mais escuras, variando de cinza-

escuro a cinza-esverdeado. Estruturas de fluxo magmático são evidenciada pela orientação de 

fenocristais e é comum a presença amígdalas no topo de cada derrame. A textura é porfirítica 

a glomeroporfirítica, com fenocristais de clinopiroxênio e anfibólio euhédricos que variam, de 

maneira geral, de 1 a 8 mm, mas chegando a 15 mm em algumas amostras. A matriz é 

microlítica, rica em plagioclásio (< 0,1 mm), tem textura traquítica ou traquitóide e minerais 

máficos intersticiais alterados para clorita e/ou epídoto. Apatita e magnetita são os acessórios 

principais, ocorrendo tanto como inclusões como dispersos pela matriz. 

Estudos ainda mais detalhados mostram que as rochas desta fácies apresentam 
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variações internas, com ocorrência de litotipos com fenocristais mais finos, de granulação 

média (amostras 26, 126 e 195); amostras com uma proporção (90/10) maior de matriz em 

relação aos fenocristais (consiste o grupo mais volumoso – amostras 167A, 167B, 173, 206, 

211, 215, 217, 218, 545 e 546); amostras que apresentam uma proporção mais elevada de 

anfibólio em relação à clinopiroxênio (amostras 218, 219, 220 e 230); e por fim, amostras que 

apresentam fenocristais de clinopiroxênio e plagioclásio, ao invés de anfibólio (amostras 212, 

214 e 232). 

Os fenocristais de clinopiroxênio são euhédricos a subeuhédricos (Figura 9.2A), são 

geralmente mais finos que os fenocristais de anfibólio, comumente estão orientados por fluxo 

magmático (Figura 9.2B) e podem arranjar-se em textura glomeroporfirítica. As bordas dos 

cristais são retilíneas, mas também apresentam feições de corrosão e reabsorção magmática. 

Geminação, zonamento composicional e feições de cristalização acretiva, reabsorção e nova 

cristalização são também características texturais deste mineral. 

Os fenocristais de anfibólio constituem a fase mais grossa, com fenocristais euhédricos 

que chegam a 15 mm de comprimento e, assim como os de clinopiroxênio, encontram-se 

orientados conforme o fluxo magmático (Figura 9.2C). A feição mais característica deste 

mineral é a substituição que se manifesta principalmente nas bordas dos grãos, mas que 

podem, ocasionalmente, obliterar cristais inteiros. Esta textura é devida à desestabilização por 

desidratação do anfibólio, durante a ascensão do magma em processos eruptivos (Buckley et 

al., 2006). 

Estudos com microscopia eletrônica de varredura (MEV) feitos nestes fenocristais de 

anfibólio indicam que a assembleia mineral desta substituição consiste de cristais anhédricos 

de augita + plagioclásio + magnetita orientados radialmente ao fenocristal anhédricos(Figura 

9.2D). Pirita, epídoto, clorita e óxidos com vanádio também estão presentes, embora possam 

estar relacionados a uma fase de alteração hidrotermal posterior. Já na matriz, os estudos em 

MEV mostram plagioclásio cálcico e núcleos preservados de augita em textura subofítica, 

indicando que, embora de difícil identificação por métodos petrográficos convencionais, o 

clinopiroxênio também ocorre na matriz destas rochas. A magnetita, quando primária, exibe 

textura trellis (Figura 9.2E), com lamelas de exsolução de ilmenita e com magnetita titanífera 

na interface mineral/lamela de exsolução. 

Subordinadamente, raros megacristais subeuhédricos de plagioclásio são encontrados 

(Figura 9.2F). São de granulação fina e hábito tabular e apresentam alteração incipiente para 

sericita, além de quartzo ± albita em suas bordas. Apresentam geminação, na qual pode ser 

determinada a composição de andesina (An29−45). A matriz é microlítica e é composta 



56 

 

majoritariamente por plagioclásio (não foi possível determinar sua composição por serem 

cristais sem geminação e extremamente finos) em textura traquítica a traquitóide. 

 

 9.1.1.2 Anfibólio andesito fírico 

Esta fácies difere da descrita anteriormente por suas rochas apresentarem pouco ou 

nenhum fenocristal de clinopiroxênio.  Os fenocristais de anfibólio predominam, com 

conteúdo variável de fenocristais de plagioclásio associado. A cor predominante estas rochas 

é cinza-esverdeada, as estruturas e texturas são semelhantes ao clinopiroxênio-anfibólio 

andesito fírico e possuem apatita e magnetita como minerais acessórios. Foram identificadas 

variações nas rochas dessa fácies, com um grupo mais volumoso de amostras caracterizado 

por amplo predomínio de anfibólio em relação a outros megacristais (amostras 35a, 78, 80a, 

107c, 108, 109, 122a, 122b, 225, 227, 294, 295, 751a e 751b); amostras com megacristais de 

anfibólio e de plagioclásio subordinado (amostras 123, 204, 220, 221b, 231 e 326); amostras 

com megacristais de anfibólio e plagioclásio em proporções semelhantes (amostras 162b, 223, 

229a e 229b); e por fim, amostras com carbonatização (239, 432a, 478 e 480). 

Os fenocristais de anfibólio variam de 2 a 10 mm de comprimento e as feições de 

alteração por desidratação, principalmente para magnetita são comuns. Porém, são nestas 

amostras que os núcleos mais bem preservados contra estas feições de alteração são 

encontrados. Os cristais são euhédricos a subeuhédricos, por vezes zonados (Figura 9.3A) e 

em alguns casos completamente alterados para epídoto ou em alguns casos para sericita, com 

preservação da clivagem característica do anfibólio marcada por minerais opacos (Figura 

9.3B e 9.3C). Estudos em MEV nas bordas destes fenocristais mostram a mesma assembleia 

descrita no item anterior, com augita + plagioclásio + magnetita, além de enstatita + epídoto. 

 A matriz é formada principalmente por micrólitos de plagioclásio preservados ou 

alterados para sericita, cristais finos de anfibólio, comumente alterados, e clorita (Figura 

9.3D). Por vezes as rochas apresentam textura subofítica, bem como estruturas de fluxo 

caracterizadas pela orientação dos cristais tabulares de plagioclásio, gerando texturas 

traquíticas a traquitóides (Figura 9.3E e 9.3F). As fases acessórias consistem 

predominantemente de opacos euhédricos a subeuhédricos de granulação fina imersos na 

matriz. Em MEV foi possível encontrar micrólitos de anfibólio preservados intersticiais aos 

cristais de plagioclásio. 
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Figura 9.1 Aspectos mesoscópicos de amostras da Formação Sobreiro. (A) Textura porfirítica com 
megacristais de clinopiroxênio com aproximadamente 5 mm dispersos numa matriz afanítica; (B) e 

(C) Textura porfirítica com megacristais de anfibólio de aproximadamente 1 cm orientados por fluxo 
magmático. Porções verde-oliva representam estágios de propilitização fissural; (D) Textura porfirítica 
com megacristais de plagioclásio orientados por fluxo magmático; (E) Tufo de cristais máfico maciço; 
e (F) Propilitização pervasiva, conferindo cor verde-oliva aos fenocristais completamente substituídos 

e coloração esverdeada à matriz. 
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Figura 9.2 Aspectos microscópicos de rochas menos evoluídas da Formação Sobreiro. (A) Megacristal 

euhédrico de clinopiroxênio com feições de zonamento, associado com megacristais menores de 
anfibólio oxidados, envolvidos em matriz muito fina com predomínio de plagioclásio (nicóis 

cruzados); (B) Megacristal menor de clinopiroxênio e matriz de plagioclásio, orientados por fluxo 
magmático (nicóis cruzados); (C) Megacristal de anfibólio extremamente alterado por processos de 

oxidação, além de clinopiroxênio em textura glomeroporfirítica e matriz orientada por fluxo 
magmático (nicóis cruzados); (D) Imagem de MEV detalhando a textura nas bordas de megacristais de 

anfibólio oxidados; (E) Imagem de MEV de cristal de magnetita primária da Formação Sobreiro, 
exibindo exsoluções de ilmenita em textura trellis; (F) Raro megacristal de plagioclásio para esta 

fácies, com alteração para clorita (nicóis cruzados). CPX = clinopiroxênio; ANF = anfibólio; PLG = 
plagioclásio; MT = Magnetita; EP = Epídoto; ILM = Ilmenita; CHL = Clorita. 
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Figura 9.3 Aspectos microscópicos das rochas da fácies com predominância anfibólio na Formação 

Sobreiro. (A) Megacristal preservado de anfibólio, que não são encontrados na região de Vila 
Tancredo, foto de Fernandes (2010) (nicóis cruzados); (B) Aspecto dos megacristais de pseudomorfos 

anfibólio na região de Vila Tancredo, exibindo bordas e clivagens alteradas para minerais opacos 
(nicóis descruzados); (C) Alteração neste megacristal, exibindo ma paragênese de sericita + carbonato 
(nicóis cruzados); (D) Megacristais mais finos e abundantes, exibindo também bordas alteradas para 
opacos (nicóis descruzados); (E) Aspecto da matriz destas rochas, com predomínio de plagioclásio 
sobre anfibólio, com orientação de fluxo magmático (nicóis cruzados); e (F) Aspecto subofítico da 
matriz, com plagioclásio ripiforme englobado por minerais máficos alterados para clorita, junto à 

pseudomorfo de megacristal de anfibólio alterado para epídoto (nicóis cruzados). ANF = anfibólio; 
SER = sericita; CB = carbonato; PLG = plagioclásio; EP = epídoto. 
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 9.1.1.3 Anfibólio-plagioclásio dacito fírico 

 As rochas desta fácies estão quase sempre propilitizadas e são muito menos abundante 

em comparação as duas já descritas. São caracterizadas pelo predomínio de fenocristais de 

plagioclásio, com conteúdo variável de fenocristais de anfibólio. Apresentam textura 

porfirítica a glomeroporfirítica, com matriz holocristalina composta por micrólitos muito finos 

de plagioclásio, com feldspato potássico subordinado e clorita como fase secundária, 

relacionada a minerais máficos primários. Zircão, minerais opacos e apatita são os principais 

minerais acessórios. As principais variações nas rochas desta unidade são a presença de 

fenocristais de anfibólio (amostras 65A, 65B, 66A, 67B, 68, 73A, 147, 305 e 306); e amostras 

que não apresentam tais fenocristais e que ainda tendem a apresentar uma matriz mais grossa 

(amostras 107A, 198A, 199, 200, 201B, 203, 271, 271A, 271B e 293). 

 Os fenocristais de anfibólio são semelhantes aos das rochas das fácies anteriores, 

porém são mais finos (raramente ultrapassam 5 mm) e quase sempre foram substituídos por 

epídoto + clorita.  Os fenocristais de plagioclásio formam cristais de granulação média, 

tabulares, euhédricos a subeuhédricos, e com geminação polissintética (Figura 9.4A). 

Determinações ópticas indicam composição variável entre oligoclásio e andesina (An28−32), 

apesar de muitos dos cristais não terem sido analisados devido à sericitização. Os fenocristais 

podem estar fraturados, o que propiciou a entrada de fluidos hidrotermais que cristalizaram 

clorita + carbonato + quartzo nas fraturas (Figura 9.4B). A matriz desta rocha é composta por 

cristais de feldspatos, por vezes euhédricos e tabulares, e é possível observar cristais de 

quartzo intersticial. 

 

 9.1.1.4 Plagioclásio-feldspato potássico riodacito fírico  

 A fácies mais evoluída da Formação Sobreiro é composta por rochas maciças, 

holocristalinas de textura inequigranular a porfirítica com fenocristais de plagioclásio e 

feldspato potássico em granulação fina a média (0,5 – 1,5mm), além de megacristais de 1 mm 

de quartzo; ao passo que a matriz apresenta granulação muito fina (< 0,1 mm) constituída 

principalmente por micrólitos de feldspatos e de minerais opacos. O conteúdo de megacristais 

é menor que o das unidades anteriores, e fica em torno de 3 a 5%. São raras as ocorrências em 

campo destas rochas, sendo que no afloramento de Vila Tancredo tais rochas encontram-se 

em camadas estreitas no topo das sequências vulcânicas. Zircão e apatita são as fases 

acessórias principais. 

 Os fenocristais de plagioclásio são euhédricos com hábito tabular a subeuhédricos 

apresentando bordas levemente arredondadas. Geralmente é possível observar geminação da 
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lei da Albita, onde foi possível medir a composição de oligoclásio (An28). Os fenocristais de 

feldspato potássico são subeuhédricos a anhédricos mas, comumente apresentam geminação 

Carlsbad, que é uma das feições que possibilita sua distinção. Megacristais de quartzo 

ocorrem nas amostras mais evoluídas, geralmente euhédricos a subeuhédricos, com secções 

hexagonais e com indícios de reabsorção magmática. 

 

Figura 9.4 Aspecto microscópico de amostras das fácies mais evoluídas da Formação Sobreiro. (A) 
Megacristais de plagioclásio em textura glomeroporfirítica associado com megacristais de anfibólio 
alterados para epídoto (nicóis cruzados); (B) Megacristal de plagioclásio com alteração fissural para 
carbonato + clorita + quartzo (nicóis cruzados); (C) Detalhe da matriz com cristais de plagioclásio 

com alteração para clorita, além de opacos associados (nicóis cruzados); (D) Matriz de dacito 
intensamente propilitizada (nicóis descruzados). PLG = plagioclásio; EP = epídoto; CHL = clorita; 

QTZ = quartzo; CB = carbonato. 

 

 A alteração hidrotermal nessas rochas resultam na substituição do plagioclásio por 

epídoto, clorita, sericita, biotita e quartzo, ao passo que o feldspato potássico geralmente é 

substituído por sericita, clorita e epídoto em menor quantidade (9.4C). A matriz apresenta 

alteração seletivamente pervasiva com saussuritização de plagioclásio e sericitização e 

cloritização do feldspato alcalino, podendo chegar a alterações pervasivas, formando 

pequenos bolsões ricos em epídoto, clorita, quartzo e minerais opacos (Figura 9.4D). 
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 9.1.1.5 Andesitos e andesitos basaltos afíricos 

 Estas são rochas de textura afírica e traquítica, com estrutura de fluxo magmático 

definida pela orientação de cristais de plagioclásio tabulares e euhédricos de granulação fina a 

muito fina.  Intersticialmente ocorrem micrólitos de clinopiroxênio e/ou anfibólio intersticial 

alterados para clorita, epídoto e carbonato. 

 

9.1.2 Rochas vulcanoclásticas 
 9.1.2.1 Tufo de cristais máfico e lapilli-tufo de cristais máfico 

 Esta fácies é composta por rochas piroclásticas maciças, hipocristalinas, 

inequigranulares; formadas por fragmentos mal selecionados, angulosos e texturalmente 

imaturos (Figura 9.5A). O arcabouço é constituído principalmente por cristais e fragmentos de 

cristais de clinopiroxênio, plagioclásio e anfibólio; fragmentos líticos de composição 

intermediária, tais como anfibólio andesito fírico; e subordinadamente fragmentos vítreos, 

como glass shards. Predominantemente ocorrem na granulação cinza, podendo ocorrer 

fragmentos em granulação lapilli  (até 2 cm). A matriz é vítrea, constituída por micrólitos, 

opacos e esferulitos. Minerais secundários comuns são epídoto, clorita, sericita e carbonato. 

Cristais, e eventualmente fragmentos de cristais, constituem uma parcela significativa 

nos litotipos da unidade (> 40% em volume). O clinopiroxênio é subeuhédrico prismático a 

anhédrico, com zonamento composicional em alguns cristais. Por vezes ocorrem cristais 

arredondados, de esfericidade moderada. O anfibólio é subeuhédrico prismático, com seções 

hexagonais bem desenvolvidas, mas também ocorrem como fragmentos de cristais 

arredondados, sem hábito característico. Tem forte pleocroísmo, que varia de amarelo-claro a 

verde-amarelado e, por vezes, apresenta substituição nas bordas ou total, resultando num 

agregado de minerais ricos em opacos. O plagioclásio ocorre como cristais euhédricos a 

subeuhédricos, tabulares e com geminação da Lei da Albita bem desenvolvida (Figuras 9.5A e 

9.5D). Determinações através do método de Michel−Lévy indicam composições no campo da 

andesina (An30). O quartzo ocorre em pequena quantidade (< 2 % em volume) e é 

representado por cristais anhédricos, arredondados e com esfericidade moderada. 

Os fragmentos líticos (Figuras 9.5A, 9.5B, 9.5C e 9.5D) têm morfologia bastante 

diversificada, variando desde fragmentos alongados com seções circulares a elípticas, a 

fragmentos angulosos com baixa esfericidade. Comumente são inequigranulares, porfiríticos a 

glomeroporfiríticos, com megacristais de clinopiroxênio, anfibólio e plagioclásio. A matriz é 

muito fina e de difícil identificação de seus componentes. Alguns desses fragmentos são 
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bastante semelhantes aos observados nos vulcanitos coerentes da Formação Sobreiro, tais 

como no anfibólio andesito fírico (Figura 9.5B). Ocorrem ainda fragmentos inequigranulares 

de matriz vitrofírica, com megacristais de plagioclásio, fragmentos inequigranulares com 

megacristais de plagioclásio, anfibólio e clinopiroxênio dispersos numa matriz fortemente 

orientada por fluxo magmático (Figura 9.5C), e fragmentos altamente vesiculados com 

cristais subeuhédricos. Fragmentos vítreos ocorrem em granulação cinza e são representados 

por glass shards em formato de “Y” (Figura 9.5E), agregados e por bubble-wall shards. 

Subordinadamente ocorrem pumice shards. 

A unidade apresenta alteração hidrotermal seletivamente pervasiva marcada pela 

saussuritização de cristais de plagioclásio e cloritização de clinopiroxênio e anfibólio, bem 

como alteração não seletiva do tipo fissural com comum desenvolvimento de epídoto. Ainda 

ocorre alteração pervasiva na matriz de alguns vulcanitos, marcada pelo desenvolvimento de 

paragênese composta por epídoto e carbonato que oblitera completamente a textura e a 

mineralogia original (Figura 9.5F). 

 
 9.1.2.2 Tufo de cristais máfico laminado 

Essa unidade é formada por rochas piroclásticas com laminação plano−paralela bem 

marcada, que por vezes adquire terminação lenticular (Figura 9.6A). São hipocristalinas, 

inequigranulares e formadas por fragmentos com seleção moderada a ruim. Apresenta 

distribuição granulométrica bimodal, principal fator que confere aspecto laminado à unidade, 

marcada por alternância milimétrica de leitos de granulação média igual a 0,2 mm e leitos de 

granulação 0,6 mm. Os componentes do arcabouço da rocha são cristais e fragmentos de 

cristais de plagioclásio, anfibólio, quartzo e feldspato potássico, e fragmentos líticos; 

predominantemente na granulação cinza. A matriz da rocha é vítrea a muito fina com comum 

devitrificação e formação de agregados microcristalinos de quartzo e feldspato. A assembleia 

secundária é composta por epídoto, clorita, carbonato, minerais opacos e sericita. 

Cristais e fragmentos de cristais de plagioclásio (Figura 9.6A e 9.6B) constituem 

porção significativa dos litotipos da unidade (até 35% em volume) e ocorrem como cristais 

tabulares euhédricos a subeuhédricos. São angulosos a subangulosos com feições de 

arredondamento desenvolvidas. A esfericidade é baixa sendo comum encontrar geminação da 

Lei da Albita ainda preservada. Determinações pelo método Michel−Lévy indicam 

composição no campo da andesina (An32). Subordinadamente ocorrem fragmentos de cristais 

de anfibólio anhédricos, quartzo anguloso de baixa esfericidade e feldspato alcalino 

subuhédrico tabular. 
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Figura 9.5 (A) Aspecto microscópio do tufo de cristais máfico. Notar elevada quantidade cristais e 

fragmentos de cristais. Subordinadamente ocorrem fragmentos líticos, cristais euhédricos de 
clinopiroxênio e de plagioclásio (nicóis descruzados); (B) Tufo de cristais máfico. Detalhe para 
fragmento lítico de anfibólio andesito fírico e morfologia de cristais e fragmentos de cristais de 

clinopiroxênio (nicóis cruzados); (C) Fragmentos líticos com megacristais de plagioclásio, anfibólio e 
clinopiroxênio com matriz fortemente orientada por fluxo magmático (nicóis descruzados); (D) 

Cristais e fragmentos de cristais de plagioclásio euhédricos a subeuhédricos, tabulares e fragmento 
lítico de plagioclásio-anfibólio andesito fírico. Notar fragmentação de cristal de anfibólio (nicóis 

descruzados); (E) Detalhes de fragmentos vítreos presentes na unidade. Glass shards em formato da 
letra “Y”; (F) Aspecto microscópico da alteração hidrotermal pervasiva marcada pelo desaparecimento 

da textura original e cristalização de carbonato e epídoto (nicóis cruzados). CPX = clinopiroxênio; 
ANF = anfibólio; PLG = plagioclásio.  
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Os fragmentos líticos são bastante diversificados texturalmente e são formados 

essencialmente por plagioclásio e minerais opacos. As variações são dadas principalmente 

pela matriz desses fragmentos, ora vitrofírica, ora fanerítica muito fina, e pela granulação do 

plagioclásio, que varia de cinza grossa a cinza fina, constituindo micrólitos. Há 

desenvolvimento de foliação de fluxo em alguns fragmentos líticos, que morfologicamente 

são subangulosos a subarredondados e apresentam baixa esfericidade. 

A alteração hidrotermal nessa unidade geralmente é moderada e varia de seletivamente 

pervasiva a fissural. O primeiro caso é representado por alteração de leitos específicos da 

rocha, com desenvolvimento de paragênese de epídoto, minerais opacos e clorita (Figura 

9.6C). Esse tipo de alteração também é representado pela saussuritização do plagioclásio, 

sericitização de feldspato potássico e cloritização do anfibólio (Figura 9.6D). Já a alteração 

fissural (Figura 9.6C) ocorre em pequenos veios compostos predominantemente por epídoto, 

com clorita subordinada. 

 

9.1.3 Caracterização da alteração hidrotermal 
A alteração hidrotermal varia de incipiente e seletivamente pervasiva a intensa e 

pervasiva, com ocorrências de alterações não pervasivas do tipo fissural. O principal tipo é 

caracterizado por alteração propilítica, com uma assembleia composta principalmente por 

epídoto + clorita + carbonato + sericita + quartzo ± albita ± pirita. Fases de silicificação com 

hematita associada, alteração sericítica e alteração potássica são menos comuns, porém 

ocorrem superpostas à fase de alteração propilítica. 

Os megacristais estão frequentemente alterados, sendo o núcleo de anfibólios 

comumente substituídos por clorita, epídoto, clinozoisita, pirita (entre outros opacos), quartzo 

e calcedônia; em estágio de alteração hidrotermal fraca a moderada (Figura 9.7A). Esses 

megacristais também são comumente envoltos por um aglomerado de cristais muito finos e 

arredondados, composto basicamente por epídoto e clinozoisita, com clorita subordinada. A 

alteração do clinopiroxênio (Figura 9.7B) é marcada pelo surgimento de quartzo, clorita, 

epídoto e pirita enquanto os megacristais de plagioclásio comumente apresentam 

saussuritização. Em estágios mais intensos de alteração os megacristais são completamente 

substituídos e formam pseudomorfos compostos por clorita, epídoto, clinozoisita, pirita e 

quartzo (Figura 9.7C). 

 A matriz apresenta alteração incipiente representada por leve sericitização dos finos 

cristais de plagioclásio, com pequena quantidade de epídoto associado, e clorita, produto da 

alteração dos minerais máficos e opacos primários. Estágios mais avançados resultam em 
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alteração seletivamente pervasiva, com preservação de texturas e de parte da mineralogia do 

protólito, mas com incremento na quantidade e na granulação de minerais opacos dispersos na 

matriz e com aumento na intensidade da saussuritização do plagioclásio. Esses vulcanitos 

frequentemente apresentam amígdalas (verifique nas outras citações de amígdalas pois 

vesículas podem ser preenchidas e amígdalas são vesículas preenchidas com epídoto, 

clinozoisita, opacos, carbonato e quartzo (Figura 9.7D). 

 

Figura 9.6 (A) Aspecto microscópio do tufo de cristais máfico laminado. Notar distribuição 
granulométrica bimodal formada por fragmentos em seleção moderada a ruim (nicóis descruzados); 

(B) Laminação plano−paralela dada por leitos de granulação média igual a 0,2 mm e leitos de 
granulação chegando a 0,6 mm (nicóis descruzados); (C) Alteração hidrotermal seletivamente 

pervasiva e fissural (nicóis descruzados); (D) Detalhe para epidotização de cristais de plagioclásio e 
sericitização de feldspato potássico (nicóis descruzados). 

 

Alteração pervasiva ocorre em algumas porções de algumas amostras. Nesse caso as 

características originais do protólito são obliteradas e uma assembleia composta por epídoto 

(subeuhédrico a anhédrico, com forte pleocroísmo e granulação média), clinozoisita (cristais 

prismáticos euhédricos a subeuhédricos com intenso pleocroísmo), opacos, carbonato (sem 

hábito bem definido), quartzo (intersticial com extinção ondulante e microgranular com 

contatos difusos entre cristais) e clorita substituem a matriz. 
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Interligando essas porções alteradas pervasivamente e cortando a matriz de porções 

com alteração seletivamente pervasiva ocorrem veios que caracterizam o estilo fissural de 

alteração. Variam de veios compostos basicamente por cristais muito finos de clorita e 

epídoto, com milímetros a centímetros de espessura (Figura 9.7E), compostos por cristais 

arredondados e prismáticos de epídoto, bem como clorita, quartzo e albita. Esse processo 

hidrotermal comumente é acompanhado por intensa geração de quartzo intersticial na matriz 

das rochas vulcânicas. 

Dados de MEV mostram que a alteração sericítica consiste de fengita + pirita + 

quartzo ± esfalerita ± fluorita. A fengita ocorre como cristais anhédricos a cristais fibrosos e 

radiados. A pirita compreende cristais euhédricos a anhédricos, de granulação variável, com 

inclusões diversas que são comumente de esfalerita ou fluorita. Cristais anhédricos de barita, 

além de indícios de haleto de prata também foram encontrados. Em uma das amostras (549A), 

os cristais de pirita estão associados calcopirita e sulfeto de cobalto, arsênio e ferro; 

provavelmente alloclasita, que ocorre em veios de quartzo de baixa temperatura em etapas 

tardias de hidrotermalismo (Pessoa, 2010). 

A alteração potássica pode ser caracterizada em amostras de mão pela presença de 

feldspato potássico que confere à rocha uma coloração avermelhada. Ao microscópio 

eletrônico de varredura reconhece-se feldspato potássico envolvendo micrólitos de 

plagioclásio na matriz dos andesitos. Um processo de carbonatização bastante característico 

foi descrito nas rochas da fácies anfibólio andesito fírico (amostras 232, 432a, 478 e 480). É 

do tipo pervasivo, de intensidade moderada, com substituição da matriz por uma assembleia 

de carbonato + sericita + clorita ± opacos, com substituição completa dos cristais de anfibólio 

por carbonato ou sericita. Por fim, uma zona de alteração argílica com sericita + quartzo + 

argilas + hematita ± galena ± ouro, representada pela amostra CC-IR-36D ocorre em 

andesitos com anfibólio. 

 

9.1.4 Sequência de cristalização 

 O estudo petrográfico das rochas coerentes da Formação Sobreiro possibilitou 

estabelecer a sequência de cristalização dos minerais de acordo com suas fácies (Figura 9.8). 

De maneira geral, a primeira fase a se cristalizar é a magnetita (Mt 1), como pequenos cristais 

euhédricos inclusos em fenocristais de clinopiroxênio e/ou anfibólio ou espalhados na matriz. 

A magnetita ainda apresenta exsolução de ilmenita (Ilm 1) em textura trellis. A apatita (Ap1), 

embora não tão comum, ocorre como inclusões com secções euhédricas hexagonais ou 

prismáticas em fenocristais. Nas rochas mais evoluídas o zircão (Zrc1) é uma fase precoce. 
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Figura 9.7 (A) Aspecto geral da alteração de megacristal de anfibólio e da matriz com clorita e 
epídoto, bem como micro-bolsões contendo clorita, epídoto, pirita e quartzo (nicóis descruzados); (B) 

Cloritização de megacristal de clinopiroxênio e saussuritização da matriz vulcânica (nicóis 
descruzados); (C) Pseudomorfo de megacristal completamente substituído por clorita, epídoto e 

opacos. Notar alteração pervasiva representada pela intensa epidotização da matriz com surgimento de 
clorita e opacos, além de obliteração da textura vulcânica original (nicóis cruzados); (D) Detalhe de 

amígdala com epídoto, pirita, carbonato e quartzo (nicóis descruzados); e (E) Junção de 
fotomicrografias mostrando alteração fissural com comum epidotização do vulcanito (nicóis 

descruzados). ANF = anfibólio; EP = epídoto; CHL = clorita; PY = pirita; QTZ = quartzo; CPX = 
clinopiroxênio; SER = sericita. 

  



69 

 

 Após a cristalização destes minerais acessórios, um primeiro estágio de cristalização 

(em profundidade) é verificado. Nas rochas menos evoluídas, este estágio é responsável pela 

formação de fenocristais de clinopiroxênio (Cpx1), que chegam a alcançar ao final alguns 

milímetros de comprimento, com feições de cristalização acretiva, reabsorção magmática e 

recristalização; e de fenocristais de anfibólio (Anf1) quase que totalmente alterados. Nas 

rochas mais evoluídas, os fenocristais presentes são de plagioclásio (Plg1) com feições de 

reabsorção magmática e feldspato potássico (Kfs1) tabular, com geminação Carlsbad. 

Megacristais de quartzo (Qtz1) também podem ocorrer em poucas amostras, embora sejam 

incomuns. 

 O segundo estágio de cristalização corresponde à fase magmática em 

superfície/subsuperfície, responsável pela cristalização da matriz. Neste estágio ocorre a 

segunda fase de cristalização de plagioclásio (Plg2), representada por micrólitos finos a muito 

finos. Nas rochas menos evoluídas, o Plg2 é acompanhado provavelmente por micrólitos de 

clinopiroxênio ou anfibólio (Cpx2 e Anf2, respectivamente), quase sempre alterados para 

clorita ou epídoto. Nas rochas mais evoluídas, as fases máficas são menos comuns e 

micrólitos de feldspato potássico (Kfs2) e quartzo (Qtz2) acompanham o Plg2. 

 Durante este segundo estágio ocorre o processo de substituição dos fenocristais de 

anfibólio, provavelmente devido à desidratação devido ao alívio de pressão ao qual o magma 

é submetido durante a ascensão à superfície. Em MEV foi verificada a formação de cristais 

muito finos de magnetita (Mt 2) anhédricos, além de enstatita (Opx1), clinopiroxênio (Cpx3) e 

plagioclásio (Plg3). 

 No estágio pós-magmático são geradas assembleias de minerais de exsolução de fases 

primárias e de alteração hidrotermal. Nas rochas da Formação Sobreiro o principal tipo é a 

alteração propilítica, porém alteração sericítica, carbonática e potássica também são 

observadas, geralmente posteriores à alteração propilítica. A alteração dos megacristais de 

clinopiroxênio e anfibólio está associada à cristalização de epídoto (Ep1), clorita (Chl1), 

clinozoisita (Cnz1), opacos (provavelmente pirita) (Py1), quartzo (Qtz3) e calcedônia (Ccd1). 

A alteração dos megacristais de plagioclásio e feldspato potássico gera cristais de sericita 

(Ser1), albita (Ab1), epídoto (Ep1), carbonato (Cb1) e clorita (Chl1). Tais minerais também 

substituem os minerais da matriz. 

 A alteração sericítica é relativamente comum, caracterizada pela presença de sericita 

(Ser2), clorita (Chl2) e carbonato (Cb2) subordinado, que substitui o plagioclásio da matriz e 

preenchendo fissuras. Associada a este tipo de alteração, Pessoa (2010) caracterizou em 

algumas amostras pirita (Py1) + quartzo (Qtz4) ± esfalerita (Sph) ± fluorita (Fl) ± barita (Bar) 
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± alloclasita (Alc).  

A alteração potássica é caracterizada pela cristalização de feldspato potássico (Kfs3) 

anhédrico que envolve os micrólitos de plagioclásio na matriz e, por fim, a alteração 

carbonática só é perceptível na fácies anfibólio andesito fírico, com substituição de 

megacristais de anfibólio por carbonato (Cb3) e sericita (Ser3). 

 
  



71 

 

 
Figura 9.8 - Ordem de cristalização geral para a Formação Sobreiro. Fácies A: Clinopiroxênio–anfibólio andesito fírico; Fácies B: Anfibólio andesito fírico; Fácies 

C: Anfibólio–plagioclásio dacito fírico; Fácies D: Plagioclásio–feldspato potássico riodacito fírico.  
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9.2 Formação Santa Rosa 

 As rochas vulcânicas da Formação Santa Rosa apresentam comumente estrutura 

maciça, textura porfirítica a glomeroporfirítica e cores geralmente claras, devido a seu caráter 

leucrocrático a hololeucrocrático, que variam de rosa, rosa-avermelhado, vermelho-alaranjado 

a marrom-claro (Figura 9.9A e 9.9B). São riolitos e álcali-riolitos, com alto conteúdo de 

fenocristais de quartzo e de feldspato potássico, além de megacristais de plagioclásio 

(detalhes dos megacristais na Figura 9.10), envolvidos em matriz hipocristalina, 

criptocristalina e holocristalina felsofírica (quartzo−feldspática), onde são comuns esferulitos, 

mimerquita e intercrescimentos granofíricos (detalhes da matriz Figura 9.11). Assim como as 

rochas da Formação Sobreiro, as desta formação também apresentam, no mínimo duas etapas 

de cristalização, sendo a primeira responsável pelos megacristais enquanto a segunda é 

responsável pela matriz. 

Os pórfiros graníticos subvulcânicos exibem textura porfirítica a glomeroporfirítica, 

com maior conteúdo de fenocristais, também maiores, em relação aos riolitos (máx. de 30% 

em vol.) (Figura 9.9C). Apresentam estrutura maciça e cor predominante cinza-clara, com 

variações rosa-claro, rosa-escuro e marrom-avermelhado. Sua composição é granítica, com 

maior conteúdo de plagioclásio em relação aos riolitos. Os megacristais são de quartzo, 

feldspato potássico e plagioclásio (Figura 9.10) e mais raramente de anfibólio e/ou biotita 

cloritizados, dispersos em uma matriz geralmente microlítica felsofírica, com 

intercrescimentos granofíricos, mimerquita e raros esferulitos (Figura 9.11). Em algumas 

amostras são encontrados megacristais de anfibólio cloritizado, o que não é tão comum 

devido ao baixo índice de cor que estas rochas apresentam. Ainda nestas rochas, ocorrem 

encraves de andesito, provavelmente de rochas da Formação Sobreiro. A alteração potássica 

característica destas rochas é perceptível em megacristais de plagioclásio e de feldspato 

potássico substituídos por feldspato potássico vermelho ou marrom-avermelhado (Figura 

9.9D). 

Nestas rochas os fenocristais de quartzo são abundantes e chegam a 5,0 mm de 

comprimento. Têm hábito bipiramidal, são euhédricos a subeuhédricos, com presença 

subordinada de megacristais com formas arredondadas devido à reabsorção magmática. 

Aglomerados de megacristais de quartzo também são comuns. Os megacristais de feldspato 

potássico são tabulares euhédricos e abundantes, com mais de 1,0 cm de comprimento. A 

geminação Carlsbad é bem definida, por vezes com exsoluções que formam tanto pertita 

quanto mesopertita. Cristais de microclínio são mais raros. 

Tanto nos megacristais de quartzo como nos de feldspato potássico ocorrem feições 
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caracterizadas por bordas de intercrescimento granofírico ao redor dos cristais. Como 

megacristais menos abundantes em volume, ocorre oligoclásio (An10−12), raramente chegando 

a albita (An8), caracterizados pelo hábito tabular subeuhédrico, por vezes formando 

aglomerados. Apatita primária euhédrica, opacos e zircão são os acessórios principais. 

As rochas piroclásticas são texturalmente e composicionalmente bastante 

diversificadas e são representadas por unidades com diferentes graus de soldagem, a saber: 1) 

tufo de cristais félsico, hipocristalino, texturalmente imaturo, maciço, composto por cristais, 

fragmentos de cristais, fragmentos líticos e vítreos; 2) tufo de cristais félsico levemente 

soldado, que compreende rochas com fiamme, de matriz esferulítica e arcabouço formado por 

cristais e fragmentos de cristais; 3) tufo soldado, laminado, com textura esferulítica e presença 

de cristais e fragmentos de cristais; 4) lapilli -tufo acrescionário, formado por agregados 

esferoidais em granulação lapilli , compostos basicamente por fragmentos vítreos e 

subordinadamente cristais, tufo vítreo com elevada quantidade de glass shards e, 

subordinadamente, cristais e fragmentos líticos (Figuras 9.9E e 9.9F). 

 Os vulcanitos e pórfiros da Formação Santa Rosa comumente apresentam alteração 

sericítica pervasiva na matriz a seletivamente pervasiva concentrada nos megacristais de 

feldspato potássico e plagioclásio. Neste último caso é comum epidotização com geração de 

epídoto, clorita, quartzo, carbonato e minerais opacos subordinadamente. Os pórfiros ainda 

apresentam metassomatismo potássico seletivamente pervasivo, marcado pela substituição de 

megacristais de plagioclásio por microclínio. 

 

9.2.1 Rochas vulcânicas 
 9.2.1.3 Anfibólio pórfiro granítico e riolitos associados 

 Essas rochas são leucocráticas holocristalinas, de textura porfirítica a 

glomeroporfirítica, com megacristais de anfibólio, plagioclásio, feldspato potássico e quartzo. 

A matriz é microlítica felsofírica e apresenta alteração incipiente para sericita e argilo-

minerais que a deixam com aspecto turvo. Verifica-se ainda a ocorrência de metassomatismo 

potássico posterior, responsável pela geração de feldspato potássico a partir de plagioclásio. 

 Os fenocristais de anfibólio apresentam cor verde escura, devido à alteração seletiva 

pervasiva para clorita. São cristais euhédricos e prismáticos de até 5,0 mm de comprimento e, 

por vezes, apresentam geminação e zonamento composicional. Inclusões de apatita e zircão 

euhédricos são comuns, em contatos retilíneos com o anfibólio. 
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Figura 9.9 Aspectos mesoscópicos de amostras da Formação Santa Rosa. (A) Feldspato potássico-
plagioclásio riolito fírico com megacristais de feldspatos e matriz rósea; (B) Feldspato potássico-

quartzo álcali-riolito de estrutura maciça, com fluorita (pontos escuros) e pirita (pontos claros); (C) 
Pórfiro álcali-feldspato granítico com megacristais com mais de 1 cm de comprimento de feldspato 

potássico e cristais de 0,5 cm de quartzo; (D) Pórfiro granítico, com megacristais de feldspato 
potássico e de plagioclásio com alteração potássica, com crescimento de feldspato potássico 

avermelhado ao seu redor; (E) Tufo de cristais félsicos maciço com presença de fragmentos líticos e 
de cristais; e (F) Tufo soldado de cristais. 
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Figura 9.10 - Aspectos microscópicos dos megacristais das rochas da Formação Santa Rosa. (A) 
Megacristal euhédrico de plagioclásio com alteração sericítica (nicóis cruzados); (B) Megacristais de 

plagioclásio e feldspato alcalino euhédricos e sericitizados em textura glomeroporfirítica (nicóis 
cruzados); (C) Megacristal de feldspato potássico euédrico junto à megacristal de quartzo levemente 

arredondado (nicóis cruzados); (D) Cristal euédrico de feldspato potássico (mesopertita) (nicóis 
cruzados); (E) Megacristais subeuhédricos de quartzo com feições de reabsorção magmática (nicóis 
descruzados); (F) Megacristal de quartzo gerando intercrescimentos granofíricos na borda (nicóis 

cruzados). PLG = plagioclásio; KFS = feldspato potássico; QTZ = quartzo. 
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 Os fenocristais de feldspato potássico são euhédricos e tabulares. Apresentam-se 

comumente como cristais maiores que 1,0 cm de comprimento, que chegam a alcançar 2,0 cm 

em algumas amostras. Geminação Carlsbad bem definida é encontrada nos fenocristais na 

maioria das amostras, quando não está mascarada por alteração para argilo-minerais, clorita e 

sericita. O contato entre os fenocristais são em geral retilíneos, porém em alguns casos são 

irregulares. 

 Os megacristais de plagioclásio estão geralmente alterados para sericita e/ou feldspato 

potássico. São fenocristais subeuhédricos tabulares que chegam até a 1,0 cm de comprimento. 

A potassificação destes fenocristais é evidenciada por bordas de feldspato potássico 

(geralmente microclínio), que podem chegar a substituir quase que totalmente os cristais de 

plagioclásio. 

 Os fenocristais de quartzo são em geral mais finos que os demais (têm em média de 

3,0 mm a 5,0 mm de diâmetro), mas estão presentes em maior quantidade. Tendem a formar 

aglomerados, de cristais euhédricos com seções retangulares ou hexagonais, por vezes com 

feições de arredondamento causadas por reabsorção magmática, além de contatos lobados e 

com feições de deformação quando são encontrados em aglomerados. 

 A matriz é formada por micrólitos de quartzo, feldspato potássico e plagioclásio. Os 

feldspatos são identificados pelo hábito e por estarem com alteração incipiente para sericita 

e/ou argilo-minerais, enquanto o quartzo intersticial é facilmente reconhecido por estarem 

frescos. 

Os principais acessórios primários são zircão e apatita, geralmente euhédricos e muito 

finos, encontrados como inclusões em fenocristais de anfibólio, ou dispersos na matriz, 

principalmente no caso da apatita. Associada a esta fácies existem também riolitos com 

anfibólio cloritizado em sua matriz. 

 

 9.2.1.2 Plagioclásio-feldspato potássico riolito fírico 

 São rochas de textura porfirítica a glomeroporfirítica, criptocristalina, com esferulitos 

e micrólitos de quartzo e feldspatos na matriz. Os fenocristais de plagioclásio e feldspato 

potássico são abundantes e chegam a mais de 5,0 mm de comprimento, com megacristais de 

quartzo mais raros e mais finos. Apatita e zircão são as fases minerais acessórias e ocorrem 

tanto na matriz como inclusões em megacristais de feldspatos. As principais fases de alteração 

são sericita, clorita, argilo-minerais e quartzo secundário. Alguns litotipos pertencentes a estas 

fácies apresentam tanto pseudomorfos de biotita e/ou anfibólio cloritizados. 
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Figura 9.11 - Aspectos microscópicos da matriz das rochas da Formação Santa Rosa. (A) Esferulitos 
na matriz de riolito e ao redor de megacristal de quartzo (nicóis cruzados); (B) Intercrescimento 

granofírico na matriz de pórfiro (nicóis cruzados); (C) Texturas gráficas de intercrescimento na matriz 
de pórfiro (nicóis cruzados); (D) Cristais de biotita cloritizados, intersticiais na matriz de riolito (nicóis 

descruzados); (E) Textura microcristalina felsofírica em pórfiro (nicóis cruzados); e (F) Encrave de 
andesito em matriz de pórfiro (nicóis descruzados). QTZ = quartzo; ESF = esferulito; KFS = feldspato 

potássico; BT = biotita; ENC = encrave. 
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 Os fenocristais de plagioclásio são euhédricos a subeuhédricos e, por vezes formam 

textura glomeroporfirítica, onde apresentam contatos retilíneos e angulosos entre os cristais. 

Apresentam hábito tabular, subidiomórfico e variam de 2,0 a 5,0 mm de comprimento. A 

geminação característica do plagioclásio é mascarada pela sericitização que os afeta, 

impossibilitando a verificação ótica do teor de anortita. 

 Os fenocristais de feldspato potássico são euhédricos a subeuhédricos (exibem formas 

e contornos mais regulares em relação ao plagioclásio) tabulares, chegam a 7,0 mm de 

comprimento e apresentam alteração incipiente para sericita e argilo-minerais. Geralmente 

exibem geminação Carlsbad e fenocristais com texturas pertitas e mesopertitas são comuns. 

Cristais primários de microclínio não foram encontrados. 

 Os megacristais de quartzo são euhédricos a subeuhédricos, com seções com formas 

de retângulo, losângulo ou hexágonos (arredondados ou não) com feições de reabsorção 

magmática. São mais finos que os de feldspatos, apresentando em média pouco mais de 1,0 

mm de comprimento, e exibem intercrescimentos granofíricos e mimerquitas nas bordas dos 

cristais. Formam textura glomeroporfirítica em alguns casos, apresentando contatos lobados e 

arredondados entre os cristais, com feições de deformação entre eles. 

 A matriz é criptocristalina, com esferulitos abundantes, provavelmente com 

intercrescimento entre quartzo e feldspatos. Intercrescimentos granofíricos ocorrem em menor 

volume, geralmente na borda de megacristais, assim como mimerquita. Intersticialmente 

ocorre uma fração microlítica felsofírica com quartzo, feldspato potássico e clorita, de 

provável alteração de biotita. 

 

 9.2.1.3 Quartzo-feldspato potássico álcali-riolito fírico e pórfiros álcali-graníticos 

 São rochas de textura porfirítica a glomeroporfirítica, holocristalina, com fenocristais 

de quartzo e feldspato potássico abundantes, além de poucos megacristais de plagioclásio. A 

matriz é criptocristalina a microlítica felsofírica e está repleta de intercrescimentos 

granofíricos e com notável presença de esferulitos, além de biotita cloritizada nos planos de 

clivagem. Os principais minerais acessórios são zircão e fluorita e as fases secundárias 

consistem de sericita, argilo-minerais e clorita.  

 Os fenocristais de feldspato potássico são euhédricos, com faces retilíneas e bem 

definidas. Nestas rochas, apresentam geminação Carlsbad bem desenvolvida e pertita e 

mesopertita menos abundantes em relação às rochas descritas anteriormente. Nas bordas dos 

fenocristais são comuns intercrescimentos granofíricos e esferulitos. Apresentam alteração 

incipiente para sericita e argilo-minerais. 
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 Os fenocristais de quartzo variam de bipiramidais euhédricos a subeuhédricos, 

levemente arredondados por reabsorção magmática. São mais grossos em relação aos 

descritos nas rochas da unidade anterior, atingindo 5,0 mm de comprimento e, por vezes, 

formam aglomerados com contatos lobados e feições de deformação. Em suas bordas, assim 

como nos cristais de feldspato potássico, ocorrem intercrescimentos granofíricos e esferulitos. 

 Os megacristais de plagioclásio são pouco abundantes e menores em relação aos 

descritos acima. Têm composição de oligoclásio e tendem a formar, juntamente com o 

feldspato potássico aglomerados de cristais subeuhédricos tabulares, onde formam contatos 

retilíneos entre os cristais. Estes megacristais exibem alteração incipiente a moderada para 

sericita e, menos comumente, para clorita. Feições de metassomatismo potássico são 

observadas em alguns cristais, sendo estes parcialmente substituídos por feldspato potássico. 

 A matriz exibe micrólitos de quartzo intersticial e feldspatos tabulares de granulação 

muito fina, com intercrescimentos granofíricos comuns. Em MEV, tais micrólitos são 

principalmente formados por feldspato potássico e, além disso, apresentam apatita associada. 

Esferulitos ocorrem em menor abundância em relação às rochas descritas acima. Clorita 

intersticial é rara e deve indicar alteração de cristais de biotita primária.  

 Os principais acessórios são zircão, rutilo e apatita, geralmente euhédricos e inclusos 

em outros minerais. A fluorita ocorre tanto como inclusões euhédricas em outros minerais, 

como também preenchendo interstícios na matriz. Estudos complementares em MEV 

mostram thorita associada ao zircão e inclusões de apatita e de allanita no rutilo. 

 

9.2.2 Rochas vulcanoclásticas 

 9.2.2.1 Tufo de cristais félsico 

Essa unidade petrográfica é constituída por rochas piroclásticas maciças, 

hipocristalinas, inequigranulares, compostas por fragmentos mal selecionados de morfologia 

bastante variada (Figura 9.12A, 9.12B e 9.12C) (Figura 16A-C). O arcabouço desses 

vulcanitos é composto por cristais e fragmentos de cristais de quartzo, de feldspato potássico e 

de plagioclásio; fragmentos líticos de composição riolítica; e fragmentos vítreos de pumice 

shards. Excetuando-se alguns cristais de feldspato e de fragmentos líticos que apresentam 

granulação lapilli, os demais constituintes do tufo são de granulação cinza. 

Cristais e fragmentos de cristais perfazem uma parcela significativa da rocha. O 

quartzo apresenta duas formas de ocorrência principais, uma representada por cristais 

subeuhédricos a anhédricos com bordas arredondadas e reentrâncias que sugerem reabsorção 

magmática (Figura 9.12A), e outra por fragmentos de cristais, representada por cristais muito 
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angulosos de morfologia variada (Figura 9.12B). Subordinadamente ocorrem cristais 

euhédricos a subeuhédricos. O feldspato potássico ocorre como cristais subeuhédricos de 

hábito tabular a anhédricos alongados, geralmente com desenvolvimento de pertita. O 

plagioclásio varia de subeuhédrico tabular a anhédrico. 

Os fragmentos vítreos são representados principalmente por pumice shards (Figura 

9.12C). São alongados, vesiculados, encontram-se dispersos por toda rocha e comumente 

apresentam feições de deformação por compactação. A maior parte da matriz dessa unidade é 

formada por fragmentos vítreos provenientes da fragmentação desses púmices. 

Fragmentos líticos ocorrem subordinadamente. São de composição riolítica, maciços, 

hipocristalinos, formados por cristais euhédricos de feldspato potássico e plagioclásio, bem 

como cristais euhédricos a subeuhédricos de quartzo. A matriz é completamente devitrificada 

e é comum a ocorrência de esferulitos. 

  

 9.2.2.2 Tufo de cristais félsico levemente soldado  

 Compreende tufos com estrutura levemente orientada evidenciada por fiamme, lentes 

vítreas bastante alongadas e pouco espessas, que comumente são deformados próximos a 

cristais e fragmentos de cristais (Figura 9.12F). Os litotipos são hipocristalinos, 

inequigranulares e angulosos. O arcabouço é formado por cristais e fragmentos de cristais de 

quartzo, feldspato potássico e plagioclásio em granulação cinza grossa (2,0 a < 0,01 mm) e a 

matriz por cinza fina (< 0,01 mm) com comum formação de esferulitos. 

 O quartzo ocorre como cristais e fragmentos de cristais (Figura 9.12F) subeuhédricos a 

anhédricos, subarredondados a angulosos, com feições de reabsorção magmática dada por 

reentrâncias e formação de pequenos golfos. Sobrecrescimento em continuidade óptica 

também é comum e ocorre preferencialmente em cristais mais angulosos. O feldspato 

potássico é euhédrico a subeuhédrico e ocorre principalmente como cristais e, 

subordinadamente, como fragmentos de cristais. Encontra-se fortemente sericitizado e por 

vezes apresenta exsoluções de albita, resultando em textura pertítica. O plagioclásio forma 

como cristais tabulares euhédricos a subeuhédricos. Apresenta geminação polissintética bem 

desenvolvida, mas que comumente é mascarada pela intensa saussuritização que afeta esse 

mineral. 

 

 9.2.2.3 Tufo soldado 

 São predominantemente tufos com laminação plano−paralela bem desenvolvida 

(Figura 9.13A), hipocristalinos, com intensa soldagem (welding) e devitrificação, 
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representada por esferulitos que comumente ocorrem na unidade (Figura 9.13B). 

Subordinadamente ocorrem cristais e fragmentos de cristais de quartzo, feldspato potássico, 

plagioclásio e minerais opacos em granulação cinza. 

 Cristais e fragmentos de cristais de quartzo são anhédricos a subeuhédricos, angulosos 

a arredondados, podendo ocorrer como cristais alongados segundo a laminação da rocha, em 

granulação fina, com extinção ondulante e evidências de recristalização, como geração de 

grãos menores, ou ocorrem como cristais subeuhédricos deformando as finas camadas de 

cinza (Figura 9.13B). Feldspato potássico ocorre como cristais euhédricos a subeuhédricos 

com faces bem preservadas e hábito tabular. Deformam as camadas de cinza e geralmente 

estão sericitizados. Ainda ocorrem cristais euhédricos a subeuhédricos de plagioclásio com 

geminação da Lei da Albita preservada e minerais opacos em granulação muito fina 

anhédricos a subeuhédricos prismáticos. 

 

 9.2.2.4 Lapilli-tufo acrescionário 

 São rochas piroclásticas de estrutura maciça com elevada quantidade de lapilli  

acrescionário (Figura 9.13C) Esse são agregados de cinza esféricos na granulação lapilli  

(McPhie et al., 1993), que se concentram em certos leitos e constituem o arcabouço desses 

vulcanitos. A matriz é formada principalmente por fragmentos vítreos bastante alongados e 

levemente arqueados, glass shards em formato de X e Y, e por cristais subeuhédricos a 

anhédricos de quartzo e subordinadamente de minerais opacos. São rochas hipocristalinas de 

granulação lapilli , com alguns lapilli  acrescionários chegando a 6,0 mm de diâmetro, e matriz 

em granulação cinza fina. 

 Os lapilli  acrescionários dessa unidade compreendem partículas arredondadas 

compostas basicamente por fragmentos vítreos e cristais de quartzo. Sua gênese está 

relacionada à atração eletrostática de partículas de cinza em depósitos piroclásticos de queda 

(Pyroclastic fall deposits). Seu formato achatado, assemelhando-se a um elipsóide, 

provavelmente deve estar ligado ao processo de compactação do depósito. De acordo com 

McPhie et al. (1993), os lapilli  acrescionários podem ser classificados como rim-type, pois 

apresentam um núcleo composto por cinza grossa que gradativamente passa à cinza fina em 

direção as bordas (Figura 9.13C). Os fragmentos vítreos são similares aos presentes na matriz, 

tanto em sua morfologia, quanto em aspectos de sua alteração pós-deposicional. 

Compreendem glass shards alongados, levemente arqueados (Figura 9.13D) e em formato de 

X e Y. 
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 9.2.2.5 Tufo vítreo 

 De modo geral são rochas maciças, hipocristalinas, inequigranulares, texturalmente 

pouco maturas, com fragmentos angulosos de baixa esfericidade (Figura 9.13E). O arcabouço 

é constituído predominantemente por fragmentos vítreos (~70%), tais como glass shards em 

formato de X e Y, alongados, levemente arqueados e púmice. Subordinadamente ocorrem 

cristais e fragmentos de cristais (10%) de feldspato potássico, quartzo e plagioclásio, bem 

como fragmentos líticos (2−3%), predominantemente na granulação cinza grossa, ao passo 

que a matriz é essencialmente vítrea. 

 Os fragmentos vítreos constituem maior porção da rocha e morfologicamente são 

bastante heterogêneos, estando representados majoritariamente por fragmentos alongados e 

arqueados (Figura 9.13E), seguidos por fragmentos com a morfologia semelhantes X e Y, 

alongados e ligeiramente arqueados. Ainda ocorre púmice, representado por fragmentos 

pouco alongados e muito vesiculados. 

 Feldspato potássico e plagioclásio ocorrem como cristais subeuhédricos tabulares a 

anhédricos com faces irregulares e angulosas e, subordinadamente, fragmentos de cristais com 

comum sericitização. O tufo ainda apresenta cristais de quartzo subeuhédricos a anhédricos, 

arredondados e com alta esfericidade. Alguns grãos apresentam sobrecrescimento em 

continuidade óptica. 

 Fragmentos líticos estão presentes em pequena quantidade, são sub-arredondados, 

apresentam baixa esfericidade e são representados por andesitos e traquitos. Sua matriz é 

muito fina, por vezes formada por micrólitos. A alteração hidrotermal nessas rochas é 

predominantemente a sericítica, marcada por forte substituição dos constituintes originais, 

com eventual preservação fragmentos vítreos (glass shards) (Figura 9.13F). 

 

9.2.3 Caracterização da alteração hidrotermal 
De maneira geral, as rochas da Formação Santa Rosa apresentam uma típica alteração 

sericítica, com quartzo−sericita−pirita (QSP). A intensidade varia de incipiente a pervasiva, 

nos estilos pervasivo e fissural. O primeiro caso (Figura 9.13D) é representado por intensa 

sericitização da rocha, com obliteração das texturas e mineralogia ígnea . Pseudomorfos de 

feldspato são comuns. Já a alteração fissural é representada por veios de quartzo, minerais 

opacos e óxidos e hidróxidos de ferro, formados em estágios diferentes de alteração 

hidrotermal, como pode ser observado nas relações de intersecção entre os diferentes veios 

(Figura 9.13E). Quando incipiente, possui cristais finos de sericita associada à pirita e quartzo 
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espalhados pela matriz da rocha, tanto preenchendo interstícios como alterando micrólitos de 

feldspatos. 

Nos fenocristais de feldspatos, nota-se uma epidotização seletiva, acompanhada de 

quartzo, clorita e carbonatos. Esta alteração é localizada e ocorre em poucas amostras e parece 

tardia a alteração sericítica. Nos pórfiros graníticos, o metassomatismo potássico 

caracterizado pela substituição de plagioclásio e feldspato potássico por cristais de 

microclínio é o tipo de alteração mais comum, sendo cortado pela alteração sericítica (QSP). 

Este tipo de alteração também é responsável por cristalização de finos cristais de biotita, que 

posteriormente são substituídos por clorita. 

 

9.2.4 Sequência de cristalização 
 A Figura 9.14 resume a sequência de cristalização geral para as rochas da Formação 

Santa Rosa. As primeiras fases a se cristalizarem nas rochas desta unidade são aquelas 

encontradas inclusas nos megacristais, que marcam o estágio de cristalização subvulcânico. 

De maneira geral, o zircão (Zrc) é a fase acessória mais significativa como inclusão, 

ocorrendo em todas as rochas da unidade. Apatita (Ap) também ocorre incluso em anfibólio 

nos pórfiros graníticos, enquanto que nos riolitos a presença de fluorita (Fl1) é mais comum. 

Minerais opacos (Opc) ocorrem tanto em pórfiros como em riolitos e titanita (Ttn)  é rara. 

 O estágio de cristalização subvulcânico é responsável pela geração de megacristais. 

Nos pórfiros graníticos, os megacristais que primeiro se formam são ou de anfibólio (Anf) , ou 

de plagioclásio (Plg1) e feldspato potássico (Kfs1), seguidos por megacristais menores de 

quartzo (Qtz1). Nos riolitos, cristais de anfibólio não foram encontrados, porém cristais de 

biotita (Bt1) são observados também como uma fase anterior à vulcânica superficial, com 

inclusões de Zrc  e Ap. A relação temporal entre estes megacristais nem sempre é clara, 

porém a tendência de cristais de anfibólio e de plagioclásio ocorrerem em rochas menos 

evoluídas pode se evidência de cristalização pretérita. Os cristais de quartzo podem ser 

considerados tardios na maior parte destas rochas, já que apresentam relações de contato 

retilíneas com feldspatos (Kfs1 e Plg1), aproveitando as faces destes ao se cristalizar. 

 O estágio de cristalização vulcânico superficial é responsável pela cristalização da 

matriz destas rochas. Há diferenças texturais entre a matriz dos pórfiros, em geral microlítica 

felsofírica, de granulação muito fina e com intercrescimentos granofíricos abundantes; e a 

matriz dos riolitos, em geral esferulítica; o que pode indicar diferença no tempo de 

resfriamento. Composicionalmente não há diferenças significativas, com presença de 

plagioclásio (Plg2), feldspato potássico (Kfs2) e quartzo (Qtz2) coexistindo, com biotita (Bt2) 
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intersticial e anhédrica. Minerais opacos (Opc2) também ocorrem. 

 Por fim, o estágio pós-magmático é representado por diversas assembleias de 

alteração. A mais antiga aparenta ser a do tipo potássico, com cristalização pervasiva seletiva 

de microclínio (Kfs3) sobre cristais de plagioclásio ou feldspato potássico com biotita (Bt3) e 

sericita (Ser3) associadas, além de fissuras preenchidas por feldspato potássico + quartzo 

(Qtz3). Esta alteração é cortada por sucedida por uma alteração sericítica do tipo QSP, cuja 

relação pode ser presenciada pela própria alteração do Kfs3 para sericita (Ser). Além da 

sericita, essa alteração que varia de incipiente a pervasiva, seletiva ou fissural, é caracterizada 

pela cristalização de quartzo (Qtz4) e de pirita (Py). Neste estágio, parece ocorrer também a 

substituição de minerais máficos, como a biotita e anfibólio, por clorita (Chl), além de 

carbonato (Cb1) e fluorita (Fl2) ocasional. Por fim, algumas amostras apresentam 

saussuritização de megacristais de plagioclásio, com cristalização de epídoto (Ep), albita (Ab) 

e carbonato (Cb2). 
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Figura 9.12 - (A) Aspecto microscópico de tufo de cristais félsico. Notar feições de reabsorção 
magmática em cristal de quartzo e elevada quantidade de fragmentos vítreos presentes no litotipo 
(nicóis cruzados); (B) Fragmentos vítreos e de cristais de quartzo do tufo de cristais félsico (nicóis 

descruzados); (C) Fragmentos vítreos vesiculados (púmice) e deformados por cristais e fragmentos de 
cristais de quartzo e feldspato (nicóis descruzados); (D) Aspecto microscópico da alteração sericítica 
de tufo de cristais félsico. Notar obliteração das texturas originais e elevada quantidade de veios de 

quartzo (nicóis descruzados); (E) Alteração sericítica intensa e pervasiva com alteração do tipo fissural 
associada. Notar diferentes gerações de vênulas (nicóis descruzados); (F) Fragmento de cristal de 

quartzo bastante anguloso deformando fiamme (nicóis descruzados). 
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Figura 9.13 - (A) Tufo soldado com laminação plano-paralela bem desenvolvida. Notar deformação 

causada por cristal de feldspato (nicóis descruzados); (B) Textura esferulítica comumente 
desenvolvida na unidade de tufos soldados. Notar morfologia esférica e relações de corte com a 
laminação (nicóis descruzados); (C) Aspecto microscópico de lapilli -tufo acrescionário. Notar 

gradação dos núcleos em direção às bordas na granulação dos fragmentos vítreos e de cristais que 
constituem as partículas de lapilli  acrescionário (nicóis descruzados); (D) Detalhe para núcleo de 

lapilli  acrecionário composto por fragmentos vítreos tais como glass shards em formatos de X, Y e 
alongados levemente arqueados (nicóis descruzados); (E) Tufo vítreo formado predominantemente por 
fragmentos vítreos (glass shards) e subordinadamente por cristais, fragmentos de cristais e fragmentos 

líticos (nicóis descruzados); (F) Sericitização de tufo vítreo com preservação de fragmentos 
morfologicamente similares a glass shards, entretanto já recristalizados (nicóis descruzados). 
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Figura 9.14 - Diagrama ilustrando a sequência de cristalização para as rochas da Formação Santa Rosa. Fácies A: Anfibólio pórfiro granítico e riolitos associados; 

Fácies B: Plagioclásio–feldspato potássico riolito fírico; Fácies C: Feldspato potássico–quartzo álcali-riolito fírico e pórfiros álcali-graníticos associados. 



88 

 

10 QUÍMICA MINERAL 

 A caracterização da composição química das fases minerais primárias e hidrotermais 

presentes nas unidades vulcânicas e rochas associadas da região foi realizada em de 

microssonda eletrônica. Foram analisados clinopiroxênio, plagioclásio e feldspato potássico 

ígneos e feldspatos, clorita e micas brancas hidrotermais. Devido ao estado de alteração dos 

cristais de anfibólio na região de Vila Tancredo, tanto por hidrotermalismo como por 

desidratação e oxidação, não puderam ser obtidas boas análises desse mineral. Assim, foram 

utilizados os dados de Fernandes (2009) para a caracterização dos anfibólios das rochas da 

Formação Sobreiro. Para a cálculo da distribuição catiônica e classificação destes minerais foi 

utilizado o software MINPET 2.02 (Richard, 1995). As análises de todas as fases minerais se 

encontram em anexo. 

 

10.1 Fases Ígneas 

10.1.1 Feldspatos 
 As análises foram efetuadas em feldspatos das rochas das formações Sobreiro e Santa 

Rosa, já que plagioclásio e feldspato potássico são fases comuns em ambas as unidades. 

 As amostras menos evoluídas da Formação Sobreiro (Figura 10.1), representadas neste 

estudo pelas amostras 545 e CC-SO-167A, são caracterizadas por não conterem megacristais 

de plagioclásio, e as análises aqui apresentadas são referentes a finos cristais da matriz destas 

rochas. Dentre as duas amostras citadas acima, a 545 aparenta ser a menos evoluída, 

apresentando uma grande proporção de fenocristais de clinopiroxênio em relação a anfibólio, 

e o plagioclásio da matriz apresenta composição exclusiva de labradorita. Notam-se dois 

pontos com fora dessa composição mais ricos em K2O, que provavelmente refletem 

substituição por minerais hidrotermais. A amostra CC-SO-167A apresenta uma proporção 

menor de fenocristais de clinopiroxênio em relação a anfibólio, inclusive apresentando um 

megacristal de plagioclásio. A composição do plagioclásio é um pouco mais heterogênea, 

variando de labradorita cálcica a andesina sódica. A composição mais sódica (Figura 10.1) 

refere-se ao megacristal de plagioclásio. 

 As outras amostras são de rochas mais evoluídas (842 e 929), além de uma outra 

afetada por alteração propilítica (CC-BR-294). A amostra 929 é um andesito com 

megacristais de anfibólio, porém o plagioclásio dessa amostra esta parcialmente alterado 

hidrotermalmente, resultando, de modo geral, em análises de baixa qualidade. As análises de 

boa qualidade mostram composição variando entre oligoclásio e albita, refletindo a 

composição mais sódica das rochas mais evoluídas. A amostra 842 é um riolito do topo da 
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primeira sequência de derrames. Essa amostra possui megacristais de plagioclásio e de 

feldspato potássico. A composição do plagioclásio é próxima à da albita, e o feldspato 

potássico apresenta composição de anortoclásio ou de sanidina. O feldspato da amostra 

alterada hidrotermalmente mostra composição exclusivamente albítica, típica de rochas com 

alteração propilítica. 

 

Figura 10.1 - Diagrama Ab–Or–An mostrando as composições químicas dos feldspatos das rochas da 
Formação Sobreiro. 

 

 Os feldspatos das rochas da Formação Santa Rosa mostram conteúdo extremamente 

pobre em cálcio, concentrando-se junto ao vértice albita-anortoclásio. O feldspato potássico 

tem composição próxima ao vértice do ortoclásio (Figura 10.2A). Já nos pórfiros 

subvulcânicos (amostras 439B e 694C) e nos granitos associados (amostra 517) a composição 

do feldspato potássico é mais variável (Figura 10.2B). A amostra 439B mostra em geral 

cristais com bordas mais sódicas e núcleos mais potássicos, classificados quimicamente como 

sanidina. Os cristais de plagioclásio analisados desta amostra mostram composição albítica, 

semelhante às das rochas vulcânicas da unidade. A amostra 694C apresenta uma variação 

ainda maior no teor de potássio, ocorrendo cristais com composições desde próximas do 

vértice do ortoclásio, além de albita, que pode indicar a análise de lamelas de albita em 

cristais de pertita. Por fim, a amostra de granito mostra em geral teores maiores de potássio do 

que as dos seus correlatos subvulcânicos, embora a composição do plagioclásio seja a mesma. 
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Figura 10.2 - Diagrama Ab–Or–An indicando as composições de (A) riolitos e (B) pórfiros da 

Formação Santa Rosa. 
 
 

A 

B 
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10.1.2 Clinopiroxênio 
 Clinopiroxênio está presente somente nos andesitos da Formação Sobreiro. 

Quimicamente é classificado predominantemente como augita no diagrama de Morimoto 

(1989) (Figura 10.3) sem diferenças significativas entre análises feitas no núcleo ou na borda 

de megacristais. 

 

 

Figura 10.3 - Diagrama En–Wo–Fs de Morimoto (1989) com a classificação do clinopiroxênio das 
rochas da Formação Sobreiro. 

 

10.1.3 Anfibólio 
 Fernandes (2009) classificou os anfibólios destas rochas como magnésio-hastingsita, 

de acordo com Leake et al. (1997), tanto em rochas vulcânicas como em vulcanoclásticas, 

indicando suas afinidades co-magmáticas (Figura 10.4A). Estimativas barométricas de Al-em-

anfibólio usando o método de Schmidt (1992) resultaram em pressões de cristalização 

variando de aproximadamente 5,5 a 9,0 kbar na câmara magmática durante a sua formação 

(Figura 10.4B). 
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Figura 10.4 - (A) Diagrama de Leake et al. (1997) com classificação dos anfibólio da Formação 
Sobreiro; (B) Diagrama de Schmidt (1992) com as estimativas barométricas de cristalização dos 

anfibólios na câmara magmática, segundo Fernandes (2009). 
 

10.2 Fases de Alteração Hidrotermal 

 Micas brancas ocorrem associadas à alteração sericítica, tanto da matriz como de 

megacristais de feldspatos presentes nos vulcanitos, principalmente àqueles da Formação 

Santa Rosa. Análises puntuais em riolitos revelam composições variando entre os campos da 

muscovita e da fengita no diagrama de classificação de micas brancas de Tischendorf et al. 

(1997). A muscovita é mais comum na matriz e a fengita é mais comum na alteração de 

megacristais de feldspatos (Figura 10.5). 

 A clorita das rochas da Formação Santa Rosa mostra composição bastante homogênea, 

sendo classificadas como pseudoturingita no diagrama de Hey (1954). Essas diferem 

significantemente da clorita das rochas da Formação Sobreiro (amostra BR294A), 

classificadas como corundofilitas, com teores bem menor de Fe2+ + Fe3+ em relação às rochas 

da Formação Santa Rosa (Figura 10.6). 
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Figura 10.5- Diagrama de Tischendorf et al. (1997) com a classificação de micas brancas provenientes 
de alteração hidrotermal das rochas da Formação Santa Rosa. 

 

Figura 10.6 - Diagramas de classificação de Hey (1954) para a clorita de alteração hidrotermal de 
rochas da Formação Sobreiro (BR294A) e da Formação Santa Rosa (422A, 517, 534, 694C). 
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11 GEOQUÍMICA 

 Este capítulo trata de análises geoquímicas de rocha total em quarenta e oito amostras, 

sendo elas divididas em: 

 - 11 amostras da região de Vila Tancredo, incluindo vulcânicas e plutônicas, cujos 

resultados foram discutidos em Lagler (2008); 

 - 16 amostras inéditas da região de São Félix do Xingu, incluindo vulcânicas e 

subvulcânicas; 

 - 13 amostras inéditas da região do Rio Iriri e 7 amostras inéditas da região do 

Tapajós, como base comparativa às amostras estudadas na região do Xingu; 

 - 8 amostras da região de São Félix do Xingu, cujos resultados foram discutidos em 

Fernandes (2009) e Fernandes et al. (2011). Estas amostras foram selecionadas porque na 

região de Vila Tancredo, as fácies as quais elas correspondem estão bastante alteradas. 

 Neste capítulo, as formações Sobreiro e Santa Rosa são diferenciadas e apresentadas 

simplesmente pelas suas classificações petográficas e de campo. As distintas características 

geoquímicas encontradas (principalmente para a Formação Santa Rosa) e suas implicações 

serão discutidas no capítulo 12. 

 

11.1 Elementos Maiores 

 A Formação Sobreiro é caracterizada como uma associação magmática expandida, 

com valores de SiO2 que variam entre 51,00 e 74,60%, sendo este alto teor de SiO2 

representativo da amostra 842, encontrada no topo dos derrames da Formação Sobreiro. As 

razões K2O/Na2O são relativamente baixas (média de 0,96), desconsiderando as amostras que 

apresentam significativa alteração hidrotermal e apresentam resultados anômalos para os 

álcalis e a amostra mais evoluída do topo da sequência (CC-SO-295 , 839B e 842). Por sua 

vez, a Formação Santa Rosa apresenta teores maiores, tanto de SiO2, com variação de 69,13 a 

77,00%, como de razões K2O/Na2O (média de 2,74), desconsiderando a amostra 438B que 

afetada por forte cloritização (Tabela 12.1). 

 A Figura 11.1 mostra a classificação das amostras pelo diagrama R1 x R2 (De La 

Roche, 1980), onde nota-se que as amostras da fácies basal da Formação Sobreiro (aquelas 

com fenocristais de clinopiroxênio) são classificadas como andesito, com subordinados 

andesitos basálticos, lati-andesito e latito. Nesse diagrama as amostras de composição 

intermediária (com fenocristais abundantes de anfibólio + plagioclásio) mostram pontos mais 

esparsos, porém sempre posicionados abaixo e/ou a esquerda dos pontos das rochas 

anteriores. Estas amostras são classificadas como andesito e lati-andesito, tendendo ao campo 
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de dacitos e latitos. É necessário notar que as amostras que apresentam alteração propilítica, 

com clorita e epídoto predominantes, mostram seus pontos deslocados para esquerda, para os 

campos de mugearito (embora estas rochas não sejam mugearitos de acordo com sua 

mineralogia) e lati-basalto. Por fim, as amostras das fácies mais evoluídas (fenocristais 

abundantes de plagioclásio e presença de quartzo) da Formação Sobreiro podem ser 

classificadas como quartzo-latito e latito, com os pontos concentrados na parte inferior do 

diagrama e como riolito, referente à amostra 842. 

 As amostras da Formação Santa Rosa ocorrem em um intervalo mais restrito, variando 

de riodacitos a álcali-riolitos. É importante notar que, de maneira geral, as amostras de 

pórfiros subvulcânicos são menos evoluídas, sendo classificadas como riodacitos e riolitos, 

enquanto as rochas vulcânicas apresentam composições no campo dos riolitos e dos álcali-

riolitos. É possível notar uma diferença bastante discreta entre estas rochas, mostrada por 

cores diferentes. As amostras nas cores vermelhas devido à alteração potássica mais intensa, 

se concentram no campo dos álcali-riolitos, enquanto as outras se encontram dispersas no 

campo dos riolitos. 

 

Figura 11.1 - Diagrama R1x R2 de De La Roche et al. (1980) com classificação de rochas vulcânicas 
estudadas.  
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Tabela 11.1 Dados litoquímicos de rocha total para as Formação Sobreiro e Santa Rosa. 

UNIDADE FORMAÇÃO SOBREIRO 

AMOSTRA SO109 SO167(a) SO167(b) SO-271 SO271(a) SO-277 SO-295 751A 751B 842 844B 
ROCHA AN AN AN LB QL LA MU MU LA RI  RI 

SiO2 (%) 56,10 55,78 57,01 51,00 61,29 54,90 51,00 54,50 54,90 74,60 66,80 
TiO 2 0,51 0,59 0,59 1,24 0,81 2,69 1,13 0,66 0,54 0,11 0,91 
Al2O3 15,64 16,26 16,53 14,69 14,48 11,71 17,12 15,46 14,30 11,99 14,77 
FeOt 6,12 7,43 7,55 11,63 5,77 13,22 10,84 7,41 6,25 1,45 4,42 
MnO 0,11 0,13 0,14 0,21 0,16 0,14 0,16 0,13 0,12 0,06 0,12 
MgO 5,54 3,91 3,96 5,05 2,23 1,92 4,80 5,40 6,70 0,09 0,48 
CaO 6,15 6,93 6,71 7,51 2,53 5,80 5,48 5,54 5,52 1,66 1,34 
Na2O 3,30 2,90 3,00 3,64 3,97 1,96 6,06 4,27 3,50 1,54 3,74 
K 2O 2,62 2,19 2,54 2,38 4,24 3,26 0,07 3,39 4,21 6,03 4,90 
P2O5 0,25 0,25 0,24 0,42 0,30 1,57 0,15 0,30 0,38 <0,01 0,20 
LOI 2,21 1,49 1,35 2,24 2,56 2,16 3,56 2,84 3,12 2,01 1,69 
SUM 98,93 98,23 99,99 100,21 98,71 99,65 100,35 100,13 99,78 99,79 99,80 

Cr (ppm) 200,00 < 20 140,00 NA 70,00 NA NA NA NA NA NA 
Ni 90,00 30,00 40,00 46,50 < 20 3,20 47,60 25,80 180,80 0,60 0,70 
Co NA NA NA 43,80 NA 35,00 57,40 43,20 43,00 39,00 27,90 
Pb NA NA NA 49,60 NA 9,80 2,40 3,80 4,60 27,40 10,90 
K 21749,00 18179,00 21085,00 NA 35197,00 NA NA NA NA NA NA 
Rb 55,00 46,00 54,00 113,70 119,00 72,30 3,40 73,80 84,50 249,80 196,40 
Ba 1208,00 1307,00 1319,00 1333,00 2392,00 2414,00 50,00 2271,00 2540,00 1989,00 3399,00 
Sr 1013,00 755,00 728,00 502,10 250,00 317,00 322,50 1006,70 1165,60 96,00 144,70 
Ta 0,36 0,73 0,40 0,60 0,94 1,40 0,30 0,70 0,40 4,50 1,40 

Nb 2,80 4,00 4,20 9,30 9,80 21,80 3,00 5,50 4,20 37,70 14,50 

Hf 2,30 3,00 3,10 4,30 7,50 10,60 2,30 3,10 3,00 6,20 10,00 
Zr 97,00 122,00 127,00 157,00 315,00 459,50 85,70 119,20 113,60 127,00 386,10 
Ti 3027,00 3507,00 3537,00 NA 4868,00 NA NA NA NA NA NA 
Y 10,70 16,40 16,70 24,80 31,00 63,10 18,90 14,30 10,50 75,50 33,90 
P 1091,15 1091,15 1047,50 NA 1309,38 NA NA NA NA NA NA 
Th 1,83 3,75 4,07 9,80 9,61 10,60 1,00 5,10 4,20 79,90 14,00 
La 19,90 24,10 25,50 45,40 51,60 78,70 12,80 28,10 26,50 56,10 63,50 
Ce 36,60 43,90 45,90 89,70 95,40 164,80 26,70 53,40 51,60 121,20 120,00 
Pr 4,04 4,76 4,98 9,70 10,20 19,17 3,30 6,08 5,84 13,32 14,11 
Nd 13,50 16,10 17,40 38,00 32,90 81,30 14,30 24,10 23,10 46,10 53,70 
Sm 2,86 3,34 3,72 5,78 6,97 14,37 3,08 3,89 3,68 8,90 8,70 
Eu 0,91 1,10 1,13 1,53 2,22 3,70 0,99 1,14 1,11 0,25 3,09 
Ga NA NA NA 18,40 NA 21,50 18,40 16,90 16,40 20,60 18,80 
Tb 0,32 0,47 0,46 0,77 0,88 2,08 0,57 0,46 0,36 1,48 1,10 
Dy 1,70 2,73 2,71 4,38 5,05 11,54 3,51 2,51 1,97 9,51 6,43 
Ho 0,33 0,56 0,56 0,88 1,02 2,33 0,72 0,49 0,36 2,11 1,27 
Er 1,01 1,72 1,70 2,52 3,09 6,42 2,06 1,37 1,05 6,78 3,61 
Tm 0,14 0,26 0,26 0,36 0,45 0,95 0,31 0,20 0,16 1,10 0,54 
Yb 0,83 1,61 1,61 2,32 2,85 5,99 1,97 1,28 1,03 7,50 3,63 
Lu 0,13 0,25 0,25 0,35 0,43 0,88 0,29 0,20 0,15 1,12 0,52 

ΣETR 82,27 100,90 106,18 220,09 213,06 413,70 89,00 140,12 133,31 296,07 299,00 
Eu/Eu* 1,11 1,08 1,04 0,86 1,07 0,82 0,94 1,00 1,08 0,09 1,18 

(La/Yb)N 15,98 9,98 10,56 13,05 12,07 8,76 4,33 14,64 17,15 4,99 11,66 
K 2O/Na2O 0,79 0,76 0,85 0,65 1,07 1,66 0,01 0,79 1,20 3,92 1,31 

Abreviações: NA = andesito; LB = lati-basalto; QL = quartzo  tatito; LA = lati-andesito; MU = mugearito; RI = 
riolito. 
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Tabela 11.1 Dados litoquímicos de rocha total para as Formação Sobreiro e Santa Rosa (cont.). 

UNIDADE FORMAÇÃO SOBREIRO 

AMOSTRA 26 65 78 126 195 215 332 371 
ROCHA LA LA AN AN LA AN AN QL 

SiO2 (%) 54,09 59,66 57,59 56,81 55,58 55,29 51,93 59,10 
TiO 2 0,85 0,69 0,51 0,77 0,64 0,58 1,15 0,62 
Al2O3 16,39 16,00 16,44 16,24 16,51 14,74 14,33 15,29 
FeOt 8,35 5,69 6,32 7,72 7,63 7,06 10,12 5,39 
MnO 0,12 0,10 0,12 0,12 0,12 0,13 0,17 0,09 
MgO 4,34 2,58 3,21 3,22 3,73 5,27 6,04 3,78 
CaO 6,19 4,68 5,55 5,96 4,95 6,71 7,97 3,20 
Na2O 3,70 3,51 2,86 3,05 4,46 2,66 3,55 3,55 
K 2O 2,68 3,82 2,74 2,95 2,32 2,74 1,39 5,40 
P2O5 0,26 0,34 0,26 0,32 0,27 0,28 0,41 0,28 
LOI 1,74 2,07 2,16 2,01 2,17 2,65 2,15 2,20 

Cr (ppm) 70,00 < 20 < 20 < 20 20,00 180,00 250,00 140,00 
Ni < 20 30,00 < 20 30,00 < 20 60,00 90,00 40,00 
Co NA NA NA NA NA NA NA NA 
Pb NA NA NA NA NA NA NA NA 
K 22247,00 31711,00 22746,00 24489,00 19259,00 22746,00 11539,00 44827,00 
Rb 82,00 98,00 64,00 71,00 34,00 56,00 69,00 158,00 
Ba 1027,00 1442,00 1663,00 1194,00 2046,00 1505,00 701,00 1931,00 
Sr 618,00 602,00 732,00 895,00 1619,00 745,00 394,00 967,00 
Ta 0,66 0,83 0,52 0,55 0,45 0,33 0,73 1,03 

Nb 5,20 7,40 4,20 6,00 4,20 4,10 8,00 8,80 

Hf 3,10 5,20 2,80 3,80 3,10 3,00 4,10 5,80 
Zr 131,00 206,00 108,00 154,00 122,00 117,00 162,00 242,00 
Ti 5066,00 4137,00 3057,00 4616,00 3825,00 3477,00 6918,00 3735,00 
Y 18,60 21,50 14,70 19,50 16,80 15,20 26,60 16,60 
P 1135,00 1484,00 1135,00 1397,00 1178,00 1222,00 1789,00 1222,00 
Th 4,69 9,27 5,95 6,71 3,20 5,41 8,50 9,82 
La 28,80 40,80 27,70 32,90 26,70 27,70 45,00 42,60 
Ce 55,20 80,30 51,10 65,10 48,60 52,50 85,80 77,40 
Pr 6,33 8,73 5,49 7,34 5,30 5,63 8,87 8,11 
Nd 22,00 31,40 19,70 25,70 18,30 20,50 29,60 26,00 
Sm 4,84 5,23 3,36 4,63 3,86 3,67 5,89 4,93 
Eu 1,33 1,54 1,17 1,44 1,15 1,29 1,48 1,16 
Ga NA NA NA NA NA NA NA NA 
Tb 0,55 0,71 0,46 0,61 0,48 0,49 0,80 0,50 
Dy 3,03 3,80 2,58 3,43 2,72 2,73 4,57 2,64 
Ho 0,61 0,77 0,52 0,67 0,54 0,52 0,91 0,52 
Er 1,84 2,24 1,47 1,99 1,70 1,47 2,70 1,56 
Tm 0,26 0,33 0,21 0,29 0,24 0,21 0,40 0,22 
Yb 1,57 2,15 1,39 1,85 1,47 1,39 2,40 1,37 
Lu 0,24 0,31 0,21 0,28 0,23 0,21 0,35 0,21 

ΣETR 126,60 178,31 115,36 146,23 111,29 118,31 188,76 167,22 
Eu/Eu* 0,94 0,95 1,10 0,99 0,99 1,10 0,82 0,85 

(La/Yb)N 12,23 12,65 13,29 11,86 12,11 13,29 12,50 20,73 

K 2O/Na2O 0,72 1,09 0,96 0,97 0,52 1,03 0,39 1,52 

Dados de Fernandes (2009). Abreviações: LA = lati-andesito; AN = andesito; LA = latito; AB = andesito 
basáltico; QL = quartzo latito.  
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Tabela 11.1 Dados litoquímicos de rocha total para as Formação Sobreiro e Santa Rosa (cont.). 
UNIDADE FORMAÇÃO SANTA ROSA 
AMOSTRA PG04(a) PG-20 SO274(a) IR275 IR276 IR280(a) 409 438B 459 531 535 537 538 694A 922 951 
ROCHA PR PR AR AR AR AR AR PR AR AR PR RI PRD PAR RI RI 

SiO2 (%) 73,89 71,50 75,70 76,34 74,68 75,73 75,00 64,60 73,41 77,00 73,00 72,10 69,13 73,70 72,50 74,60 
TiO 2 0,24 0,28 0,05 0,06 0,26 0,06 0,21 1,20 0,23 0,17 0,26 0,35 0,46 0,25 0,19 0,23 
Al2O3 11,39 12,82 12,19 11,69 11,82 11,66 11,32 12,63 12,09 11,44 12,38 12,36 13,03 12,42 12,48 10,94 
FeOt 2,69 2,54 1,29 1,14 2,26 1,23 2,35 7,51 3,12 1,61 2,36 3,79 3,71 2,71 2,28 2,86 
MnO 0,05 0,12 0,07 0,02 0,01 0,02 0,03 0,12 0,03 0,02 0,04 0,06 0,09 0,03 0,07 0,07 
MgO 0,13 0,18 0,04 0,08 0,11 0,03 0,23 0,93 0,22 0,06 0,21 0,19 0,57 0,48 0,11 0,08 
CaO 1,14 1,30 0,80 0,04 0,30 0,36 0,50 2,39 0,07 0,10 1,93 1,39 2,29 0,39 1,65 1,03 
Na2O 2,48 2,31 3,24 2,93 1,20 3,04 1,73 2,31 2,02 1,86 2,12 2,03 1,32 3,18 3,04 2,72 
K2O 5,32 6,65 5,09 5,36 7,39 5,05 6,54 5,06 5,61 5,84 5,67 5,56 6,37 4,82 5,02 4,74 
P2O5 0,04 0,03 0,01 0,01 0,04 0,01 0,03 0,65 0,03 <0,01 0,03 0,03 0,11 0,02 <0,01 0,03 
LOI 1,63 0,90 1,25 1,09 1,63 1,24 1,40 2,00 1,82 1,26 1,27 1,32 1,54 1,56 2,24 1,98 
SUM 99,16 98,75 99,82 98,82 99,91 98,52 99,54 99,61 98,93 99,39 99,36 99,40 98,79 99,60 99,73 99,45 

Cr (ppm) 0,00 NA < 20 0,00 0,00 0,00 NA NA 0,00 NA NA NA 0,00 NA NA NA 
Ni 0,00 1,30 < 20 0,00 0,00 0,00 1,00 1,50 0,00 0,50 1,80 1,30 0,00 8,40 1,70 0,90 
Co NA 36,40 NA NA NA NA 41,40 24,00 NA 45,70 42,10 21,80 NA 20,30 15,70 32,40 
Pb NA 222,20 NA NA NA NA 32,60 39,30 NA 24,60 30,10 15,70 NA 18,80 46,80 18,60 
K 44163,00 NA 42253,00 44495,00 61346,00 41921,00 NA NA 46570,00 NA NA NA 52879,00 NA NA NA 
Rb 207,00 249,10 264,00 234,00 208,00 277,00 213,80 162,60 222,00 254,70 191,70 185,60 256,00 124,10 150,10 132,90 
Ba 1360,00 1173,00 478,00 369,00 1398,00 170,00 1203,00 2049,00 458,00 275,00 1035,00 1369,00 1700,00 614,00 977,00 1918,00 
Sr 120,00 156,90 58,00 29,00 125,00 38,00 59,90 150,90 48,00 40,70 163,40 76,70 101,00 88,40 84,20 103,90 
Ta 3,29 1,90 7,66 6,38 2,56 5,92 2,50 1,70 2,68 2,90 2,30 1,60 2,06 1,50 1,50 1,60 
Nb 26,50 18,80 49,40 43,00 15,80 37,70 18,10 21,40 19,70 21,20 15,80 18,80 15,00 16,10 17,20 12,50 
Hf 10,90 10,30 6,80 6,50 9,00 6,10 8,10 10,80 12,40 8,60 8,40 11,50 9,90 8,20 10,70 10,10 
Zr 389,00 380,90 130,00 145,00 366,00 139,00 256,50 395,80 435,00 226,00 277,70 437,00 390,00 257,30 362,50 359,40 
Ti 1409,00 NA 282,00 341,72 1570,69 378,00 NA NA 1367,00 NA NA NA 2764,00 NA NA NA 
Y 79,40 40,10 110,00 80,10 37,50 73,80 50,60 67,30 53,10 129,30 55,80 48,40 47,60 55,30 44,30 34,50 
P 174,58 NA 43,65 43,65 174,58 43,65 NA NA 130,94 NA NA NA 480,11 NA NA NA 
Th 59,30 27,40 60,90 65,00 23,60 68,90 33,00 38,50 35,10 35,70 32,60 26,20 27,90 25,00 26,70 13,60 
La 185,00 86,50 50,80 46,40 86,80 59,90 77,80 119,90 84,40 186,20 88,80 78,60 92,40 89,00 84,30 57,60 
Ce 325,00 172,70 108,00 102,00 150,00 127,00 147,00 226,90 168,00 312,70 177,20 157,10 161,00 160,20 160,60 113,30 
Pr 32,50 18,08 12,10 11,30 16,50 13,70 16,44 23,96 18,00 37,63 19,29 17,35 16,70 18,86 17,44 13,25 
Nd 99,10 64,40 46,60 42,50 52,10 46,80 58,80 86,80 56,20 135,90 70,30 64,50 53,10 68,50 62,50 52,00 
Sm 18,50 9,74 11,60 9,79 9,61 10,60 9,76 14,06 10,50 22,33 11,06 10,19 10,20 11,21 10,07 8,53 
Eu 1,49 0,76 0,12 0,10 0,91 0,14 0,80 2,30 0,53 0,60 1,11 1,30 1,65 0,62 0,96 1,74 
Ga NA 18,30 NA NA NA NA 14,90 20,60 NA 23,40 21,00 20,20 NA 20,90 18,10 17,10 
Tb 2,20 1,23 2,21 1,67 1,15 1,57 1,43 1,92 1,36 3,40 1,43 1,33 1,32 1,61 1,37 1,12 
Dy 13,00 7,24 15,10 11,30 6,50 9,95 8,53 11,36 8,28 20,22 8,54 7,88 7,75 9,74 8,10 6,25 
Ho 2,62 1,44 3,38 2,52 1,30 2,14 1,77 2,32 1,80 4,03 1,76 1,63 1,57 1,89 1,63 1,23 
Er 8,09 4,11 10,90 8,05 3,85 6,98 5,07 6,68 5,96 11,22 5,10 4,85 4,61 5,44 4,87 3,70 
Tm 1,18 0,64 1,75 1,28 0,55 1,13 0,79 1,01 0,92 1,58 0,76 0,72 0,67 0,81 0,73 0,55 
Yb 6,99 4,03 11,30 8,33 3,39 7,38 5,18 6,47 5,76 9,33 4,89 4,77 4,12 5,28 4,94 3,78 
Lu 1,00 0,62 1,61 1,23 0,49 1,06 0,72 0,97 0,87 1,29 0,70 0,69 0,59 0,76 0,72 0,55 

ΣETR 696,67 389,79 275,47 246,47 333,15 288,35 348,99 525,30 362,58 769,83 411,94 371,11 355,68 394,82 376,33 280,70 
Eu/Eu* 0,28 0,27 0,03 0,03 0,33 0,04 0,27 0,53 0,18 0,08 0,33 0,43 0,54 0,18 0,31 0,68 
(La/Yb)N 17,64 14,31 3,00 3,71 17,07 5,41 10,01 12,35 9,77 13,30 12,11 10,99 14,95 11,24 11,38 10,16 
K2O/Na2O 2,15 2,88 1,57 1,83 6,16 1,66 3,78 2,19 2,78 3,14 2,67 2,74 4,83 1,52 1,65 1,74 

Abreviações: PR = pórfiro riolítico; AR = álcali-riolito; RI = riolito; PRD = pórfiro riodacítico; PAR = pórfiro álcali-riolítico; NA = não analisado. 
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 No diagrama TAS (figura 11.2) de classificação de rochas vulcânicas (Middlemost, 

1994), a separação das amostras da Formação Sobreiro também é perceptível, onde amostras 

da fácies menos evoluída se concentram no campo do andesitos basálticos e andesitos. Nota-

se que, eliminando o efeito da propilitização (já que o diagrama TAS desconsidera ferro e 

magnésio), as amostras da fácies intermediária da Formação Sobreiro, também apresentam 

maiores teores de álcalis em relação às rochas da fácies basal, sendo classificadas como 

traquiandesito e, subordinadamente traquito e andesito (ponto mais próximo do campo dos 

dacito). Petrograficamente, o aumento no teor de álcalis é verificado pela composição mais 

rica em sódio do plagioclásio, do conteúdo modal maior de anfibólio e pela presença de 

micrólitos de feldspato potássico na matriz. Por fim, as amostras da fácies mais evoluída são 

caracterizadas como traquidacito, com tranquiandesitos e riolitos subordinados. 

 

Figura 11.2 - Diagrama TAS para classificação de rochas vulcânicas (Middlemost, 1994). Símbolos 
conforme Figura 11.1. 

 

 No mesmo diagrama, as amostras da Formação Santa Rosa exibem composições 

exclusivamente riolíticas, com um agrupamento de pórfiros e riolitos com teores menores de 

SiO2 e de álcalis e um agrupamento de riolitos e uma amostra de pórfiro mais rica em SiO2 e 

álcalis. Novamente, essa discreta diferença mostrada no diagrama R1 x R2 é visualizada, 
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embora duas amostras classificadas como álcali-riolitos na Figura 11.1, mostrem maior 

afinidade ao outro grupo no diagrama TAS. É possível ver ainda que o riolito da Formação 

Sobreiro (amostra 842), também mostra afinidade a este grupo com menor teor em álcalis. 

 Quando plotadas no diagrama AFM (Figura 11.3) de Irvine & Baragar (1971), as 

rochas da Formação Sobreiro são caracterizadas como cálcio-alcalinas, com forte 

enriquecimento em álcalis nas amostras mais evoluídas. Uma das amostras está localizada no 

campo das rochas tholeiíticas, com o enriquecimento em FeOt atribuído a presença de pirita 

disseminada, associada à propilitização, e o enriquecimento em MgO de algumas amostras 

pode ser atribuído à presença de clorita, além da lixiviação de álcalis. 

 Por sua vez, litotipos da Formação Santa Rosa concentram-se ao longo da aresta Na2O 

+ K2O e FeOt, mostrando o baixo teor de MgO para as rochas dessa unidade. Assim como nos 

diagramas de classificação discutidos acima, os pórfiros subvulcânicos, e alguns dos riolitos, 

se agrupam por apresentarem maior conteúdo de FeOt em relação aos álcalis, enquanto que as 

amostras classificadas como álcali-riolitos mostram menor conteúdo de FeOt e se agrupam 

bem próximas a aresta K2O + Na2O. 

 

Figura 11.3 - Diagrama AFM (Irvine & Baragar, 1973) para a classificação de séries magmáticas. 
Simbologia conforme Figura 11.1. 

 

 No diagrama K2O x SiO2 (Peccerillo & Taylor, 1976), a maior parte das amostras da 

Formação Sobreiro são classificadas como cálcio-alcalinas de alto potássio, com as rochas 

mais evoluídas da série tendendo ao campo das rochas shoshoníticas (Figura 11.4). Algumas 
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amostras hidrotermalizadas apresentam conteúdo de K2O próximo à zero, indicando sua 

lixiviação durante os processos de hidrotermalismo. 

 

Figura 11.4 Diagrama K2O x SiO2 (Peccerillo & Taylor, 1976) para as rochas cálcio-alcalinas da 
Formação Sobreiro. Símbolos conforme figura 11.1. 

 

 O índice de saturação em alumina (Shand, 1943) indica que as rochas da Formação 

Sobreiro são predominantemente metaluminosa, muito embora as amostras mais evoluídas 

sejam peraluminosas, indicando a constante diminuição de cálcio e aumento de álcalis com a 

evolução magmática (Figura 11.5). No que diz respeito à Formação Santa Rosa, o diagrama 

indica a existência de uma unidade transicional, onde os pórfiros graníticos são 

predominantemente metaluminosos e as rochas vulcânicas variam de metaluminosas a 

peraluminosas. 

 Os diagramas de elementos maiores versus SiO2 mostram comportamento diversos 

para as amostras da Formação Sobreiro (Figura 11.6). FeOt, MgO e CaO apresentam 

correlação negativa bastante clara com o SiO2, enquanto o K2O mostra correlação positiva, 

evidenciando o papel mais importante dos minerais ferro-magnesianos nas amostras de fácies 
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menos evoluídas e de feldspato potássico nas mais evoluídas. TiO2, Na2O e Al2O3 mostram 

um comportamento mais complexo. No caso dos dois primeiro ocorre, de maneira geral, uma 

correlação positiva, porém nota-se um decréscimo no teor destes elementos até 

aproximadamente 57% de SiO2 a partir de onde ocorre uma inflexão os teores passam a ser 

maiores, formando um padrão em “V” no gráfico. Em relação ao TiO2, os teores mais altos 

nas amostras menos evoluídas são verificados pela presença de exsoluções de ilmenita na 

magnetita. O aumento no teor de TiO2 em amostras mais evoluídas não pôde ser verificado 

petrograficamente e a causa desse processo pode estar relacionada à realimentação da câmara 

magmática ou mudança na fugacidade de oxigênio. Já o comportamento do sódio pode ser 

explicado pela cristalização de anfibólio nas amostras menos evoluídas, com posterior 

aumento no teor de sódio no plagioclásio conforme o aumento de SiO2. Já o Al2O3 mostra um 

comportamento inverso (e menos claro), apresentando de maneira geral uma correlação 

negativa, com aumento do teor até aproximadamente 57% de SiO2, a partir de onde mostra 

decréscimo nos valores. O P2O5 apresenta discreta correlação negativa. 

 

Figura 11.5 - Diagrama de índice de saturação em alumina (Shand, 1943). Símbolos conforme 11.1.  
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Figura 11.6 - Diagramas de variação de elementos maiores x SiO2 para as rochas em questão. 
Simbologia conforme Figura 11.1, exceto pela não diferenciação de álcali-riolitos na cor vermelha. 
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As rochas da Formação Santa Rosa, quando comparada com as da Formação Sobreiro, 

apresentam teores menores de TiO2, Al2O3, FeOt, MgO, CaO e P2O5, além de teores 

relativamente semelhantes ou mais baixos de Na2O e maiores teores de K2O. No que diz 

respeito ao comportamento destes elementos em relação a SiO2, as amostras da Formação 

Santa Rosa mostram correlação negativa com TiO2, Al2O3, FeOt, MgO e CaO, muito embora 

estas correlações não sejam tão claras quanto às observadas nas amostras da Formação 

Sobreiro, visto que o intervalo dos teores de SiO2 é menor. O Na2O apresenta correlação 

aparentemente negativa, enquanto o K2O e o P2O5 mostram comportamento indistinto com o 

SiO2. Tais comportamentos mostram a influência do plagioclásio e do feldspato potássico 

durante a cristalização destas rochas, com maior conteúdo do plagioclásio nas rochas menos 

evoluídas e de feldspato potássico nas rochas mais evoluídas. 

 Detalhando o comportamento químico registrado nas amostras da Formação Santa 

Rosa (Figura 11.7), é possível observar dois grupos (identificados com cores diferentes) 

distintos. Uma parte das rochas classificadas como álcali-riolitos pelo diagrama R1 x R2 

apresentam teores menores de TiO2, FeOt, MgO e CaO e indistintos entre K2O e Na2O. O 

comportamento é mais claro para as amostras circuladas no gráfico (IR274A, IR275, IR280A 

e 531), que apresentam, inclusive, uma aparente descontinuidade com as outras amostras em 

quase todos os diagramas de variação. 

 

11.2 Elementos Traço e Terras Raras 

 No que se diz respeito aos elementos traço da Formação Sobreiro, nota-se que muitos 

deles têm comportamento semelhante aos elementos maiores. O comportamento do Y, Zr, Hf, 

Nb e Ta (elementos com alto potencial iônico – HFS), além de Rb, Ce e La, são semelhantes 

aos do TiO2 e do Na2O, apresentando de maneira geral correlação positiva com o SiO2, porém 

com diminuição de seus teores até aproximadamente 57%,e a partir daí ocorre uma inflexão e 

aumento dos teores nas amostras mais evoluídas, o que pode ser explicado pelo maior teor de 

minerais acessórios como zircão nessas rochas (Figura 11.8). O comportamento do nióbio é o 

mais claro neste caso, formando uma figura em “V” bem definida no gráfico. O Sr apresenta 

comportamento semelhante ao do Al2O3 e, portanto, com correlação positiva até 

aproximadamente 57% e diminuição nos teores nas amostras mais evoluídas, controlado 

provavelmente pelo fracionamento do plagioclásio durante a evolução do vulcanismo. Ba e 

Th apresentam o mesmo comportamento do K2O. . Elementos compatíveis como o MnO, Ni, 

Co e Cr apresentam correlação negativa, semelhantes à MgO, FeOt e CaO, indicando seu 

fracionamento junto às fases ferro-magnesianas mais precoces (Figura 11.9). 
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Figura 11.7 - Diagramas de variação de elementos maiores versus SiO2 das rochas da Formação Santa 
Rosa. Símbolos conforme Figura 11.1. 
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Figura 11.8 - Diagramas de variação de elementos menores (LILEs e HFSEs) versus SiO2 para as 
rochas da Formação Santa Rosa. Símbolos conforme Figura 11.1. 
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 As amostras com alterações hidrotermais mais significativas da Formação Sobreiro 

mostram padrões destoantes em relação aos das rochas mais preservadas. Isso é verificado no 

comportamento do Ba, Ce, Hf e Sr, onde de maneira geral as amostras SO-271, SO-277, 

751A e 751B mostram teor maior do que o comum, enquanto a amostra SO-295 mostra 

conteúdo menor. 

 

 

Figura 11.9 - Diagrama de variação de elementos menores compatíveis versus SiO2 para as rochas da 
Formação Santa Rosa. Os símbolos são os mesmos da Figura 11.1, porém sem diferenciação entre 

riolitos e álcali-riolitos em vermelho. 

 

 As rochas da Formação Santa Rosa tem comportamento distinto para muitos destes 

elementos quando comparada às rochas félsicas da Formação Sobreiro, exemplificado por 

maiores teores de elementos HFS, Ce, Rb e menores conteúdos de Ba e Sr (Figura 11.8). 

Enquanto na Formação Sobreiro os elementos HFS mostram comportamento incompatível e 

apresentem, de maneira geral, uma correlação positiva com o SiO2, nas amostras da Formação 

Santa Rosa o Zr e o Hf mostram correlação negativa com o SiO2. Y, Nb e Ta mostram uma 

fraca correlação positiva com o SiO2, porém com pontos dispersos no gráfico. Dois 

agrupamentos distintos ocorrem, com três das quatro amostras destacadas no gráfico 

(SO274A, IR275 e IR280A), que apresentam teores de Y, Nb e Ta de duas a três vezes 

maiores do que os do restante das amostras, com valores bastante semelhantes ao riolito da 

Formação Sobreiro (amostra 842, triângulo preto no gráfico). Porém, comparando os 
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elementos LILE do riolito (amostra 842) da Formação Sobreiro com estas três amostras, é 

possível ver diferenças no que diz respeito ao Ba e Sr. 

 Ce e La apresentam correlação negativa e, portanto comportamento compatível, com 

duas amostras de pórfiros enriquecidas nestes elementos. Ba e Sr mostram comportamento 

idêntico com forte correlação negativa, provavelmente controlada pelo fracionamento de 

plagioclásio e feldspato potássico. Em relação a elementos compatíveis, as amostras da 

Formação Santa Rosa se mostram extremamente empobrecidas, com teores muito baixos de 

MnO, Ni e Cr, e correlação negativa com SiO2 (Figura 11.9). 

 Em relação aos Elementos Terras Raras (ETR), de acordo com seus padrões 

normalizados para o condrito de Nakamura (1974), as rochas da Formação Sobreiro exibem 

teores totais variando de 299,99 a 82,27 ppm (Figura 11.10), excluído o valor anômalo da 

amostra CC-SO-295. O enriquecimento de ETR leves em relação aos pesados é mostrado pela 

inclinação da reta, com a razão (La/Yb)N variável entre 20,73 e 8,76 e com valor médio de 

13,09; provavelmente causado pelo fracionamento moderado de fases como hornblenda, 

clinopiroxênio e zircão. O fracionamento de clinopiroxênio também pode ser mostrado pelo 

leve arredondamento da curva, mostrando um comportamento quase que linear a partir dos 

elementos terras raras médios até os pesados. As rochas da Formação Sobreiro não 

apresentam anomalias significativas de Eu, demonstrado pelas razões (0,82 < Eu/Eu* < 1,11) 

próximas a 1,00, com exceção da amostra 842, que se trata do riolito mais evoluído da 

unidade, que devido ao fracionamento de plagioclásio mostra forte anomalia negativa em Eu. 

 Os litotipos da Formação Santa Rosa também apresentam enriquecimento em ETR 

leves em relação aos pesados, com teores totais variando de 769,83 a 255,41 ppm (Figura 

11.11). O enriquecimento dos ETR leves em relação aos pesados é mostrado pela inclinação 

da reta no gráfico, cuja razão (La/Yb)N varia entre 17,64 e 3,00, com valor médio de 11,00, 

indicando uma inclinação menor que as observadas nas rochas da Formação Sobreiro. Porém, 

é importante notar que as amostras SO274A, IR275 e IR280A (em vermelho no gráfico) 

apresentam a razão (La/Yb)N muito baixa (valor médio de 4,04), mostrando um 

enriquecimento muito pequeno em ETR leves em relação aos pesados. Quando os valores das 

razões destas três amostras são separados, as demais apresentam uma razão média de 

(La/Yb)N de 12,74; bastante semelhante aos das rochas da Formação Sobreiro. Para ilustrar a 

diferença no comportamento dos ETR entre as amostras de riolitos, estão destacadas em azul 

no gráfico as amostras 438B, 537 e 951. 

 No que diz respeito ao Eu, as rochas da Formação Santa Rosa apresentam anomalias 

negativas que variam de suaves a muito fortes, com valores próximos a zero (0,03 < Eu/Eu* < 
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0,68) onde, novamente, as amostras SO274a, IR275 e IR280a são aquelas que apresentam as 

anomalias mais pronunciadas, com valores Eu/Eu* menores do que 0,10. Tal fato demonstra a 

importante participação do plagioclásio no fracionamento de Eu, o qual se comportou como 

compatível durante a fusão/diferenciação que originou as rochas em estudo, visto que esses 

minerais têm maior afinidade pelo Eu2+ se comparado aos outros ETR trivalentes (Miller & 

Mittlefheld, 1982). 

 

Figura 11.10 - Diagrama de elementos terras raras das rochas da Formação Sobreiro.normalizados pelo 
Condrito de Nakamura (1974). Símbolos conforme figura 11.1. para as rochas da Formação Sobreiro. 

 

 Os diagramas multielementares normalizados para MORB (Pearce, 1983) mostram 

para a Formação Sobreiro amostras com anomalias negativas em Ta, Nb, Ti, Y e Yb, além de 

importantes enriquecimentos em elementos litófilos como K, Rb, Ba, Th e Ce (Figura 11.12). 

Na Formação Santa Rosa, são verificadas amostras com expressivas anomalias negativas em 

Sr, Ba, P e Ti, além de enriquecimento em K, Rb e Th (Figura 11.13). Embora os 

comportamentos das rochas das duas unidades sejam distintos, é importante ressaltar que, 

comparando as amostras mais evoluídas da Formação Sobreiro (em verde no gráfico: 

amostras 65, SO271A, 371, 844B e 842) com algumas amostras da Formação Santa Rosa, são 

verificados padrões bastante semelhantes. 
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Figura 11.11 - Diagrama de elementos terras raras para as amostras da Formação Santa Rosa 
normalizado para o Condrito de Nakamura (1974). Em azul, as amostras 438B, 537 e 951 e em 

vermelho, as amostras SO274A, IR275 e IR280A. 

 

 Nestas amostras mais evoluídas da Formação Sobreiro ocorrem enriquecimentos 

significativos dos elementos traço, com teores semelhantes e com as mesmas anomalias 

negativas de Sr e P (que não são pronunciadas nas amostras mais primitivas) causadas pelo 

fracionamento de plagioclásio e apatita aos verificados nas amostras da Formação Santa 

Rosa,. Da mesma maneira, algumas amostras da Formação Santa Rosa (em azul no gráfico: 

IR276, 438B, 538, 922 e 951) não apresentam anomalias negativas significativas de bário, e 

evidenciam anomalias negativas mais pronunciadas em tântalo e nióbio em relação ao cério, 

semelhantemente ao observado em amostras da Formação Sobreiro. A exceção são 

novamente as amostras destacadas em vermelho no gráfico (SO274A, IR275 e IR280A, além 

das amostras 531 e 694C que apresentam apenas algumas similaridades a estas), que não 

apresentam semelhança alguma com as da Formação Sobreiro, além de mostrarem contrastes 

até mesmo com rochas da mesma unidade. 
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Figura 11.12 - Diagrama multielementar normalizado para o MORB de Pearce (1983) para as rochas 
da Formação Sobreiro. Em verde estão representadas as amostras 65, SO271A, 371, 844B e 842. 

 

Figura 11.13 - Diagrama multielementar normalizado para o MORB de Pearce (1983) para as rochas 
da Formação Santa Rosa. Em azul estão representadas as amostras IR276, 438B, 538, 922 e 951; em 

vermelho, as amostras SO274A, IR275 e IR280A. 
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Nos diagramas Rb vs Y+Nb, Nb vs Y, Rb vs Ta+Yb e Ta vs Yb de Pearce (1984) nota-

se que a Formação Sobreiro é formada por rochas com afinidade geoquímica com granitóides 

de arco vulcânico, enquanto as rochas da Formação Santa Rosa incidem quase que 

exclusivamente no campo dos granitóides intraplaca (Figura 11.14). O comportamento linear 

no qual os pontos se dispõem parecem indicar um caráter transicional, partindo de um arco 

vulcânico para um ambiente continental. Por fim, as rochas da Formação Sobreiro quando 

plotadas nos diagramas FeOt/MgO vs Zr+Nb+Ce+Y e (K2O+Na2O)/CaO vs Zr+Nb+Ce+Y 

propostos por Whalen et al. (1987), ainda apresentam afinidade a granitos não-fracionados 

dos tipos M, I e S, com os termos mais evoluídos tendendo a rochas do tipo A, ao passo que 

as amostras Formação Santa Rosa se concentram quase que exclusivamente no campo das 

rochas do tipo A (Figura 11.15). 

 

 

Figura 11.14 - Diagramas de discriminação geotectônica de Pearce (1984) para as rochas das 
formações Sobreiro em preto e Santa Rosa em vermelho. 
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Figura 11.15 - Diagramas de discriminação geotectônica de Whalen et al. (1986) para as rochas das 

formações Sobreiro em preto e Santa Rosa em vermelho. 
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11.3 Comparação entre as rochas da Região do Xingu e de Outras Localidades da Parte 

Sul do Cráton Amazônico 

 

11.3.1 Classificação 

 Utilizando amostras da região do Rio Iriri e da Província Aurífera do Tapajós, foi feito 

um estudo comparativo entre o vulcanismo da região de São Félix do Xingu e essas outras 

regiões localizadas na porção centro−sul do Cráton Amazônico. Na Figura 11.16 .é mostrada 

a classificação destas amostras no diagrama TAS (Middlemost, 1994), juntamente com as 

amostras das formações Sobreiro e Santa Rosa. As amostras do Tapajós (em azul no gráfico) 

mostram um agrupamento na região de traquidacitos e dacitos, próximos à transição ao campo 

dos riolitos, e um agrupamento na região de riolitos, devido aos altos teores de SiO2 destas 

amostras (Tabela 11.2). Já nas amostras do Rio Iriri, oito delas são riolitos, com teores de 

SiO2 maiores que 80% em algumas amostras, e teores de álcalis muito baixo em relação às 

amostras do Xingu/Tapajós. De acordo com Trindade (2010), tais amostras se apresentam 

bastante hidrotermalizadas e/ou com evidências de silicificação, fazendo com que diagramas 

de classificação baseados em elementos maiores não sejam os mais apropriados para 

classificar estas amostras. Isto é reforçado pela grande perda ao fogo (LOI) das amostras do 

Iriri e do Tapajós, na maioria dos casos acima de 4% (Tabela 11.2).  

 Utilizando o diagrama de classificação baseado em elementos traço (Nb/Y versus 

Zr/Ti) de Winchester & Floyd (1977, modificado por Pearce, 1996), nota-se um agrupamento 

muito mais homogêneo para as quatro unidades estudadas (Figura 11.17). As rochas da 

Formação Sobreiro apresentam o mesmo caráter andesítico transicional para dacito/riolito já 

ressaltado anteriormente, e as da Formação Santa Rosa mostram se caráter riolítico, com 

algumas amostras também no campo de álcali-riolitos. As amostras da região do Tapajós são 

classificadas como dacito/riolito, com álcali-riolito e traqui-andesito subordinados. As 

amostras da região do Iriri, que no diagrama TAS mostram uma grande dispersão de pontos, 

exibem um comportamento mais coerente neste diagrama, com variação entre traquito e 

dacito/riolito. Tal classificação implica em rochas muito menos evoluídas do que os altos 

teores de SiO2 podem indicar. 
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Tabela 11.2 Dados litoquímicos de rocha total para vulcânicas das regiões do Iriri e do Tapajós. 

LOCAL IRIRI 

AMOSTRA IR-04 IR-05C IR-05D IR-10 IR-11B IR-15 IR-16A IR-17 IR-27C IR-33A IR-40 
                        

SiO2 77,40 77,90 80,90 71,30 70,50 80,00 75,80 73,80 65,70 72,40 61,70 

TiO 2 0,29 0,30 0,24 0,56 0,56 0,22 0,40 0,38 0,26 0,38 0,59 

Al2O3 13,22 13,36 10,35 15,21 16,30 11,65 13,73 14,43 19,35 13,73 15,82 

FeOt 1,93 1,22 3,00 4,46 3,35 1,15 2,26 3,35 1,76 2,19 5,05 

MnO <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,05 0,06 0,10 

MgO 0,04 0,25 0,08 0,45 0,42 0,24 0,42 0,33 0,21 0,40 2,20 

CaO 0,02 <0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 <0,01 0,02 0,17 1,02 3,81 

Na2O 0,03 0,05 0,03 0,17 0,21 0,08 0,08 0,10 11,10 5,53 3,92 

K2O 3,58 4,09 2,91 4,56 4,73 3,49 4,17 3,95 0,22 2,66 3,37 

P2O5 0,12 0,03 0,04 0,11 0,22 0,08 0,09 0,08 0,02 0,06 0,16 

LOI 3,58 4,09 2,91 4,56 4,73 3,49 4,17 3,95 0,22 2,66 3,37 

SUM 99,26 99,63 99,66 99,40 99,59 99,38 99,86 99,67 99,92 99,72 99,27 

Ni 0,80 0,70 1,00 0,60 0,80 1,40 0,30 0,40 0,90 0,90 16,20 

Co 42,20 34,80 57,30 10,90 20,30 38,90 10,70 12,70 35,10 43,50 24,50 

Pb 15,70 9,90 9,40 7,90 54,30 12,20 12,20 7,50 12,40 5,10 10,10 

Rb 74,60 135,60 75,60 140,50 109,00 86,10 130,30 138,30 4,20 79,30 76,20 

Ba 198,00 315,00 63,00 646,00 761,00 527,00 724,00 121,00 127,00 885,00 1136,00 

Sr 559,10 11,40 71,10 53,50 71,60 33,70 57,40 392,30 155,50 149,80 461,90 

Ta 1,90 1,70 2,10 0,80 1,10 1,50 1,00 1,20 2,60 1,90 0,80 

Nb 14,30 14,50 12,20 9,70 12,80 10,40 13,90 14,50 22,10 14,90 10,00 

Hf 7,10 7,40 5,70 4,40 7,10 4,30 6,30 7,10 8,30 7,00 5,10 

Zr 250,30 264,60 206,00 176,00 285,30 144,20 219,00 268,10 251,70 269,00 191,10 

Y 10,30 19,50 10,20 26,10 18,40 7,60 20,50 20,10 33,30 27,40 28,80 

Th 18,50 21,50 16,20 18,30 13,50 14,50 17,50 16,40 38,80 19,40 12,50 

La 88,10 24,30 44,30 26,80 20,00 37,50 48,90 40,90 51,10 58,10 41,20 

Ce 176,60 43,90 82,20 48,70 31,80 60,30 99,30 81,30 162,90 114,40 82,80 

Pr 19,22 4,05 8,11 4,86 3,29 5,09 10,90 8,72 11,05 11,82 9,04 

Nd 71,50 12,50 28,10 17,00 11,30 14,90 38,50 31,80 38,60 44,50 35,10 

Sm 10,01 2,53 3,85 2,72 2,29 1,74 5,41 5,33 6,52 6,45 5,49 

Eu 0,99 0,36 0,37 0,48 0,55 0,28 0,85 0,86 0,63 1,09 1,35 

Ga 14,90 17,80 12,40 18,60 14,80 16,40 16,90 17,20 21,00 14,90 17,20 

Tb 0,45 0,56 0,32 0,63 0,47 0,21 0,59 0,61 0,99 0,83 0,68 

Dy 2,07 3,50 1,64 4,25 3,02 1,30 3,50 3,52 5,68 4,64 3,85 

Ho 0,35 0,69 0,32 0,88 0,63 0,26 0,70 0,71 1,24 0,94 0,81 

Er 1,00 2,03 1,03 2,69 1,90 0,84 2,22 2,18 3,73 2,77 2,19 

Tm 0,16 0,33 0,17 0,45 0,30 0,16 0,37 0,36 0,68 0,47 0,34 

Yb 1,08 2,11 1,19 2,87 2,00 1,10 2,57 2,57 4,37 2,96 2,14 

Lu 0,16 0,33 0,18 0,42 0,29 0,17 0,38 0,39 0,72 0,48 0,35 

ΣETR 376,06 100,28 173,94 116,05 80,41 125,12 217,97 183,04 293,27 254,11 189,64 

Eu/Eu* 0,46 0,40 0,39 0,49 0,70 0,58 0,58 0,59 0,34 0,61 0,85 

(La/Yb)N 54,38 7,68 24,82 6,23 6,67 22,73 12,68 10,61 7,80 13,09 12,83 

K2O/Na2O 119,33 81,80 97,00 26,82 22,52 43,63 52,13 39,50 0,02 0,48 0,86 
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Tabela 11.2 Dados litoquímicos de rocha total para as vulcânicas das regiões do Iriri e do Tapajós 
(cont.). 

LOCAL TAPAJÓS 

AMOSTRA X4.3.6 X4.3.7 X4.5.1 X4.5.3 X4.8.4 X4.12.1 X4.20.1 
                

SiO2 77,90 67,60 66,60 68,40 75,40 68,70 76,0 

TiO 2 0,37 0,43 0,39 0,47 0,30 0,66 0,17 

Al2O3 10,13 16,86 17,8 16,43 11,35 13,03 1,73 

FeOt 2,17 2,52 2,24 2,85 2,36 4,28 0,69 

MnO 0,09 0,02 0,04 0,07 0,12 0,13 0,02 

MgO 0,64 1,01 1,20 0,68 0,69 0,51 0,15 

CaO 0,81 0,69 1,08 0,58 0,72 4,35 0,20 

Na2O 0,42 1,62 4,60 3,97 0,29 1,61 3,13 

K 2O 5,80 6,60 4,16 4,62 6,54 5,45 5,07 

P2O5 0,18 0,14 0,07 0,07 0,06 0,13 0,02 

LOI 5,80 6,60 4,16 4,62 6,54 5,45 5,07 

SUM 99,86 99,74 100,02 99,85 99,53 99,92 99,87 

Ni 3,20 4,40 5,20 4,20 4,20 1,00 7,20 

Co 29,10 11,90 20,80 16,80 32,70 38,10 41,20 

Pb 7,70 4,50 4,60 6,30 9,40 25,70 12,40 

Rb 182,20 214,50 195,70 164,60 229,40 200,20 195,20 

Ba 531,00 995,00 843,00 710,00 1151,00 489,00 725,00 

Sr 154,40 118,50 224,90 183,20 187,50 62,90 227,00 

Ta 1,50 1,40 1,60 1,30 1,40 1,90 2,10 

Nb 11,60 16,20 14,80 13,10 11,00 15,80 19,20 

Hf 4,70 6,40 3,40 4,90 3,60 5,70 6,40 

Zr 192,30 240,30 189,00 235,00 144,60 146,30 239,30 

Y 17,60 35,70 33,60 30,10 25,30 22,30 27,40 

Th 10,60 22,00 17,30 17,00 14,90 21,30 21,70 

La 23,10 57,80 54,80 53,40 38,80 41,70 37,80 

Ce 49,30 125,80 103,60 102,40 74,80 92,00 89,70 

Pr 4,81 13,13 11,16 11,89 8,88 9,89 8,63 

Nd 17,80 48,20 42,30 45,40 34,30 37,70 31,50 

Sm 2,93 8,24 6,62 6,79 5,67 5,91 5,44 

Eu 0,51 1,50 1,64 1,39 1,26 0,64 0,89 

Ga 11,80 18,40 24,30 20,20 13,40 15,40 18,40 

Tb 0,46 1,02 0,90 0,85 0,75 0,75 0,75 

Dy 2,63 6,26 5,63 5,07 4,50 4,27 4,49 

Ho 0,63 1,22 1,11 1,02 0,83 0,82 0,95 

Er 1,91 3,73 3,42 3,15 2,57 2,43 2,76 

Tm 0,36 0,62 0,58 0,51 0,39 0,40 0,46 

Yb 2,46 4,17 4,01 3,61 2,57 2,73 3,10 

Lu 0,40 0,68 0,65 0,54 0,41 0,40 0,48 

ΣETR 109,72 278,54 241,75 241,08 180,38 203,74 191,12 

Eu/Eu* 0,59 0,65 0,85 0,73 0,75 0,40 0,57 

(La/Yb)N 6,26 9,24 9,11 9,86 10,06 10,18 8,13 

K 2O/Na2O 13,81 4,07 0,90 1,16 22,55 3,39 1,62 
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Figura 11.16 - Diagrama TAS (Middlemost, 1994) para as rochas vulcânicas de diferentes localidades no Cráton 

Amazônico. Símbolos pretos – Formação Sobreiro; Símbolos vermelhos – Formação Santa Rosa; Símbolos 

verdes – Vulcânicas da região do Rio Iriri; Símbolos azuis – Vulcânicas da região do Tapajós. 

 

Figura 11.17 - Diagrama Nb/Y versus Zr/Ti (Pearce, 1996) para a classificação de rochas vulcânicas 
relacionadas ao evento Uatumã de diferentes localidades do Cráton Amazônico. Símbolos pretos – 
Formação Sobreiro; Símbolos vermelhos – Formação Santa Rosa; Símbolos verdes – Vulcânicas da 

região do Rio Iriri; Símbolos azuis – Vulcânicas da região do Tapajós. 
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 11.3.2 Ambientes geotectônicos 

 Utilizando os diagramas clássicos de Pearce (1984) percebe-se um comportamento 

bastante interessante em relação ao contexto geral do Cráton Amazônico de acordo com as 

rochas vulcânicas de cada localidade (Figura 11.18).  

 A Formação Sobreiro, como discutido anteriormente, é composta por rochas com 

assinatura geoquímica compatível com formação em arcos vulcânicos com transição para 

ambiente intraplaca. As amostras da região do Iriri são semelhantes às rochas menos 

evoluídas da Formação Sobreiro, enquanto as amostras do Tapajós são compatíveis às rochas 

mais evoluídas da Formação Sobreiro e algumas amostras da Formação Santa Rosa. Por fim, 

a Formação Santa Rosa exibe características predominantemente de rochas intraplaca. 

 Da mesma forma, os diagramas de Whalen et al. (1987) indicam uma afinidade destas 

rochas com magmas do Tipo-I, da mesma forma que as da Formação Sobreiro, mostrando que 

estas rochas estão possivelmente associadas a arcos magmáticos em diferentes estágios de 

maturidade, transicionais para associações exclusivamente intraplaca. A Formação Santa Rosa 

no entanto, representa um vulcanismo exclusivamente intraplaca posterior a este magmatismo 

relacionado a arcos vulcânicos (Figura 11.19). 

 

Figura 11.18 - Diagramas clássicos de discriminação geotectônica de Pearce (1984) para as rochas 
vulcânicas relacionadas ao evento Uatumã na região sul do Cráton Amazônico. Símbolos pretos – 

Formação Sobreiro; Símbolos vermelhos – Formação Santa Rosa; Símbolos verdes – Vulcânicas da 
região do Rio Iriri; Símbolos azuis – Vulcânicas da região do Tapajós. 



119 

 

 
 

Figura 11.19 - Diagramas de Whalen (1987) para diferenciação entre rochas do tipo A e dos tipos I e 
S. Símbolos pretos – Formação Sobreiro; Símbolos vermelhos – Formação Santa Rosa; Símbolos 

verdes – Vulcânicas da região do Rio Iriri; Símbolos azuis – Vulcânicas da região do Tapajós. 
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12 DISCUSSÃO 

12.1 Considerações Acerca dos Estudos Petrográficos e Mineralógicos: Estágios 

Magmáticos e Pós-magmáticos. 

 Os estudos petrográficos realizados na região de São Félix do Xingu permitem 

reconhecer dois tipos predominantes de rochas vulcânicas: de uma sequência intermediária de 

andesitos associadas à Formação Sobreiro; e de uma sequência com predominância de riolitos 

da Formação Santa Rosa. Associadas a ambas sequências se encontram registros de rochas 

vulcanoclásticas de fácies proximais e distais muito bem preservadas, sem indícios de 

deformação ou metamorfismo. 

 Os aspectos de campo mais recentes mostram ainda que a Formação Sobreiro 

apresenta ao menos duas sequências de derrames, que variam de andesitos em suas bases a 

ignimbritos félsicos e riolitos no topo. Tal variação é importante devido ao fato de que esta 

unidade é classificada como uma sequência vulcânica única, associada somente a andesitos e 

dacitos. Portanto, a presença de ignimbritos félsicos e riolitos adiciona rochas mais evoluídas 

a esta unidade. 

 As diferentes fácies petrográficas da Formação Sobreiro podem ser distinguidas 

principalmente pela sua assembleia de megacristais. Nas amostras menos evoluídas, o 

conteúdo modal de clinopiroxênio e anfibólio é significativamente mais elevado e também há 

ocorrência de cristais bem desenvolvidos de magnetita primária, imersos em matriz com 

predominância de plagioclásio. Com o fracionamento de magnetita e clinopiroxênio, anfibólio 

e plagioclásio se tornam as fases de megacristais predominantes e a matriz se torna mais 

félsica, mas ainda com predomínio de plagioclásio. Por fim, ocorre fracionamento de 

anfibólio e nas amostras mais evoluídas o plagioclásio se torna o megacristal predominante, 

além de feldspato potássico e, mais raramente, o quartzo, todos imersos em uma matriz 

quartzo−feldspática, caracterizando dacitos e riolitos. Estes aspectos petrográficos implicam 

em um processo de cristalização fracionada predominante durante a evolução desta unidade. 

 As rochas vulcanoclásticas associadas à Formação Sobreiro compreendem 

principalmente tufos de cristais máficos, laminados ou não, além de lapilli -tufos máficos. Os 

aspectos de campo e o posicionamento das fácies não laminadas sugerem que estas rochas 

sejam produto de processos autoclásticos, como sugerido por Juliani & Fernandes (2010). 

Estas rochas também podem ser produtos de fluxos piroclásticos, como indicado por algumas 

características petrográficas, como a diversidade da morfologia dos cristais e os diversos 

fragmentos de cristais e líticos. Os tufos laminados podem ou não apresentar estratificação 

cruzada, típicas de depósitos de tração associadas à frente de fluxos piroclásticos (surge 
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deposits), muito embora o retrabalhamento sedimentar de depósitos piroclásticos diversos 

possam também gerar feições semelhantes. 

 A Formação Sobreiro apresenta ainda alguns tipos de alteração hidrotermal, sendo a 

alteração propilítica o tipo mais comum. É caracterizada por uma assembleia mineral 

composta por epídoto + clorita + sericita + quartzo ± carbonato ± albita ± pirita ± calcedônia e 

se manifesta tanto nos estilos fissural, incipiente e pervasivo. Ocorrem ainda associadas a esta 

unidade, mas mais raramente zonas de alteração com sericita + carbonato; zonas de alteração 

potássica caracterizadas por micrólitos de feldspato potássico substituindo plagioclásio; e uma 

zona de alteração argílica com sericita + quartzo + argilas + hematita ± galena ± ouro, 

representada pela amostra CC-IR-36D. Por fim, embora localizada em um riolito 

supostamente da Formação Santa Rosa (ver discussão no item 12.3), uma das amostras mostra 

uma alteração sericítica composta por sericita + quartzo + pirita + fluorita + barita ± esfalerita 

± calcopirita ± alloclasita, além de indícios de prata associada à barita (Pessoa, 2010). Tal 

paragênese indica, principalmente pela presença de alloclasita, estágios tardios de processos 

de alteração hidrotermal. 

 A Formação Santa Rosa é classificada como uma unidade vulcânica ácida composta 

principalmente por riolitos, além de pórfiros graníticos e rochas vulcanoclásticas associadas, 

de natureza alcalina, gerada em evento distensivo intraplaca. Sendo assim, todas as rochas 

riolíticas encontradas na região são agrupadas nesta unidade e a recém-descoberta em campo 

de riolitos associados à Formação Sobreiro indica que alguns riolitos podem estar 

equivocadamente classificados. Tal discussão será aprofundada no item 12.3. 

 De maneira geral, as rochas que atualmente são classificadas como sendo pertencentes 

à Formação Santa Rosa são mais homogêneas do que a Formação Sobreiro. Consistem de 

riolitos porfiríticos com megacristais plagioclásio, feldspato potássico e quartzo, com raro 

anfibólio em amostras de pórfiros graníticos subvulcânicos. Assim como na Formação 

Sobreiro, também ocorrem variações nas proporções entre megacristais, com plagioclásio e 

feldspato potássico predominando em amostras menos evoluídas enquanto feldspato potássico 

e quartzo predominam em amostras mais evoluídas. 

 As rochas vulcanoclásticas desta unidade são compostas tufos variados, incluindo 

tufos félsicos, félsicos levemente soldados, vítreos, e lapilli -tufo acrescionário, descrito pela 

primeira vez na região por Pessoa (2010). Estas rochas e suas características texturais indicam 

regimes de fluxos piroclásticos com diferentes graus de soldagem, além da presença de tufos 

acrescionários indicarem depósitos de queda (ash-fall deposits) associados a este vulcanismo. 
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 As alterações hidrotermais sericítica e potássica são as principais associadas à 

Formação Santa Rosa, sendo a primeira mais comum em riolitos, e a segunda mais comum 

nos pórfiros subvulcânicos. A alteração sericítica é do tipo QSP, caracterizada por quartzo + 

sericita + pirita ± carbonato ± clorita e se manifesta de maneira incipiente a pervasiva. A 

alteração potássica que se manifesta nos pórfiros subvulcânicos é de maneira geral 

seletivamente pervasiva, com substituição de megacristais de plagioclásio e/ou feldspato 

potássico por feldspato potássico ± biotita ± quartzo. Esta alteração também se manifesta 

fissuralmente, com veios com espessuras maiores que 1,5 cm e cristalização de feldspato 

potássico + quartzo. Algumas amostras apresentam ainda propilitização seletiva, caracterizada 

principalmente pelo desenvolvimento de epídoto + clorita + quartzo, a partir dos megacristais 

de feldspatos. 

 

12.2 Características Geoquímicas da Formação Sobreiro: Considerações sobre o a 

Ambiente Tectônico e Comparação com Exemplos Atuais 

 De acordo com os diagramas discriminantes de ambientes tectônicos apresentadas no 

Capítulo 11, as rochas da Formação Sobreiro apresentam afinidade geoquímica com magmas 

de arcos vulcânicos, com gradação para ambientes intraplaca. Gill (1981) define “andesitos” 

(muitas vezes estas rochas não são classificadas como andesitos nos diagramas 

classificatórios) orogênicos da série cálcio-alcalina de acordo com sua composição química, 

como rochas vulcânicas com hiperstênio normativo e teores de SiO2 variando de 53 a 63%. 

Neste tipo de rocha, o comportamento dos elementos maiores mostra primeiramente 

correlação positiva para K2O assim como o Na2O em relação a SiO2. O Na2O varia de forma 

mais suave, implicando no aumento da razão K2O/Na2O conforme a diferenciação para estas 

séries, o que é muito bem observado na Formação Sobreiro (Figura 12.1). Outras feições 

típicas são as correlações negativas de MgO, FeOt, CaO e TiO2 (cujos teores são muito 

baixos, variando entre 0,5 e 1,2%, e os teores de P2O5 variando entre 0,1% a 0,4%, com 

comportamento relativamente constante de acordo com a variação em SiO2. Tais feições são 

observadas nos litotipos da Formação Sobreiro. 

 Assim como os elementos maiores, os elementos litófilos de alto raio iônico (LILE) da 

Formação Sobreiro apresentam comportamentos típicos de séries cálcio-alcalinas de alto 

potássio, com teores elevados de Rb (chegando a mais de 100 ppm nas amostras mais 

evoluídas), e correlação positiva do Ba e Rb com o K2O (Figura 12.2). A correlação negativa 

de Sr com SiO2 e as razões Ba/La > 15 também são indicativas da série cálcio-alcalina 

orogênica de alto-K (Gill, 1981). 
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Figura 12.1 Diagrama K2O/Na2O versus SiO2 para as rochas da Formação Sobreiro. 

 

 Os elementos de alto potencial iônico (HFSE) das rochas da Formação Sobreiro 

mostram correlação positiva com SiO2, muito embora com certa inflexão na curva (Figura 

11.8). Além disso, as altas razões La/Ta (geralmente > 50) e La/Nb (> 5), também são 

características de andesitos orogênicos, visto que basaltos oceânicos não ultrapassam 30 e 2, 

respectivamente (Gill, 1981). Em relação aos ETR, as rochas da Formação Sobreiro 

apresentam um padrão bastante semelhante ao dos andesitos cálcio-alcalinos de alto potássio 

de Java, Filicudi e San Pedro (Gill, 1981), com enriquecimento de ETR leves com valores 

normalizados ao condrito de Nakamura (1974), com razões (La/Yb)N > 10 e sem anomalias 

significativas de Eu. 
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Figura 12.2 Diagramas de variação de bário e rubídio versus K2O para as rochas da Formação 
Sobreiro.  

 

 As razões entre os elementos traços incompatíveis mostram que andesitos cálcio-

alcalinos possuem razões características de Ba/La, Th/La e La/Nb, reflexo da fonte destes 

magmas (Gill, 1981). Isto porque, relativamente aos ETR, as regiões fonte de arcos 

vulcânicos são enriquecidas em Rb, Cs, Ba, Sr, Th, U, Pb e empobrecidos em Nb, Ta e, em 

menor grau, Ti, Zr e Hf, devido provavelmente aos titanatos residuais na crosta oceânica 

desidratada ou fundida durante os processos de subducção, nos quais estes elementos se 

alojam (Christiansen & Keith, 1996). Consequentemente, Gill (1981) conclui que a razão 

Ba/Ta > 450 é o diagnóstico geoquímico mais característico de um magma de arco vulcânico. 

Comparando esta razão aos dados geoquímicos obtidos neste trabalho, é possível verificar que 

todas as amostras incluídas na Formação Sobreiro mostram valores muito superiores a 450, 

além de muitas amostras de riolitos que supostamente pertencem a Formação Santa Rosa 

mostrarem também afinidade geoquímica com magmas de arco vulcânico (Tabela 12.1). 

 Tais dados mostram que a Formação Sobreiro é uma típica sequência cálcio-alcalina 

de alto potássio, com diversas similaridades com sequências predominantemente andesíticas 

encontradas atualmente em limites convergentes de placas em margens continentais, que 

representam rochas cálcio-alcalinas orogenéticas. Os altos teores de K, Rb e Ba nas rochas da 

Formação Sobreiro podem ser indicativos de que o arco ao qual esta unidade seja relacionada 

estava localizado em zonas mais internas ao continente, em zonas com crosta continental mais 

espessa.  

 Relações com andesitos atuais podem ser feitas com a utilização do website GEOKEM 

(Geochemistry of Igneous Rocks, 2006), cuja base de dados fornece milhares de análises 

químicas em andesitos orogênicos (ou cálcio-alcalinos), onde é possível comparar dados das 

rochas vulcânicas tratadas neste trabalho com rochas similares de diversas localidades do 

mundo. 
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Tabela 12.1 - Razões Ba/Ta para as rochas 
estudadas 

  

Formação Sobreiro 

  

Formação Santa Rosa 

Amostra Ba/Ta Amostra Ba/Ta 

26 1556,06 PG04(a) 413,37 

65 1737,35 CC-PG-20 617,37 

78 3198,08 SO274(a) 62,40 

SO109 3355,56 IR275 57,84 

126 2170,91 IR276 546,09 

SO167(a) 1790,41 IR280(a) 28,72 

SO167(b) 3297,50 409 481,20 

195 4546,67 438B 1205,29 

215 4560,61 459 170,90 

CC-SO-271 2221,67 531 94,83 

SO271(a) 2544,68 535 450,00 

CC-SO-277 1724,29 537 855,63 

CC-SO-295 166,67 538 825,24 

332 960,27 694A 409,33 

371 1874,76 922 651,33 

751A 3244,29 951 1198,75 

751B 6350,00   

842 442,00   

844B 2427,86     
Valores em negrito indicam rochas com maior afinidade com arcos vulcânicos 

 

 O GEOKEM considera a série cálcio-alcalina como lavas quase que majoritariamente 

associadas a zonas de subducção, com composição variando de basalto e andesito basáltico a 

dacitos e riolitos. O comportamento de alguns elementos como K, Cs, Rb, Ba, U e Th é 

controlado pela distância e/ou espessura da crosta, onde as rochas que ocorrem mais distantes 

da zona de subducção (e/ou onde a crosta é mais espessa) se mostram enriquecidas nestes 

elementos (como discutido no parágrafo anterior). Outras feições destas rochas 

(principalmente dos andesitos) são as anomalias negativas de Nb e Ta junto a baixo Ni e Ti, 

além de Sr e Ba apresentarem usualmente valores altos, da mesma maneira como foi tratado 

por Gill (1981). 

 No diagrama ternário Na2O–MgO–K2O, as rochas da Formação Sobreiro exibem um 

comportamento análogo ao das lavas cálcio-alcalinas provenientes do vulcão Vulcano, na 

região da Sicília (Figura 12.3). Esse comportamento é caracterizado por uma forte diminuição 
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nos teores de MgO, acompanhado por um leve aumento de Na2O e um significativo aumento 

em K2O em relação ao SiO2. Comparando o teor de K2O dos andesitos com aproximadamente 

60 % de SiO2, a Formação Sobreiro mostra valor médio de 4,32% de K2O (Tabela 12.2), 

também semelhantes aos das rochas do vulcão Vulcano (embora nesta dissertação só tenham 

sido analisadas quatro amostras com ~60% de SiO2) que apresenta média de 5,00% de K2O 

para 60% de SiO2 (Geochemistry of Igneous Rocks, 1996, Esperanca et al., 1992). 

Tabela 12.2 - %K2O em ~ 60% de 
SiO2 

  

Amostra SiO2 K2O 
  

65 59,66 3,82 
SO271A 61,29 4,24 

371 59,10 5,40 
150A 60,92 3,84 

  

Média 60,24 4,33 
  

1. Fernandes (2010) 
 

 Utilizando o diagrama AFM, a Formação Sobreiro exibe um padrão semelhante ao 

vulcão Mt. Jefferson em Oregon, Estados Unidos (Geochemistry of Igneous Rocks, 1996), 

considerado como um exemplo clássico de um vulcanismo cálcio-alcalino continental maturo, 

embora com teores significantemente maiores de K2O (Figura 12.4). Neste diagrama também 

é possível notar que algumas amostras supostamente da Formação Santa Rosa são bastante 

semelhantes às amostras com menor conteúdo de MgO (de maneira geral, as mais evoluídas) 

das rochas vulcânicas do Mt. Jefferson. 

 Ainda, comparando as rochas da Formação Sobreiro com as rochas do Arco Eólio na 

região da Sicília, uma relação excelente é observada no diagrama de ETR versus La (Figura 

12.5). Utilizando o E-MORB de Sun & McDonough (1989), é possível observar que tanto as 

amostras menos evoluídas (na cor preta e vermelha) como amostras mais evoluídas, incluindo 

amostras que supostamente pertencem a Formação Santa Rosa (na cor verde), mostram um 

comportamento extremamente semelhante ao observado em amostras do Arco Eólio 

(Geochemistry of Igneous Rocks, 1996; Esperanca et al., 1992; Del Moro et al., 1998), 

mostrando as mesmas diferenças entre amostras primitivas e evoluídas (Figura 12.6). 

 Portanto, é possível concluir que a Formação Sobreiro apresenta diversas 

características de rochas geradas em ambientes relacionados a zonas de subducção, tanto no 

que diz respeito a elementos maiores, traço e ETRs. Os diversos fatores expostos acima, 
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juntamente com as comparações com exemplos modernos relacionados a regimes 

orogenéticos, implicam na existência de uma zona de subducção ativa em ~1880 Ma no 

Cráton Amazônico para a geração destas rochas. De acordo com os modelos geocronológicos 

para o Cráton Amazônico de Tassinari & Macambira (1999) e Santos et al. (2000), a única 

subducção que poderia estar relacionada à Formação Sobreiro seria a responsável pela 

geração dos arcos magmáticos Cuiú-Cuiú, Creporizão e Parauari na região do Tapajós, 

aproximadamente 600 km a oeste de São Félix do Xingu. 

 

 

Figura 12.3 - Diagrama ternário MgO–Na2O–K2O para as rochas de (A) Quill, Sangay, Vulcano 
(símbolo “X” no diagrama, retirado de Esperanca et al., 2002) (Geochemistry of Igneous Rocks, 2006); 

e (B) para as rochas vulcânicas de São Félix do Xingu. Os símbolos são os mesmo da Figura 11.1, 
exceto pela não diferenciação em vermelho pra riolitos e álcali-riolitos. 

 

 Fernandes et al. (2011) propuseram um modelo de flat-subduction para a área, modelo 

este observado em ~ 10 % das zonas de subducção no mundo, no qual a placa subductada 

A 

B 
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sofre uma mudança de ângulo e migra sob a crosta continental quase que horizontalmente por 

centenas de quilômetros, podendo gerar posteriormente vulcanismo distante da zona de 

subducção. Os dados obtidos para a Formação Sobreiro neste trabalho parecem sustentar tal 

hipótese. 

 

 

Figura 12.4 - Diagramas ternários MFA para as rochas de (A) Mt. Jefferson (Geochemistry of Igneous 
Rocks, 2006); e (B) para as rochas vulcânicas de São Félix do Xingu. Símbolos conforme Figura 11.1, 

exceto pela não diferenciação em vermelho pra riolitos e álcali-riolitos. 

A 

B 
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Figura 12.5 - Diagrama de elementos terras raras versus lantânio das rochas da Formação Sobreiro 
plotados sobre o mesmo diagrama das rochas do Arco Eólio, na região da Sícilia (Geochemistry of 

Igneous Rocks, 1996). Os símbolos maiores e menos abundantes correspondem às rochas de São Félix 
do Xingu, enquanto os símbolos menores e mais abundantes correspondem ao Arco Eólio (losango 

verde = Ce, triângulo amarelo = Nd, quadrado rosa = Pr, losango azul = Sm, círculo magenta = Gd e 
asterisco roxo = Eu). 
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Figura 12.6 - Diagramas multielementos normalizados para o E-MORB de Sun & McDonough (1989). 
(A) Análises de rochas de São Félix do Xingu, onde em verde são representadas amostras evoluídas da 

Formação Sobreiro e amostras da Formação Santa Rosa, em vermelho são representadas rochas da 
Formação Sobreiro com aproximadamente 60% de SiO2, e em preto amostras menos evoluídas da 

Formação Sobreiro; (B) Mesmo diagrama para as rochas do Arco Eólio na Sícilia (Geochemistry of 
Igneous Rocks, 2006); (C) Diagramas A e B sobrepostos, mostrando as similaridades entre os dois 

diagramas. 
 

A 

B 

C 
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12.3 Características Geoquímicas da Formação Santa Rosa 

 Durante a apresentação dos dados de geoquímica, foram destacadas algumas 

diferenças entre as rochas que nos diversos trabalhos sobre a região, são classificadas como 

pertencentes à Formação Santa Rosa (ou Formação Iriri). Esta formação, de acordo com os 

trabalhos de Macambira & Vale (1997), Fernandes et al. (2006), Lagler et al. (2008) e 

Fernandes & Juliani (2010) é caracterizada como uma sequência de rochas 

predominantemente riolíticas com teores de SiO2 acima de 70%, do tipo A e com afinidade de 

geração em ambientes intraplaca. Sua classificação, portanto, é baseada em aspectos químicos 

e petrográficos. 

 Porém, o presente trabalho mostra que ocorrem diferenças químicas por vezes 

discretas e por vezes significativas nas rochas que hoje são mapeadas como pertencentes à 

Formação Santa Rosa, tanto em relação ao comportamento dos elementos maiores, como 

também dos elementos traços e das terras raras. Christiansen & Keith (1996) compararam os 

granitos e riolitos de diversos tipos de magmas silicáticos e concluíram que a maioria das 

rochas riolíticas do tipo A apresentam teores altos de SiO2, Na2O + K2O, Fe/Mg e baixo 

Al 2O3, CaO e P2O5. Comparando ainda granitos de diferentes tipos com os mesmos teores em 

SiO2, as principais características desses magmas são a baixa razão Rb/Nb, ausência de 

anomalias de Nb e Ta em diagramas normalizados de elementos traços, enriquecimento de 

elementos HFS, Be, Zn, Ga, Sn, Pb, Th e U, além de baixas concentrações em elementos 

compatíveis (Mg, Ca, Ti, Sr, Eu e Ba). 

 Aplicando tais conceitos para este trabalho, foi verificado em atividades de campo na 

região de Vila Tancredo, a ocorrência de riolitos no topo das sequências de derrames 

andesíticos, levantando a questão de quais riolitos na região de São Félix do Xingu são 

relacionados ao vulcanismo cálcio-alcalino (Formação Sobreiro) e quais riolitos são 

relacionados ao vulcanismo anorogênico (Formação Santa Rosa). Tendo em vista os dados 

geoquímicos, é possível perceber que algumas das amostras de riolitos que são relacionadas à 

Formação Santa Rosa mostram características muito semelhantes com a Formação Sobreiro, 

enquanto outras amostras se comportam de maneira completamente distinta, conforme 

discutido no Capítulo 11. As amostras que atendem aos parâmetros indicados acima, 

principalmente no que diz respeito à razão Rb/Nb (Tabela 12.3), à ausência de anomalias 

negativas de Nb e Ta, ao enriquecimento em elementos HFS e Th em diagramas 

multielementares normalizados, além das menores concentrações de Mg, Ca, Ti, Sr, Eu e Ba 

são as amostras SO274A, IR275 e IR280A. Outras amostras (como por exemplo, a amostra 

951) não se enquadram em quase nenhum destes critérios e são semelhantes à amostra 844B, 
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que é de um ignimbrito félsico também associado aos derrames de andesitos da Formação 

Sobreiro. Outras amostras atendem a alguns critérios, mas não a outros, tornando sua 

classificação mais complexa. 

 

Tabela 12.3 - Razões Rb/Nb para as rochas 
estudadas 

  

Formação Sobreiro 

  

Formação Santa Rosa 

Amostra Rb/Nb Amostra Rb/Nb 

26 15,77 PG04(a) 7,81 

65 13,24 CC-PG-20 13,25 

78 15,23 SO274(a) 5,34 

SO109 19,64 IR275 5,44 

126 11,83 IR276 13,16 

SO167(a) 11,50 IR280(a) 7,35 

SO167(b) 12,86 409 11,81 

195 8,09 438B 7,6 

215 13,65 459 11,27 

CC-SO-271 12,22 531 12,01 

SO271(a) 12,14 535 12,13 

CC-SO-277 3,31* 537 9,87 

CC-SO-295 1,13* 538 17,07 

332 8,63 694A 7,71 

371 17,95 922 8,73 

751A 13,42 951 10,63 

751B 20,12   

 842 6,63   

 844B 13,54     

Valores em negrito indicam amostra com maior afinidade ao tipo A 
* Amostras hidrotermalizadas 

 

 Comparando algumas amostras nos diagramas de ETR normalizados para o condrito 

de Nakamura (1974) e para o MORB de Pearce (1983), é possível notar as semelhanças muito 

marcantes de algumas amostras que supostamente pertencem a Formação Santa Rosa com 

amostras da Formação Sobreiro, mostrando que algumas características semelhantes às das 

rochas sensu lato alcalinas são produzidas, provavelmente, pelo forte fracionamento 

magmático e não pelas características geoquímicas da fonte destas rochas. Dentre as 

semelhanças entre riolitos até então considerados como da Formação Santa Rosa com os 

membros mais evoluídos da Formação Sobreiro está a razão (La/Yb)N e as anomalias muito 
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mais discretas em Eu, como pode ser observado na Figura 12.7; as anomalias positivas ou 

levemente negativas em Ba, as anomalias negativas mais suaves em P e por fim, as anomalias 

negativas em Nb e Ta presentes na Figura 12.8. 

 Utilizando novamente as rochas da Sicília como exemplo (Figura 12.6), as mesmas 

diferenças entre os elementos de amostras da mesma unidade com diferentes graus de 

fracionamento são mostradas, indicando que o distinto comportamento de alguns elementos 

quando normalizados, são controladas simplesmente pelo fracionamento magmático e não por 

características da fonte. 

 Neste contexto, Christiansen & Keith (1996) afirmam que:  

 

“Muitas características de granitos e riolitos do tipo A podem resultar de extremo fracionamento. 

Portanto, a principal questão é se estes granitos ou riolitos são do tipo A ou são simplesmente fracionados 

de magmas dos tipos I e S, onde às vezes essas distinções são claras, porém as ambigüidades são mais 

comuns. Whalen et al. (1987) concluiu que altas razões Ga/Al podem ser usadas para distinguir granitos 

fracionados do tipo A de outros tipos. A maioria dos granitos do tipo A tem 1000xGa/Al > 2,6, embora 

alguns fracionados dos tipos I e S possam exceder tal valor. Eles também utilizam Zr + Ce + Y > 250 

ppm como um parâmetro discriminante. Embora esta feição possa ser característica de tipos A alcalinos, 

os tipos subalcalinos têm baixa solubilidade para fases acessórias como zircão, allanita e monazita, que 

controlam as concentrações destes elementos e a soma de zircão, cério e ítrio comumente diminui durante 

o fracionamento. Assim, consideramos que a baixa razão Rb/Nb (menor que 7) é um modo mais simples 

de diferenciar a maioria dos granitos do tipo A aos granitos dos tipos I e S (Keith et al., 1993) e essa 

razão é menos sensível aos efeitos de contaminação”.  

 

 Os autores ainda ressaltam que, mesmo assim, rochas de alguns locais do mundo 

apresentam a razão Rb/Nb acima de 15. Levando em consideração o trecho reproduzido no 

parágrafo acima, novamente as únicas amostras que atendem este critério típico de rochas do 

tipo A são as amostras IR274A, IR275 e IR280A. É importante ressaltar ainda que a amostra 

842, cujo registro em campo indica relação com a Formação Sobreiro, mostra alguns fatores 

por vezes mais semelhantes a estas três amostras do que com a maioria dos outros riolitos 

estudados, inclusive aqueles que mostram mais semelhanças com as rochas da Formação 

Sobreiro. Ainda assim, o maior conteúdo de estrôncio e bário na amostra 842, assim como 

maior conteúdo de CaO e menor de álcalis são características distintivas entre este e os três 

riolitos com as características de tipo A mais claras. Mesmo assim, outras hipóteses podem 

ser testadas para a presença deste riolito com características de tipo A no meio da sequência 

de derrames da Formação Sobreiro, como a intrusão de diques riolíticos da Formação Santa 

Rosa nesta sequência. Portanto, mais estudos de campo devem ser efetuados neste 
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afloramento chave a fim de auxiliar ainda mais na distinção entre os riolitos mais 

diferenciados da Formação Sobreiro e aqueles da Formação Santa Rosa. 

 

Figura 12.7 - Diagrama de elementos terras raras normalizados para o condrito de Nakamura (1974) 
mostrando em preto, duas amostras de andesitos menos evoluídos da Formação Sobreiro (CCSO167A 
e SO109); em azul, duas amostras mais evoluídas da Formação Sobreiro (SO271A e 844B); em verde, 
duas amostras de riolitos anteriormente classificados como pertencentes à Formação Santa Rosa; e em 
vermelho, duas amostras de riolitos do tipo A (SO274A e IR275). Notar semelhança entre as amostras 

nas cores verde e azul. 

 

Figura 12.8 Diagrama multielementos normalizados para o MORB de Pearce (1983). Cores conforme 
Figura 12.7. 
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 Estes dados implicam em diversos fatores relacionados ao Grupo Uatumã. O primeiro 

seria na estratigrafia da Formação Sobreiro, onde uma fácies ácida composta por riolitos 

ocorre associada ao restante das rochas que são descritas atualmente; o segundo seria na 

abrangência em área das unidades no mapa geológico, onde certamente rochas que estão 

localizadas no âmbito da Formação Santa Rosa seriam pertencentes à Formação Sobreiro; o 

terceiro seria na idade destas sequências, visto que sem um estudo detalhado algumas 

amostras que foram datadas como sendo pertencente a uma das unidades, podem pertencer à 

outra e vice-versa; e por último, no potencial metalogenético da região, visto que a ocorrência 

de depósitos epitermais do tipo high-sulfidation é relacionada somente a séries cálcio-

alcalinas (Arribas Jr., 1995) e, portanto, aumentando a extensão da área de ocorrência de 

rochas cálcio-alcalinas, a probabilidade de haver tais tipos de depósito também se torna maior. 

 A presença de riolitos na Formação Sobreiro associado aos derrames basais de 

andesitos, ao grande volume de rochas vulcanoclásticas na região e caracterização de 

estruturas circulares e semicirculares, tanto em imagens de satélite como em campo são 

evidências de que esta unidade pode ter sua evolução associada a um regime de ash-flow 

calderas (segundo a conceituação de Lipman, 1984), sendo o estágio pré-caldeira 

representado pela sequência de derrames de andesitos a riolitos, com ignimbritos e tufos 

intercalados; o estágio sin-caldeira representado pelo grande volume de tufos de cristais e 

cineríticos que cobrem uma grande extensão em área na região; e por fim o estágio pós-

caldeira representando os depósitos epiclásticos e surgimento de domos riolíticos. 

 Por fim, a figura 12.9 esquematiza o processo de subducção (“slab subduction”) 

responsável pela Formação Sobreiro e sua posterior relação com o vulcanismo fissural e 

intraplaca da Formação Santa Rosa. 
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Figura 12.9 Modelo esquemático mostrando a relação entre o vulcanismo da Formação Sobreiro e a 
subducção de uma placa na região do Tapajós (1-4) e o posterior vulcanismo intraplaca associado à 

processos distensivos responsável pela geração da Formação Santa Rosa. PAT = Província Aurífera do 
Tapajós, SFX = São Félix do Xingu. 
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13 CONCLUSÕES 

 De maneira geral, a região ao redor da cidade de São Félix do Xingu pode ser 

considera como uma área privilegiada para o estudo de um dos mais importantes eventos 

vulcano-plutônicos da história do Cráton Amazônico, cuja ocorrência remete ao final do 

Paleoproterozóico (~ 1870 – 1880 Ma). Os produtos vulcânicos, piroclásticos, subvulcânicos 

e plutônicos associados a estes episódios magmáticos se encontram preservados de eventos 

metamórficos e rochas livres de intemperismo também são comuns, o que possibilita o estudo 

detalhado dos eventos vulcânicos ocorridos 1880 Ma atrás. 

 O vulcanismo mostra uma associação com predominância de rochas intermediárias 

(principalmente andesíticas) pertencente à Formação Sobreiro, além de uma associação 

exclusivamente ácida pertence à Formação Santa Rosa. Com este trabalho, buscou-se através 

de estudos principalmente de campo, petrográficos e geoquímicos, contribuir para a melhor 

caracterização destas duas unidades em relação à petrologia, mineralogia de alteração 

hidrotermal, estratigrafia e natureza magmática e tectônica. 

 A Formação Sobreiro tem como principal característica de campo a estruturação de 

derrames, que variam em espessura e composição. Intercalados a estes, são encontrados 

produtos de atividades piroclásticas que, quando numa seção estratigráfica mais completa, é 

possível notar que os derrames se empilham por dezenas de metros, constituindo uma 

sequência que em sua base é andesítica e conforme se avança em direção ao topo, as rochas se 

tornam gradualmente mais félsicas. No mínimo, duas sequências desse tipo são encontradas 

em campo, visto que no principal afloramento visitado na região de Vila Tancredo, acima de 

uma sequência completa de derrames andesitos a riolitos ocorre outra sequência semelhante.  

 Petrograficamente se nota ao menos quatro fácies principais para estas rochas, sendo 

elas:  

 1) Clinopiroxênio-anfibólio andesito fírico, que representa a fácies mais primitiva da 

unidade e com maior conteúdo de minerais máficos. É caracterizada por conteúdos variáveis 

de fenocristais de clinopiroxênio e anfibólio, com matriz com predominância de plagioclásio 

orientado por fluxo magmático. O piroxênio apresenta composições bastante homogêneas, 

sendo classificado como augita na totalidade das análises, da mesma forma que o anfibólio, 

classificado sempre como magnésio-hastingsita. O plagioclásio da matriz destas rochas varia 

entre labradorita cálcica e andesina sódica. Quimicamente estas rochas cálcio-alcalinos e 

metaluminosos são classificadas como andesito basáltico, andesito, lati-andesito e latito. 

 2) Anfibólio andesito fírico, que representa uma fácies evolutiva intermediária, com 

predominância de fenocristais de anfibólio e de plagioclásio. O anfibólio é a magnésio-
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hastingsita e o plagioclásio mostra composições mais sódicas do que a verificada nas rochas 

da anteriormente descrita. Quimicamente estas rochas são também cálcio-alcalinas e 

metaluminosas e são classificadas como andesito e lati-andesitos, mas se posicionam mais 

próximas ao campo composicional dos dacitos e dos quartzo-latito. 

 3) Anfibólio-plagioclásio dacito fírico, que representa uma fácies já mais evoluída, 

com fenocristais abundantes de plagioclásio e conteúdos variáveis de anfibólio. A matriz 

nesta fácies já não apresenta mais conteúdo modal significativo de máficos e o feldspato 

potássico é comum. O plagioclásio é sódico, variando de oligoclásio a albita. Quimicamente, 

estas rochas são cálcio-alcalinas e metaluminosas e apresentam teor de SiO2 igual ou maior 

que 60 %, sendo classificadas como quartzo-latito. 

 4) Plágioclásio–feldspato potássico riodacito fírico. Representa as fácies mais 

evoluídas da Formação Sobreiro. Os fenocristais são de plagioclásio e feldspato potássico e 

por vezes, também ocorre fenocristais de quartzo. Quimicamente, estas rochas são cálcio-

alcalinas (porém muito empobrecidas em MgO em função do enriquecimento em SiO2) 

transicionais entre metaluminosas e peraluminosas e são classificadas como riolitos. 

 Estas fácies analisadas em conjunto representam o empilhamento de derrames, 

evoluindo de rochas intermediárias na base para ácidas no topo. 

 Associado a estas rochas, ocorrem diversos litotipos representativos de atividades 

piroclásticas, representadas por tufo de cristais máfico, lapilli -tufo de cristais máfico e tufo de 

cristais máfico laminado. Os dois primeiros litotipos são de rochas hipocristalinas e maciças, 

com fragmentos líticos, de cristais e vítreos; mal selecionados, angulosos e pouco maturos. O 

último litotipo apresenta melhor seleção granulométrica, estrutura laminada e/ou com 

laminações cruzadas e matriz constituída por cristais, fragmentos de cristais e líticos, podendo 

indicar depósitos de surge.  

 A Formação Santa Rosa é formada essencialmente por riolitos e ignimbritos, em parte 

compondo grandes diques com fluxo vertical, indicando extravasamento num sistema fissural. 

E estruturas circulares relacionadas à intrusão de stocks de pórfiros e granitos e a domos de 

riolitos são também comuns. As rochas desta unidade são mais homogêneas, tendo como 

principal característica seu alto teor de SiO2, raramente menor do que 70%. Tais 

características refletem na petrografia desta unidade, que apesar de também mostrar fácies 

diferentes de acordo com sua assembleia de megacristais, faz isso de maneira mais discreta. 

As fácies da Formação Santa Rosa são: 

 1) Anfibólio pórfiro granito, que também contém componentes vulcânicos associados. 

É caracterizada por megacristais de feldspato potássico e plagioclásio, por vezes com 
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megacristais de quartzo e/ou anfibólio (cloritizado). A matriz é quartzo−feldspática, com 

anfibólio e biotita subordinados na matriz e intercrescimentos granofíricos são comuns. O 

plagioclásio mostra composição albítica enquanto o feldspato potássico tem conteúdo 

variáveis de sódio. Quimicamente estas rochas são metaluminosas rochas cálcio-alcalinas de 

alto potássio e são classificadas como riodacitos (bem próximo a transição com riolitos) e 

riolitos.das 

 2) Plagioclásio-feldspato potássico riolito fírico, com pórfiros associados. Apresenta 

fenocristais quartzo, além de megacristais de feldspato potássico e de plagioclásio. A matriz é 

quartzo−feldspática e os minerais máficos são raros, representados principalmente por biotita, 

quase sempre cloritizada. Esferulitos, por vezes compondo grande parte da rocha, são muito 

comuns nessas rochas. O plagioclásio apresenta composição albítica, enquanto o feldspato 

potássico tem composições principalmente de ortoclásio. Quimicamente estas rochas são 

classificadas como riolito e álcali-riolito cálcio-alcalinos, transicionais entre metaluminosos a 

peraluminosos, muito embora com composições bem próximas à aresta definida pela soma de 

álcalis, mostrando afinidade com rochas alcalinas. 

 3) Quartzo-feldspato potássico álcali-riolito fírico, com pórfiros associados. 

Apresentam fenocristais de quartzo e feldspato potássico, com raros megacristais de 

plagioclásio. A matriz é semelhante à das rochas da fácies descrita acima. Quimicamente são 

rochas classificadas como álcali-riolito peraluminosos e no diagrama AFM distribuem-se 

muito próximas ao vértice da soma de álcalis, mostrando também tendência alcalina. 

 Os produtos piroclásticos associados são representados por: 1) tufo de cristais félsico, 

hipocristalino e maciço, composto por cristais, fragmentos líticos e de cristais; 2) tufo de 

cristais félsico levemente soldado, com fiamme, matriz esferulítica e arcabouço formado por 

cristais e fragmentos de cristais; 3) tufo soldado laminado, com textura esferulítica e presença 

de cristais e fragmentos de cristais; 4) lapilli -tufo acrescionário, formado por agregados 

esferoidais em granulação lapilli , compostos basicamente por fragmentos vítreos e 

subordinadamente, de cristais; 5) tufo vítreo com elevada quantidade de glass shards e 

subordinadamente cristais e fragmentos líticos. 

 A assembleia de alteração hidrotermal nas rochas da Formação Sobreiro é composta 

por epídoto + clorita + clinozoisita + pirita + quartzo + carbonato + albita + sericita, típicas da 

na alteração propilítica; sericita + clorita + quartzo + sericita ± pirita ± fluorita ± barita ± 

alloclasita ± esfalerita, característica da alteração sericítica; e sericita + hematita + quartzo + 

argilas ± galena ± ouro em zonas de alteração argílica. Essas associações, juntamente com os 

indícios de alunita observados por Lagler (2009) e Pessoa (2010), sugerem que a Formação 
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Sobreiro pode hospedar sistemas epitermais do tipo low- e high-sulfidation. Já na Formação 

Santa Rosa, a assembleia de alteração hidrotermal é composta por feldspato potássico + 

biotita + quartzo + sericita na alteração potássica; e sericita + quartzo + pirita + clorita ± 

fluorita ± carbonato. Assim, as rochas da Formação Santa Rosa apresentam potencial para 

ocorrência de mineralizações do tipo Intrusion Related Gold Systems, pórfiros alcalinos e os 

sistemas epitermais low-sulfidation associados. 

 Complementando este detalhamento petrográfico com estudos litoquímicos de 

elementos maiores, traço e terras raras, é possível identificar que embora petrograficamente as 

duas unidades sejam aparentemente distintas, algumas similaridades ocorrem entre rochas 

mais evoluídas da Formação Sobreiro e algumas amostras da Formação Santa Rosa, 

principalmente aquelas que apresentam anfibólio. Além disso, a Formação Santa Rosa da 

maneira como classificada atualmente apresenta incoerências internas que sugerem fontes 

diferentes para o magmatismo que formou esta unidade. 

 As rochas da Formação Sobreiro mostram características muito semelhantes à de 

andesitos de arcos magmáticos atuais. São rochas cálcio-alcalinas de alto potássio, com 

correlação negativa de MgO, FeOt, CaO e TiO2 em relação à SiO2 e enriquecimento em 

elementos litófilos de alto raio iônico (LILE), como Ba, Rb e Sr. Além disso, as altas razões 

destes elementos em relação a elementos de alto potencial iônico (HFS) mostram semelhanças 

com andesitos de arcos magmáticos. Da mesma maneira, algumas rochas classificadas nos 

trabalhos executados na região como pertencentes à Formação Santa Rosa, compartilham 

muitas dessas características, com padrões de ETRs semelhantes mostrados por razões de 

(La/Yb)N maiores que 10 e anomalias mais discretas em Eu, além de comportamento 

semelhante para elementos traços normalizados para MORB. Comparando com exemplos 

atuais, as rochas da Formação Sobreiro, juntamente com algumas amostras da Formação 

Santa Rosa, são muito semelhantes com as rochas de Vulcano, do arco magmático Eólio, na 

região da Sicília, corroborando com a hipótese de Fernandes et al. (2011) de que a origem 

estas rochas esteja associada a uma placa subductada. 

 Desta maneira, comparando estas rochas (riolitos e pórfiros com anfibólio da 

Formação Santa Rosa) aos termos mais evoluídos da Formação Sobreiro com outras rochas 

que são tipicamente da Formação Santa Rosa (aquelas com características de tipo A mais 

marcantes), é possível ver diferenças claras entre rochas que são agrupadas na mesma 

unidade. As rochas típicas da Formação Santa Rosa apresentam afinidade alcalina, mostram 

alto conteúdo de SiO2, Na2O+K2O, Fe/Mg e baixo Al2O3, CaO e P2O5, com enriquecimento 

em elementos de alto potencial iônico e empobrecimento em elementos compatíveis. A razão 
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(La/Yb)N destas rochas é menor (com valores próximos a 4,0), com anomalias extremamente 

negativas de Eu. Além disso, estas rochas apresentam enriquecimento em Nb, La, Ta etc., 

além anomalias negativas de elementos litófilos (Ca, Sr, Ba e Rb) em diagramas normalizados 

para o MORB, mostrando comportamento bastante distinto para rochas que são supostamente 

da mesma unidade. Isso também é responsável pela baixa razão entre elementos LILE versus 

HFS, característica de magmas do tipo A. 

 Portanto, é possível mostrar que a Formação Sobreiro contém riolitos associados ao 

mesmo evento vulcânico que a formou, o que não era considerado anteriormente (todos os 

riolitos da região eram colocados na Formação Santa Rosa). A separação entre estes riolitos e 

aqueles do tipo A da Formação Santa Rosa pode ser complexa e necessitar de estudos 

litoquímicos de detalhe, pois estas rochas podem ser semelhantes petrograficamente e, 

inclusive, podem compartilhar algumas características químicas. 

 Por fim, é possível identificar claramente que a região de São Félix do Xingu ocorrem 

dois eventos vulcânicos distintos do final do paleoproterozóico com características 

geoquímicas diferentes, que refletem eventos vulcânicos com fontes e ambientes tectônicos 

distintos. Tal conclusão reforça ainda mais a idéia de diversos autores que de o Supergrupo 

Uatumã, que ocorre em todo o Cráton Amazônico, não corresponde somente a um grande 

evento vulcânico e sim, a eventos menores que se justapõe. Algumas amostras neste estudo 

mostram características híbridas entre os dois tipos de produtos destes vulcanismos, o que 

pode ainda indicar processos de mistura. Isso mostra que estudos de campo, petrográficos e 

geoquímicos ainda mais detalhados são necessários para a caracterização destas rochas, assim 

como estudos geocronológicos nos dois tipos de riolitos, que possam ainda esclarecer a 

relação cronológica entre o vulcanismo cálcio-alcalino associado à subducção e o vulcanismo 

alcalino intraplaca. 
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