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Capitulo I

INTRODUCÃO

A - Definição de Propõsitos

Iniciado em 1967, como um reconhecirnnto geocronolõgico do

e¡ùasamento das Bacias Sedimentares do Amazonas e Parnaíba, este trabalho

evoluiu até a sua presente forma, cujo objetivo ê apresentar uma sintese

da geologia Prê-Cambriana da região Amazônica. Essa evolução foi motivada

pelo fato de ser praticannnte impossivel a interpretação dos valores geo-

cronolõgicos obtidos, sem uma adequada fundamentação geolõgica. Passo.¡ en-

tão c autor a coletar informações geolõgicas em todas as fontes possi-

veis, tais como na literatura aberta, em relatõrios internos da PETROBRÃS,

DNPl'l, SUDAfjl e CPRM, e, principalmente, atrav-es de contatos pessoais com

geõtogos que trabalharam na região. Em princípios de .1971, os dados atã

então coligidos foram lançados em um mapa base em escala I : 5 000 000

Com exceção de algnrmas ãreas no sul do Parã, Rondônia e extremo norte de

Roraima, não foi possivel integrar aqueles dados de maneira adequada para

o esclarecimento das relações estratigrãt'icas entre as diversas unidades

I i tolõ9i cas.

Como pesquisador colaborador do Instituto de Pesquisas Espa

ciais (INPE)' o ôutor teve acesso, jã em fins de t971, ãs imagens de radar

de visada lateral, obtidas pelo Projeto RADAM em meados do nesmo ano. Nes-

sa müsma 
-epoca, o autor foi indicado pelo INPE para ser investigador prin-

cipal do Programa ERTS (Earth Resources Technology Satellite) iniciado em

meados de 1972 pela NASA. Dessa época, até fins de 1973, o autor oq¡pou-

se d,r interpretação das imagens mrlti-espectrais do sat6tite ERTS-I e das

imagens de radar do Projeto RADAI'4, com vistas a elaborar um mapa geol6gico

do Prã-Cambriano da Amazônia.

De posse desse mapa e dos dados obtidos na fase anterior
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dos trabalhos, torno¡-se possivel o estabelecimento de um esquema da geolo

gia Prõ-Cambr'iana da regiãor ê â elaboração de id6ias sobre sua evolução

tectôni ca.

0 autor teve oportunidade de desenvolver trabalhos de cam-

po em Rorairrðrr ho inicjo de 1972, e no vale do Tocantins, durante os meses

de outubro e novembro do mesmo ano, ao coordenar a parte de geoìogia e re-

cursos minerais do Plano de Desenvolvimento integrado do Vale do Tocantins

(suDAM/HTDRoSERVICE, 1 973 ) .

A presente com¡nicação foi elaborada com o prop6sito funda-

mental de servir como ponto de referência para os projetos de mapeamento

geolõgico e de prospecção mineral que ora se desenvolvem na região. Como

objetivos secundãrios, este trabalho pr^etende trazer uma contribuição para

o melhor conhecinrento da evolução tectônica da Plataforma Sul-Americana

(ALMEIDA, 1971 ) e apresentar uma proposta de metodologia para mapeamento

de grandes ãreas em curto prazo.

B - Definicão da Ãrea Estudada

A ãrea objeto deste trabalho abrange a quase totalidade da

região definida como Amazôn'ia Legal Brasileira, com cerca de 5 milhões de

quilõmetros quadrados. Rochas Pr6-Cambrianas afloram em cerca de 40% daque

la ãrea.

Para facilidade de descrição geolõgica, o autor divide a A-

mazônia em trãs provincias: oriental; ocidental e central (Fig. l).

A provincia oriental é limitada a 'leste pelo 0ceano Atlãnti

co e pelg tir) Gurupi e a oeste pelos rios Maecuru, Xin$r e Fresco. Estes

rios marcam o limite leste da provincia central, cujo limite oeste 6 a ti-
nha que liga opico da Nebìina ao flanco sul dachapada do Cachimbo. 0 re:

tante da reg'ião 6 ocupado pela provincia ocidental. Todas as provincias

são divididas peìa Bacia Sedimentar Amazônica em duas partes: norte e sul.



Referências ãs riquezas minerais da região Amazônica são co

nhecidas desde o século XVI, quando os espanhõís exploraram o rio Amazonas

desde a sua foz at6 seus af'luentes no Equador.

Dessa 6poca, até meados do s6culo XIX, a região recebzu a

visita de vãrios geõgrafos e naturalistas que exploraram os rios princi
pais, comvistas a estudar sua flora, fauna, clima, etnografia e geogra -
fia. As referências geolõgicas são resumidas e referem-se especialmente

ãs unidades da Bacia Sedimentar. Sorente no final do sãculo 6 que se ini-
ciaram os trabalhos sistemãticos de reconhecinBnto geotõgico da região, dg

senvolvidos por Charles F. Hartt,Orville Derby, Friedrich Katzer, John C.

Branner, John l,J. Evans, Gonzaga de Campos, Odorico Ribeiro de Aìbuquerque,

Euzebio P. 0liveira, Avelino I. de 0liveira, Pedro de Mor.lra, Glycon de Pai

va, Paulino F. de carvalho, Axeì Löfgren e Luis F. de Moraes Rego. Esta fa

se durou at6 meados da década de 30. Durante a II Guerra lrfundial a região

foi quase abandonada, persistindo apenas os trabalhos do Conselho Nacional

do Petrõleo.

Em meados da dãcada de 50, em parte co¡no resultado da descg

berta de cassiterita em Rondônia, reativou-se o interesse pelas ãreas Prã-

Camirr ianas com a execução dos Projetos Araguaia, Iriri-Cachimbo e Aìto Xig

9u, seguidos pelos Proietos Rondônia e l"lãdio Tapaj6s (todos patrocinados

peìo DNPM) e peìo Proieto Rio Branco (patrocinado pela antiga SPVEA-Super-

intendãncia do Plano de Valorização Econômica da Amazõnia).

A descoberta, em 1967, dos enormes dep6sitos de ferro da

serra dos Carajãs marca o início da atual fase de exploração geo'lõgica da

região. Vãrias entidades, dentre as quais podemos citar a CPRM, IDESP ,

SUDAM e DNPM, estão desenvolvendo trabalhos de mapeamento geolõgico e proå

pecção de recursos minerais em toda a Amazônia. Com o advento dos progra -

mas de sensoriamento remoto RADAM e ERTS, respectivamente em 197ì e 1972 ,

aqueles trabaìhos estão sendo desenvolvidos de maneira bastante acelerada.

Prãv i os
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0riental, Centraj e 0cidental.
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Com exceção para as bacias sedimentares Faneroz6icas, são

bastante raros os trabalhcs de sintese geológica regional. 0 trabalho pio

neiro õ o de KATZER (1903), referindo-se exclusivamente ao Estado do Parã.

MOURA ('1938) apresenta uma condensação dos trabalhos efetuados atã 1934 na

região compreendida entre os rios Aripuanã e Urubú e a foz do Amazonas

MENDTS (1967) apresenta um resumo da evolução geo'lõgica da regiã0, porém

com maior ênfase para as bacias sedimentares. Recentemente, SUSZCZYNSKI

(1970) apresentou uma tentat'iva de sintese da geo'logia e tectônica da Ama-

zônia. Todavia, devido ã falta de determinações geocronológicas e mapeamen

to geo'lõgico, as conclusões do autor são bastante controvertidas. LOCZY

(1972) tece considerações sobre a constitu'ição tectõnica do Escudo das

Gu'ianas3 com ênfase para o significado do Grupo Roraina. No mesmo ano ARAU

J0 (1972) apresentou um esboço geológico da ãrea de iurisdição do 59 Dis -

trito do DNPM, abrangendo os Estados do Parã, Amazonas e Acre e os Temitõ

rios de Roraima e Amapã.

Aìguns trabalhos de 'integração geol6gica do Escudo das Grrie

nas, dentre os quaìs podemos citar os de GANSSER (1954) e CH0UBERT (1969)'

fazem referências ao Brasil, especialmente para os Territõrios do Amapã e

Roraì ma.

0 autor (AMARAL,1970 e l97l) apresentou com¡nicações preìi

minares sobre o desenvolv'imento geolõgico e tectônico da Amazõnia no Pr6-

Cambri ano.

No que se refere a estudos geocronolõgicos divulgados ante-

ri or.mente, cons'iderem-se os trabal hos de ALMARAZ ( I 967 ) ' HURLEY et a'l .

(1968), ALMEIDA.et al. (1968), MELCHER e IS0TTA (1968), AMARAL (1969)' AMA

RAL et al. (1970), PRIEM (1971) e GOMES et al. (197t).

A ljteratura geológica da Amazônja é bastante grande. Uma

bibtiografia atualizada at6 1964 foi apresentada por L0EWENSTEIN et al.

(1969), na qual estão relac,ionados cerca de 1358 trabalhos. Infelizmente,

em sua grande maioria, referem-se ãs unidades Fanerozóicas. Uma avaliação

expedita'indica que apenas cerca de l0% das obras citadas contém informa -



ções sobre a geo'l ogi a

uma tendência oposta,
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Capitrlo II

MEIODOLOGIA

A - Geocronolggia

Uma revisão atualizada dos mõtodos de datação radiométrica,

em seus fundamentos teóricoS, é apresentada por Y0RK e FARQUHAR (1972)

Estes autores tambõm discutem os probìemas de interpretação dos valores ob

ti dos.

Para as rochas da região Amazônica, o autor utiìizou-se do

mõtodo potãssio-argônio, conforme as t6cnicas descritas por AMARAL et al

(1966). Foram tamb6m efetuadas cerca de 30 determinações rubldio-estrôn-

cì0, pelo Dr. Martin Halpern da Universidade do Texas, segundo as técnicas

descritas por HALPERN (1968).

Para os cãlculos das idades potãssio-argônio" foi utilizado

um programa para o computador Bumoughs B-6700, desenvoìvido pelo autor

Este programa calcula a quantidade de argônio radiogênico, a quantidade de

argônio atmosfãrico e a idade ìevando em conta os erros analiticos; cal

cula ainda o erro mãximo para cada valor. Assim, o erro inclicado nas tabe

las de determinações geocronol6gicas apresentadas neste trabalho é o erro

mãximo possível, resultante da propagação dos erros analíticos. Para o

cãlculo das is6cronas rubidio-estrôncio, foi usado Ltm programa desenvoìvi-

do pelo autor em colaboração com o Dr. Koji Kar'¡ashita. Estr: programa cal-

cula a inclinação da isõcrona, sua intersecção com o eixo y (sr87/sr86) e

a idade, acompanhados dos seus respectivos desvios-padnã0, l)or regressão

linear simples. De modo a uniformizar os resuìtados Eeocronolõgicos, para

fins de interpretaçã0, os dados analîticos de trabalhos antr:riores foram

calculados seErndo esses programas. As constantes empregad¡rs foram:

À tot = 0,530 lO-g.uno-l

ÀK =0,585.10-1o..no-l
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K40 = l,l9 lo'2 r" do totaì de ãtomos de potãssio

s"87lsr86 normalizados pu"a s"86/sr88 = 0,1.l94

5"87¿5.86 do padrão srcOr(Eimer & Amend) = 0,7079 t 0,0006

r Rb87 = 1,47. lo-ll.uno-l

A maior dificuldade para a utilização dos métodos geocrono-

lõgi cos, como uma f emamenta geo'lõgi ca ef i ciente, reside na interpretação

dos ua'lores obtidos com respeito ao seu significado no ãmbito do desenvo'l-

vimento geolõgico de uma regiã0. 0 autor teve oportunidade de trabalhar

com os três principais m-etodos geocronolõgicos (K-Ar, Rb-Sr e U-Th-Pb) e,

da mesma maneira que rn¡'itos,'investigadores em todo o rnt¡ndo, teve probìemas

para a interpretação dos valores obtidos. Esses pnoblemas concentram-se

na não obediôncia de um dos postulados fundamenta'is da geocronoìogia radio

métrica, qual seja o de que o mìneral, ap6s sua formaçã0, deve ser um sis-

tema fechado, não permitindo a entrada ou saida dos isótopos radioativos

o¡ radiogênicos. tloje, após mais de duas d-ecadas da existência da geocro-

nologia radiom-etrica, pode-se afirmar que sistemas fechados são uma exce-

ção.

Uma grande variedade de fenômenos geolõgicos, de caráter

terrnal, dinãmico (pressão), quimico ou conrbinado, õ capaz de abrir aqueles

sistemas, introduzindo ou retirando isõtopos radioativos e radiogênicos.

Esses fenômenos são mais freqtlentes e intensos nas regiões tectonicamente

ativas, em particu'lar durante o desenvolvimento de processos geossincli -

nais. Entretanto as plataformas, apesar da menor intensidade dos fenôme-

nos geolõg'icos, exibem casos de criptomo{ismo (KHAIN, 
.l965). 

Este fenõme

no caracteriza-se por um aquecimento fraco, mas de ìonga duração, de par-

tes da plataforma. Ele tem s'ido detectado apenas por determinações K-Ar

ê pcrde causar sérios erros de interpretaçã0. Como decorrência da falta de

conhecimento quant'itativo dos fenômenos que afetam a composição isot6pica

dos minerais apõs sua formação, a interpretação de resultados de determina

ções geocrono'l6gicas apresenta uma componente especulativa bastante impor-

tante.
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E õUvio que uma cometa interpretação geocronolõgica deve

estar intimamente relacionada com a anãtise geotectônica da região estuda-

da de modo a permitir uma qua'lificação dos fenômenos capazes de alterar os

sistemas isotópicos. A falta de elementos para uma orientação nesse senti

do'impediu o autor de d'ivulgar anteriormente, de maneira adequada, os re -

sultados de seu programa geocronolõg'ico.

Nos itens correspondentes ã anãlise dos resuitados geocrono

'lõgicos obtidos em amostras da Amazônia, ficarão justificadas as crîticas

acima apresentadas. 0 estudo dos processos de difusão isotõpica e sua re-

lação com os fenômenos geolõgicos encontra-se ajnda numa fase embrionária,

não permitindo uma quantificação dos desequilíbrios observados e, portan -
to, da idade real do mineral estudado. Desse modon os valores apresenta -

dos deverão ser considerados como uma primeira aproximação.

B - Sensoriamento Remoto

0 mapa geoìõgico do Pr6-Cambriano da r eg'ião Amazônica (t'la -

Pô l, em anexo) foi construido com base na interpretação de imagens nulti-
espectrais do sat6lite ERTS-] e de mosaicos de radar de visada lateral do

Proieto RADAM. As escalas de trabalho foram, respectivamen'le, l:l 000 000

e l:250 000.

STEINER (.l971) descreve os aspectos t6cnicos do programa

ERTS. Sendo um projeto rn¡ito novo, são raros os trabalhos divu'lgados na

literatura aberta reìativos a problemas de interpretação gecìóg'ica. /i gran

de maioria dos trabalhos estã contida nos anais dos simpõsios patrocinados

pe'la NASA em setembro de 1972 e março de 1973. Relativamente ao Brasil, o

Instituto de Pesquisas Espaciais vem encaminhando relatõrios mensais ã Co-

missão Brasileira de Atividades Espaciais, desde outubro de 1972. LIU et

al. (.1973) apresentaram os resultados de interpretação das imagens do

tRTS-l para o alto São Francisco e represa de Furnas.

As caracteristicas técnicas das imagens de radar são clis -
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cutidas por GOODYEAR AEROSPACE CORP0RATI0N (l97ta, t97l,b), GRAHAI| (1971) e

PETERS0N (1971). REEVES (1969) discute a aplicação de imagens de radar ã

i nterpretação de estn¡ tu ras geol õgi cas . BRAUN ( I 973 ) , HARTITIAN e BRENNAN

(1972), TRAININI (.1973)' TRICART et al. (1973) e SILVA (1973) discutem es-

pecificamente os problemas de interpretação das imagens de radar de visada

I atera'l em geol ogi a.

0 imageador rrultiespectral do sat6lite ERTS-I investiga a

superficie da Terra em quatro faixas do espectro das ondas eletromagnãti -

cas, a saber:

Canal 4 - 0,5 - 0,6 micrômetros

0s dois prineiros canais estão na reg'ião da luz visivel e os outros dois

na região do infra-vermelho. As imagens, obtidas atravês da "varredura"

do terreno segundo linhas perpendiculares ã a'ireção de deslocarrento do sg

têlite, representam variações no comportamento espectral dos diversos ma-

teriais da superficie da Terra com respeito ã energia solar incidente. A

'larg,ura da faixa imageada é Ae lB5 km e o campo instantãneo de visada é

um circulo com 79 metros de diãmetro. Neste caso, a melhor resolução es-

perada -e da ordem de B0m. Estimativas teõricas calculavam em cerca de

300m a resolução para uma cena com contraste normal. Ap6s a recepção das

prin'eiras imagens, verificor¡-se que a resolução atingia 50m em cenas de

altcr contraste e l30m em condições de baixo contraste. Outras caracteris-

ticas das imagens do ERTS-I são:

Canal 5-0,6-0,7
Canal 6-0,7-0,8
Cana'f7-0,8-ì,1

e¡celente precisão geogrãfica, com sistema de coordenadas registrado na'

pr'õpri a i magem;

excelente precisão geomãtrica, devido ã estabilidade do satãlite e gran

de altitude com relação ã "distância focal" do sistema.

0 sistema de radar de visada lateral utilizado pelo Proje-
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to RADAM operava na faixa de 9,6 GHz (comprinento de onda 3,l2cm). 0 avião,

voando a cerca de 12 km de altitude, varria uma faixa lateral ã linha de

võo, com cerca de 37 km de largura. 0 processo de formação da imagem ã se

melhante ao do ERTS, com varredura de faixas perpendiculares ã linfra de

võ0. Como a iluminação ã lateral, a porção do terreno mais prõxima ao a-

vião õ sensoreada com um ângulo de cerca de 45o; a porção afastada o -e se-

gnrndo um ãngulo de 130. Esta diferença no ângulo de iluminação ocasiona

um maior sobreamento nas regiões afastadas do que nas regiões próximas ao

avião, o que pode ocasionar problemas de interpretação em ãreas de relevo

uniforme. 0 sina'l de retorno apresenta intensidade dependente: da geome

tria do terreno, da rugosidade e da constante diet6trica dos materiais ima

gcados. Assim, sinais mais intensos são recebidos para:superficies ortogo

nais ã direção do feixe incidente, superfícies rugosas ou ãsperas com rela

ção ao comprimento de onda e materiais com elevada condutividade. A resc

lução teõrica do sistema é ¿e'16 metros. Entretanto, os estudos desenvol-

vidos por t6cnicos do INPE tôm mostrado que essa resolução, em condições

de alto contraste, não ultrapassa 25 metros. Outras cal"acteristicas do

sistcma de radar são:

- possibilidade de imagear ã noite e atravõs de nuvens;

- pequena penetração (da ordem de milímetros) no material irnageado (exceto

ãsua ) .

Ambos os sistemas apresentam suas vantagens e desvantagens,

como resumidas no quadro abaixo:

Po¿¿lb.Ltidarle d-e obten inoqønt

en condiçoe's de upQ^la coben-

tulu. de nuvet1.6 e à noi.te;

Radan

Apena,t una cobe.lutuna da ne

gíão objeto do pnog,Lana;

}penação Litní,tada a'onøa,t ¿em c.oben-

tuna d¿ nuverL6 e dunatúe o dì-a.;

ERTS

Po¿tib.íLídad¿ de obte,z-¿e ttnage'-ru a

cada 18 dia^, nøtoLvøndo o pnobLura

do i-ten antøuLon;



Imagem obfida en apenaÁ una

xA '70 espeefno;

Radat

Imagøn com cQhca de 4 dí[uen -

tes toya de e,inza (negno, dtnza

c,Lano, e.Lnza aJscullo e bttancol ;

ExeeLønfe patu. inl.enpne,tação eL

lttu.tuna,L, 6nae,a pana ínf.enpne.ta

çãc Li.tol6giea;

6ry Imagwø obLLdnt en quaito dLduer*et

óa,cxa,s do øtpec.tlto;

ERTS

Cu¿to de obtenção

usl 5, oo/lwtL;

'løageu con 18 d,Lduerúu totu de

cinza, po'sdíbi,Lífando me,(ho,L á ¿poJrß-

çõa de didettønÍ.es unLda.de,s;

Nãt: ten pottibi,[,Ldade de íntut-

pnt tação auf.omlaLíca,

t3

Canøírs 6 e7 bora pana-iyttuLprLeÌaçde

utnu,tuttn.L e nøgulanu püLa. itttestprte

tação ü,tol6giea. Conai.t 4 e 5 boya

pana íntenpnøtnção ü.tol1giea e Legu

Lo¿tu pana infenpnefação utttufutøL;

en tonno de

0 autor teve oportunidade, em dezembro de 1972, de fazer u-

ma r.omparação técnica entre as imagens de radar do Projeto RADAM e as ima-

gens rrultiespectrais do sat6lite ERTS-I, a pedido do Estado Maior das For-

ças Armadas. Nessa ocasião verificou-se, pêla primeira vez, a superiorida

de das imagens de satãtite para mapeamento geolõgico na escala de

I : 1 000 000, na região de Terezina - Piaui. Constatou-se que as imagens

do t:anal 5 possibilitavam excelente interpretação 'litotõgica, sendo que

vãr'ias estruturas foram identificadas devido a diferenças bruscas entre li
tologias distintas. 0 canal 7, com uma tonalidade mais uniforne, ressalta

va a morfologia do terreno, possibilitando interpretação estrutural tão

boa quanto as imagens de radar. A'lém disso, a imagem do canal 5 permitiu

Cuto de obtençã.0 en tonno d¿
o

us$ 0, l5llzn' (EtÍação neeeptoaa bna-

¿i-Le.Aal;

lJm dor prcdu,tod do prcgnona 6. o con-

lunfo de (ifoa magniÅiu.t eompafi.

vøí,s ectm eompu.tadon, pof'síb.t U,tando

int utpttef.ação o,u.t omlaÍica.
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o traçado quase que completo do sjstema de drenagem, auxiliando a interpre

tação estrutural. Isto não havia sido possiveì com as imagens de radar ,

pois a drenagem s6 era evidente nas ãreas com relevo acidentado. Serão

disqrtidos, no Cap. IX deste trabalho, exemplos de interpretação de jma -

gens do satãlite ERTS-I e sua comparação com as imagens de r'adar, para a

região Amazônica.

A interpretação de imagens de sensoriarnento remoto é, em vã

rios aspectos, similar ã interpretação fotogeolõgica convencional. A deli

mitação de diferentes zonas, caracterizadas por uniformidade de tonalida -

de, textura e arranjo dcs elementos de textura ("pattern") é uma das mane'i

ras de se identjfìcar diferentes litologias. A anãlise do padrão de dre -

nagem e de outras feições geomorfolõg'icas poss'ibilita a obternção de infor-

mações sobre a estrutrrra geológica. Entretanto, especialmente no caso do

ERTS-1, materiais diferentes irão apresentar diferentes contrastes nas ima

gens obtidas para diversas regiões do espectro. E nessa prc,priedade que

reside a essência do sensoriamento remoto, e faz com que as t6cnicas de in

terpretação se aproximem mais daque'las da geofisica aplicada do que da fo-

togeoì ogi a.

l{a anãlise de dados de sensoriamento remoto ð necessãrio di

ferenciaridentificaçã0, ou seja o reconhecimento de feições especificas ,

de interpretaçã0, guê é a compreensão do significado e relacionanento da-

que'las f eiçõe:s como vistas por um espec'ial ista. Na jdentif icaçã0, um f o-

to-int6rprete, não necessariamente geõlogo, delimita regiões homogêneas

nas imagens e marca os lineamentos mais 'importantes. ltlo cas;o da interpre-

taçã0, um geiilogo com conhecimento da região e de seus prob'lemas delimita

as vãr'ias unidades e estruturas ao mesmo tempo que ana'lisa suas relações

estratigrãti(:as e estruturais. Somente a'interpretação conl:rìbui para o

aumento signìfìcativo da informação disponível para uma reg';ã0.

Nesse aspecto, e considerando o tamanho da ãrea objeto des-

te trabalho, a 'interpretação das imagens de sensoriamento remoto apresenta

m.¡itas similaridades com a interpretação de dados geocronológicos. De HAAS
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et al. (1967) analisaram detalhadamente os aspectos psicolõgicos da foto -

interpretação. Segnrndo esses autores, a percepção visual depende bastante

do grau de conhecimento e da experiência do foto-intãrprete. Esta depen -

dencia se explica peìo fato de que a percepção visual se manifesta como um

conjunto de expectativas, as quais agem conn hipõteses de trabalho e ser -

vem como sistemas de referência, para verificar a validade da informação

extraida das imagens. Desta maneira, o processo de interpretação estã su-

ieito a erros quando existe um maior grau de expectativa'para um determina

do tipo de informação (locaìização de ãreas favorãveis ã existência de re-

cursos minerais, etc.). Erros deste tipo podem ser minimizados por meio

de um processo interativo, no qual as hipõteses de trabalho são constante-

mente verif icadas e, se necessãrio, reform.¡ladas. Enì geral, se o int-erpre

te dispõe de informações adicionais sobre a região ou forte base profissio

naì, a probabilidade de emo diminui.

Tendo em vista os aspectos discutidos no

rior, o autor sõ in'iciou a

rento remoto apõs cuidadosa anãtise da literatura e resultados geocronolõ-

gicos disponiveis. As tãcnicas de sensoriamento remoto, a exceção de al-

g./ns casos especificos, não podem ser ainda consideradas operacionais. As

pesquisas relativas ao comportamento espectra'l de minerais e rochas sob di

versas condições, ãs relações mituas do sistema rocha - solo - vegetação ,

e aos métodos de extração de informação geol6gica, ainda estão emfase ini

cial de desenvolvimento. Somente numa etapa mais avançada dessas pesqui -

sas serã possivel obter-se informação geolõgica, apenas da anãlise de da -

dos de sensoriamento remoto.

interpretação sistemãti ca dos

parãgrafo ante

dados de sensoria



capitulo III

TERMINOLOGiA

A - Tectônica

Num recente levantamento da terminoìogia tectônica, para o

período 1700-.l960 (B0R0VIKOV, 
.l968), foram identificados 4456 termos rela-

tivos a feições tectônicas e Bl55 termos relativos a conceitos tectônicos.

Após 
.l960, 

com a reativação do problema da deriva continental, desenvolvi-

mento do Proieto do Manto Superior e surgimento da hipõtese da tectônica

de placas, aliados a um maior conhecimento da configuração geolõgica dos

cont'inenteso aqueles números aumentaram consideravelmente. 0 autor citado

notou, ainda, uma elevada freqtlônc'ia de sinônimos e homônimos, que o levou

a sugerir uma fonmalização da nomenclatura ex'istente ao invõs de criar no-

vos termos, o que aparentemente ainda.não foi feito.

Qualquer geõ'logo que se proponha a efetuar unn anãìise tec-

tônica de uma região ver-se-ã assoberbado por uma nultidão cle nomes e con-

ceitos, rruitos deles com diferenças tão sutis que podem ser aplicados indl

ferentemente. Mais ainda, particularmente no que diz respeìto aos concei-

tos, não exjste uniformidade de pensamento. Desta maneira, a seleção da

terminologia apreseilta um carãter bastante pessoaì. A mane-ira mais sim -

p'les, porém não a ideal , -e ater-se ã nomenclatura e conceittração de um ou

mais ljvros texto, como por exemplo os de BELOUSS0V (1962) e AUBOIN(1965).

0 autor, ap6s a anãlise de cerca de quarenta artigos de generalizações teg

tônicas, optou pela definição da terminologia a ser usada. isto serã fej-

to neste ítern, ou onde cabível no restante do texto.

Como este trabalho tem uma conotação cronolõgica (geocrono-

lõgica) bastante evidente, deve-se definir inicialmente os lermos _cl_çþ e

ev-g1qg tectônicos. BELOUSSOV (1962) define ciclo tectônjco como o interva

lo da hjstõria geológica de uma regiã0, compreendido entre o fim de um pe-

l6
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riodo de dobrarpntos atã o fim do periodo seguinte. Esta definição ã rigo

rosamente ìigada ã etmologia da palavra cíclo, mas não pode ser aplicada u

niversalmente, em especial nas ãreas Prã-Cambrianas. Assim, o autor prefg

re rostringir o termo para o intenralo de tempo compreendido entre o ini -
cio e o fim do desenvolvimento de um processo geossinclinal. Desta manei-

ra, restringe-se a ap]icação do termo ciclo apenas ãqueles eventos de carã

ter ç¡eossinclinal cujos limites estejam perfeitamente datados. Define -se
ff *.nto como qualquer atividade magmãtica ou rnetamõrf ica ocomida durante o

deservolvimento de um processo geossinclinal ou nas plataformas, detectado

por Jeterminações geocrono'lógicas.

Da mais alta importãncia 6 a conceitlação de geossinclineo,

processo geossinclinal e faixa de dobramentos. Estes termos tãm sido usa-

dos, freqtlêntemente, como sinônimos. Geossinclíneo 6 a feição paleo-geo -

grãtica dentro da qual desenvolve-se o processo geossinclinal e otjo resul

tado -e a faixa de dobramentos. E nesta última feição que podem ser identi

fica:las seqtlências litolõgicas formadas em diferentes partes do geossincli

neo ou em diferentes estãg'ios de desenvolvimento do processo geossincli

nal. Assim, eugeossinclineo, miogeossinclineo, intra-geanticlineo, etc.,
são Fejções pateogeogrãficas, nas quais o processo geossinclina'l apresenta

caracteristicas particulares, refletidas tanto na litologia como nas estru

turas então formadas. No âmbito desta conotaçã0, â plataforma é uma fei -

ção paleogeogrãfica associada a um geossinclíneo. Processos tectônicos

tambãm afetam as pìataformas e são reunicios sob a designação genérica de

processos de reativaçã0. Um conceito importante é o da "plataformização "

dos geossinclíneos, gu€ ocorre ap6s o desenvolvirento do processo geossin

cl inal .

E fundamental para este trabalho a caracterização e concei-

tuação dos processos de reativação (at'ivação, reiuvenescimento, reaviva

ção, etc.) que afetam as plataformas ap6s sua consolidaçã0. Quatro tipos

principais de processos podem ser reconhecidos:

af¡'
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I - Processos que dão origem ãs sinéctises (bacias) e antéclises (arcos);

2 - Processos que dão origem ãs fossas tectônicas;

3 - Processos que dão origem ãs estruturas do tipo blocos-falhados (estnr-

turas do tipo Ãsia 0riental);

4 - Processos que dão origem a intrusões de rochas bãsicas e/or¡ alcalinas.

0s três prineiros processos dão origem ãs estruturas denominadas " diwa u

por Cheng ltuo-ta (In: NAGIBINA, 1967), constituidas por associações sedi -

mentares-magmãticas com diferentes padrões estn¡turais. 0 quarto pode es -

tar associado aos anteriores ou pode ocorrrisoladarnnte. Em alguns ca -

sos ele parece representar reflexos de processos geossinclinais em deseg

volvimento junto ãs bordas da ptataforma. MASAYTIS e STARITSKYI (1967) ,

NAGIBTNA (t967), KAZANSKTI (1968), SHCHEGL0V (1970), MIKHAYL0V (1970) e

KHAIN (1965), dentre outros, discutem detalhadanente as estruturas resul -

tantes dos processos de reativação e sua classificação. Nota-se, da anã-

lise desses trabalhos, que esses processos apresentam ruitos pontos contro

vertidos, seja na nomenclatura e classificação, seja nos aspectos tectogenõ

ti cos

Uma plataforma consolidada pode ser sub-dividida em duas

partes: embasanento e cobertura. A primeira ã constituida de rochas cris-

talinas fortemente dobradas e metamorfisadas, enquanto que a segunda ã

constituida por seqtlências sedirentares-vutcãnicas pouco deformadas e rBta

morfisadas. São denominados de escudo os extensos afìoramentos do embasa -

mento das plataformas.

B - Estratigrafia

Ao contrãrio do que acontece para a tectônica, a terminolo-

gia estratigrãfica jã conta com um guia adotado internacionalmente(HEDBERG

1972), tornando-a acessivel a qualquer geõlogo.

Na revisão da estratigrafia Pr6-Cambriana da Amazônia, oag
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tor adotou o g/ia acima mencionado. Uma única observação adicional se faz

necessãria: a denominação das-seqtlências litolõgicas formadas durante um

mesmo evento tectônico tem sido a de tectonogrupos; entretanto, o gJia in-

tern¡cional (item ì.9) prevê o uso do terrno zona para categorias estrati-
grãficas outras que as Iito, bio e cronoestratigrãficas. Assim, a denomi

naçã,1 correta seria tectonozona.

De grande utilidade para a revisão em apreço foi o Lãxico

Estratigrãr'ico da Região Norte do Brasil, preparado por FRANcIscO e

L0EIIENSTEIN (.l968). Para a sub-divisão geocronolõgica do Prõ-Cambriano

foi adotada a escala de ALMEIDA (1971), modificada para incluir a impreci-

são na determinação dos I imites entre os periodos:

ar*"*rt*t_
I 

v.ra-c*bnLano supenLon

-r,r-"-r*r^*, ,^'"*
I

-r--r-r*-*"6-r-
I nniuo ao n.uúu

A divisão do Prã-Cambriano Superior, sugerida por aquele autor,não foi con

firrn¡da na região Amazôníca onde este periodo 6 marcado por três eventos

principais datados, respectivamente, em l600 t 100 m.a.¡ l40O t .l50 m.a. e

t000 t 100 m.a. 0 cicto Brasiliano sõ foi identificado,nos sq¡s estãgios

finais, na porção leste da regiã0.

(InioLo da Hi'sf6nLa. GøoLígica da Te,¡t¡tn"

C - .Geograf ia

0 autor procurou, na medida do possiveì, utilizar os nomes

geoçlrãficos constantes da nova carta do Brasil ao milion6simo, editada em

1972 pelo Instituto Brasileiro de Geografia. No caso do nong não constar

daque'la carta ele serã indicado por suas coordenadas geogrãficas ou deverã

ser procurado na Iiteratura citada.

570 ! 15 m.a.

19oo ! 100 n.a;

2600 ! lrr, m.a.

4550 
+- 

50 m.a.)



Capitulo IV

GEOLOGIA DA PROVINCIA AMAZONICA ORITNTAL

A - General idades

0 limite oeste desta provincia ã uma linha irregnrlar que a-

companha o divisor de ãguas dos rios Maecuru e Parur coFtâ a Bacia Sedime!

tar do Amazonas, passa peìo baixo lriri, mãdio Xingu e continua pelo divi-

sor de ãguas do Xingu e Araguaia. Abrange o Territõrio do Amapã e toda a

parte leste do Estado do Parã,6 lim'¡tada a sudeste pela Bacia do Maranhã0.

Esta provincia ã ¿'¡v'idida em duas porções: norte e sul , pêlas Bacias do

Baixo Amazonas e da Foz do Amazonas (ANDRADE et al., l97l e SCHALLER et

al., l97l).

Como serã visto no decorrer deste capítulo, os critãrios pa

ra a individualização desta provincia são de natureza geot6gica, relativos

tanto ãs ãreas Pr6-Cambrianas conro ãs Bacias Fanerozõicas.

20

B - Parte Norte da Província

1 - Estratigrdia

As primeiras noticias cjentíficas sobre as rochas dessa par

te da provincia devem-se a vE'tAtN (.1879 e l8B0) que descreve amostras coìe

tadas por J. Crevaux. Este cientista (CREVAUX, iB83) efetuou no periodo

1877-1878 viagem de reconhecimento ao longo dos rios Paru e Jari e na ssr-

ra do Turucumaque' sendo o primeiro a noticiar a ocorrôncia de rochas fer

riferas naqueles rios.

Em 1903 Friedrich Katzer publica sua monografia sobre a gee

ìogia do Estado do Parã (tradução em KATZER, 1933).

VIEIRA Jr . (1924) efetuou reconhecimento nos rios Cunani e

Calçoene e nos contrafortes da serra do Tunucumaque. OLMIRA (.1928) le -



21

vantou o rio cuminã ou Paru de 0este (na ãpoca Erepecuru). MOURA (1934)

reconhece o rio Oiapoque e seus afluentes principais. LEINZ (1949) apre -

senta um reconhecirBnto do rio Calçoene e da sema Lombarda. Com a desco-

berta de depõsitos de manganês e ferro, no Temitõrio do Amapã, intensifi-

cararn-se os estudos geolõgicos, sendo publicados os trabalhos de ACKERMANN

(t948), DORR et al. (1950), ACKERMANN (.1951), GUERRA (t9s2), M0RAES (1955,

1957), NAGELL (1962), CASTRo ('t963), LASA S.A. (t963), ACKERMANN (1965) ,

IC0MI S.A. (1965), EBERT (1966) e SCARPELLI (1966b,19tZ). Por volra de

1970 a CPRM foi contratada peìo DNPM para executar os. projetos Macapã-Cal-

çoene e Paru-Jari, que foram intenrompidos para dar lugar ao Projeto Ama

zõnia Norte, em execução peìa mesma empresa. MELCHER e IS0TTA (1968), AL-

MEIDA et al. (t968) e HURLEY et al. (1968) apresentaram resultados de de -

terminações geocronotõgicas para rochas da região.

A anãìise do mapa geo'lógico (em anexo) indica que o Pr6-Cam

briano da região pode ser grupado em três grandes unidades: cornplexo cris-

talino, faixas de rochas metasedimentares e ã'reas graniticas.

A litologia do complexo cristatino 6 bastante variada:gneis

ses, migmatitos, granitos anatãticos, anfibolitos, dioritos, adamelitos ,

granodioritos, kizingitos, leptitos, granulitos, mica xistos, gabros, nori

tos e netabasitos. 0s três primeiros tipos de rochas são os mais abundan-

tes. Granulitos ocorrem nos rios Falsino, Calçoene e Cuc, e na sema do Tg

nucumaque. As rochas bãsicas e metabãsicas ocorrem na bacia do rio Vila

Nova, na serra do Turucumaque e no aìto Paru do 0este. 0 metarnorfismo pre

dominante ã o de fícies anfibolito, apresentando localmente graus mais al-

tos, tais como estaurolita-si'llimanita, hornblenda-diopsidio-almandina e

granu I i to.

Quartzitos, xistos e anfibolitos são as rochas predominan -

tes nas faixas metasedimentares. Suas variedades principais são: granada

quartzitos (gonditos)r ruscovita quartzitos, quartzitos conglomerãticos,

b'iotita-granada xisto, cummingtonita-biotita xisto, quartzo-biotita-grana-

da xisto, calcoxistos, grafita xistos, para e orto-anfibolitos e lentes
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carbonãticas. 0 metamorfismo varia desde o fácies xistos verdes ( filitos

junto ã costa do Amapã) at6 o fácies anfibolito, sub-fácies sillimanita-al

mandina' na região da sema do Navio-

As ãreas graniticas são constituidas, predominanterente,por

granitos e granod'ioritos. Subordinadamente, ocorrem dioritos, ortogneis -

s€S, p€gmatitos, monzonitos e rochas bãsicas.

As unidades acima descritas são cortadas por diques de dia-

bãsio de idade Triãssica (200 - 230 m.a.), sincrônicos ao magmatisrno bãsi-

co que afetou as bacias Fanerozõicas da regiã0. Esses diques estão nota -

velrpnte representados na parte leste do Territõrio do Amapã, dispondo -se

paralelarnente ã costa. Uma intrusão,de carãter provavelmente alcalino'foi

encontrada no i garap6 Barã, afluente da margem esquerda do Maecuru.

Classificação estratigrãfica formal dessas unidades s6 é

disponîveì para a porção central do Amapã. ACKERMANN (.l948) introduziu o

{ermo "Sãrie" Vila Nova para a seqtlêncìa sedimentar aflorante no rio do

mesmo nome. MSRAES (1957) denomina grupo Sañta Maria-Bacabal ãs seqtlên-

cias ferríferas do mesmo rio, aparentemente com o intuito de subdividir a

',Sãrie,, Vila Nova, correlacionando-as com as rochas manganesíferas da ser-

ra do Navio. NAGELL (1962) apresenta a primeira tentativa de classifica -

ção das rochas da região:

SlwLe Vi.La Nova
lAnapãl

PøgmaÍrtot

Gnupo
Se¡tta do Navío

Gnupo J onna,L

d,Lquøt de d,Laba.tio

Gnupo
Sanfa, I'tønia

bíot í.t a- gnn"nada tcísto ; qwettfzí'to grana-
tideno ; cauantzo-bíotifn" gnei;,se; xìs1.0
gnadifoto ; gondif.o ; canbona'to mangavLe.t-6*it; ttoeha com d,Lopti.d'Lo, gnarnda
ca.(.e,í,ta; andíboLi,t o .

Emb as an¿nt o GnanÍ.ti co

anfubol,í.to

- qunnf.zi,to; qunnLzo-rnLca xuto; i.tabinL-
to; conglometu.do quontzífLco.



n

SCARPELLI (1965) apresenta a seguinte divisão estratigrãti-
ca, npdificada e adaptada de NAGELL (1962):

lytbtuuivo¿ - VøLot h,idnotestnøí,s e d,Lquet dø dinhfuío

S-enie lurøpã
lvjl-'t Noval-

Iytlttutivo¿ - Pegmal),to¿ ø veiot de quanfzo
Gnawíío ¿íyú.eelõruLco

Gnupo
Se¡stn" dct

Nota-se que o nome Amapã substitui Vila Nova e que o Gnrpo Santa Maria foi
excluído, sem que tivesse sido apresentada qualquer justificativa.

Em publicação interna a ICOMI (1965) - reproduzida recente-

rnnte por MARUO (1972) - apresenta a seguinte coluna estratigrãfica, modi-

ficaCa das duas anteriores:

- Kí,sto¿ : Cwnwingtowí-tn-biof'íia ríato, paNdvi' 
i;W'Wffiffi

Gnupo JonnaL - Andlboüfo

Emba¿omenfo - Gtuní-to - Gnø:u¿ø

Sônie Anapa

Inttuttiva

Nota-ie, da anãlise da literatura citada, gu€ não houve pre

ocupação em formalizar a terminologia e nomenclatura usadas para aquelas u

nidades. São as seguintes as críticas que podem ser levantadas para essa

classificação:

a - uso do terrp cronoestratigrãfico Sãrie para uma unidade litoestratigr!

Emba.taneytto dn. S-wie Anapã. - Gnaní.to-gnøÁaíco

Gtanífo

Cutmingtonifa-bíofrta-tcr,sto,
pann-an{íboLrto, gtwnda quøL-
tzi.to, Entttzo - bio tifa- gttonada
x,ísto (com Lenfet de calco-tcí¿
to emangano-xirtnl , ers

ta-quattfzi.to
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fica de hierarquia maior que Grupo, quando o correto seria Supergrupo;

b -uso do nore Amapã para uma seqüêncía litolõgica localizada numa ãrea

bastante restrita do território

de um norn geogrãfico local.

c -tendo em vista o comportamento espaciaì das diversas unidades, corno mos

trado no mapa geoìõgico da região da serra do Navio (IC0MI, 1965;þ|ARU0'

1972), nota-se que a hierarquia das vãrias unidades estã rruito elevada.

Termos tais como Formação e Membro poderiam ser usados para designar as

unidades menores.

Com base nos probìemas acima relacionados, o autor apresen-

ta uma sugestão para a classificação'lito-estratigrãfica das rochas da re-

gião da serra do Navio:

(75 kmz), Quando o cometo seria o uso

Pegmati.to,s ø

Forunação
Senna do Navio

dLc¡ue's de d,íabã.,sio

Io
NO

'{.¿ R
¡J .<r
B.a3)ìa/

qJ
Ò+¿{.Q.oRso
s)'.¿

A secção-tipo dessa seqtlência pode ser reconhecida ao longo

de uma linha que, saindo do rio Amapari 400 metros abaixo de Porto Terezi-

nha, segue por 7 km na direção N 45 E. A Formação Jornat õ bastante homo-

gênea, constituida essencialmente por um ortoanfibolito cuja espessura ps

de atingir vãrias centenas de nretros. A Formação Serra do llavio apresenta

maior diversîdade 'litolõgica, permitindo sua sub-divisão em membros. 0 ga-

bro Quartzo-biotita xisto ã a unidade principal, contendo as lentes e in -

tercalações que constituem os outros membros. Devido ã falta de afloramen

llenbtrc Cuwníngtowífa- bíot íf.a u's to

Llt¿mbno Gnan ífo Leueoutã.tieo

Menbno P ana- øn$b o Li,t o

l,Áenb no Gnanada- c¿uanfzi,to

Menb¡to C al-eo -mongano xi'st o

Emba.don¿nfo Ind,Lvi,to -

Andíboli,to

Gnawí-to - Gnei's¿e,t
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tos e ã estrutura dobrada, a seqtlência dos membros apresentada no quadro a

cima não representa sua idade re'lativa. 0 Menbro Granito Lzucocrãtico foi
inctuido pois ele efetivamente faz parte da seqüência, estando intrusivo

entr'e o Membro Cummingtonita-biotita xisto e os Merùros Quartzo-biotita

granada xisto e Para-anfibolito (SCARPELLI, 1965). A Formação Sema do Na

vio apresenta espessura da ordem de .l000 
metros.

Para a região do rio Vila Nova a situação ã bastante diver-

sa pois a quantidade de trabalhos geolõgicos, ai executados, ã m¡ito peque

na f,ara permitir qualquer anãlise. De qualquer maneira, a denominação Sã-

rie Vila Nova, corrigida para grupo Vila Nova, poderã ser usada informal -

nBnte atã que seiam desenvolvidos estudos mais pornpnorizados. 0 mesnn po

derã ser feito para o grupo Santa Maria - Bacabal denominando-o, informal-

nnnte formação Santa Maria. Assim, o grupo Vila Nova 6 constituido de

quartzitos, quartzo-mica xisto, biotita-granada xisto, anfibolito, itabiri
to' quartzo conglorerado, biotita gneisse, gondito e grafita xisto, sendo

que apenas os itabiritos foram denominados formação Santa Maria. Aparente

nente, o Grupo Amapari e o grupo Vila Nova são correlacionãveis, mas não

existe continuidade evidente entre as duas áreas de aflorannnto. 0 no¡ne

Amapã poderã ser usado, no futuro, para designar uma unidade com hierar

quia de supergn¡po, englobando as unidades acima discutidas e outras que

vierem a ser criadas.

No que diz respeito ãs relações estratigrãticas entre as

trê:; grandes unidades desta parte da provincia, a anãlise da literatura e

das imagens de sensoriamento remoto indica que existe um complexo interdi-

gitamento entre elas. Assim, rochas metasedimentares passam, por graniti-

zaçã0, a gneisses e dai para verdadeiros granitos, por anatexis. Situados,

aparentemente, fora desse esquema estão os filitos, meta-arcósios e quar -

tzitos da região costeira do Amapã. Essas rochas, afìorando nos rios Mata

pi, Tartarugal e Flexal (ao sul) e Uaçã, Tipoca e Arucauã (ao norte) pare-

cem representar seqtlências mais jovens. As seqtlências nnis antigas apre -

senlam metamorfismo .de grau variãvel entre anfibotito e granulito, aparen-
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terente aumentando de Stl para NE, como ocome quando se vai da serra do Ng

vio para o rio Falsino. Desta maneira as seqtlências de grau metamõrfico

nais baixo (fãcies xistos verdes) são discrepantes daquele esquema, sendo

provavelmente mais novas.

Concluindo, não 6 possível no presente estãgio de conheci

nento desenvolver uma classificação lito-estratigráfica generalizadar pôFâ

a região Na opinião do autor, isso somente serã possivel apõs mapeamen-

to geolõgico em escala maior - peìo menos em I : t00 000.

2 - Geocronolggia

As Tabe'las I e II relacionam, respectivarrente, os resulta -

dos de determinações K-Ar e Rb-Sr, para rochas da parte norte da Provincia

Amazônica Oriental. A localização das arpstras datadas estã indicada na

Figura 2.

A anãlise da Tabela I indica uma concentração de valores

baixos para as amostras de testem.¡nhos de sondagens efetuadas pela PETRO -

BRÃS, na Bacia da Foz do Amazonas. Apenas um dos valores corresponde a ro

cha seEramente Mesozõica - é o diabãsio do poço IBst-ì-PA. As amostras

dos poços Cost-l-PA e lJst-l-PA forneceram idades correspondentes ao ci-

clo Brasiliano. As dos poços RAst-l-PA, CR-l-PA e AF-I-PA apresentam e

vidôncias de terem sofrjdo aquecinento posterior, resultando em perda de

argônio. No caso do poço CR-I-PA, existe um sill de diabãsio a l7 metros

acima do ponto onde foi coletada a amostra, o efeito termal foi detectado

e confirmado por determinação em duplicata, sendo qr¡e os valores obtidos

são m¡ito prõximos ã idade de intrusã0. Para os outnos dois poços não e -

xistem infornnções, mas õ bastante provãvel que o mesrno fenômeno tenha caq

sado a discrepância observada. As demais amostras foram coletadas em aflo

ramentos em diversos pontos do Amapã. 0s valores obtidos concentram-se no

limite entre o Prõ-Cambriano l,tã¿io e o Superior e correspondem ao evento

Trans-Amazõníco. Uma isõcrona calculada com os valores da l'abela II, com



NQ Lab.

71?*

716*

650*

98l +

I 044+

I 062+
g**

.l380

.l386

1376

I 528

1529

I 582

r 784

I 785

I 791

Determinações K-Ar para rochas da parte norte da Provincia Amazõnica Orientaì

NQ Campo

GM-A-I

GM-A-2

COst- I -PA

55-A-67

548-A-67

56C-A-67

IBst-l -PA

Cost- I -PA

Rast- I -AP

IJst-l -PA

Cr-l -PA

Cr-l -PA

AF-ì -PA

B-21 -09

B-21-02

A-21 -07

Mineral

Iü¡ scov i ta
Bi oti ta
Anfibolio
Bi oti ta
Bi'oti ta
Bi oti ta
R. Total

Anfibõl io
Fel dspato

Bi oti ta
R. Total

R. Total

Anfibõlio
Bi otita
Bi oti ta
R. Total

TABELA

Rocha

Xi sto

Xi sto
Anfibolito
Grani to
Gnei sse

Gnei sse

Di abãs i o

Anfibol ito
Grani to
Gnei sse

Grani to
Grani to
Granodiorito
Grani to
Gran i to
Gran i to

*

+

**

%K

Seg. ALMEIDA

Seg. MELCHER

Seg. Andreas

g,444

6,527

0,510

5,636

7,563

6,722

0,729

0,838

11 ,242

7 ,579

I ,054

1,054

0,530

7,724

7 ,721

3 ,565

nflocccnrP/g. I o-5

et al. (1968)

e IS0TTA (1968)

Von Blazekovic (Relat6rio de estãgio no C.P.G.

.l03,300

75,700

2,061
gl ,700

1 1 4,900

99,900

0,655

2,641

I 6 ,080

l g,140

I,158
I,l3l
0,935

94,l2o
84,380

50,460

nl! rzr

I ,93

4 ,58

9,22

4,85

0,85

0,41

l7,68
36,23

16,92
.l 
0,73

3l ,05

49,Bl

4l ,45

0,31

1,42

74,54

Idade (ì06 anos)

ß22 ! 40

1761 t 4t

8lr t zo

20?6 ! 3?

2084 ! ?4

20s8 t 30

ü3!7
660 t 38

328 t 17

su!zs
2s7!ß
289 ! 24

397 t 3l
l8l7 t 17

1769 t 58

ßs7 ! 2s1

u.s.P. )

l\¡



T A B E L A II

Determinações Rb-Sr para rochas da parte norte da

Provincia Amazônica Oriental.

Segundo HURLEY et al. (1968)

NQ Lab. (MIT)

6028

5923

5924

5926

6029

603 0

6032

NQ Campo

'{

A-65-l a

A-65-3b

A-65-4

A-65-2b

A-65-1 b

A-65-ld

A-65-2c

Rb87/sr86

28

282,000

0,740

I 
'938

1,746

2,7?5

0,559

I 
'485

0bservação: 0s autores não fornecem informações sobre o tipo de rocha,nem

sobre a localização das amostras. Entretanto, no relat6rio a

nual de 1967 do Departanrento de Geologia e Geofísica do l,l.I.T.

6 apresentado um ffipô, no qual as amostras são localizadas na

região da sera do Navio e indicado que as determinações fo-

ram efetuadas em rocha total.

sr87/s.86

8,5550

0,7?55

0,7056

0,7605

0,7897

0,7250

0,7522

Idade
Convenci onal
(m.a.)

1975

2065

2250

2200

2530

2250
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Figura 2 - Mapa de local'ização

ção geocronolõgica,

)r-,-Å

RAtl-l'AP

l:' ',

das amostras submetidas a determina-

na parte norte da Amazônia Oriental.
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exceção da annstra A-65-4, forneceu uma idade de t866 t 20 r.u. para ro

chas da região da serra do Navio, em boa concordância com os valores K-Ar.

Se estes resultados representam a idade do úttirc evento metamõrficor êrì -

tão ele foi suficienterente intenso para reorganizar, inclusive, o sistema

Rb-Sr. Evidências paran pelo nenos, três fases de metamorfisrno nas rochas

da serra do Navio são apresentadas por SCARPELLI (1972). Por este motivo,

os valores obtidos devem ser usados com cautela', pois existe uma probabili

dade de que eles representem, apenas, ô idade do último metamorfismo, não

tendo portanto valor estratigrãfico. Sornente estudos geocronolõgicos mais

detalhados em um grande número d.e amostras poderã esclarecer esse ponto. E

interessante notar que CH0UBERT (t969) apresenta evidências de uma idade

mais antiga que 2500 m.a. para rochas da S6rie Paramaca, rochas estas cor-

relacionãveis, em parte, ãquelas do Grupo Amapari.

3 - Estn¡tura

A orientação preferencial dos gneisses e das rochas metase-

dimentares ã N 45 E. Estas exibem mergulhos predominantemente para NE, o

nìesmo acontecendo com planos axiais de dobras. Dois sistemas de fratura -

mento, Nt^J - NE e N-S - t-ll, são evidentes nas imagens de radar. As prin-

cipais falhas observadas são paralelas ã orientação geral dos gneisses e

metasedi mentos.

0s diques de diabãsio Mesoz6icos apresentam orientação parg

lela ã costa no Amapã e N 20 E na região dos rios Curuã e tr'laecuru. Nes-

ta ãrea eles formam um verdadeiro enxame, ao qual estão provavelmente asso

ciadas as estruturas do igarapé Barõ e da região de Monte Aìegre, num pa -

drão bastante semelhante ao observado no Arco de Ponta Grossa, na Bacia Se

dimentar do Paranã

Com exceção de alguns pequenos corpos, não parece existir

nenhum contro'le estrutural para as intrusões graniticas.
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4 - Req¡rsos Minerais

A principaì ocomência minera'l da região 6 constituida pe -

los depõsitos de manganês do Distrito da serra do Navio. 0 min6rio for

tnou-se por intemperismo de carbonato-mangano xistos. 0 mineral de min6rio

mais importante 6 a criptomelana, seguida por pirolusita, litioforita, ma!

ganita e groutÍta. As reservas são da ordem de 30 milhões de toneladas mã

tricas. futras ocorrãncias são conhecidas no igarapé Vacaria, afluente do

baixo Amapari, no km 27 da picada Cunani-Vila Vetha (aproximadamente 30 N,

slol0'W¡ e no rio Jari, acima da foz do rio Cuc.

Ocorrências de ferro, ainda não dinensionadas, são conheci-

das em Santa Maria, no rio Vila Nova, associadas a itabiritos localizados

no flanco de um anticlinal com caimento para Nl,l. Descobertas em 1877

(CREVAUX, 
.l883), 

as ocorrências do vale do Jari sõ recentemente mereceram

a atenção dos ge6logos. Informações não confirmadas mencionam reservas da

ordem de I bilhão de toneladas. 0utras ocomências são conhecidas no iga-

rapã Estrela, rio Piaçacã, rio Maracã, r'io Tracaiatuba e rio Matapir S€m-

pre associadas a itabiritos e quartzitos.

Aluviões auriferos foram explorados intensivamente no passa

do, especialmente na região l'imitrofe com a Guiana Francesa. Praticamente

todos os rios que nascem na serra Lombarda (Lombard), constituida predomi-

nantemente por granitos, são auriferos. Dentre os principais pode-se ci-

tar: Caìçoene, Cassiporã, Araguari, Amapari, Cupixi e Vila Nova. A explo-

ração atual concentra-se nos rios Amapari, Arag¡ari e Vila Nova, associada

ã garimpagem de cassiterita, tantalita e columbita. LEINZ (1949), exami -

nanclo os dep6sitos da sema Lombarda, atribui a origem do ouro a veios de

quartzo associados ãs intrusões graniticas. M0URA (.1934) menciona ouro en

diabãsio e diorito, no rio 0japoque.

Pegmatitos mineralizados em cassiterita, columbita' tantali

ta e berilo são conhecidos em todo o Territõrio do Amapã. Todavia,as maio

res concentrações são encontradas no interf'lúvio Amapari-Araguari (KL00S -
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TERMANN, 
.1970), 

estendendo-se aos rios Vila Nova e Tartarugaìzinho. 0s peg

matitos estão preferencialmente associados a granitos, particularmente bio

tita granito, biotita-hornblenda gran'ito e biotita-ruscovita granito. A g
rientação principal dos diques de pegmatitos õ NNI^J, mas variações at6 N70E

não são raras.

No igarapé do Breu, afluente do rio Preto, cromita ocorre

associada a metabasitos. No rio Falsino 6 mencionada uma ocorrência de co

bre. Diamante 6 encontrado associado ao ouro nos aluviões do rio Viìa No-

va. Lateritas aìuminosas são conhecidas nos rios Cricou e Pantanari, aflu

entes do 0iapoque.

C - Parte Sul da Provincia

ì - Estratigrafia

Durante a segunda metade do s6culo passado a região foi vi-

sitada por diversos etn6togos, naturalistas e geõgrafos, que forneceram in

formações sobre sua geologia. Dentre eles podem ser citados F. de Castel-

nau, 0. K]auss, H. Coudreau, K. Von Den Steiner e E. Snethlage.

0 primeiro trabalho geol6gico ã o de M.A.R. Lisboa sobre o

rio &rrupi e suas minas de ouro, apresentado em 1897 ao Barão de Capanema

(LISB0A, 1935). Seguem-se os trabalhos de OLIVEIRA (.l928) sobre a bacia

do. Xinguo MORAES REGO (1933) sobre o rio Tocantins, l''lOURA (.l936) sobre o

rio Gurupi, LÖFGREN (.l936) para o bloco Tocantins-Araguaia, SHEARER e SOU-

ZA (.l944) sobre os recuros minerais do Araguaia, ANDRADE RAMOS (.1954) so-

bre o rio Fresco, BARBOSA et al. (1966) referente ao Projeto Araguaia, PA-

RADA et al. t'1966) sobre recu!^sos minerais do Estado do Parã, FRANCISCO et

aì . (1967) sobne o baixo Tocantins, TOLBERT et al. (t971) sobre os dep6s'i-

tos de ferro da serra dos Carajãs, FRANCISC0 et al. (197t) sobre o nordes-

te do.Parã, KNUP (t971) sobre a bacia do rio Itacaiunas, SUDAM/GE0I4iNERA -

çÃ0 (1972) para a bacia do rio lriri, LIANDRAT (1972) sobre os rios ltaca-

iunas e Parauapebas, ALMARAZ e ROISENBERG (1972) sobre o rio Gurupi, IDTSP
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(197?) sobre o Projeto rio Fresco, CVRD/CMM (l 972a, lgTlb) sobre o Distri-
to de Serra dos Caraiãs, SUDAM/HIDR0SERVICE (1973) sobre o mãdio e baixo

Tocantins, SILVA (1973) sobre o bloco Araguaia-Xingnr e BEISIEGEL et al.
(1973) sobre a geoìogia e recilrsos minerais da sema dos carajãs.

ALMARAZ ('1967), ALMEIDA et al. (1968), HURLEY er al.(t968),

MELCiIER e IS0TTA (1968), AMARAL (.1969 e ì97t) e G0MES et at. (1971), apre-

sentam resultados de determinações geocronolõgicas para a região.

De uma maneira geral, a geologia da parte sul da provincia

õ se:nelhante ã da parte norte (V. Mapa Geológico). As principais diferen-

ças estão na maior abundãncia de granitos na parte norte e na ocorrência

de ãi:eas mais extensas de rochas metasedimentares na parte sul. 0utra ca-

racteristica da parte sut é a presença de rochas sedimentares não metamor-

fisadas, aflorantes na serra dos Carajãs e no rio Tocantins. A impressão

que se tem 6 que a parte norte foi mais erodida, expondo rochas formadas

em m¡ior profundidade.

0s pequenos afloramentos de rochas Pr6-Cambrianas do nordes

te do Parã e da zona limítrofe do Maranhão apresentamum comportamento apa

rentemente distinto. Nas melhores exposições, ao longo do rio Srrupi, rìo-

ta-se uma predominãncia de rochas graniticas na porção NE e de rochas meta

m6rficas na parte Stl, separadas por uma ìarga faixa de cataclasitos. As g

rientações no bloco NE são para Nl,l enquanto que no bloco S[,] são para NNE,

indicando uma discordância angtlar. Afloramentos isolados de arenitos, de

presumivel idade Eocambriana ou Eo-Paleozõica, ocorrem nos rios Capim,

Guan.ã e û¡n¡pi-Mirim.

0 complexo cristalino 6 constituido predominantemente de

migmatitos, ocomendo subordinadamente gneisses, granitos anat6ticos e an-

fibolitos. De menor expressão, são as intercalações de quartzitos, mica -

xistosr grârìulitos, metabasitos e intrusivas bãsicas e uttra-bãsicas. No

bloco Tocantins-Xingu o metamorfisrno varia desde o fícies xisto-verde até

granulito, aumentando de Sl^l para NE.

0s granitos formam corpos isolados, freqüentemente circuns-
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critos. São normaìmente de carãter alcalino, não sendo rara a presença de

ortoclãsio como mineral essencial.

As faixas de rochas metasedimentares são constituidas por

quartzitos, filitos e mica xìstos, como rochas principais. Itabirjtos, an

fibolitos, calcãrios e metabasitos ocorrem subordinadamente. 0 metamorfis

mo que afetou essas rochas é do fácies xisto verde, aumentando até o fí -

cies anfibolito pana I',lt e E.

Cobrindo discordantemente as rochas metasedimentares ocor -

rem arenitos, arc6sios, grauvacas e conglomerados, correlacionãveis ã For

mação Gorotire (T0LBERT et al., "l97ì; KNUP, 1971; CVRD/CMM, 1972; SUDAM/H!

DR0SERVICE, 1973 e BEiSItGtL et a].,.l973). Esses sedimentos são encon -

trados na sera dos Carajãs, no alto rio Vermelho, na rodovia PA-70 e na

região de Jatobal-Tucurui, no baixo Tocantins.

Diques de rochas bãs'icas cortam todas as unidades acima de:

critas. 0s tipos litolõgicos princ'ipaìs são: diabãsio, olivina diabãsio ,

metadjabãsio, basalto e andesito põrfiro. Pelas caracteristicas petrogrãfi

cas essas rochas parecem representar mais de uma fase de maEmat'ismo (TOL -

BERT et al., 1971).

M0RAES REGO (1933) reuniu, sob a denominação Série Tocan

tins, os filitos, quartzitos, quartzo-itabiritos, leitos de calcãrio

grauvacas que afloram ao ìongo do rio Tocantins, entre TucuruT e São João

do'Araguaia e no rio Ar aguaia, desde Santa Isabel atê as prcrximidades da i

lha do Bananal. MOURA (t936) designou Sãrie Gurupi a uma associação de fi
litos, sericita xistos hematíticos,mica xistos, quartzitos e itabiritos ,

af lorantes no rio Gurupi. J.R. de Andrade Ramos (in: LAI'1EGO, 1959, p9.60-

6l ) introduz o nome "sõrie AraEacema" para as rochas da S6rie Tocantins a

florantes na reg'ião de mesmo nome. Posteriormente esse autor abandona a-

quela designaçã0, ut'ilizando o nome Série Tocantins. PARADA et al. (1966)

denomjnaram Formação Tocandera a um conjunto de quartzitos e itabiritos

que afloram no rjo Naja, aflr¡ente do rio da Ponte, bacia do rio Fresco

BARBOSA et al. (1966) correlacionam os mica xistos, quartzitos e calcã
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cãrios, aflorantes no rio Aragua'ia entre Santa Isabel e Araguanã, ã S6rie

Araxã. Esses autores restringem a Série Tocantins aos filitosr grâuvôcôS

e arenitos do rio Tocantins. Anteriormente FERREIRA (1959) havia comelg

cionado as grauvacas do baixo Tocantins ã S6rie Uatumã. ANDRADE RAM0S

(1967) ìevanta a possibilidade de correlação entre a Formação Tocandera e

a Série Tocantins. TOLBERT et al. (.l97.l) reconhecem que aìgumas rochas da

sema dos Carajãs podem ser correlacionadas ãquelas das Sãries Araxã e To-

cantins. 0 mapa geolõgico regionaì pref iminar do Projeto Manganês-Parã ,

da Cia. Meridional de Mineração (1969), apresenta uma sub-divisão estrati-

grãf ica da seqtlência metasedimentar da região de sema dos Caraiãs:

Fottmaçã.0 Gotrcline

F o nnaçãø Cínz enfo - E,s c¡uecida

F o ma.ção l,langane;î. dena

F onnação Se¡na lLíste¡io¿a

A Formação Cinzento-Esquecida é constituida de filitos, quartzitos, itabi-

rito, quartzito ferruginoso, xisto grafitoso e intrusivas bãsicas. .0 Mem-

bro Femifero ã constituído de itabirito, quartzito ferruginoso e interca-

lações de filito. 0 membro Itapirapã é constituido de clorita xisto e

quartzito fern¡ginoso. A Seqüência Buritirama ã formada por quartzitos

m¡scoviticos, mica xisto e quartzo-espessartita xisto. A Seqtlôncia Sereno

õ formada por sericita quartzito, quartzito ferruginoso, quartzo-mica xis-

to, silexito e mangano-xistos. A Formação Sema Misteriosa é constituida

por quartzitos, quartzo xistos, anfibõlio-mica xisto e intrusivas básicas.

SUSZCZYNSKI (.l970) denomina "sãrie Caraiãs" ã seqtlência metasedimentar da

Emba'sanørú.0

|Áenbno Funi.deno

l,lenbno ltapinapã.

S øc¿llônc,La ßuni,Línana

Seclllãnüta Seneno



serra dos Carajãs.

0 consõrcio Cia. Vale do Rio

ração (CVRD/CMM, 1972a e 1972b; BEISIEGEL et

guinte coluna estratigrãfica para o Distrito

Intnutíval b'a,sien¿ e veio¿ de quastfzo

Gnupo

Gnão-Panã

Doce - Cia. Meridional de Mine

al., 1973) apresentam a se-

de Serra dos Carajãs:

d,Ucondãncia

S ecallî-ncLa P oleo v u.(-câníca SupenLon

F otuna"ção Canaj'a,s

Esta coìuna não especifica as relações de contacto entre a Formação Goroti

re e o granito. A Seqtlência Paleovulcânica Superior ã constituída por ro-

chas mãficas associadas a algum minãrio de ferro. A Formação Carajãs ã

formada por itabiritos, zonas de minério lixiviado e intercalações de di-

ques de rochas mãficas. A SeqrÏência Paleovutcânica Inferior ó constituida

por rochas mãficas. 0 Embasamento é constituído por quartzitos, filitos ,

xistos' gneisses, granito e anfibol'ito. Segundo esses trabalhos, as ro -

chas do Embasamento são correlacionãveis ã Sãrie Araxã. Est.a classifica -

ção estratigr'ãfica foi criticada por SUDAM/HIDR0SERVICE (1973), tendo sido

sugerido que o nome Grupo Serra dos Carajãs deveria ser usaclo para desig -

nar as rochas de toda a região da sema dos Carajãs, incluirrdo não apenas

u, r.o.hu, ferriferas e bãsicas, mas também os quartzitos, f-llitos, mica

xistos, anfibolitos, etc. Esses autores sugerem, aindar QU€ unrâ subdivi-

são em formações deva ser deixada para uma etapa posterior, quando se ti -

ver uma melhor idéia das relações entre as vãrias litologias e sua distri-
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hrição na ãrea.

SUDAM/GE0MINERAçÃO (1972) apresentam a seguinte coluna es -

tratigrãfica para a ãrea dos rios lriri e Curuã:

Fowndgão Ríozínl,to do Andni,sio

Foanação I,uíJuL

Gttupo llonno Gnande

CompLexo \a,sal

0 Complexo Basal ã constituido de gneisses, migmatitos, anfibolitos, granj

tos, granodioritos, veios hidrotermais e cataclasitos. 0 Grupo Momo Gran

de, comelacionado pelos autores ã S6rie Araxã, ã formado por ruscovita

quartzito, hornblenda-biotita-p'lagioclãsio-microclina xisto, Sillimanita

quartzito, quartzito e metabasito. A Formação lriri ã constituida por ro-

chas vulcânicas ãcidas, intermediãrias e bãsicas. A Formação Riozinho do

Anfrisio por rochas sedimentares clãsticas

Recentemente SILVA (1973) apresentou uma tentativa de uni -

forrnização da nomenclatura estratigrãtica do bloco Tocantins-Iriri. Infe-

lizrirente, ôorno este trabalho ainda não foi publicado, o autor teve aces

so apenas ao seu resunìo, ã apresentação oral e ao mapa, o que não permite

uma avaliação correta do mesmo. Notou-se, da anãlise do material disponi-

vel, que aqueìe autor introduziu a denominação Comp'lexo Xingu para o com -

ple.lo cristalino; manteve a denominação Grupo Grão Parã para as seqtlências

da legião da serra dos Carajás; reuniu os Grupos Araxã e Tocantins, consi-

derando-os mais novos que o Grupo Grão-Parã; denominou Grupo Uatumã ao con

junio das Formações lriri, Sobre'iro e Rio Fresco, além de granitos associa

dos; intnoduziu a Formação Triunfo¡ fina]mente, denominou Formação Goroti-

re ùo conjunto das Formações Gorotire e Cubencranqu6n.

ALMEIDA (1967, l968) correlaciona o Grupo Tocantins com o

Grupo Cuiabã. Segundo esse autor, as seqtlências citadas representam os es
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tãgios iniciais do desenvolvimento do geossÍnclíneo Paraguai-Araguaia, de

i dade Bras i I i ana .

Fi,ca evidente, da leitura dos parãgrafos anteriores, que e-

xiste m¡ita confusão no que diz respeito ã estratigrafia da região em fo-

co. Com base em trabalhos de campo, interpretação de imagens do satélite

ERTS-I e anãlise da literatura, o autor passarã a discutir alguns pontos

de importãncia para o esclarecimento da estratigrafia regional:

a - existe uma evjdente discordãncia entre as direções estn¡turais dos Gru

pos Tocantins e Araxã, com as faixas metasedimentares da serra dos Cg

rajãs e as rochas foliadas do complexo cristalino. Esta discordãncia

é bem marcada na

Nos mosaicos de

evidente, coincidindo, aproximadamente, com a borda oeste dos

(V. Capítulo iX). No ponto em que o rio Itacaiunas corta essa

de discordãncia observa-se uma passagem gradua'|, de leste para

dos filitos do Grupo Tocantins para biotita xistos e, derpois,

A perfeita concordãncia estrutura'|, entre o filito e o xisto,e

imagem E-1377-12570 (canais 6 e 7) do sat6lite ERTS-1.

radar (SB-22-X-D e SB-22-7-B) essa linha não 6 m¡ito

cia de aurõolas de contacto, permite supor a existência de

de empumão paraleìa ãquela observada no entroncamento cla

Trans-Amazônica com a estrada que liga São João do Aragnraia a

raldo. Essa falha 6 bem caracterizada pela presença de dobras

raste e transformação do filito em quartzo-biotita-clorita xisto;

devido ã sua posição de borda de bacia (Bacia Sedimentar do Maranhão),

a reg'ião apresenta um intenso fraturamento e falhamento de carãter nor

mal. Em vãrios locais, diques bãsicos acompanham o fraturamento. Ader

namento cle blocos, observado particularmente nas rochas Fanerozõ'icas ,

ã uma feição bastante cor¡rm. Esta reativação tectônica da parte leste

do bloco Xingu-Tocantins contribuiu de maneira significativa para a

complexidade estrutural da zona limitrofe entre o Grupo Tocantins e as

demais unidades;

uma passagem gradual, do Grupo Araxã para o Grupo Tocantins,6 clara -

b-

mesmos

I inha

oeste,

grani to.

c-

a ausãn

fal hauma

rodov i a

São Ge-

dean-
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nente observada ao longo da Trans-Amazônica no trecho Marabã-Aragua

tins e na estrada São João do Araguaia - São Geraldo. Essa passagem 6

nnnjfestada por um aumento gradativo do fácies metamõrfico, de oeste

¡rara'leste, tendo sido verificada peia primeira vez por Reinhard Helm-

boìd (In: LAMEGO,1960, pg.4'l) durante os trabalhos do Projeto Ara

guaia. As rochas do Grupo Tocantins pertencem ao sub-fícies quartzo -

albita-mlscovita-clorita, enquanto que aquelas do Grupo Araxã perten-

cem ao sub-fácies quartzo-albita-epidoto-almandina, ambas do fácies

xistos verdes. Um outro ponto de similaridade entre as duas unidades

õ a presença de seqtlências femiferas associadas a metabasitos. E im -

portante notar que este 6, tamb6m, um ponto de similaridade com as se-

qtJências da serra dos Carajãs, somente que nestas elas apresentam um

desenvolvinBnto m¡ito maior;

- um fato curioso, se for considerada a hipõtese de uma idade Brasiliana

para o metannrfisnn do Grupo Tocantjns, ã que ele não afetou as deter-

minações K-Ar em biotita dos granitos do embasamento desta unidade, no

irecho Jatobal-Itupiranga do rio Tocantins, como serã discutido adian-

te. A possibilidade de que os Grupos Tocantins e Araxã seiam mais an-

tigos 6 corroborada pelas determinações Rb-Sr em granitos intrusivos

nos Grupos Araxá e Canastra (correlacionãvel ao Grupo Tocantins), que

possibilitam a construção de uma isõcrona de referência com idade em

torno de .1400 m.a. (Reìatõrio Anual do M.I.T. para .l968). 
M0RAES REGO

(ì935) correlaciona as rochas metasedimentares do rio Gurupi com o Gru

po Tocantins. Uma determinação K-Ar em filito do poço VNst-l:PA, si -

tuado entre Bragança e Viseu, forneceu uma idade de 2054 m.a.;

- no vale do rio Vermelho, afluente do ltacaiunas' e na a'lü¡ra do km 90

da rodovia PA-70 (Trecho Trans-Amazônica - Conceição do Aragnraia) sedi

mentos sub-horizontai s pouco ou nada metanorf isados, comelacionãveis

ã Formação Gorotire, recobrem discordantemente os filitos do Grupo To-

cantins. Cono serã discutido no capitulo seEinte, a Formação Goroti

re, na sua localidade tipica, é cortada por diques bãsicos com idade



em torno de 1500 m.a.;

a presença de metabasitos no Grupo Tocantins (serra do Tapa, rio Verme

lho e Ipix.rna) distingue-o das seqt/ências Brasilianas tipicas, parecen

do representar uma extensão para norte das faixas de serpentinitos de

Goiãs;

as fa'ixas metasedimentares, para'lelas ã serra dos Caraiãs, apresentam

metamorfismo crescente de Sl^l para NE, em direção ãs cabeceiras dos

rios Bacajã e Tuerê. 0s fititos, mica xistos, quartzitos e intrusivas

bãsicas pasSam gradativamente a gne'isSes e migmatitos. Essas rochas

confundem-se com aquelas do embasamento da serra dos Caraiãs, que apre

sentam fácies metamõrficos simil ares;

não existem evidências de que o gr^anito situado entre as semas Norte

e Sul, na serra dos Carajãs, seja intrusivo nos arenitos da Formação

Gorot'ire. 0 autor teve oportunidade de observar, no campo, as rela -

ções de contacto entre as duas unidades. Em primeiro lugar ã estranho

que uma intrr¡são daquela magnitude (25 por l5 km de ãrea aflorante)não

tenha originado nenhum dique ãcido cortando os arenitos. 0 mesmo pode

ser dito para a ausôncia de aurãola de contacto no anenito. Tanto nas

imagens de radar como de sat6lite, bem como em trabalhos de campo, não

se observa estruturas típicas de jntrusão nos arenitos (formação de dg

mos, fraturamento concôntrico e radial, etc.). Entretanto' o argß/men-

to mais importante é de natureza geocronolõgica. 0 granito apresenta

una idade l(-Ar,em biotita, de cerca de lB00 m.a. No capítuìo seguinte

serão mostrados argumentos para uma idade entre .l700 e i500 m.a. para

a Formação Gorotire. A1ãm disso, SILVA (.l973) considera aquelas ro -

chas sedimentares como tendo sido depositadas em bacias intermontanas'

as quais raramente apresentam nngmatismo (MIKHAYL0V' 1970);

f-

9-

h-

40

i - não estã afastada a h'ipótese de que os sedimentos correlacionados ã

Formação Gorotire , na bacia do Tocantins, constituam uma unidade ã

parte. Esta suspeita estã baseada no fato de que aquelas rochas apre-

sentam caracteres litolõgicos distintos, como por exemplo a menor gra
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nulação e presença de grauvacas. Devido a essas caracterîsticas, €las

são melhor correlacionadas ã Formação Cubencranqu6n (BARBoSA et ô1.,

re66);

j - arenitos e siltitos de posição estratigrãfica duvidosa afloram em vã-

rios pontos no nordeste do Parã, em particular nos rios Moju, capim e

Gr¡amã. A ocorrência do rio Moju 6 a mais interessante, pois estã asso

ciada a xistos, gneisses, serpentinito e tufos riolíticos ( DAMASCENo

e GARCIA, 1970), distantes cerca de 40 km ENE de Tucurui, onde afloram

rochas similares, com exceção dos tufos que não são conhecidos em ne-

nhum outro local da Amazônia Oriental. Rochas similares¡ âsSociadas a

intrusivas bãsicas, foram encontradas no poço l-BJ-t-pA, locaìizado

no rio Capim a cerca de 2030' S, e foram consideradas paìeozõicas pe-

los geõlogos da PETR0BRÃS (SCHALLER et al., t97t). FRANCISC0 er al.

(197.l) consideram essas rochas, tentativamente, como de idade Eo-palec

zõica e rpncionam a existência de restos orgânicos não identificados

tes que

da para

Percebe-se, entãor QUê restam ruitos pontos a esclarecer an

se possa desenvolver uma classificação estratigrãfica mais adequa-

presentada

Tocanti ns

em escal a

niveis na

região. Uma opinião do autor sobre essa classificação jã foi a-

no relatõrio do Plano de Desenvolvimento Integrado do Vaìe do

(SUDAM/HIDR0SERVICE, 
.l973) e foi baseada em mapeamento geoìõgico

'l:250 000, al6m da interpretação de dados geocronolõgicos dispo

da a seguir, precedida dos seguintes comentãrios:

ep0ca.

- o nome Serra dos Carajás deve substjtuir Grão-Parã, na denominação das

seq{lências metasedimentares do btoco Tocantins-Xingnr. São vãlidas as

críticas feitas para o Grupo Amapã, acrescidas do fato de que o none

Grão-Parã tem, hoje em dia, uma conotação mais histõrica do que geogr!

fica, estando portanto em desacordo com o disposto no guia de nomencla

tura estratigrãfica;

- o Grupo Serra dos Carajãs, da mesma maneira que seus correlativos, ôin

Uma versão atualizada dessa classificação ã apresenta -
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2 - Geocronologia

As Tabelas III e IV relacionam, respectivamente, as determi

nações K-Ar e Rb-Sr disponíveis para a reg'ião. 0 mapa da Figura 3 indica

a ìocalização das amostras datadas.

0s dados da Tabela IV permitem a construção de duas isõcro-

nas, uma com 2043 t 83 *.u. (Ri = 0,700) e outra com 507 t 2l t.a.

(Ri = 0,706). A primeira caracteriza o evento Trans-Amazônico e a segunda

os estãgios fina'is do ciclo Brasiìiano. As determinações K-Ar (Tabela III)
concordam com as is6crorras. Entretanto, vãrias das amostras exibem idades

maiores que 2200 ffi.â., indicando a existôncia de eventos mais antigos, de

idade Pré-Cambriana Mõdia e inferior. Esses valores foram obtidos em amos

tras do embasamento do Grupo Serra dos Carajãs. Uma amostra de rocha bãsi

ca associada ao Grupo Serra dos Carajãs (NQ Lab. 2104) forneceu idade de

1905 J 58 m.a. Este valor õ corroborado por determinações em mica xisto

e anfibolitos, QUe forneceram idades similares, e Pelas amostras S-2 e 5-6

1000 !

42

m.A.

ComytLøxo Cn í,stalino 2500 - 3200 m.a.

50

Gttupct-
Ãnaxa

1700 - 1800 m.a..
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Figra 3 - Mapa

veis
de localização das

para a parte sul da

determinações geocronolõgicas disponi -
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TABELA III
Determinações K-Ar para a parte sul da Amazônja Or'iental

NQ Lab. NQ Campo Mi neral Rocha %K nflocccnrPTs. 1 0-5 nf! rzt Idade (106 anos)

7 45*

7 47*

748*

749*

752*

757*

758*

844*

722+

728+

721+

711+

649+

Bl3**
905**
gl g**

920**

907**
gl 5**
gl 4**
921++

l3 78

1ìrr- Ã- 7

AA-8-l

AV- 5- 7

AA-7-37.

AA-7-6

AD-7-ì s

AA-8- I

AA-7-2

AA-7-20

AA- 7-3 0

GM-l -Pa

GM-2-Pa

JDst-l -Pa

3 2-A-66

3 4-A-66

3 6-A-66

3 r -A-66

AA-7-22

AA-7-23

AA-7-24

6-A-66

8S.23

Bi oti ta
Bi cti ta
Hornbl enda

Rocha Total

Hornbl enda

Hornbl enda

Hornbl enda

Rocha Total
Hornbl enda

Biotita
W scov i ta
[v[¡ scov i ta
Bi oti ta
Bi oti ta
Hornbl enda

Bi oti ta
Bi oti ta
Hornbl enda

Hornb'lenda

Hornbl enda

Rocha Total

Bi oti ta

Mi amati fn

Gran i to
Mì gmati to
Di abãs i o

Anfi bol i to
Gran'ito

Grani to
Di abãs i o

Anfi bol i to
Mi gmati to
Grani to
Gran i to
Gne'isse

Gneisse

Gnei sse

Gnei sse

Gnei sse

Gnei sse

Gnei sse

Gnei sse

Di abãs i o

Gnei sse

6,062

5,23 0

I,lgB
I,218
o, g8l

I,093

I,386

0,282

0,244

7,220

8,779

9,169
g,130

5 ,885

0,984

7,4?5

7,670

0,3 63

0,599

0,608

I,839

6,289

BB,2-6

75,07

18,29
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do granito intrusivo naquela unidade. A única determinação para filito
do Grupo Tocantins 6 aquela do embasamento da Bacia do Maranhão no poço

IZst-l-f'lA. Infelizmente, devido ã ação do magmatismo bãsico Mesozõico,não

foi possivel a deter:minação da idade daquele Grupo. Entretanto, a amostra

do poço VNst-l-PA, que ã umfitito do Grupo Gunrpi, forneceu idade similar

ã do Grupo Serra dos Carajãs.

A distribuição regional de rochas do Ciclo Brasiliano não

pode ser ainda precisada. As determinações geocronológicas permitiram de-

limitã-las a NE, segundo uma linha que corta o rio Gurupi na altura de

2ol0'S (C0RDANI e ALI'IARAZ, 1969), passa pelo alto rio Guamã e atinge a re

gião de Capanema, onde sofre uma deflexão para norte, penetrando no embasa

mento da plataforma continental. A sua extensão para Sl.I s6 foi verificada

em amostras obtidas por sondagens da PETR0BRÃS. Fenõmenos de reativação

de pìataforma, associados ao desenvolvimento do ciclo Brasiliano, manifes-

tam-se pela presença de intrusivas bãsicas (arnostras AA-7-37, 6-A-66 e

0FS-74) e de um dique de granõfiro (amostra PA-499). 0utras intn¡sivas

bãsicasr coÍr idades de 348 m.a. (amostra 17528),232 n.a. (AA-7-Z), 210 m.

a. (13l78) e .l69 m.a. (PA-465) relacionam-se a fenômenos de reativação da

pìataforma, associados ao desenvolvimento das Bacias Sedinentares do Mara-

nhão e do Amazonas, e possuem comespondentes em outras partes da Amazônia.

Algumas idades em torno de 900 m.a. podem comesponder a ou

tra fase de magmatismo bãsico, ainda mal definida. Idades anômalas, resul

tantes de efeitos termais ligados ao magmatismo bãsico, foram obtidas para

al gumas amostras.

Observa-se que o padrão geocronolõgico õ bastante semelhan-

te ãque'le encontrado para a parte norte da Amazônia Orienta'|, indicando u-

ma continuidade por baixo das Bacias Sedimentares.

3 - Estrutura

A orientação preferencial das rochas do embasamento e do
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Grupo Sema dos Carajãs 6 N 50-60 t^l. 0s mergulhos sã0, predominantennnte,

para NE. Na região da serra dos iaraiãs as rochas da unidade hor6nima fo¡

mam um grande sinclinõrio, cuio eixo orienta-se segundo N 60 l^l. As rochas

dos Gnrpos Araxã e Tocantins dirigem-se normalmente segundo N-S, apresen -

tando variações para NNE e NNW, e mergulham sistematicamente para leste.

Um branqui-anticlinal e um anticìinal recumbente, formados por rochas do

Grupo Araxã, são observados em Xambioã e na serra das Andorinhas, respecti

vatpnte. No ìimite oeste da Provincia, na bacia do rio Fresco, as rochas

da Formação Tocandera formam um grande sinclinõrio, orientado segundo E-l.l,

preenchido por rochas das Formações Gorotire e Rio Fresco. Para o sul des

sa estrut¡¡ra, as rochas da Formação Tocandera estão orientadas segnrndo N-S

e mergulham para oeste.

Um complexo sistema de falhas, orientadas paralelamente ãs

rochas dos Grupos Tocantins e Araxã, algumas das quais apresentam um carã-

ter de empurrã0, limitam os Grupos Serra dos Caraiãs' Tocantins e Araxã

Algumas dessas falhas condicionam rochas sedirnntares e igneas Fanerozõi -

cas, estando provavelmente relacionadas ã evolução da Bacia Sedimentar do

Maranhã0. Um outro sistema de falhas orienta-se paralelamente ãs rochas

do complexo cristalino e do Grupo Sema dos Caraiãs. Vãrias destas fa'lhas

foram aproveitadas por diques bãsicos, sendo notãvel o enxame que afeta a

Fornração Gorotire na porção Nt,l da serra dos Caraiãs. A falha deste siste-

ma, que divide a sema dos Carajãs em dois blocos, tem um pronunciado carã

ter transcomente. Um terceiro sistema de faìhas, orientado segundo

N 50 E, -e um dos responsãveis pela compartinentação em blocos, observada a

leste e nordeste da serra dos Carajãs. 0 padrão do diaclasamento acompa -

nha o das falhas. Não se observa diferenças significativas entre os pa

drões dê f raturanento das vãrias un'idades.

Alguns corpos de granitos circunscritos apresentam-se alon-

gados paralelamente ã orientação das rochas encaixantes, colno por exemplo

no divisor de ãguas dos rios Araguaia e Fresco. Entretanto, a maioria des

ses granitos tem forma eqtlidimensional.
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Na região do rio Gurupí o

4 - Recursos Minerais

Sem dívida algufiô, os depósitos de femo da serra dos Cara-

jãs constituem o recurso mineraì mais importante de toda a Amazônia. As re

servas ascendem a ì6 bilhões de toneladas mãtricas, de minãrio com teor su

perior a 65% de Fe. Martita e hematita são os principais minerais de minã

rio, ocorrendo ainda magnetita e goethita. Quanto ãs suas propriedades me

cânicas, o minõrio classifica-se em duro, semi-duro, semi-brando e brando.

As variedades duras predominam junto ã superfície, enquanto que as varieda

des brandas assumem maior importãncia em profundidade. Na superficie de -

senvolvem-se espessos mantos de canga, caracterizados por morfologia plana

e ausência de floresta. Este fato atraiu a atenção dos geõlogos da Compa-

nhia Meridional de Mineração S.4., resultando na descoberta dos depõsitos

em '1967. A Amazônia Mineração S.4., um consõrcio formado pela Companhia

Vale do Rio Doce e peia Companhia Meridiona'l de Mineraçã0, detem as conces

sões. Esses depõsitos deverão começar a ser explorados por volta de 1978,

sendo o minõrio escoado atrav6s de uma ferrovia que ligarã a serua dos Ca-

rajãs ao porto de ltaqui, prõximo a São Luiz do Maranhã0. Depõsitos de

ferro, similares, são conhecidos a NE de São Felix do Xingu e na serra da

Tocandera, tamb6m associados a rochas do Grupo Serra dos Carajãs. ocorrên

cias de itabirito, de pequeno porte, foram identificadas nos Grupos Tocan-

tins, Araxã e Gurupi.

Três depõsitos de manganês são conhecidos na região: sema

do Serenor sêrrô de Buritirama e igarapã Azul. As duas primeiras ocorrên-

cias estão associadas a rochas do Grupo Serra dos Carajãs e a terceira a

por uma zona de falha com cerca de 16 km

1972). As rochas mais antigas' apresen-

falha, enquanto que as mais novas fazem

50

contacto entre as rochas Brasilia
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sedimentos da Formação Gorotire.

0s depõsitos da serra do Seneno foram encontrados peìa CgDIM

(Companhia de Desenvoìvimento de Indlstrias Minerais) em 
.l966. 

Esta serra é

formada por um coniunto de cristas alinhadas segundo N B0 E, prolongando-se

por cerca de 25 km. Nela ocorrem quartzitos, mica xistos, metasiìtitos e

intrusivas bãsicas, formando dobras abertas com eixos para'lelos ao alinha -

mento da serra. 0 protominêrio, predominantemente silicãtico, ocorre junto

ao contacto de mica xistos e quartzitos. 0 minério apresenta composição mì

neralõgica semelhante ao da serra do Navio. 0s teores variam em torno de

40% de Mn, porãm com alto teor em silica. A Cia. Meridional de Mineração ,

atuaì detentora das concessões, determinou uma reserva de 2,5 milhões de tg

neladas métricas de minõrio com teor entre 39 e 42% del4n e 8 milhões de

toneladas de minãrio com teor entre 29 e 39 % de Mn.

Corp decorrãncia do mapeamento geolõgìco regional do Distri-

to de Sema dos Carajãs, a Cia. Meridionaì de Mineração localizou, em fins

de 1967, as prinreiras ocorrõncias de manganês da serra de Buritirama, loca-

ìizada a cerca de 50 km a NE da serna Norte. A serra de Buritirama ã ali

nhada segnrndo N 50 l,l, estendendo-se por cerca de 30 km. E constituída por

quartzitos, quartzo-sericita xistos, biotita xistos e anfibolitos. Lentes

de calco-mangano xistos, associados a óxidos primãrios de manganôs, consti-

tuem o protominõrio. Estas lentes ocorrem junto ao contacto entre os xis -

tos e os quartzitos, da mesma maneira que na sera do Sereno. 0 minõrìo ã

semelhante ao daquela ocorrêncía, possuindo menos silica e mais alumina. 0

teor nËdio varia entre 39 e 4l % de Mn, tendo s'ido determinada uma reserva

potencial de l0 milhões de toneladas.

A ocorrência mais interessante, dadas as suas característi

cas, ê a do igarapõ Azul. Ela foi encontrada em l97l pelo consõrcio CMM /
CVRD, nas proximidades da clareira N-ì, na serra Norte. Dentro de uma se-

qüãncia de congiomerados, folhelhos e arenitos da Formação Gorotirei foi en

contrada uma camada de õxidos de manganês. No local da ocorrência observa-

se uma passagem gradual, de baixo para cima, de folhelho, folhelho mangane-
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sífero, õxidos de manganês e arenito, caracterizando sua origem sedimentar.

As rochas manganesiferas foram enriquecidas por processos secundãrios ori-
ginando um minério de alto teor (cerca de 47% de Mn). Sua pesquisa estã

em fase inicial' tendo sido avaliada uma reserva potencial da ordem de l0
mi'lhões de toneladas. Esta ocorrãncia pode ser correlacíonada com aquelas

dos rios Aripuanã e Sucunduri.

Na região, o principal recurso mineral em exploração ã o

diamante. Ele foí encontrado, pela primeira vez, em 
.l939 no rio Tocantins

junto ã foz do igarap6 Tauari. Posteriorr¡ente verificou-se sua ocorrência

em todo o trecho São João do Araguaia-Tucun¡i, associado a cascalhos recen

tes. Durante o desenvolvimento dos trabalhos do Plano de Desenvolvimento

do Vale do Tocantins (SUDAM/HIDROSERVICE, 
.l973), investigou-se a origem

primãria desse diamante atrav6s de cuidadosa anãlise mineralõgica de con -

centrados de bateia. Verificou-se que minerais tipicos de kimberlitos (pj-

ropo, perowskÍta, f 'logopita, diopsíA'io cromîf ero, etc. ) estavam ausentes ,

identificando-se apenas jaspe, hematita, epidoto e rutilo. Conp na ãrea

não existem rochas clãsticas grosseiras que pudessem funcionar como matri-

zes secundãrias para o diamante, ô hipótese mais viãvel foi a de origem a

partir de rochas bãsicas e uìtrabãsicas. Com efeito, os rnaiores depõsi -

tos do rio Tocantíns, localizados nas corredeiras entre lpiruna e Tucurui,

desenvolvem-se logo apõs o ponto em que o rio corta duas faixas de serpen-

tinito. Antes desse ponto o diamante ocorre, por6m em quantidade nuito pe

quena. Uma cubagem expedita com base na delimitação da ãrea de cascalho ,

de sua espessura mãdia e do teor míninp, indicou uma reserr/a da ordem de

500.000 quilates de diamante. A produção oficiaì é da ordern de 1000 quita

tes anuais.

A localização de ocomências de nîquel e crorno, associadas

a rochas ultrabãsicas e bãsicas serpentinizadas, reveste-se da maior impo¡

tância. A primeira ocorrência foi loca'lizada pela Cia. Meridional de Mine

raçã0, nas cabeceiras do rio Vermelho, t60 km ao sul de Marabã. Ainda em

fase de pesquisa, contem sulfetos de niquel em quantidade significativa
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Ainda no vale do rio Vermelho, 90 km ao sul de l4arabã, o autor, em compa -

nhia do geõlogo Ostvaldo R. 0bata, encontrou uma ocorrência de garnierita

preenchendo estrutura alveolar de calcedônia, associada a uma rocha metabã

sica dentro de zona de faìha. Essa ãrea foj submetida a prospecção geoquí

mica de semi-detalhe, obtendo-se teores anômalos de níque] e cromo. Dura!

te o desenvolvimento de estudos geoquímicos regionais, foi localizada uma

ìmportante anomalia para cromo e cobre na rodovia Trans-Amazônica a cerca

de 90 km de Marabã, em dìreção a Altam'ira. Essa ocorrência parece estar

associada a uma faixa de serpentinitos com direção aproximada l'l 80 l^l, iden

tificada no rio Tocantins. Maiores detalhes sobre essas duas ocorrências

poderão ser encontradas em SUDAM/HIDROSERVICE (1973). LiSBOA (.l935) des -

creve uma ocorrência de nique], associada a rochas ultrabãsicas, no rio

Piriã, proximidades de Viseu.

Ouro foi garimpado na bacia do rio Gurupì, associado a depõ

sitos recentes de cascalho. A origem primãria do ouro parece estar'ligada

aos abundantes veios de quartzo que cortam as rochas da reg'ião. Ouro tam-

bém foi encontrado nos rios Xingu, Curuã do triri e Tocantins, porõm em pe

quena quantidade.

Revestem-se de grande importãnc'ia as recentes descobertas

de depõsitos de cassiterita associados a granitos circunscritos na bacia

do rio Fresco. Esses granitos estão provaveìmente assocìados ao extenso

vulcan'ismo ãcido a intermediãnio que afetou, principalmente, a Amazônìa

Central .

Uma pequena ocorrênci a de caì cãri o, associ ada a f i I 'itos do

Grupo Tocantins, foi encontrada no igarap6 Lago Vermelho, a cerca de 40 km

a Nti de Marabã. Durante a Segunda Guerra lfund'ial , cristal de rocha f oi ex

plorado em veios cortando o Grupo Tocantins na bacia do rio Sororó, afluen

te do Itacaiunas.



Capitulo V

GEOLOGIA DA PROVINCIA AI'4AZONICA CINTRAL

A - Generalidades

Esta provincia limita-se a leste com a Amazônia Oriental

Seu limite oeste ã uma linha que, partindo do pico da Neblina, corta os

rios Negro,.:Solimões, Madeira, Aripuanã e Juruena, acompanha o flanco sul

da sema do Cachimbo e perde-se por baixo da cobertura recente do alto Xin

9u.

0 limite oeste não -e tão bem marcado, geologicamente, como

o limite leste. Ele corresponder ôpFoX'imadamente, ao limite entre as ocor

rõncias mais extensas e mais esparsas da cobertura sedimentar dobrada.Aì6m

disso, o dobramento parece mais intenso a oeste do que a leste daquele li-
mi te.

A Bacia Sedimentar do Uã¿io Amazonas divide essa provincia

em duas porções: norte e sul.

54

B - Parte l{or te da Provincia

Esta parte abrange a totalidade do Territõrio Federal de Rg

raima, o nordeste do Estado do Amazonas e o Noroeste do Parã. E, em gran

de parte, coberta por sedimentos aluvionares dos rios Branco e Negro.

I - Estratigrafia

As primeiras referências ãs rochas Prõ-Cambrianas da região

são devidas a DERBY (1877), gue descreve os demares de quartzo-põrfiro do

rio Trombetas. ALBUQUERQUE (ì922) descreve a geo'logia do curso inferior

dos rios Urubu, Uatumã, Jatapu, Trombetas, Erepecuru e Curuä, fazendo refe

rência ã ocomência de rochas vulcânicas junto ao limite da Bacia Sedjmen-

tar. RICE (1928) utilìza-se, pela primeira vez no Brasjl, de fotografias
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aéreas para cartografar os rios Branco, Uraricoera e Parima. Nessa expedi

ção foi acompanhado por Avelino I. 0live'ira, que descreve as rochas da re-

gìão (0LIVEIRA,1929). PAIVA (.l929) reconhece o rio t{egro e seus afluen -

tes Içana e Uaupés, sendo até hoje o único trabalho publicado sobre a re-

gìã0. GUIMARÃES (1930, 1947) estuda a petrografia das rochas bãs'icas de

Roraima. 0LIVEIRA (.l937) faz um apanhado sobre os recursos m'inera'is do al

to Rio Branco. PAIVA (1939) pubì'ica seu clãssico trabalho sobre a geolo -

g'ia do norte do Território de Roraima, GANSSER (1954) apresenta uma sec-

ção estrat'i grãt i ca da regi ão dos

desenvolve trabalhos de campo no norte de Roraima. RUELLAN (1957 ) coorde-

na os trabalhos de uma equ'ipe de geomorfõlogos brasileiros e franceses na

parte norte de Rorajma. BARBOSA e ANDRADE RAM0S (1959) apresentam um mapa

geológico do nordeste de Rora'ima. BtIGBtDER (.l959) apresenta um estudo

geomorf oì -ogì co do al to ri o Branco , ri co em 'inf ormações geo'lõgì cas . FERRE 1

RA (1959) apresenta um estudo petrogrãfico de rochas do Grupo Uatumã. BOU

MAN (1959) apresenta a primeira subd'ivisão estratigrãfica do Grupo Rora'ima.

Numa fase mais recente, RAMGRAB (1968) reconhece o rjo Uatumã;0LIVEIRA et

al. (1969) descrevem a geologia e os recursos minerais da ãrea do Projeto

Rora'ima; FORMAN (1969 a, b, c e d) efetua neconhecimentos geológicos nos

rjos Trombetas, Curuã, Erepecuru e Mapuera; AMARAL et al. (1970) e MAN

DTTTA (1970) apresentam resultados de detenm'inações geoci"onolõgicas no Ter

ritório de Rora'ima; SUSZCZYNSKI (,l970), LOCZY (197?) e KLOOSTiRMAN (19i3)

tecem consìderações sobre a constituição tectônìca da regìã0. Finalmente,

BRAUN e RAMGRAB (1972) e RAI{GRAB (1973) apresentam os resultados da segun-

da fase do Projeto Rora'ima, incluindo o mapa geoìóg'ico da reg'ião, ao norte

do equador.

A observação do mapa geológico mostra ser esta regìão bas -

tante diferente da sua correspondente na Provincia Oriental. As rochas me

tasedìnentanes são tão raras que não podem ser representadas. Em seu lu -

gar estão as rochas vulcãnicas e sedimentares. Corpos granítìcos estão

bem desenvolvidos, jntrusivos tanto no complexo cristalino como nas vulcâ-

ri os l'laú e Uai I an . ANDRADT RAMOS (l 956 )
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nicas. Estas rochas, ampìamente desenvolvidas na Amazônia Central, consti

tuem a feição mais espetacular do Pr6-Cambriano da região. Uma cuidadosa

anãlise da literatura mostra que ela não tem similar em outras ãreas Pré-

Cambrianas de todo o m.¡ndo. Sua ãrea de ocorrência ultrapassa um milhão

de quilôretros quadrados, tendo sido tamb6m identificada na Venezuela e

Guyana.

A primeira classificação estratigrãt'ica, para o extrenn nor

te da regiã0, é devida a OLIVEIRA (1929) e PAIVA (1939). Esses autores ,

trabalhando em conjunto, apnesentam diversas evidências para o empilhamen-

to das rochas da região. Com os dados fornecidos por eles, e seguindo

suas denominações, pode-se rnontar a seguinte coluna estratigrãfica:

Díabã'sío dø 1,4î.-Uã.

A¿teni.to de Rono-ína

Gnawí.to do,s Camyto,s de São l.traneo¿

P6n(.íno d¿ ?acanøLma

S6.nie do Rio üønco

Gnawifo dot Canytoa d¿ São ltlaneot

Serã visto, n¡ais adiante, que essa coluna é bastante senrelhante ãquela adc

tada atualmente, demonstrando o cuidado com que os autores interpretaram

suas observações. E ¿igna de nota a coiocação do Arenito Roraima no Prõ-

Cambriano. Diversos t'ipos de gneisses constituem o embasamento da regiã0,

sendo anfib6lio-biotita gneisse, biotita-anfibõl'io gneisse e biotita-mrscg

vita gneisse os princ'ipais. A Série Rio Branco õ constituida predomìnan-

temente de quartzitos, com truscovita xistos e diopsídio-anfiUõlio xistos o

correndo subordinadamente. 0s granitos são m¡ito homogêneos, constituidos

de microclina, olìgoc'lãsio, b'iotita, hornblenda e quartzo. Põrfiros felsí-

GttøLttu do A.tfo RLo Bnaneo

TtvíÃ,s¿ico

Pnõ-CanbnLano
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ticos, quartzo pórfiros, granõfiros, felsitos e augita-quartzo diorito são

os tipos ìito]õgicos predominantes nos Pórfiros de Pacarãina. Um conglome

rado basal inicia a seqtlência sedimentar do Anenito Rora'ima, que continua

com arenitos, fo]helhos, tufos e arcósios, com uma espessura total da or -
dem de 600 m. Quartzo diabãsio e h'iperstênio gabro são os tìpos lìtológi-
cos prìncìpais do Diabãs'io de Mê-Uê. PAIVA (1939) mencìona c.ìaramente a

possibilidade de uma interdigitação entre o Arenito Rora'ima e material pì-

roclãstico dos Põrfiros de Pacarãima. tsse autor menciona, ainda, que o

derrame de basalto das vizinhanças de Boa Vista não encontna corresponderì-

te na região dos pórfiros.

GANSSER (1954) reconheceu que as porções central e ociden -

tal do Escudo das Guianas podem ser subdivididas em quatro grandes unida -

des: Grupo Embasamento, Grupo Vulcânìco, Formação Ror aima e depõs'itos sub-

recentes e recentes. De uma maneira resumida, a div.isão estratigráfica

proposta por esse autor estã'representada no quadro abaixo:

Fonnação RonøLma

Gnuyto Vu"[-cãniect

Emba¿ane.nto

I nLttut ív a,t B'a.t ica t

0 embasamento é constituído por uma grande variedade de rochas ígneas e me

tamórficas, predominando granìtos e gneìsses. A parte inferior do Grupo

Vulcãn'ico é formada por uma complexa assocìação de quartzo-feldspato põrfi

ros, tufos, aglomerados, lavas bãs'icas, xistos e fil itcs piroclãsticos. A

parte superior, denominada formação l,Jailan, é constituida por foìhelhos a-

renosos e siltosos, com fjnas intercalações de arenitos argilosos. A par

tr"4enbno

Mutbno

l4onbno

Ronn Lna. Suyte-n Lon

Rona.ítna ll6.dío

RonaLmo- lndeníon

F ctnnação Tta,í,Lan (,lJaíI an)

Panf¿ Indenion
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te basal da formação l^lailan ã cortada por gabros, com desenvolvimento de

hornfels no contacto. A espessura desta unidade atinge 400 m. Depositada

discordantemente sobre a formação l,Jailan, a Formação Roraima inicia com um

membro inferior composto de conglomerados areno-quartzíticos que gradam pa

ra arenitos grosseiros, numa espessura total da ordem de 200 m. 0 membro

médio ã constjtuido predominantemente por jaspiìitos, intercalados cóm are

nitos finos. Jaspilitos verdes são interpretados como de origem vulcânica

(piroc'lãstica) enquanto que os jasp'ilitos vermelhos o são como de origem

quimica. A espessura desse membro pode atingir 300 m. 0 membro superior

ã constituído por arenitos de granu'lação fina a m-ãdia. Sua espessuna to -

tal õ da ordem de 600 m. As intrusivas bãsicas ocorrem preferencialmente

na formação l'lajlan e no membro inferior da Formação Roraima. Gansser con-

sidera a Formação Roraima como de idade Cretãcea.

ANDRADE RAMOS (1956) apresenta a seguinte coluna estr"atigrã

fica para a porção norte de Roraima:

Fomaç,ã.0 ßoa Vi,¿ta

F o nnaç.ão l'lova 0 línda.

Fonmaç.ão QwLnõ

townaç.ã.0 RonøLma

Fonnaçào Suapí

Fonnação Sununu

CompL.exo CrubtaLt no

0 comp'lexo cri stal i no -e consti tuido por gnei sses, quartzi tos , i tabi ri tos ,

'granitos gneissif icadosn etc. A Formação Surum.¡ õ formada por 'lavas porf j

riticas, querat6firos, etc. Ortoquartzitos, metacong'lomeraclos e filitos
(sic), mergulhando l0-300 para norte, constituem a Formação Suapi. A Fo¡

mação Roraima ã formada por siltitos e arcõsios em atitude sub-horizontal.

QuntennãnLo

Quaf.ennlanLo AnLígo

Cneflaeeo SuytwLon

llodetmo

0evowíano ln(enLot (?)

Síl.unLano (?l
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A Fonmação Quinô é formada por rochas bãsicas, 'intrusivas nas Formações

Suap'i e Roraima. 0s derrames basãlticos das vizinhanças de Boa Vìsta cons

tituem a Formação Nova 0linda. A Formação Boa Vista é formada por depósi-

tos aluvìonares.

BARBOSA e AIIDRADE RAM0S (1959) apresentam a seguinte coluna

estratjgrãfica para a parte norte do Territ6rio de Roraima:

Recwtte

PLei,stoc¿no
PUoceno

T¡viã¡.síco

Suyteníc,n (?)

Canbno-

0ndovicíano

ALuvíõe.t

P n6-- C amb nLano S upøvío tt

P nõ.- C onb n Lano l.l1ed,L o
a Indønictn

tctnnação ßoa Vi,sta

ßa¡a.(fo,s

Fctnnação Ronaíma

Fownação KaLe,t¿un

0 S'istema Gu i ana -e f ormado por gnei sses, granì tos, mi gmatì tos, pegmati tos,

metabasitos, quartzitos, xistos, etc. A Formação Surumu por riol itos,rjo-

dacitos, dacitos e ìgnimbritos. A Formação Kaieteur por arenìtos quartzT-

ticos, conglomerados, foìhelho e sedjmento ferrífero(?), levemente dobra -

dos e incip'ientemente metamorfizados. Repousando discordantemente sobre a

Formação Kaieteur, estaria a Fonmação Roraìma, constitulda por arcõsios ,

siltl'tos argilosos e jaspilitos, levemente dobrados e metamorfizados pelas

intrusões bãsicas. Aqueles autores incluem os derrames basálrjcos das pro

ximidades de Boa Vista na mesma pos'ição estratjgrãtica dos gabros, diabã -

sios e noritos que afetam as Formações Roraima e Kajeteur. Da mesma manei

Fâ, incluem na Formação Roraima os arenitos da serra do Tucano. Serã vis-

to mais adiante que, tanto os derrames basãlticos, como esta ocorrência de

d¿ plnteau, Diabãsíor, Gabnct's

I

Fotunação Sununu

Si¿Íwna Gui.ana
QuanÍ.zi-tll ¿ XLstot

ComytLexc; Cn í,s ta,Ltno



arenito, pertencem a um evento mais novo, associado

Fossa Tacutu.

BOUMAN (1959), estudando a Formação

do Terrjt-orio, apresentou a seguinte subdjvisão da

Menbto Qwínô

Ës

IJ

o
Ê¿

a
l\3ù'
rJ

a
l!

Menbno Suapí

Erpu,suna
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ao desenvolvimento da

Menbno Anni

7 00m

Roraima na parte norte

mesma:

Segundo aqueìe autor, a espessura total ultrapassa 2500 m, pois nem o topo

nem a base da secção foram encontrados, existindo também a possibilidade

de repetição dentro do Membro Arai, poF falhas normais. Menciona, ainda ,

que a deposição se dzu em ambiente continental e que não existe discordãn-

cia angular entre os membros.

0LIVEIRA et al. (1969) criticam a coluna estratigrãfica pro

posta por BARBOSA e ANDRADE RAMOS (1959), e propõem uma nova, baseada prin

cipaìmente em trabalhos desenvolvidos na G.ryana e Venezuela. Abandonam a

denominação Sistema Guiana e incluem a Sãrie Rio Branco de PAiVA (.I939) no

complexo cristalino. A idade Pré-Cambriana para a Formação Roraima foi bg

seada nos resultados de determ'inações geocronolõgicas efetuadas na Guyana

e Venezueìa (McD0UGALL et aì ., 1963 - SNELLING, 
.l963). 

Inc'luem na Forma -

ção Roraima a Formação Kaieteur de BARB0SA e ANDRADE RAÞ10S (.1959) e comi-

gem a posição estrat'igrãtica dos arenitos da serra do Tucano, correlacio-

nados ã Formação Roraima peìos mesmos autores, colocando-os na Formação Tg

cutu. Manifestam, ainda, suas suspe'itas com respejto ã correlação dos der

620m

Ane.wí.to¿ ancotíano,s ø nvLú,czo,s,
¿i,(fif.o¿, doLhe,(ho^ e conglome-
nado¿ na. ba'se.

1150m

Lí,toLogia

FoLhe.thot nLcã"ce-o¿ eom vwvQ^/s
de ¿.LLtífo e 'síI-ex I ja,syt.í,(..ífct) ,
ane.wíf.0, intnu,siva bãtíca a.ó^o-
ciad.a a dothe,Ll,to vende (honn-
6e,L6 ? I .

Aneni,tot quanfzoaoá com motnLz
,siLicot a e nrLcno-¡ní.elacea, ¿ it-LL
to e inpontanfers Le.wte,s congLo:
menaLíc.a.t.



rames de Boa Vista com o magmatismo

coluna proposta por 0LIVEIRA et al.

abai xo:

funtennlanío

TencLã¡io

Cne,t'aeeo Ind.
Jata"ttieo Sup.

6l

bãsico que afeta a Formação Roraima. A

(.l969) acha-se representada no quadro

Døp6úfo,s a,(-uvíonane,s lanøb,s e ca,sealhotl

Fonnação ßoa

Fonnação Tacu.tu

d,L,sc,

Vi¿ta. -

P¡t|¿-

Covbn Lano

Vu(-c. Rotaíma

d,í,s c.

Fonmação Rono.Lma

- aneni-tot, doLLteIho's Q- LU-
tifo's

angLLa.t ¿ catcaLlto

di.te.

- díc¡uu e 
^i.{.X.6 

dø d,tctb'a,sí0,
gabno e- nan íto

Fonnação Sunumu

d"Uc.

AMARAL et al. (.l970), baseados em determinaçt'es geocronolõ-

gicas peìo método K-Ar, disoltem a estratigrafia Pr6-Can¡bri¿na do norte de

Roraima. Segnrndo esses autores existiria um paradoxo entre as determina -

ções K-Ar para o Grupo Surumu e para o magmatismo bãsico QU(r afeta o Grupo

Roraima, este datado em cerca de 1800 m.a. e aquele em ll00 t 90 m.a.,quan

do as relações de campo indicam o contrãr:'io. Essa dìscrepârrcia serã dis -

cutida com mais detalhe no item refenente ã geocronoìog'ia. Apresentam ain

da determ'inações geocrono'lõgicas para rochas do embasamcnto e intrusivas

bãsicas, do rio Cotingo e proximidades de Boa Vista. Aquelas apresentando

variações entre .1570 e lBB0 m.a. e estas entre 127 e .146 m,a. Desta manei

ra, ficaram confirmadas as suspeitas de 0LIVEIRA et al. (l9ti9) com respei-

- an¿wífot e congLontenado's
com doLhølho's, ,si.Î.trto Q-

j at pi.(rt0 ¿ uh o ttdinaa o.t

Compl-exo

Cni¿ta.[.Lno

di'sc.

- igwLmbnífot e Lavat d¿ com-
pct.t íç.ão nio - daciÚLea

gnei,t'su, gtLahí-to^ , qußh.t?L
Í.0t, cluantzLto,s if.aLinifi -
co^, nulcovLta xi,ttc¿, gLe-
nada xi.¿to,s e an{ibcLiÍo's
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to ao magmatismo bãsico da região de Boa Vista, associando-o ao desenvolvi

mento da Fossa do Tacutu, e ficou indicada a presença, na região, do even

to Trans-Amazõnico. Uma versão mais atualizada desse traball¡o, incluindo

determinações adicíonais, foi apresentado por MANDETTA (1970ì, QUê confir-

mou a existãncia de magmatisrx¡ bãsico de idade Devoniana-Cart¡onifera, rìo

vale do Uraricoera, verificado inicia'lmente por determinação K-Ar efetuada

pe'lo autor. MANDETTA (1970) introduz os nomes: Vulcanismo Nova 0linda '
Vulcanismo Uraricoera e Grupo Anauã, respectivarpnte pana o magmatismo bã-

sico das proximidades de Boa Vista, para o magmatismo bãsico do rio Urari-

coera e para a seqtlência de xistos e gneisses do rio Anauão datados, res -

pectiv amente,

SUSZCZYNSKI (1970, pg.12a5), sem apresentar iustificativa ,

menciona a seguinte coluna estratigrãt'ica para o norte de Roraima:

em 152 + 26 n.a.,365 + l0

Unidadø

Forunação Ro¡to"ína

Fonna-ção Suntnu

m.a. e 2527 ! 126 m.a.

Fonnação Køíeteun

Espetruna

900

BRAUN e RAMGRAB (197?) estabeleceram tentativamente 1 se-

guinte coluna estratigrãtica para o Território de Rorairna:

1000 m

anewí.to anco.siano, eongLo

müødo, dolhz.tho, joapUi
tot, Lava,t b-uict's e. rlole

n í-to¿

LtJtoLogía

500 m

tt Lol.ífo¿ ø iqwímbnifoo

eongLome.nnd,ot, anew-tot

vøLot de. quarutzo e a.Lt

víõu díanantÍ(enot

d6,staí's



Tenc,ilanLo
l,PLioe¿no)

Cobentuna¡
nizada.t.

Tabu.Lefuto¿ do nío Negno,
chã0, e,tc.

aLuvíaLt e coLuvío-¿Luvía,Lt pancLa.høwtø La.t¿-

F o nnaçãct T acufu- Apo t øní

VulcanÁmo RonøLma

F ownaçõu ßanneinnl e A.Ltett

P¡t6.-

Canbníuo

an¿ni.to.t at,sociado¿ a denna-
me,s bas'al.tieo¿.

- doLeni,to's, gahno's e díonito¿.
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Fonna.ção Swtunu

c1u.o.n tzíto's, anewí,to's, congLo-
m¿nado¿ r'5i,î,t i.t0,5, angLlrto's,
díL,ífot, Q,te.

annwíf.ot L¿ucoe¡rã.Líeo^ com o-"Ugoc,Lã.,s¡o z d.ua.,s níea.t.

Intnuaiva¿ \|a,síea"t

anawi,to¿ ahnno Áí,LLeo¿ at¿ocia'ao¿ à,s vujcã.níån¿ d,a Fonnaçã
Su,Lunu.

A,r,socíação

'i Anauã - KwíwoíwL"

vulcãwLc-a.'s ã.cidors (nictdact to¿
¿ wtduitodl , com gnadaçõu
gnanifoider.

Aatociação "lrlütncã"

q,Layùífo^ anaf¿xÍ-tíco.t (muo --cnl,¡icc,¿, bictÍi,LLco,sl Q- guavro
d"ict¡ví.to.r.

gabn-o,s, me.t.agab)Lo,s e- mefabã,sí
ca.6 ¿ftt gerLaL.

Segundo estes autores, as

conotação estrati grãf i ca.

A'l I o cia.ç ao " Rupununi"

v-i.tfo,s, cluan-tzifo's, gne,t'sr:es
band¿adot e me,tavu,(-eãniea,t ,
gnadctndo pata gnawi.to¿ e
gneilre.t.

l,lígma,titoa, gnu's¿øt a dun's
nvLcat, embnechifot de- mulco -
víta" xi,sto, gttawifo^ ¿ gnßno-
díonLf,ot a biotLta.

associações são de carãter l'ito-estrutural, sem

gnøi's,s U gnawLtloiAe's, cl'tart
noel¿ítcs¿, gnanulito's , gnei's -
t'et gnana.tíde-no's, gne.i's,se.'s {g
coidaí's, me.Íaba'síto,s .
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grãfica para a parte superior
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apresenta a seguinte classific:ação estratì

da scqiiênci a Pré-Cambríana:

Gnupo

PauLma

Fotunao.ão Rotta,Lma

Fottmação KaLei.¿un

!¡lenbno Pacana,ísna -

Segundc estc autot', as Formações Suruniu e Kajeteur estão clot¡radas, erlquan-

tc que a Form¡ção Rorain.s ocorre preclomiirantem:rrte em atí'¿ucie sub-horizcn

tal .

Fowrnção Sul.unu

I,le:¡tbno Ta[cLbeng -

Da anãìise cla discurssão acima, fica cla!^o ouo exisiem sã -

rias discrepiincias ¡'¿lativas ã ter'minoìogiâr t'tot'rr3nclat.un.t c co:-¡cc ituação

das trnidedt:s I jto'iõgicas af lor"antes no noiete de ltorait.,r, ev'cicncjan(i0 a ne

ccssiclade de uma rcvisão e:stratigr'ã'fica. São as serllrir',tes as principais

cl'Ti:iciìs quc pt,dt:i,t gcl' lev¿rnt'aclas r t:laijvar¡,r:nt-e ãs cliissi'iir:açõcs <r.irt--l'io-

¡'e$:

lrlanbn-o

lÅur,bno

[4et,ibno

anc.ruLtct¿ ¿ anc'o
6L0.5

Qtu-nô

Su-oqi

l,h.u"L

orSLocictçãct vuL-
cãa L c o -,s e tI i ¡¡', e t L-

tw,.

a - o non,e K¡t'ietcul'foi tirado das cachoeinas do mcstiro noriì-a,, ¡lo rio Pota-

ro, Rc¡,útri i ca da C:rtirrìâ. Estt: r'i o nasce r''r¿rs iÌ.Li¡tar.hi,s [)akar'ai rin e no

scil alto cut'so a'i'l'¡¡vc::sa r'ochas scdir,,l;r'ia.rcs r'lã:;tica:; (cllr;,.,.rìnadas

Formação R¡,'airnr pelos geõlogos locajg) c iirr'i'rrs'iv¡.s bã:;icas. r!us.';a lc

ca'iicl¿,cle,, ¡ì Formlção Rorair¡a õ consijtLiîcla p0r ai'r,ni'i-r,S c ccnr.¡io,.3t"a -

dos stlb-lict"lzoritais, cofl folhelhos c jaspilitos (,1'or'i'eni,û st¡borci'ir-r;clô-

m:nte. |ici.r,.i¡i iismo õ obsevvado apenig jirnto Aus cor-,rt-a,tt¡s cû,il is in

trus'ivas bãsicas. Na serna Pacara'im3, na froni'cii'a Bras'il-Veliczuela ,

tanibõm or--oi't"c'il1 t'ochas cori'el aci onãvei s ã Fol'n¡ação lì,rrai ina . Dr:sia r{a-

nejra, f ica cv'it.lente que os nonres l(aieicur e P¿:c'cr¡im,: rrão são areq,ia-

vtil'.c.aníto¿ 'aei-

clo^ 8:n ç¡en-aa-
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dos, o primeiro porque foi utilizado para designar rochas diferentes

daquelas que ocorrem no local de mesmo nome' e o Segundo porque pode

ocasionar confusão quanto ã localização geogrãfica da ãrea-tipo;

os nomes Quinô, Suapi e Arai foram utilizados por BOUMAN (1959) para

designar rpmbros de uma unidade que eìe correlacionou ã Formação Rorai

ma, nome este então adotado na Venezuela, Guiana, Brasil e Surinam. An

teriorrnente, ANDRADE RAMOS (,|956) havia proposto o nome suapi para se-

dinrentos mais evoluîdos e levemente dobrados da base da seqüênc'ia sedi

mentar, € o nome Quinõ para as ìntrusivas bãsicas, reservando o nome

Roraima para os arenitos sub-horizontais. Na região-tipo dessas unida

des, âs rochas vulcãn'icas ãcidas da Formação Surum¡ são cobertas dis-

cordanternente por uma seqtlência sedimentar, QU€ se inicia por um areni

to micãceo, segllindo-se: arenito grosseiro, conglomerado, folheìho ver

melho, conglonerado, arenito m-edio, novamente congìomerado e, finaìmen

te, espessas camadas de arenito. uma importante falha, de carãter

transcorrente, afeta essa seqüência ocas'ionando a mldança da direção

das nnsmas, de t-l'l para l'¡ 600g. Um espesso sill, ot¡ dique' de

quartzo gabro 6 responsãve'l peìo metamorfìsmo exibìdo por algUmas ro-

chas. verifica-se, assim, que essa seqt/ênc'ia sedimentar não difere da

Formação Roraima tîpica, tendo s'ido dobrada e metamorfisada apenas lo-

calmente, não havendo iustificativa para a crjação de uma nova unidade;

o nome Tafelberg prov[m da montanha de mesmo nome' situada na parte

central do Surinam, onde ocorre o afloramento ma'is oriental da Forma -

ção Roraima no Escudo das Guianas. Nessa montanha ocorre uma sucessão

de congìomerados, arenitos e tufos vulcãnicos' com uma espessura total

de 700 m. 0s tufos são de cor vermelha a marron, fiuito duros, tendo

sido originalmente confundidos com iaspilitos, confusão esta generaìi-

b-

c-

zada para todo o Escudo das Guianas'

terpretadas como espículas de esponja e com isso a

foi colocada no Paleozõico. A ocorrência de tufos

nÉ¿ia da Formação Roraima -e bastante generalizada e

Esquírulas vulcânicas foram in -

Formação Roraima

nas partes basal e

talvez sirva como
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horizonte-guia para a divisão estratigrãfica detalhada d:sta unidade

0 primeiro a utilizar-se desta possibilidade foi GANSSER (1954). A e:

colha do nome Tafelberg foi infcliz, pois nem os geõlogos do Sut'inam

deìe se utilizaram para designar essa ocorrência da Formação RoraÍma I

a Formação Roraima, com uma espessura de mais de 2500 m na Venezuela

e grande diversificação litológica pode ter sua hierarquia litoestrati

grãf'¡ca elevada para Grupo, como jã o fazem alguns geólogos da Vertezue

la. KEATS (1973) divide a parte inferior da Formação Roraima, situada

entre os cong'lomerados basais e os níveis de tufos (iaspilitos), em no

ve unidades distintas;

o termo "Assemblage" usado pelos ge6'logos da Guyana, para uma un'ídade

litoestratigrãfica com hierarquia maior do que Grupo, não estã de acor

do com o Guia Internacional de Termino'logia Estratigrãfica. Para ,¡sses

casos existe o termo lglg¡g¡igp_g. Devido ao intenso rnetamorf ismo ,) dê-

formação que essas rochas apresentam, o termo lgryp!exo seria o mais a-

dequado. BRAUN e RAMGRAB (1972) e RAMGRAB (1973) traduzem aquele ter-

mo para "Associaçã0" e o utilizam para subdividir as rochas do conp'le-

xo cristalino. Entnetanto, afirmam que o termo serve para designlr a9

sociações lito-estruturais, sem conotação estratigrãfice. Al6m disso,

esses autores adotam a nomenclatura usada na Guyana para designar uni-

dades litoestratigrãficas formais (Rupununi Assemblage e Kuy¡t'¡ini

Group), além de correlacionar a associação Maracä com a Bartica Assem-

blage e a parte superior da associação Anauã-Kuyurrini ccm o Banama

Group. Por outro lado, a extrema complexidade da histõr'ia geo169ìca

do comp'lexo cristalino, aliada ã jntensa deformação e m€rtamorfisno, fa

zem com que as classificações propostas para a Guyana sejam constante-

mente mocJificadas. Mais ainda, acunn¡lam-se evidôncias lrara gi"adação

lateral cle uma unidade para outra, como é o caso das As:;ociações Barti

ca e Barama-Mazaruni (SNELLING e McCONNELL, 1969; l4cCONtltLL e DIXON ,

1959). As determinações geocrono'lõgicas, tanto peìo mõtodo K-Ar como

d-

e-
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peto rÌÉtodo Rb-Sr (isõcrona), têm demonstrado que todas essas associa-

ções se formaram ou foram fortemente afetadas no evento Trans-Amazõni-

co (2000 + 200 m.a.). Tomando-se como base a discussão acima, e le -
vando-se em conta a precariedade das 'informações geoìõgicas relativa -

mente ao comp'lexo cristalino de Roraima, o autor acredita ser prematu-

ra qualquer tentativa de subdivisão do mesmo;

com exceção de GANSSTR (1954) nenhum autor mencionou a existência de

rochas clãsticas (Formação Uailan) associadas ao vulcanismo ãcido, no

Brasil. Essa associação foi observada na Guyana (Formação Iwokrama e

l'funuwa) e Venezuela (Grupo Cuchivero), e sua constatação no Brasil 6

rruito importante para o esclarecimento da hìstõria geolõgica da região;

o nome Parima, utilizado por RAMGRAB (1973) para designar o grupo que

engloba as Formações Surum.¡ e Roraima, parece ter sido tirado da serra

de mesmo nome, que forma a frontejra com a Venezuela na porção noroes-

te do Temitõrio. 0utra possibjlidade é que tenha derivado do rio as-

sim denominado: QUê corre paraìelamente ãquela serra. Entretanto, a-

queìa região não pode ser considerada típìca, pois tanto a Formação Ro

raima como a Formação Surum.¡ não exibem seu melhor desenvolvimento.Ne!

sa regiã0, a Formação Rora'ima repousa principaìmente sobre rochas do

compìexo cristalino, estando o vulcanismo ãcido mal representado, ao

contrãrio do que estã indicado no mapa geológico de BRAUN e RAMGRAB

(1e72);

o norne Nova 0linda, utilizado por ANDRADE RAM0S (1956) para des'iEnar

os derrames basãltìcos situados a l{l,l de Boa Vista, deve ser abandonado

pois uma unidade homônima, do Carbonífeno da Bacia Sedimentar do Amazo

nas, tem prioridade.

f-

9-

h-

Baseado na discussão acima, o autor resolveu desenvolver u-

ma tentativa de classificação litoestnatìgrãfica para as rochas do extrenp

norte da Amazônia Central, apresentada no quadro adìante:
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vistas ao longo daqueles rios. As rochas mais caracteristicas são: bioti-

ta gneìsse, b'iotita xisto, anfibolito, granitos anatõticos, migmatitos,gra

nodionitos e quartzitos. A ìmpressão que se tem õ de que os x'istos e quar

tzitos são ma'is freqtJentes para Nt, ind'icando um aumento do grau netamõrfi

co de l,lE para Stl (de xisto verde para anfibolito).

0 complexo Mucajai, nome derivado da serra homônima, é cons

tituído por gne'isses granitóides, gne'isses facoidais¡ gFârìôdô gne'isses,gra

nitos, charnockjtos, granul'itos, metabas'itos e mjca xistos. 0 grau meta -

mõrfico é geralmente mais alto do que no Compìexo Anauã-Uraricoera, não ra

ro atingindo o fãc'ies granulito E possível que o Compìexo lt¡cajai seja

em parte o correspondente de catazona do Comp'lexo Anauã-Uraricoera, profun

danente deformado peìo falhamento tnanscorrente. Granitos de idade 'incer-

ta são intrusivos em ambos os Complexos.

A Formação Sururu é constituída por do'is membros complexa -

mente relacìonados. 0 membro vulcânico é formado por lavas de composição

rjo-dacitjca e rochas p'iroc1ãsticas associadas, interdigìtadas ou cortadas

peìo membro granltico, constituído por granitos leucocrãtìcos e sienitos a

pìitìcos. A Formação Uailan é composta de folhelhos com intercalações de

sjltjto e aren'ito fino, levemente dobrados e metamorfisados. A secção-ti-

po da Formação Surum.¡ é a bac'ia do rio Cotingo, e a da Formação Uailan o

baixo curso do rio de mesmo nome.

A Formação Roraima é const'ituída de três membros sed'imenta-

res e um magmãtìco. 0 Membro Araí, 'inferior, tem sua localidade-tipo na

serra de mesmo nome. E formado por cong'lomerados, arenitos grosseiros e a

renitos mjcãceos. 0 Membro Maú, const'ituído por tufos silicificados (ias-

pi'litos), folhelhos, siltitos e aren'itos. Sua localidade-tipo -e a faixa

compreend'ida entre os rios Maú e Cot'ingo e os paralelos 4040' e 4050' e

a secção-tipo 6 um trecho do rio Maú, entre a foz do rio Canã e l0 km aci-

ma da cachoeira de Uranduique. 0 l4embro Cot'ingo ã composto de arenitos

quartzíferos de granulação mõdia e fina, normalmente exibindo estratifica-

ção cruzada. Sua secção-tipo pode ser observada no alto curso do rio Co -



70

tingo, at6 o monte Roraima. Esses trâs membros têm espessura máxima, res-

pectivamente, da ordem de 600, 300 e 1200 m. As rochas bãsicas (gabros ,

noritos e diabãsios) são intrusivas, particularmente, no Men,bro Araí -' no

limite entre os Membros Maú e Cotingo. Metan¡orfismo de contacto, com de -

senvolvinento de hornfels, ã a feição comim junto ãs intrustes. Na região

do monte Roraima, o sill intrusivo na base do Membro Cotingc tem uma espe:

sura da ordem de 300 m.

Um notãvel conjunto de diques de diabãsio, alguns dos quais

com espessuras superiores a 100 m , orjentados segundo N 50 E, constituem

a Formação Taiano. Esse nome foi tirado da serra homônima, situada cerca

de 80 kn a Nl,l de Boa Vista, onde essas intrusivas bãsicas estão melhor de-

senvolvidas. 0s diques estendem-se desde o rio Mucajai até o rio Parimé,

ao longo de nais de 100 km. Sua idade, de acordo com duas determinações

geocronológ'icas, comesponde ao limite Devoniano-Carboníferc,.

A Formação Tacutu constìtui a parte afloranter de um espesso

pacote de rochasr QUe preenche uma fossa tectônica orientada segundo

N 50 E, paralela ãs grandes falhas transcorrentes que afetaram a porção

norte do Territõrio. 0 Membro Serra do Tucano é constituído por arenitos

e folhelhos s:iltosos com espessura desconhecida. 0 Membro llurupuzinho, ne

me tirado d¿.s serras homônimas situadas cerca de 5 krn a Nll de Boa V'ista,

ã formado por derranres basãltico-andesiticos intercalados ao t'lembro Serra

do Tucano. E:;tudos pal ino'lõgicos desenvolvídos por Van Den tlAMMtR e EURGER

(1966)r na Guyana, indicam idade Cretácica Inferior-Jurãssica para os sedi

mentos da Formaçã0. tssa idade foi confirmada por determinirções geocrono-

'lõgicas no Mt:mbro fvUrupuzinho. Rochas associadas a este l''le¡nbro formam o

notãvel enxaÌne de diques de diabãsio, Que afeta a porção norte do Territó-

rio, entre o:; rios Maú e Cotingo. A interpretação do rrirpa,le anonlalias

magmãticas d¿t Guyana indica que a espessura total do þacote de lavas e se-

dimentos atinge 6000 m na fronteira com o Brasil (HO0D e T'fL, 1973)"

A Formação Boa Vìsta ã constituida por are'ias, argilas e

cascalhos porrco consolidados, de idade jncertar provavelmente Quaternãria
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antiga. Esta unidade forma a maior parte da extensa p'lanicie (campos de

São Marcos) que ocupa cerca de 30.000 kmZ da porção norte do Territõrio

Depõs'itos aluvionares acompanham os rios princ'ipais da reg'ião e depõsitos

coluvìonares são ben desenvolv'idos no sopé das serras.

Infelizmente, não se dispõe de tal quantidade de dados geo-

lóg'icos para a reg'ião sul desta parte da Amazônia Central . A grande maio-

ria dos trabalhos refere-se a reconhecimentos no baixo curso dos princi

pais rios da região.

DERBY (1877 ), citando C.F. Hartt, descreve quartzitos e ro-

chas similares atravessados por enormes diques de põrfiro, no rio Trombe -

tas. Esse autor manifesta ainda a possibilidade de que a'lguns tipos anþr-

fos sejam de origem ignea e faz correlação com rochas semelhantes do rio

Tapajós.

ALBUQUERQUE (.l922) descreve rochas do mesmo tipo nos rios

Uatumã e Erepecuru, tambãm assoc'iadas a vulcan'isnn ãcido, e, correlaciona-

as com aqueìas descritas por DERBY (1877).

0LIVtiRA e LE0NARDOS (1940) definem a "S-erie" Uatumã como

um conjunto de arenitos de granuìação fina, assim como outras rochas, metg

morfoseados pelo contacto com intrusões de põrfiros vermelhos. Estendem eå

sa denominação a rochas semelhantes que afloram em ambos os flancos da Ba-

cia Sedimentar do Amazonas.

FTRREIRA (1959) verifica que grande parte das rochas atri -
buidas ã "S6rie" Uatumã são na realidade tufos, associados a grauvacas. E

ìmportante notar que esse autor descreve apenas tufos, na localidade típi-

ca desta unidade.

A partir de 1960, os geóìogos da PETR0BRÃS ap'licam o nome

Formação Uatumã para um espesso pacote de rochas sed'imentanes capeado djs-

cordantemente pe'las unidades Paleozõicas. BOUMAN et al.(1960) descrevem a

secção-tipo da Formação Uatumã, localizada no poço AIst-l-Am (r'io Acarí) ,

assim constituida, de cima para baixo:

- Unidade Dolomito-Calcãrio - dolomito fracamente metamorfisado; calcã-



- Unidade Red-Beds

- Unidade Arenitos

7?

rio dolomitico, varíegado, duro, cristaìi

no, com estilolitos e zonas de brech¡r;len

tes argilosas e leitos de arenito quartd

ti co.

- Unidade Basal

siltito e folhelho com intercalações

calcãrio no topo e arenito na base.

A espessura tctal na secção-tipo 6 de AZI m, mas aquele autor menciona que

no poço SLst-l-Am (Solimões) foi atravessada uma secção de 987 m, sem ter

sido atingida a base da unidade. Menciona ainda que no rio Tapacurazinho,

afìuente do Tapajóso foi medida uma secção com mais de 
.1000 

m de espessura.

M0RALES (.l960) denomina aquelas rochas de Formação Jaú-Aca-

ri, baseado em observações de geólogos da PETROBRAS no baixo rio Negro e

em perfurações.

. F0RI4AN (1969a) propõe o nome Grupo Fumaça para des'igna" um

conjunto fornado por quartzo-serjcita xisto, arc6sio, vulcãnicas ãc'idrs(de

citos, riolitos, ignimbritos e rio-dacitos), vulcãnicas intermed'iãria; (an

desitos e piroclãsticas associadas),'intrusivas ãcidas e intrusivas bási -

cas. Em trabalhos subseqdlentes este autor (FORI4AN, '1969b, (, d) esterde

essa denominação a seqüências similares aflorando nos rios (uruá, Erepecu-

ru e Mapuera. Denomina Formação Uatumã um afloramento de mr:ta-arcós'ios e

quartzo-sericita-microclina xistos, na ilha do Descanso, rio trepecuru.

SUSZCZYNSKI (1970) utiliza iñformalmente a designação "s6 -

rie Uatumã", que no seu entender õ constituida pelas seguini:es rochas: con

arenito quartzitico no topo¡

arenito siltoso com intercalações de sil-
tito e argiìito na base.

- arenito e argilito 'interlaminados no topo;

folhelho silicoso e silex no meio;

arenitos arcosianos e leitos conglomerãti

cos na base.

de



gìomerados, vulcânicas ãcidas, tufos, arenitos quartzosos,

sjanos e feldspãticos de cor verde, depósitos de manganês

ríferos.

CAPUT0 et aì. (1972), em importante trabalho de revisão es-

tratigrãtica da Bacia Sedimentar do Amazonas, restringem a denominação Ua-

tumã ãs rochas vulcânicas (tufítos e rjolitos pórfiros) e elevam a hierar

quia dessa unjdade para Grupo. Esses autores propõem o nome Formação Pros

perança para um pacote de arenitos e siltitos depositado por sobre o Grupo

Uatumã, e o nome Formação Acari para um pacote de calcãrios, do'lomitos,ar

g'il itos e siltjtos, depositado sobre a Formação Prosperança. l,lo trabalho

citado não estã claro, mas parece que a Formação Prospenança corresponde

a parte da unidade red-beds e ã totalidade das unidades arenito e basal de

BOUMAN et al . (1960), ê â Formação Acari ã unidade dolomito-calcãr'io . t.o-

po da unidade red-beds. 0 nome Prosperança derìva do igarap6 homôn'imo, a-

fluente do baixo rio Negro. A denomìnação Acari provem do rio, afluente

do Canumã, onde foi feita a sondagem que contem a secção-tipo. Segundo e!

ses autores a idade dessas Formações estã s'ituada entre o Pré-Cambriano Su

perior e o Ordoviciano.

KLO0STERMAN (1973) usa a denom'inação Uatumã para a seqtlên -

cja sedìmentar, correjacionando-a ã Formação Roraima.

0 autor endossa as sugestões de CAPUTO et al. (1972), mas

tem duas observações a fazer:

a - a priorìdade na nomenclatura dos arenitos da Formação Prosperança não

se deve a PAIVA (1929), mas sìm a CARVALHO (1926) que os denom'inou "A-

renito dos Travessões" ;

b - os autores afirmam que a Formação Acarj somente foi detectada em sonda

gens. Entretanto MOURA (1932) descreve calcãrios assocìados aos areni

tos do alto Tapajõs, numa associação nnrito parec'ida com a descrita por

BOUMAN et al. (1960) para a sondagem do rjo Acarì.

Na segunda parte deste capítulo o autor discutirá, com ma'is detalhes,o pro

blema da classificação estrat'igrãtica dessas rochas.

73

arenitos arco -

e quartzitos fer
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Na região sul desta parte da Amazônia Central ocorrem ûpe -

nas sedimentos correlacionados ã Formação Prosperança, incluindo a lo':ali-

dade-tipo desta unidade. A observação do mapa geo'lõgico sugere a pos;ibi-

lidade de correlação entre as Formações Prosperança e Roraina, que porsuem

idade e relações estratigrãticas bastante semelhantes. Na região abrangida

peìo a'lto curso dos rios Uatumã, Jatapu e Trombetas, sedimentos deste tipo

são raros. A ocorrência mais importante localiza-se no rio Pitinga, af'lu-

ente do Uatunã, onde arenitos associados a siltitos, conglonerados e bufos

silicificados, preenchem um braqui-sinclinal formado em rocl"as vulcânicas

do Grupo Uatumã. Essa ocorrãncia, dada sua I ito'logia e pos'ição com rela-

ção ao Gnrpo Uatumã, pode ser correlacionada tanto com a Formação Roraima

como com a Formação Prosperança, m.rito embora as semelhanças com a primei-

ra unidade citada sejam maiores.

As rochas do Grupo Uatumã são correlacionãveis tanto em li-
tologia como em idade com a Formação Surunu. Elas ocorrem r,o m6dio e bai-

xo orrso dos rios Uatumã, Jatapu, Mapuera, Trombetas, Erepe(:uru, Cur,¡ã e

Maecuru. 0 nome Fumaça, proposto para estas rochas, deve scr abandonado

em função da prioridade do nome Uatumã. Esta unidade caracl;eriza-se por u

ma grande var'iedade de rochas vulcãnicas ãcidas a intermedi¡irias e seus

correspondentes plutõnicos. 0s seguintes tipos ìitolõgicos tem sido des -

critos no Grupo Uatumã: rio'litos, andesitos, dacitos, rio-d¡rcitos,tufo rio

títicoo tufo dacítico, tufo andesîtico, ignimbritos, brechar; e agìomerados

vulcânicos, granõfiros, biotita microgranito, hornblenda mir:rogran'ito, mi-

crodiorito, nicrogranodioritor grânìtos ìeucocráticos, arcõr;ios e SJrauva -

cas. tstas tluas últimas rochas são 'interpretadas como derivadas de cinzas

vulcânicas tt'ansportadas e depositadas em meio aquoso. AlErns granitos

são nitidame¡lte intrusivos nas vuìcânicas, enquanto que out,^os parec€m es-

tar intimamente interdigitados conl elas.

0 complexo cristalino aflorante no alto curso dos rios aci-

ma mencionados ã rruito mal conhecido. As raras descrições existentes apon

tam ocorrências de gneisses, migmatitos, granitos, granodio"itos e mica
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xistos. Diques bãsicos são encontrados afetando indistintamente as três u

n i dades .

2 - Geocronologia

As determinações K-Ar" e Rb-Sr disponíveis para esta parte

da Amazônja Central estão relacionadas, respectivamente, nas tabelas V e

Vi. 0 mapa da figura 4 indica a localização das amostras analisadas.

A observação da tabela V demonstra uma grande dispersão dos

valores K-Ar, com variações entre 4400 e 127 m.a. De maneira a melhor ex-

plìcar a variação observada para as rochas Pré-Cambrianas discutir-se-ã, i

nicialmente, o problema da jdade das Formações Sururu e Roraima.

Uma isõcrona, construida com os valores Rb-Sr para rochas

vulcãnjcas da Formação Surunu, forneceu uma idade de 1580 + 23 m.a.

+(Ri = 0,714 I 0,012) para esta unidade. Este valor 6 bastante semelhante

ãqueìe obtido por PRIEM et al. (.l973) para tufos intercalados na Formação

Roraima, em Tafelberg (.l579 t 20 m.a., Ri = 0,712! 0,013). tstes resulta-

dos permitem coìocar em dúvida as idades anteriormente obt'idas para as ìn-

trusivas bãsicas na Fornração Roraima, freqtJentemente consideradas como es-

tando s'ituadas entre 1800 e 1700 m.a. SNELLING e McCONNELL (1969) aprese!

tam duas isócronas, uma pana as rochas bãsicas e outra para um hornfels

junto ao contacto com as intrusivas, com idades, respectivamente, de

1695 t 66 m.a. e 1640 J 30 *.u. McDOUGALL et al. (1963) havìam apresen-

tado anteriormente uma isócrona Rb-Sr para as intrusivas básicas, com

lB50 t ll0 m.a. Determinações K-Ar, tambõm apresentadas nestes trabalhos,

mostram variações entre 2091 e .l540 m.a. Para o Brasil, aS rochas bãsi

cas analisadas pe'lo autor e por MANDTTTA (1970) apresentaram varìações en-

tre 1336 e .l892 m.a. Torna-se bastante evidente que os métodos geocronoiõ

gicos apresentam anomalias raramente verificadas em outras ãreas, quaì se-

ja a de idades K-Ar majs velhas que suas correspondentes Rb-Sr (isõcrona).

Uma explicação bastante razoãvel para essa anomalja foi dada por HEBEDA et



TABILA
Determinações K-Ar para a parte norte da Amazônia Central

NQ Lab. 'NQ Campo 'l'li neral 'Rocha %K 'nflocccnTP/s.10-5 n[! rzr Idade (ì06 anos)

805*

I 075+

I 090+

1622

16?3

15?4

1625

I 693

1697

I 698

17?0

1721

17?5

I 846

1847

I 848

I l -A-66

RTG-4-67

RTG-2-67

RR.6I

RR-64

RR-2

RR-]O

RR-76

RR- 1 56

RR- I 43

RR- I 48

RR-72

RR-96

RR-4

itR- I 41

RR-]5

Rccha Tctal
Rocha Total
Rocha Total
Rocha Total
Rocha Total
Anfibõlio
Anfibõlio
Rocha Total
Rocha Total

Rocha Total
Rocha Total
Rocha Total
Rocha Total
P,ocha Total
Rocha Total
Rocha Total

Riolito
tsasal to
Basal to
Riolito
Riolito
Anfibolito
Anfibolito
Riolito
Basal to
Di abãs i o

Gabro

Riolito
Riolito
Anfibolito
Anfiboiito
Anfibolito

4,249

I ,367

0,933

3,839

4 ,046

0,171

0, 682

3 ,614

I,0lB
0,495

0,9.l0

3,627

3,574
0,264

0,1 63

0,3 57

3l,ll0
l,0ll
0, 566

22,640

23 ,63 0

2,llg
6,689

26,500

0, 533

0,818

9,442

25,050

12,520
'l 

,1 57

I j ,450

3,787

7 Ê,4

3l,3.|
3l ,52

'l 
'04

2,52

6,15

3 ,64

0' 95

76,50

24,42

8,03

1 ,17

3 n97

37,32

4,12

34,38

I 298

177

146

1092

I 084

I 837

I 575

1284

127

375

163 5

1229

721

816

4402

I 659

138t lo
ta
I:49
tqg
J-:73
a:64
a:55
t lg
a!22
I:66
¿-48
I:36
t48
a:99
I:- 62

I 850

I B5t

1852

i 853

RR-95

RR- 7O

RR-78

RR-3

Rocha

Rocha

Rocha

Rocna

Total

Total
Total
t otai

3 ,564

5 ,005

4,oo3

u, Zoo

2'1,270

3 5,870

I g,040

2,579

2,15

0,87

2,35

33,3i

r 102

1263

924

i ¡o¡

Riolito
Gran i to
Si eni to
Anfibolrto

I

t
t
+

57

47

l0
b8 \¡

Ol

-CONTINUA



i'iQ Lab.

I Bg5**

I BB7**

I ggg**

I Bgg**

I gg0**

I 891 **

I 893 **

I gg5**

I Bg7**

I ggg**

I gc0**

I g0l **

l g06*'*

I gc7**

lglc**
l9ll**
Igl3**
1542

I 543

I 544

Campo

RR-226

CUJ-I

RR- 223 - I

RR-68

RR- 67 -3

RR-222-1

RR-70- I

RR-203-4

RR- 203 - I

RR-464

N.CLiNDA

RR-202-l

BV- CARAC

RR-3 25- I

RP,-254

KR-286

N.0LTNDA(R)

A-21-.l6

A-21-20
p,-21-?2

lli neral

Rocha Total

Rocha Total

Rocha Total

Rocha Total

P.ocha Total

Rocha Total

Rocha Total
Rocha Total
Anfibólio
Bi oti ta
Rocha Tctal
Rocha Total

Rocha Total
3i oii ta
3ì oti ta
0rioc I ãs'i o

Rocha Total

ilocha Total
Rccha Total

Rocha Total

TAÛELA

[ìocha

Di abãs i o

D'iabãs'io

Basal to
D'i abãs i o

Di abãs'io

Bas al to

Di abãsi o

Gabro

Gran i to

Dicrito
Bas al to
Basal to
Bas al to
Gnei sse

Gran i to
Gran i to
3as al to
Gran i tc
Grani to
Riolito

conti nuação

0,3 51

0,698

1,176

0,725

0,5c0

0,3 68

0,714

0,6a2

2,194

3,531

1,796

0,83 2

0,415

2,475

4,37 0

3 ,940

1,786

4,527

0,146

3,317

A40,ccCrlTP/q. lc-5rao

0,549

5,411

0,724

9,41 5

5,784

0,23 0

6 ,996

0,51 0

13,260

37 ,970
I ,554

0,622

0,278

52,450

45,360

l5,340
1 ,126

33 ,1 70

1 ,796
19,290

nfi! rzr

68,71

33,66

34,44

4 ,09

26,93

Bo,lg
5,49

56,68

7,99

I ,31

36,90

79,51

82,04

0,24

I 
'31

4,72

26,28

2,23

21 ,69

1,21

Idade (ì06anos)

356

133 6

148

1892

I 7sB

l5l
157 4

201

lll3
1675

208

179

r6l
2531

1636

797

152

1283

I 832

I 081

1

t
I
t
t
t
J

t
t
t
t
t
t
t
1

t
t
t
t
+

32

65

9

69

8l
l4
60

IB

9l

6B

l4
33

17

12

75

l0l
l3

56

82

49
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NQ Lab. NQ Campo Mi neral Rocha %K 440 ,ccCNTP/q. I0- 5

rao nf,! rzr Idade (t06 anos)

I 566

157?

I 573

I 588
.l93 

9

I 94C

I 941

1942

1 943

1944

3+

l3 87

A-ll-02
A-21-17

A-21-l 1

l/\l-l

ER.3 6

TR-BO

cA-l I 0

l'lP- 10

CA-78

TR-79

AM-7.4M

AM-1-AM

Anfib6lio
Rocha Total

Anfibõtio
Rocha Total

Rocha Total

Rocha Total

Rocha Total
Rocha Total

Rocha Total
Rocha Total

Rocha Total

Rocha Total

Gran i to
Gran i to
Gran'ito

Riolito
Grani to
Andes i to
Di abãs'io

Grani to
Grani to
D'iabãsi o

Di abãs i o

R'iol i to

0,542

2,076

0,452

3,924

4,919

4,838

I,803

3 ,823

3 ,541

I,846

0,453

3,2Bl

3,704
l2,l l0

3 ,008

3 8,800

38,520

24,990

3,343

23,650

23,490

I 5,400

0,372

19,320

1 5,97

3 16?

g,39

27 ,72

2,64

2,38

?7 ,17

4,86

6,77

2,19

16,03

I,66

¿
1220 : 58

l0æ t 49

1t9s t s5

t5B4 t 75

1346 t t5
.L

986 : 4ì
I

416 :- 7

il32 t 46

il93 t r2

1408 t 50
I

196 :- 7

1091 t 42

TABELA V - conti nu ação

(Reìatõrio de estãgio - Centro de Pesquisas Geocronolõgicas-USP)+

tr

Segu ndo

Segu ncio

Segu ndo

Andreas

äeì cher

Itlandetta

Von Blazekovic

e isc¡tta (ì9oA)

( r e70)**

\¡
æ



Determinações Rb/Sr na parte norte da

Amazônia Centnal

l{9 Lab.

TABELA

*6606

l,l? Campo

VI

8-A-66

RR.6I

RR-64

RR.7OA

RR.7OB

RR-72

RR.76

RR-78

PA-21 9

rJ- I

A-21-ll

^ 87.^ 86)r /5r

0,8720

0,gl gl

0,8563

I ,l 528

I,.l536

0,7557

0,7Bl I

0,77 50

0,703 0

0,7?60

0,71?3

79

RuBT/srB6

6,000

4 ,690

5 ,760

1 9,700

1 8,700

I,730

2,7 60

2,790

0,0.lI

0,873

0,3 55

Idade convencional

l06 anos

* Segundo Hurley et al. (1968)

I 834

I 593

17?9

r 599

I 600

I 850

1778

l6l4

I 388

Bl9
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Figura 4 - Mapa de localização das amostras submetidas a determinaçao g'âocro-

nolõgica, na parte norte da Amazônia Central.
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a1.(197?,.l973)' que estudaram detalhadamente o Dolerito de Avanavero, no

Surinam, comelacionado ãs intrus'ivas de Roraima. [sses autores, com base

en ?2 determinações Rb-Sr e 6l determìnações K-Ar, definiram uma idade

de 1603 + 27 n.a. para essa intrusão, e demonstraram a presença de argôn'io

radiogônico em excesso, responsãve1 pe'las idades mais altas. Desta manei-

ra, fica denpnstrado que as Formações Sururu e Roraima são quase sincrôni-

cas, situando-se suas idades em torno de 1600 m.a.

As determinações K-Ar nas vulcânicas da Formação Surum.¡ ,

sem contar os valores altamente anômalos, concentram-se em torno de ll75 +

90 m.a. Este valor coincide com o Episódio Metamõrfico Nickerie de PRIEM

et al. (1971) e com o Episódio de Milon'itização K'ft¡dku de C. N. Barron

(In: PRITM et al.' l97l). Segundo esses autores, tais eventos causaram um

rejuvenescimento das idades K-Ar em rochas do embasamento do Escudo das

Gu'ianas, a oeste de uma linha h'ipotãtica que corta o Suninam na altura do

meridiano 560 [,¡G. 0 proìongamentor pôrâ sul, dessa linha coincide aproxi-

madamente com o limite entre a Amazônia Oriental e Central. Nota-se que

as rochas vulcânicas somente são bem desenvolvidas a oeste daque'la linha ,

sugerìndo alguma associação entre elas e os ep'isódios de rejuvenescimento

das ìdades K-Ar. Hìpóteses relativas a tal associação serão tratadas no

capitulo sobre a evolução tectônica da Amazônia.

A anãlise dos valores K-Ar obt'idos para as nochas do comple

xo cristalino (Vide tabela V) mostra a intensidade daqueles episódjos,po'is

apenas quatro amostras forneceram idades ma'is ant'igas que aquelas adotadas

para a Formação Surunu (1600 m.a.). A amostra RR-141, um pìroxênio anfibo

ljto, forneceu uma idade de 4402 + 89 m.a. Ela foi coletada junto ã fron-

teira com a Guyana e estã associada a rochas granuliticas correlacionadas

ao Grupo Kanuku daqueìe país. SPOONER et al. (1970) apresentam uma'isõcro

na Rb-Sr para rochas do Grupo Kanuku jndicando urna'idade de 2020 + l00m.a.

Excesso de argônio em rochas metamórfjcas de alto grau são freqtlentes na

I iteratura geocronolõgica. PUSHKAREV (l 971 ), baseado em trabalhos experi-

mentais, conclui que o excesso de Ar40 parece devido a djferenças entre a
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pressão parcial daquele gãs dentro e fora do sistema anaìisado, causadas

por condições de pressão e temperatura normais a vãrios processos magmãti-

cos e metamõrFicos. E interessante notar que HEBEDA et al. (1972) propõem

mecanisnp semelhante para o excesso de argônio obseryado nas intrusivas bã

sicas da Formação Roraima, que teria sido causado por diferenças na pres-

são parcial do Ar40 nas rochas bãsicas e na rochas do embasarento na ilpoca

do Episõdio Nickerie. Serã demonstrado, na segunda parte deste capitu'lo,

que eventos similares afetaram tamb6m a parte sul da Amazôñia Central, a-

presentando caracteristicas nuito semelhantes ao criptomorfismo de KHAIN

(.l965), detectado apenas nas determinações K-Ar, não se manifestando signi

ficativamente nas rochas sedinentares (Formação Roraima e similares). Não

se dispõe de evidências para afirmar que aquela anomalia de idade tenha si

do devida ao metamorfismo regionaì que acompanhor o evento Trans-Amazôni-

co cu ao Episõdio Nickerie. Apenas outras três amostras (RR-323-l ' RR-z e

A-21-20) apresentaram valores maiores que os da Formação Sururu, mas não

permitem conclusões seguras a respeito da idade do complexo cristalìno.

Pe]o menos três fases de atividade magmãtica bãsica Fanero-

zõica foram c,etectadas pelas determinações K-Ar. A mais ant;iga, com idade

em torno de 416 m.a., foi obtida para a anx¡stra CA-llO do rio Curuã. E im

portante not¡.r que idades simitares foram obtidas por SNELLING e McC0NNELL

(1969) no su'l da Q.ryana, e comespondem aproximadanrente ao Íiiluriano Inf e-

rior. A seErnda fase -e representada pela Formação Taiano' [)ara a qual dis

põe-se de duas determinações (annstras RR-143 e RR-226) ctlm valores de

375 + 22 e 356 + 32 ffi.â., caracterizando aproximadamente o limite en-

tre o Devoniano e o Carbonifero. A terceira fase apresenta uma distribui

ção mrito am¡lla, com idades variando entre 127 e 208 m.a., tr!.lito maicr que

o erro ana'lit:ico, podendo representar mais de um período de atividade mag-

mãtica. Estrl evento corresponde ao intervalo Triãssico Infr:rior- Cretãceo

Inferior, e apresenta correspondentes em outros Iocais da Amazõnia. PRITM

et al. (t968a, 1970) apresentam resultados de l1 determinaç,j95 K-Ar e'm di-

ques bãsicos do Surinam, obtendo uma idade de 2?7 + l0 m.a. (base do Triã:
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sico). Uma anlostra 'isolada forneceu 'idade de .l78 m.a. (Jurãssico Inf erior).
Vãrjas outras de rochas das unidades mais antigas, coìetadas nas proximidg

des de intrusjvas bãsicas jóvens forneceram idades jntermediãrias, causa-

das provavelmente por efe'itos termais.

3 - tstrutura

A feição estrutural maìs espetacular da regìão ã o siste

ma de falhas transcorrentesr QUê se estende das proxìmidades do pico da lle

bl'ina até a Guyana, ao longo de mais de 800 km. A Fossa do Tacutu estã aå

sociada a esse falhamento, e sua espessura total at'inge os 6000 m ( H00D e

TYL, 1973). Sua idade ó desconhecida, mas sabe-se que ele deformou os d'i-

ques bãs'icos da Formação Taiano (Devonìano - Carbonífero) e serviu de con-

duto aos derrames bãsjcos da Formação Tacutu. Todavìa, como acontece nor-

malmente em estruturas desse tipo, õ possíveì que ele seja mais antigo e

tenha sido reatjvado em diversas ocasiões. Estruturas sigmó'ides, man'ifes-

tadas parti cu I armente peì as f al has de di reção I'llJ, no noroeste de Rora j ma,

são bastante conspícuas.

A ausôncia de afloramentos sìgnificatjvos de rochas vulcâni

cas da Formação Sururru e do Grupo Uatumã, numa fa'ixa com cenca de 400 km

de largura, paraìela ãs falhas transcorrentes, perm'ite supor a existência

de um grande arqueamento, aqu'i denomjnado formalmente de Arco Rio Bianco.

É ìmportante notar que o Arco Rio Branco é paraielo ã Bac'ia Sedimentar do

Amazonas, parecendo existir uma associação genética entre as duas unjda

des. A ex'istência da Fossa do Tacutu e do magmatìsmo bãsico associado con

tribuem para meìhor caracterizar aquela feição (BELOUSSOV, 1969).

Uma das raras ocorrôncias de sed'imentos correlacionados ã

Formação Roraima, ao sul do Arco Rio Bnanco, é aquela que preenche o bra -

quìsìncl'inal do rio Pitinga (loS, SOottC¡. Esta feição tem forma elíptica,

com cerca de 60 km no eixo ma'ior e 25 km no menor. Seu eixo principaì tem

direção aproximada E-t,J, não parecendo estar assocjado a falhamento parale-

lo. Feìções semelhantes, afetando a Formação Roraìma, são conhecidas na
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Venezuela(HAR.IMAN e BRENNAN, 1972).

As rochas foljadas do Complexo Anauá-Uraricoera exibem li

neamentos ori,-"ntados predominantemente segundo NN[,J. No Complexo Ifucajaí '
devido ã ação do falhamento transcorrente, os lineamentos orientam-se pre-

dominantemente para NE. Intrusões granitjcas, de contornos quase cjrt:ula-

res, são conhecidas no alto curso dos rios Parima, l'fucaiai e Catriman'i .

As lavas da Formação Surum.¡ exibem lineações oríentada:;

preferencialmente segundo trJNW. Em alguns lugares' como por exemplo a Nl,l e

SE do rio Cotingo, na altura de 40 30'N, elas apresentam-se contorci,las '
intercaladas com tufitos, e associadas com granitos, parecendo representar

remanescentes de edjr"lcios vulcânicos (RUELLAN' 
.l957).

Todo o extremo nordeste de Roraima' em especial o inte'fll-

vio Cotjngo - l4aú, ã cortado por um notãvel enxame de diques básicos com

direção N 40-50 Eo associados ao Î''lembro Ifurupuzinho da Fornração TacuLu.

Trôs são as direções princìpa'is de fraturamento na reEião:

N-S a NNE, N 50-70 E e N 40-50 i'1, sendo que as duas últimas sã¡ as

mais importantes.

4 - Recur:os {].ryf91-:.

0 recurso mineral mais importante, e praticanrcnte o ínico a

ser exp'loradc,, õ o diamante. Todas as ocorrências localizarrse na puri.

norte do Terr.itõrio de Roraima, junto ãs fronteiras com a Vcnezuela e Guya

na. As prime:iras foram descobertas em 1912, mas sontente pot'volta de 1936

é que começaÍ.am a ser exploradas com maior intensidade. A rlaior produção

foi reg'istracla em 1944, quando foram extraidos mais de 29.0()0 quilates. A

produção atuirl não deve u'ltrapassar a casa dos 5.000 quilattls. 0 djarnante

é produzido em três ãreas prìncipais:

a - bacjas dos rios Cotingo e l'îaú - com vinte garimpos;

b - serra do Tepequén - com apenas dois garimpos

c - alto curso dos rios Uraricoera e Parima - contando com tlm sõ garimpo
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As duas primeiras são as mais importantes, sendo responsã-

veis por mais de 90% da pr"oduçã0. Nas três áreas o diamante é extraído de

cascalheiras recentes a sub-recentes, derivadas provavelmente do retraba -

lhamento dos conglomerados basais da Formação Roraima, apontados como sen-

do a matriz secundãria do d'iamante. As considerações sobre a matriz primã

ria são bastante especulativas. 0s satél ites mais com.,rns são: ilnenita ,

turmalina negra, pìeonasto, corlndon, espìnõljo e, ocasionalmente, topã -

zio. Verjfica-se que minerais típ'icos de kimberlitos são ausentes e, com

exceção da turmalina e topãzio, eles são acessórios conuns de rochas bãsi-

cas, abundantes na região.

0 ouro ocorre associado ao diamante, sendo sub-produto da

extração deste, espec'ialmente nas bacias do Cotìngo e l4aú e na sema do Te

penquén. Em alguns locais o ouro ocorre sem diamante, como é o caso do i-
garapé l4ina Seca, afluente do l4aú, e do alto curso do rio Tacutu, o pri

meiro associado ã Formação Surum¡ e o segundo aos xistos do Compìexo Anauã-

Uraricoera. Rnãlìses quimicas em rochas bãsicas intrusivas na Formação Ro

raima, efetuadas na Guyana, indicaram teores médios da ordem de 0,85 g de

ouro por tonelada, sugerindo serem essas rochas uma das fontes daquele ele

mento. i{as savanas do suì da Guyana o ouro ocorre tamb6m associado a gra-

njtos (Younger Gran'ites) de idade Trans-Amazônica. 0uro também foi garim-

pado nos aluv'iões da bac'ia do rio Erepecuru.

Pegmatitos mineralizados em tantalita, columbita, cass'iteri

ta e euxen'ita são conhecidos no Compìexo Anauã-Uraricoera e no Complexo l'fu

cajai. I'lão se tem idéia da potencialidade dessas ocorrôncias.

0 vulcanismo ãcido da Formação Sururru e Grupo Uatumã e gra-

njtos assocjados são altamente promìssores para a concentração de elemen -

tos não ferrosos. Duas ocorrências de molibdênio são conhecidas, em ro-

chas da Formação Surunr,¡, no rio Parima e nas proxìmidades da Vila de Suru-

rru. Cobre ocorre no ìgarapé Araçã, afluente do Sururu, junto a uma intru-

são granit'ica (serra do Mel) em rochas vulcânicas. Na serra Sete de Setem

bro, na bacia do rio Trombetas, o cobre ocorre em zonas de propiìit'ização
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em andesitos do Grupo Uatumã.

Na margem direita do rio Uailan, no se.¡ baixo curso,ocorrem

crostas de õxido de manganês derivadas de intemperismo de rochas bãsicas.

Seu maior interesse reside no elevado teor (acima de 2%) em õxido de cobal

to. Uma ocon^ência s'imilar -e apontada na bacia do rio Cotingo. Lateritas

aluminosas, t;rmb6m associadas a rochas bãs'icas, são conhecides na serra do

Araí e em Urairduique, no rìo Maú. A ocorrênc'ia da serra do Araí apres;enta

teores da ordem de 53% de 41203 ,2% de Si02 e 17% de Fer0r. Cor¡cen-

trações de areias ilmenlticas, sem interesse econômico, são conhecida:; na

Fornação Roraima (Caju, vale do Quinô). Na Guyana, iunto ã fronteira com

o Brasiì, foram encontradas importantes anomalias radioativas em sed'imen-

tos da Formrção Roraima.

C - Parte Sul da Provincia

tsta região abrange

mazonas e norte de Mato Grosso.

ì - Estratigrafia

DERBY (1877 ) -. o prime'iro a descrever as rochas vulcâticas

do rio Tapajós, ao mesrno tempo que as comelaciona com aqueìas do rio Trom

betas.

Von FRITSCH (l886) descreve as rochas do rio X'ingru, coleta-

das na Expedição Von Den Steiner, e correlaciona os arenitos do Brasil Cen

tral ãqueles de Roraima.

OLIVEIRA (1915) descreve as rochas dos rios Canumã, Sucundu

ri, Arinos, São Manoel e Roosevelt.

CARVALHC (1926), acompanhado por A.I. 0liveira, efetua reco

nhecimentos geolõgicos nos rios Abacaxis, Amana, Mau6-Assu, Monguba, Para-

uari e Urupadi.

0LIVEIRA (1928) reconhece o rio Xingu at-e São Felix e, par-

porção sudoeste do Parã, sudeste do A
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tindo daí, o njo Fresco até Gorotire.

I'|OURA ( I 93 2 ) ef etu a reconhec'imentos geoì õgi cos na baci a do

rio Tapajõs, até o Estado do l,lato Grosso.

ANDRADE RAM0S (1954) reconhece o rio Fresco desde a foz do

igarapé Barre'iro atõ a foz do ìgarapé ltfroquim, ao 'longo de cerca de l00km.

FERREIRA (1959) descreve rochas dos rios Tapajõs, Parauari

e Xìngu, correlac'ionando-as ao Grupo Uatumã.

ALMEIDA e NOGUEIRA FQ (1959) reconhecem o rio Aripuanã des-

de sua foz atã a cachoeira de Dardanelos.

PARADA et al. (1966) descrevem a estratigrafia e os recur -

sos minerais da bacia do rio Fresco.

COSTA (1966) descreve os depõsitos de manganês dos rios Su-

cunduri e Sucundurizinho.

BARBOSA et al. (1966), num dos trabalhos mais extensos jã

real'izados na Amazôn'ia, discutem a estratjgrafia, estrutura e reo¡rsos mi-

nerais da parte sul da regìão.

BARBOSA (1966) apresenta um mapa fotogeoìõgico e discute os

recursos mjnerajs de uma ãrea com cerca de 1.l5.000 knr2 do mõdio Tapajõs.

ANDRADT RAM0S (1967 ) discute a estratìgrafia do bloco Ara-

guaia - Xìngu, apresentando uma sintese dos trabalhos de BARBOSA et al.

(1966) e de PARADA et al. (1966).

HURLEY et al. (1968) e MELCHER e IS0TTA (.l968) apresentam

a'l gu mas determ'inações geocronol õgì cas para rochas da regì ã0.

SUSZCZYNSí..I (1970) e o autor (AMARAL, 1970 e l97l ) apresen

tam esquemas de evolução tectônica da Amazôn'ia, englobando a regìão ora em

dìscussão.

CAPUTO et al . (1972), num trabalho de r"evisão estratigrãt'i-

ca da Bacia Sedimentar Amazônica, d'iscutem a pos'ição e nomenclatura das ro

chas sedimentares e vulcãn'icas Prõ-Cambrianas.

LIBERATORE (1972) apresenta o relatõrio final do Projeto A-

rìpuanã - Sucunduri, executado pela CPRM para o DNPM.
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SUDAM/GE0MINERAçÃO (1972) e SUDAM/GEOMITEC (1972) apresen -

tam os resultados de programas de pesquisa mineral nas bacias' respectiva-

mente, dos rios Iriri e Jamanxin.

0 Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social do Parã

(IDESP, 1972) apresenta conunicação sobre o Proieto Rio Fresco.

0 Projeto RADAM (SILVA, 1973) apresenta uma coûunìcação pre

limjnar sobre os resultados da'interpretação de imagens de radar para o

bloco Tocantins - Iriri.
A observação do mapa geo'lógìco mostra que esta região apre-

senta m¡itas similaridades com a parte norte da Amazônia Central,sendo que

os granitos, sedimentos e vulcânicas demonstram um desenvolvimento maior,

ao passo que o complexo cristalino estã quase ausente.

A prime'ira coluna estratigrãfica, para a parte sudeste da

regiã0, foi apresentada por 0ctavio Barbosa (In: LAI"ÎEG0,196û), referente ã

ãrea do Projeto Araguaia. Na parte da Amazônia Central abrang'ida por este

projeto, a coluna 6 a seguinte:

HoLoceno e Ple,i¿toceno

PLøí'stoceno

TencLã.nLo

Canboni-denc,

Canbno-0nde'víciano

Cwnbniano (?l

|ep'o¿ifot A.Luviøu

Pnle-- CanbtvLuto

D ep:o,s iÍ.0,s P L-uviøL¿

Nt4ueano

F onnação Banneitta¿ l? I

Essa coluna não -e acompanhada da descrição das vãrias unidades que a com -

põem. Posteriormente, BARB0SA et al. (1966) apresentam a mesma coluna a-

Fonnaç.ão Pia.wL

F onnaç.ão Cub øncnanc¡uøn

Fonnaç.ão Gonoti¡e

Fonnaç.ãn RLo Fnuco

S6.n íø T ocanfin¿

s6.n Le. lrnaxã

Indíde,tønc,rado

0u Cuíahtr
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crescida dos dados descritivos. 0 Pré-Cambriano ind'iferenciado é consti

tuldo por mìgmatito, granito, diorito, anfjbol'ito, mìgmatitos com paleoso-

ma de metabasito, quartzito, paragne'isses, gabros, anortositos e metamorfi

tos do fãcies quartzo-albìta-ep'idoto-almand'ina e almandjna-anfibolito. A

S-erie Araxã por mìcaxjstos, mica quartzìtos, paragneisses e lentes de cal-

cãr'io. A S-erie Tocant'ins por diversos tjpos de f ilitos ( sericíticos ,

quartzlt'icos, itabjriticos e calclt'icos). A Formação Rio Fresco por ardó-

sias'intercaladas com arcósios, ardósias carbonosas, rochas vulcânicas an-

deslticas e djabãsio. A Formação Gorotire por diversos tipos de arenitos

(cauìlnicos, micãceos, conglomerãticos, etc. ). A Formação Cubencranquén

por arenitos finos, s'ilt'itos, silexitos, arenitos jasperõides finos e arcõ

sjos finos. A Formação Piaul por arenitos calciferos, calcãrios, margas,

siltitos calclferos e sìlexitos. A Formação Barreiras, agora denominada A

raguaia, é constitulda por siltes, areias e cascalhos. 0s depós'itos pìu -

viais são formados por arejas, s'iltes e cascalho cimentado por ìimonita, e

os depõsitos fluviajs o são por areias grossas a finas e areìas arg'i'losas.

A descrição da Formação Pjaul foj inclulda porque diversas manchas de ro -

chas do Grupo Serra dos Carajãs foram confundidas com esta unidade.

PARADA et al. (1966) reproduzem a coluna de BARBOSA et al

(1966) de uma mane'ira um tanto confusa, colocando a Formação Rio Fresco a-

cima da Formação Cubencranquõn. Definem a'inda a Formação Tocandera como

uma seqdjãncia de quartzìtos e itabiritos, localizada a cerca de l4 km a St

de Gorotire, e'interpretada por BARB0SA et al. (1966) como pertencente ã

Formação Goroti re.

AIIDRADE RAMOS (1967) numa rev'isão da estratìgrafia do bloco

Xìngu - Tocant'ins inclu'i a Formação Tocandera ac'ima da Série Tocantìns,mas

manjfesta a possibìljdade de correlação entre as duas unjdades.

SUSZCZYNSKI (1970), novamente sem apresentan iust'ificatjva,

redefine a coluna da bacia do rio Frescor QUe no seu entender seria assim

constituTda:
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0 IDTSP (1972), ao apresentar o proieto rio Fresco, separa

as rochas vulcãnicas da Formação Rio Fresco, denominado-as Formação Sobrei

ro. 0 nome rio Fresco ficou restrito apenas ã parte sedimentar.

SUDAM/GE0I'IINERAç40 (1972), em traba'lho de pesquisas mine

rais na bacia do rio Iriri, definem as Formações lriri e Riozinho do Anfrí

s'io. Descrevem a primeira como sendo constituída por riolitos, riodacitos,

dacitos, ignimbritos, gran6firos, microgranitos, microgranodioritos, ri'iori

tos, andesitos, diabãsio e diversas rochas mãficas e ultramãficas. A se -

gunda unidade como sendo fornada por conglomerados petromíticos, arenitos

liticos e siltitos. Afirmam ainda que a Formação Riozinho do Anfrísio re-

pousa discordantemente sobre a Formação Iriri.
SILVA (1973): na apresentação dos resultados do Projeto RA-

DAM para o bloco Tocantins - Iriri, sugere a seguinte coluna estratig.ãfi-

ca para a região em questão:

F o nnaç.ão Cub zneltanc¡uen

Fownação Río Fnetco

90

0 eyñt.i.t oa nøc e nt e..t

?tã-CanbnLc,no

Fownaç.ão Tn íundo

Fctnnação Gonotiltø

Gnanifo V el,l.to GuiLhtønme

Fonnaç,ão

Fonnação Sobnei¡rt

GnaníÍ.o S* Cana"j-att

Fonnação Rio Fnuco

Gnup o d T o can tínt - lctnxã

Gnupo Gnão Panã"

CompLe-xo )Qngu

Gnupo Uatunã
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0 Compìexo Xingu e os Grupos Grão-Parã, Tocantins e Araxã foram disottidos

no capitulo anterior. A Formação Rio Fresco seria constituída por dois

membros, denominados Naja e Azul. 0 Membro Naja, nome derivado do rio ho-

mônjmo, afjuente do rio da Ponte, tem sua ãrea de ocorrência tipica na ba-

cia do rio Fresco, entre o rio Trairão e o igarapé Teporê. Ele é formado

por sedimentos depositados em bacias intermontanas, argilitos cinza-azula-

dos, folhelho carbonoso, hulha para-antracitica, arcõsios e diques de ande

sito. 0 Membro Azul, nome derivado do igarapõ Azul, afluente do rio Ita -
caiunas, tem sua localidade típica na serra dos Carajãs, entre as serras

Norte e Sul. Ele é formado por folhelhos manganesíferos e carbonosos, are

nitos, siltitos, argilitos, grauvacas, arenito conglomerãtico, arenito mi-

cãceo, hornfels e fãcies anfibolitico (sic). 0 Granito Serra dos Carajãs

seria intrusivo no Membro Azul. A Formação Sobreiro seria constituída por

andes'itos porfiriticos e por augita-hornblenda andesitos. A Formação Iri-
rì por riolitos, ignimbritos, pirocìasjtos e gran6firos. Na legenda do ma

pa não estã claro, mas na apresentação oral deste trabalho o autor reuniu

as íltimas quatro unidades sob a des'ignação Grupo Uatumã. 0 Granito Veìho

Guilherme é um pequeno corpo circunscrito, localizado 95 km a ESE de São

Felix, formado por granito e granodiorito com carãter alaskitico, localren

te biotítico. E mineralizado em estanho, tãnta'lo e topãzio. A Formação

Gorotire é constituída por arenitos conglomerãticos a finos(quartzosos e

duros), ortoquartzitos, arenitos micãceos (mais feldspãticos iunto ã base,

e congìomerãticos na base e topo). A Formação Triunfo, nome derivado do i

garapé homônimo, afluente do rio Xingu, é composta por arenitos orto

quartzítìcos e niveis conglomerãticos com seixos de itabirito e rochas vul

cãni cas.

Uma anãìise dos dados fornecidos pela literatura e determi-

nações geocronolõgicas, bem como a interpretação de fotografias aéreas, mo

saicos de radar e, especialmente, de imagens do satélite ERTS-I (Vide Cap.

IX), permitiram a forrulação de uma série de cornentãrios, QU€ poderão con-

tribuir para a definição da coluna estratigrãtica da regìão:
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as rochas vulcãnicas e sedimentares atribuidas ãs Formações Rio Fresco

(sensu lato) e Gorotire preenchem um sinclinõrio formado por rochas

do Grupo Serra dos Carajãs (incluindo a Formação Tocandera), encaixado

em gneisses e migmatitos do complexo cristalino. Essa situação 6 par-

cialmente mostrada no perfil da serra da Tocandera a Gorotire, apresen

tado por PARADA et al. (1966);

as melhores exposições da Formação Rio Fresco (parte sedin¡entar) estão

no rio de mesnp nome, entre o rio Trairão e o igarapé Tepor6. 0 rio

Naja atravessa principaìrnnte rochas do complexo cristalino e da Forma

ção Tocandera, sendo reduzidas as exposições dos sedimentos Rio Fresco

(PARADA et al., t966), não se justificando, portanto, a designação da-

da por SILVA (1973);

BEISIEGTL et al. (.l973) descrevem em detalhes as rochas sedimentares

da região da serra dos Carajãs. Segundo esses autoresr o tipo ìitol6-
gico predominante é um arenito quartzoso, imaturo, com abundante ma -

triz argilosa e co'loração geralnBnte clara. Conglomerados, folhelhos,

ardõsias, siltitos e diamictitos ocorrem subordinadarænte. Essa des-

crição concorda melhor com aque'la apresentada por BARBOSA et al.(.l966)

para a Formação Gorotire, do que para a parte sedimenÈar da Formação

Rio Fresco;

no capitulo anterior foram apresentadas as justificativas para a não

aceitação da existência de granito intrusivo nos sedi¡nentos da serra

dos Carajãs. 0s argunentos mais fortes são de natureza estrutural e

geocronoìõgica. BEISIEGTL et al. ('1973) mencionam o fato de que os

contactos entre o granito e os sedimentos estão sempre mascarados por

solo, mas aceitam, em princípio, a hipõtese de que o granito seja in -
trusivo naquelas rochas. Entretanto, o exame do mapa geolõgico, apre-

seniado por aqueles autores, rpstra um padrão de fraturamento e de ati

tude das rochas sedimentares incompativeis com aquela hipõtese. 0 au-

tor teve oportunidade de observar, no campo, esse contato mascarado pe

lo intenso intemperismo. Chanpr¡ sua atenção o fato de que o granito ,

a-

b-

c-

d-
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iunto ã Formação GorotiFê¡ âpFêSenta-se com granuìação centimétrica e

o arenito não demonstra sinais de cozimento ou metasomatismo;

na reg'ião do médio rio Fresco (na conceituação de ANDRADE RAMOS,1955)

a Formação Gorotire repousa diretamente sobre os sedimentos da Forma -

ção Rio Fresco (sensu lato), sendo que estes encontram-se cortados por

diques de andesito, e ambas unidades por diques de diabãsio. As reìa-

ções de contacto entre os sedimentos e as rochas vulcãnicas da Forma -

ção Rìo Fresco não são m,,rito claras, havendo um consenso geraì de que

aque'las precederam estas. A não ser na região acima npncionada, as ro

chas sedirentares da Formação Rio Fresco não foram identificadas, com

segL¡rança, em nenhum outro ponto da parte sul da Amazônia Central;

a Formação Triunfo, de SILVA (1973), em sua localidade tipica, estã in

timamente associada a rochas da Formação Gorotire e, na opinião do au-

tor, essas unidades são indistinguiveis entre si. A única justificati

va aparente é a presença de seixos de itabirito e de rochas vulcânicas

nos níveis conglomerãticos da Formação Triunfo. Entretanto, dada a

falta de estudos pormenorizados da Formação Gorotire, não se pode di-

zer que seixos daque'las rochas estejam ausentes. A Formação Riozinho

do Anfrísio, corelacionada ã Formação Gorotire, contém seixos de ita-

biritos e rochas vulcânicas (SUDAM/GEOMINERAÇÂ0, 1972). Por esses mo-

tjvos o autor acredita que a introdução dessa nova unidade é prematura

e pouco justificada;

SILVA (1973) abandona, sem justificativas, a Fonmação Cubencranquén de

BARBOSA et al. (1966), atribuindo suas rochas ã Formação Gorotire. En

tretanto, a interpretação das imagens do satélite ERTS-l mostra clara-

mente que as rochas sedimentares da chapada de Cubencranquõn apresen -

tam um carãter estrutura'l bastante distinto daquele apresentado peìa

Formação Gorot'ire. Esta apresenta-se bastante fraturada e atravessada

por diques de diabãsio, enquanto que aquela nã0. Alãm disso, a Forma-

ção Cubencranquõn preenche uma depressão (braquisinclina'l) em rochas

das Formações Rio Fresco e Gorotire, de acordo com a descrição de BAR-

e-

f-

g-
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B0SA et al. (1966). E importante notar que, em sua localidade tipica,

a Formação Cubencranqu6n repousa sobre um granito que parece intrusivo

nas Formações Rio Fnesco e Gorotire, na parte central do braquisincli-

nal acima rencionado;

em vãrios locais da parte sul da Amazônia Centraì, rochas correlaciona

das ã Formação Gorotire estão claramente afetadas por intrusões graní-

ticas, sendo a mais espetacu'lar aquela do alto Sucunduri. No alto Xin

gu as rochas das Formações Rio Fresco e Gorotire dispoõm-se em estrei-

tas faixas, junto aos contactos com grande massas graniticas, sr.¡gerin-

do terem sido afetadas peìas intrusões;

tanto do ponto de vista geocrono'lógico como do geolõgico, a corre'lação

entre as Formações Surum¡ e Rio Fresco, de um lado, e as Formações Ro-

raima e Gorotire, de.outro, é quase perfeita, não faltando nem mesnìo a

atividade magmãtica bãsica posterior, com idade prõxinn a .l550 m.a. ,

nem o evento terma'l datado em aproximadarente 1200 m.a. A única diie-

rença reside na presença de um granito (rio Riozinho, afìuente do rio
Fresco) datado pelo mãtodo Rb-Sr em cerca de ì400 m.a. Note-se,porõm,

que granitos com essa idade são conhecidos na Venezue'la (Granito Par -

guaza), mas não em contacto com a Formação Roraima. E interessante

rencionar tambãm que esses granitos mais jõvens apresentam um nitido

carãter circunscrito, notavelmente bem marcado nas imagens dos canais

5 e 7 do sat6lite ERTS-I;

na descrição originaì das Formações Sobreiro (IDESP, 1972) e lriri (Sg

DAM/GEOMINERAçÂO, 1972) -e mencionada a associação entre rochas vulcâni

cas ãcidas e intermediãrias com piroclasitos e sub-vulcãnicas corres -

pondentes. A mesma situação ã observada mais para oeste, na baciq do

rio Jamanxim (SUDAM/GEOMITEC, 1972) onde os riolitos e rochas associa-

das parecem preceder o magmatismo de carãter internædiãrio, numa situa

ção oposta ãquela preconizada por SILVA (1973) para a região Xingu-Irj

ri. E opinião do autor que qua'lquer tentativa para subdividir tito-e:

tratigraficamente as rochas vulcânicas e suas associadas õ prematura ,

h-

l-

J-
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no presente estado de conhecimento da região;

não existem estudos suficientes para permitir uma discussão estrat'igrã

fica, comc a apresentada nos ítens anteriores, pana a porção oeste e

noroeste da região em tela. 0LIVEIRA (.l915) descreve arenitos e arcõ

sios, associados a rochas vulcânicas ácidas, no alto curso dos rios Ju

ruena e Teles Pires, bem como no baixo curso do Aripuanã, porém sem fa

zer considerações estratigrãficas. 0 mesmo ocorre nos trabalhos de

CARVALHO (1926) e M0URA (1932) para o norte da região e vale do Tapa-

iõs. ALMEIDA e N0GUEIRA FQ (.l959) descrevem rochas vulcãnicas no bai-

xo Aripuanã e seqtlências sedimentares e metasedimentares clãst'icas, de

nominando-as respectivamente Formação Prainha e Grupo Beneficìente, a

primeira correlacionada ã Formação Sucunduri e a segunda ã "série Uatu

mã". E possivel que o Grupo Beneficiente e a Formação Prainha repre -

sentem a mesma unidade, afetada por intrusões granítìcas que lhe confä

rem localmente um carãter mais metamõrfico. Por outro lado, o autor

concorda com aqueles autores em que os quartzo põrfiros ocupam posìção

i nf eri or com rel ação ãs rochas sedi rnentanes. BARBOSA (1 966 ) comeì a -

k-

cionou o vulcanismo ãcido a intermediãrio do médio Tapaiós aos

pos" Uatumã e Rio Fresco. Esse vulcanismo seria recoberto por duas se

qtlênc'ias sedimentares, denominadas, de baixo para cima, Grupo Cuben

cranquén e Grupoìucunduri. Pelas descrições apresentadas, fica bas -

tante evidente a comelação dessas duas unidades, respectivamente com

as Formações Prosperança e Acari de CAPUT0 et al . (1972). SUSZCZYNS-

KI (1970, pg. 1246) denomina formação Cachimbo a uma seqüência de con-

g'lomerado basal e arenitos, que forma a serra do Cachimbo, cortada pe-

lo rio Tapajõs, correlacionando-a ã Formação Cubencranquãn.

LIBERATORE (1972) apresenta a seguinte coluna estnatigrãfi-

ca, para a ãrea do Projeto Aripuanã - Sucunduri, executado pela Compa

nhia de Pesquisas de Recursos Minerais (CPRM):

"gru -
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Pwno TnLã,s,síco

ConbnLano l?)

Ativída.d¿ \la.tica

Fonnação Sucuvtdutti

F o nnação Cub enenanquen

0 autor estranhou a existência de duas seqtlências vutlano-sedimenta

res (vulcãnicas mais Grupo Beneficiente e vulcãnicas mais Fm. Cuben

cranquén). Entretanto, durante contacto pessoal, o geõlogo chefe da

CPRM,0scar P.G. Braun, declarou que em sua opinião essas duas seqüên-

cias são correlacionãveis, estando uma delas mais perturbada por falha

mento e intrusões graniticas. Para a bacia do rio Jamanxim 6 rencjona

da uma pequena ocorrência de metaquartzitos e metalutitos bastante aì-

terados, cobertos por vulcanitos ãcidos (SUDAM/GE0MITEC, 1972). No res

tante da ãrea, as rochas vulcãnicas são capeadas por arenitos feldspã-

ticos, arcõsios e grauvacas¡ coFFêlacionados ã Formação Gorotire;

I - vãrios dos autores acima citados descrevem jaspilitos, silexitos, "arg

nitos verrelhos m.¡ito finos e duros" e mesmo tufitos intercalados na

seqtlência sedimentar, de maneíra bastante semelhante ãqueta encontrada

na Formação Roraima, indicando um certo sincronismo entre os estãgios

finais da atividade vulcãnica e a sedimentação imatura que a sucedeu;

m - rochas intrusivas e extrusivas bãsicas são bastante conspicuas em toda

a parte sul da Amazônia Central. As poucas determinações geocronol6gi

cas npstraram idades Prã-Cambrianas apenas para diques que cortam a

Forração Gorotire, em sua localidade tipo. Fora dessa ãrea, a ínica

S ec¡llõ-ncia V u,Le ano -'s ¿d,Lm¿nfan

Gnupo $enødt-e.Lente
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determinação disponivel refere-se a um dique, de idade Jurãssica, que

corta o Grupo Beneficiente na cachoeira do Periquito, no rio Aripuanã.

Com os elernentos acima apresentados é possîvel o estabeìeci

mento de uma coluna estratigrãtica esquemãtica para a parte sul da Amazõ -

nia Central:

Pa,(.eoz.oíeo SupwLon a

Mø¿oz6ico lÁagm at,í,s mo b'a,s í c o

?¡tô.-CanbtuLwto

SupenLon

Sec¿lhõ-ncLa" ¿ edinenfan's upwLot

lCuh encnonc¡u6.n, Aeøi, PnaLnha

Gtttwí.to¿ J6ven¿

lvttnuíva,s b'a¿ícas 11550 ! 5o m,a.l

SeclllãnoLa ¿ edLn¿nfan pn LncLpa,L

lGonol,íne, ßenød,Lcíewte, e,te.) =.-----s-
VuLeaní,smo ãcido a" íntetm¿d,Lã¡,Lo 

U650 ! 5O m.a.)
e r ub- vu.Lcãnicas a.t ¿ o ciadal

¿
Seclllãncia ¿ed"ísnenfan índenLon '
(kío Ftte,seo)

?n6-canbniano

¡tõd,Lo

ll3oo ! too m.a.l

2 - Geocronologia

As tabe'las VII e VIII relacionam, respectivamente, as deter

minações K-Ar e Rb-Sr para a parte sul da Amazônia Central. A figura 5

mostra a localização das amostras analisadas.

A observação dos valores apresentados demonstra grande simi

laridade com aqueles obtidos para a parte norte da provincia. 0 evento

térmico de idade lt00 J t00 m.a. tambõm estã presente, afetando principal-

?)

G¡øwí,to¿ e GnanodLon<.tot 11700 m.a.l

CompLexo enLtta,LLno l> 2000 m.a.l
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Figura 5 - Mapa de localização das determinações geocronolõgicas disponiveis para a parte sul da Amazô -
nia Central. (o
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NQ Lab.

gl 7*

917*

I s50

1626

1627

I 783

1872

I B8l

I 883

l93l
2190

?191

2192

2193

2202

2203

2061

2062

2063

2064

NQ Campo

23-A-66

5-A-66

A-21 -03

PA-267

PA-272

SF-I

PA-3 93

39/XXU /11

6/268/69

3 /34/E
PA-285

PA-264

PA-35

PA-214

PA-28I

PA-23

IR-6

I R-47

IR-48

c-48

Determinações

Mi neral

Rocha Total

Bi oti ta
Anfibõlio
Rocha Total

Rocha Total
Rocha Total
Rocha Total

Rocha Total

Rocha Total

Rocha Total
Rocha Total

Rocha Total

Rocha Total
Rocha Total
Rocha Total

Rocha Total

Rocha Total

Rocha Total
Rocha Total
Anfibõlio

IABELA

K-Ar disponiveis para parte sul da

Amazônia Central

Rocha

Gabro

Gnei s se

Gran i to
Andes i to
Andes i to
Andes i to
Di abãs i o

Gran i to

Di abãs i o

Di ori to
Andes i to
Andes i to
Di ori to
Tufo

Andesi to
Gran i to
I gni mbri to
Daci to
Riolito
Granodi ori to

VII

%K

I ,995

7,647

0,726

5,.l 15

3 ,33.|

4,859

0,443

4,346

2,142

0,492
'l ,978

3 ,152

2,112

3,924

3,207

4,996

4,262

3,744
2,873

0,33 8

nflocccNreZs. lo-5

17,170

I0l ,700

6,760

28,310
.l9,140

l 5, 07o

4,01 5

29,710

I g,500

5,31 4
.¡6,41 

0

I 7,530

22,440

17 ,200

21,750

42,030

29,970

I I ,900

l g,6l 0
3 ,698

nf,! rzr

5,82

0,40
.l 
6,85

I,44
2r09

3,95
7,58
g,33

2,36
.l6, 

50

5 r24

I 
'78

5,03

3 r22

59,78

2,25

2 
'31

12,74

7,40

8,90

Idade (.l06 anos)

lß9 t 38

l92t t 39

ßzo ! 70

to4o t 48

Ì071 t st

651 t 28

14s2 ! 16

v.zo ! 47

1496 t ss

ì679 t 15

t4æ t 15

rc4s ! 42

1662 ! 17

866 t 35

t2t3 t 57

l4l7 t 40

v4s ! sz

660 t 39

tzl8 1 46

ßss ! 27

.CONTINUA

ro
r.O



TABELA VII - continuaçáo

NQ Lab. NQ Campo Mi neral Rocha %K AflocccNrn/s. l0-5
^i3

(%) Idade (.l06 anos)

2069

2075

I 551

I 5Bl

I 589

1592

I 593

I 786

1787

I 87r

I 874

1876

1877

2081

13 78

1792

rR-2.l4

IR-35

A-2ì -05

SUB.2

4/66/266

4/66/163

4/66/175
AM-7

AM-70

PA-2.l 0

AM-82

AM-122

PA-207

JX-ì2
AAst-l -AM

AM-l 04

Bi oti ta
Bi oti ta
Anfi b6t i o

Bi oti ta
Rocha Tota'l

Rocha Total

Rocha Total

Rocha Total
Rocha Total

Rocha Total

Rocha Total

Rocha Total
Rocha Total

Rocha Total
Rocha Total

Rocha Total

Gnei sse

Grani to
Grani to
Adamel ito
Grani ti to
Riolito
Grani ti to
Riolito
Riol i to
Tufo

Riolito
Riolito
Tufo

Riolito
Grani to
Di abãs i o

8,3 59

5,440

0,492

6,885

3 ,896

3,022

3,370

3,652
1,063

4,029

3,765
3,744
2,025

4,277

ì,96l
0,71 6

l0l,ì00
63 ,990

5,475

78,660

36,670

ì 9,690

40,490

35,310

6,210

45,220

24,860

25,480

l6 ,490

3 2,3 50

26,090

0,536

0,81

0,79

21,72

o,85

3 ,.l6
2,89

I,56
0,50

3 
'24

I ,59

1 
'62

I ,55

l7 ,65

I,.l3
5,97

39,47

lso8 t 58

t776 t l3
1714 ! 76

vß! 67

l$l t 67

il32 t 5l

rsol t 68

t560 t l7
l0B5 t 4s

17n ! ss

lt8e t 46

]2t6 ! 4s

l3æ t 53

l3l3 t 20

ßzz ! 6s

ì79 t 3

* Segundo Melcher e Isotta (1968)



Determinações Rb/Sr disponiveis para a

Amazôni a Central

NQ Lab.

.TABELA

6609*

6602*

6603 *

NQ Campo

VIII

I 4-A-66

2-A-66

3 -A-66

AM-7

AM.52A

AM.52B

Atvt-82

M-122

4/66/156

4/66/170

4/66/26s

4/66/266

PA-207

PA-21 0

PA-2044

PA-2048

SF-2

SF-I

PA-272

PA-267

PA-495

39/XXU /1

srBT¡s186

parte sul da

0,7907

0,8597

0,7282

0,7709

I,5058
I ,5045

0,8608

0,8472

o,873 6

0,7 624

0,81 00

0,8557

0,7347

0,83 64

I,3632

1,3627

0,71 08

0,8957

0,7142

0,7598

0,7172

1 ,71 53

l0l

Rb87/s186

3,168

5,706

I ,002

2,820

35,.l00

34 ,900

7,010

6, 
.¡40

7,260

2,340

4,570

6,230

I,160

5,860

25,700

25,700

0,2 50

7,600

0,3 82

2,210

0,404

49 ,500

Idade convencional
'l06 anos

I 753

l810

I 502

I 500

I 528

1535

I 466

1525

I s34

I 563

I 501

I 594

I 548

147 4

1712

t7'll
758

I 660

I 095

I 576

1532

1370

* SeEndo Hurley et al. (1968)
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mente as rochas vuìcãnicas. São poucas as arþstras com idades correspon -

dentes ao evento Trans-Amazõnico, características do complexo cristalino

0s diques bãsicos que cortam a Formação Gorotire em sua localidade tipo (a

nrcstras 23-A-66, PA-393 e 6/268/69 apresentaram idade m6A'ia de 1475 t

28 m.a. ü¡as amostras de diorito, coletadas no rio Fresco, acima do igarg

pé Teporé (amostras 3/34/E e PA-35), forneceram idade média de 1670 t

16 m. a.

Existem na bacia do rio Fresco granitos com idade em torno

de 1300 - .1400 fl.â., sendo possíveì que algnrm efeìto termal tenha nndificg

do a idade K-Ar das rochas mais antigas. Esses granitos, de carãter cir -
cr¡nscrito, podem ser individualizados claramente nas imagens do satélite

ERTS-I, e são bastante freqüentes na porção St da parte reridional da pro-

víncia, inc'luindo o granito Velho G.¡ilherme (mencionado por SILVA, 1973)

A única anpstra datada, desses granitos, foi coletada no rio Riozinho, sen

do que a determinação K-Ar forneceu uma idade de 1220 t 47 r.a. , enquanto

que a idade Rb-Sr convencional é de 1370 m.a. Neste caso, devido ã eleva-

da relação Rb/Sr que essa rocha apresenta, não foi necessãria a anã'lise de

outras amostras para a constnrção de uma isõcrona

As determinações geocrono'l6gicas mais seguras foram aqueìas

obtidas pela aplicação do mãtodo da isõcrona Rb-Sr, nas rochas vulcãnicas.

Uma is6crona, ca'lculada para as amostras da região do baixo Tapajós, forne

ceu uma idade de 1596 t ¡Z r.a.(Ri = 0,706). Para a bacia do rio Fresco ,

a idade obtida foi de .1690 t 3l r... (Ri = 0,706). Uma is6crona combinada,

para toda a parte sul da Amazônia Central, forneceu um valor de 1566 t SS

m.a. (Ri = 0,707). Finalrente, usando também os dados da tabela VI, foi

construida uma isõcrona de referêncía para todo o vulcanisnp da Amazônia

Central, obtendo-se uma idade de 1609 t 42 r.u. (Ri = 0,707)r Que talvez

seia a mais confiãvel para aquele evento. A baixa razão inicial 1sr8/sr86¡

não corrobora a hipõtese de que esse vulcanismo tenha se originado por prg

cessos de fusão crustal.

E interessante notar que diversas amostnas de granitõides ,
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com relações de campo indicando que são mais antigas que as vulcânicas,for

neceram idades K-Ar em torno de 1700 fi.â., parecendo representar os estã -

gios iniciais do evento vulcãnico. E possivel que a grande extensão de

rochas graníticas, da porção nordeste da regiã0, esteja-relacionada e este

epi sõdi o.

Um evento termal de idade tl60 t t00 m.a. afetq¡ a região ,

sendo manifestado claramente nas determinações K-Ar de rochas vulcãnicas

Sua ãrea de ocorrência limita-se ã Provincia Central, parecendo ter sido

mais intenso a nordeste do que a sudoeste.

Apenas uma rocha bãsica Fanerozõica foi detectada por de-

terminação K-Ar. E o diabãsio que corta o Grupo Beneficiente na cachoeira

do Periquito, rio Aripuanã, com idade de 179 t 3 m.a., comespondente ã ba

se do Jurãssico.

3 - Estrutura

A observação do mapa geolõgico mostra um forte controle es-

trutural na direção Nl^l. Alinhannntos nesse quadrante são segr.¡idos por fai

xas de afloranento de rochas sedinnntares e vulcânicas, bem como de falhas

e corpos graniticos, indicando que tanto a atividade magmãtica conþ a sedi

nrentação posterior foram controladas por essas fraturas.

limite S['l desta parte da Amazônia Central é marcado por

uma enor¡ne falha, que se estende por cerca de 800 kmn desde o rio Peixoto

de Azevedo at6 o rio Aripuanã, limitando tamb6m a extensa cobertura sedi

rpntar Serra do Cachimbo - Beneficiente. 0 carãter dessa falha ã pouco co

nhecido. A anãlise estrutural das deformações que ela causou, na cobertu-

ra sedimentar, pode indicar tanto falhamento transcorrente como de empur -

rão ou inverso.

Vãrias estruturas dômicas foram identificadas na região. A

mais espetacular ã aquela do alto Sucundurir com um diãmetro de cerca de

50 km apenas no núcleo granitico central. Domos menores foram identifica-
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dos no interFlúvio Juruena - Teles Pires. Aparentemente os granitos não

chegaram a perfurar essas estruturas, ocorrendo apenas as rochas vulcãni

cas na sua parte central. Feições similares, mas não tão definidas, estão

presentes no alto Xing/ e na bacia do rio Fresco.

As rochas das Formações Rio Fresco e Gorotire preenchem um

grande sinclinõrio, com eixo aproximadarente t-tJ, formado pelo Grupo Serra

dos Carajãs e encaixado no complexo cristalino. E interessante notar que

o núcleo dos anticlinórios correspondentes, tanto a norte como a sul, é o

cupado por corpos circunscritos de granitos i6vens.

Em ambos os lados do rio Xingu, abaixo de 7oS, as rochas se

dir¡nntares e vulcânicas, das Formações Rio Fresco e Gorotirerapresentam-se

fortemente perturbadas por massas graniticas de contornos irregulares. As

dobras, então formadas, exibem eixos curvados, grosseiramente orientados

segundo N!rl. Esse dobramento tem carãter linear apenas localmente, pois

quando se considera o comportanento regional percebe-se claramente szu ca-

rãter descontinuo. 0 mesmo pode ser dito para a cobertura Cachimbo-Benefi

ciente, que se apresenta dobrada apenas junto a falhas e estruturas dômi

cas.

Três direções principais de fraturamento estão presentes na

regiã0. 0 de direção Nl,J, quando se considera a escala regional, 6 o mais

importante. Segue-se o de direção NE, com variações para NNE e ENE. Finaì

rnnte tem-se aquele orientado aproximadamente segundo N-S. Esta última di

reção ã seguida peìos diques bãsicos intrusivos na Formação Gorotire, no

alto rio Fresco. Na serra do Cachimbo um notãvel sistema de diques bãsi-

cos ã orientado entre NNE e NE, o mesmo acontecendo com o dique da cachoei

ra do Periquito, no rio Aripuanã.

4 - Recursos Minerais

Na parte sul da Amazônia Central são conhecidas ocorrências

de ouro, manganês, ferro, estanho, prata, chumbo, cobre, zinco, mol'ibdê
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nio, njõbio, tãntalo, titãnio, diamante, carvão e calcãrio. Note-se guê ,

com exceção das duas iltimas substâncias, o potencial mineral desta reg'ião

õ m¡ito sernelhante ãqueìe da parte norte da província.

0 ouro 6 o recurso mineral mais importante, sendo garimpado

principalmente na bacia do Tapaj6s. A melhor descrição desses depõsitos é

apresentada por SUDAM/GE0MiTEC (1972)¡ gue mencionam a existência de, pe]o

menos, 34 garimpos concentrados principalmente no interflúvio Tapajõs - Ja

manxim. 0s dep6sitos são de trãs tipos: aluvionar, eluvionar e filoniano,

sempre associados a rochas adamelìitico-graniticas. 0 ouro, associado ã

prata e ao chumbo, ocorre primariamente em veios hidrotermais, tendo quar!

zo como ganga. No garìmpo São Domingos foi trabalhado um veio aurífero, o

qual chegou a apresentar teores da ordem de 100 g/ton. Algns garimpos a-

presentam médias de 40 g/ton , o que demonstra a importãncia desse distri-
to. Sua produção rea'l õ desconhecida, sendo estimada em torno de 700 qui-

ìos por mes. Depõsitos aluvionares com menos de 2 g/n3 não são explorados.

Recentemente foram encontradas importantes ocorrências de ouro nos rios Ju

ruena e Teles Pires. 0utras, de nenor importância, rem sido garimpadas

nos rios Naja, Fresco, XinE, Iriri, Aripuanã e Sucunduri.

0 djamante ocorrerjuntamente com o ouro, nos rios das ba -

cias do Tapajõs, Iriri e Fresco. Ocorrências não exploradas são conheci-

das nos rios Canumã, Aripuanã e Abacaxis, bem como junto ã divisa Parã -Ma

to.Grosso.

Cassiterita, associada a ouro e tantalita-columbita, 6 ex -

p'lorada em peìo menos 8 garimpos na bacia do Tapajõs, não se conhecendo a

sua origem primãria. Esses depõsitos concentram-se em duas ãreas princi

pais: alto e baixo Jamanxim, 0s teores médios são da ordem de 700 g¡m3 de

cascalho, mas podem ating'ir 5300 g7m3 na ãrea norte. Na região do Grani-

to Velho Gr¡ilherne õ garimpada cassiterita associada a tantalita-columbita

e topãzio. Não se conhecem maiores detalhes sirbre essa ocomênc'ia.

Vãrios depósitos de manganês são conhecidos¡ ôssociados a

sedimentos do Grupo Beneficiente ou a e'le correlacionados (Formações Pros-
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perança e Gorotire). São ruito semelhantes ãquele do igarap6 Azul, na ser

ra dos Carajãs, discutido no capitulo anterior. As ocorrências mais impor

tantes localizam-se na bac'ia do Aripuanã, em número de quatro: Beneficien-

te e Cotoveìo (no rio Aripuanã) e Natal e Seringa'l Japão (no igarapé Ja-

tuaraninha). Nessa região o Grupo Benefic'iente apresenta-se levemente do-

brado, com eixo orientado segundo N 60-80 t,J e mergulhos em torno de l5o ,

tanto para NE como para SW. A reserva total desses depósitos não é bem de

finida, sendo est'imada em torno de 100.000 toneladas. Na bacia do rio Su-

o¡nduri são conhec'idas duas ocorrênc'ias, uma na serra Palhau e outra na Cg

racaxã. Existem menções de ocorrência de manganês no igarap6 Trairão, a -

fluente do rio Fresco.

São freqtlentes, na literatura, referências a mineral'ização

hidrotermal de Pb-Zn-Cu-Ag, em toda a parte su1 da Amazônia Central. A o-

corrênc'ia mais estudada é aque'la das Três Ilhotas, no rio X'ing, seis qui-

lômetros aba'ixo de São Fel jx. Trata-se de um ve'io com 1000 m de compri

mento por 30-40 m de espessura, encaixado em andesitos. Galena e calcopi

rita são os minerais de minõrio primãr'ios, o malaquita é o único mineral

secundãrio identificado e a ganga é Oe quartzo. Uma amostra mõdia desse

veio indicou 0,8% de Cu, 6,8 % de Pb, 20 g/ton de ouro e 1920 g/ton de

prata. Mineralizações do mesmo tipo são mencionadas por SUDAM/GE0MINERA -

ç40 (1972) para a bacia do Iriri e por SUDAM/GEOMITEC (1972) para a ba-

cia do Jamanxim. ALMEIDA e NOGUEIRA FQ (1959) notaram a freqüente presen-

ça de sulfetos nos arenitos do Grupo Beneficiente. Essas ocorrências fo-

ram confirmadas por LIBTRATORE (1972) que verificou a presença de pirita '
galena e calcopirita, impregnando os arenitos Beneficiente. Trabalhos de

prospecção geoquímica realizados nos rios Aripuanã, Jamanxim, Iriri, Xin-

gu e Fresco, têm mostrado interessantes anomalias para eìementos não fenro

sos.

Da maior importãncia, para a região, são as ocorrências de

calcãrio associadas ãs porções superiores da cobertura sedimentar da serra

do Cachimbo, rnenc'ionadas por M0URA (1932). Sua melhor qualificação e quan
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tificação serão fundanrentais para o desenvolvimento dos projetos agrico-

las, ora em impìantação no trecho da r"odovia Trans-Amazônica que corta a

regi ão.

De interesse mais científico, que econômico, são as ocorrên

cias de hulha para-antracitica associada ãs rochas peliticas da Formação

Rio Fresco. Camadas de carvão, atingindo .l,7 
m de espessura, associam-se

a folhelhos carbonosos na foz do igarapõ Trairão e junto ã foz do 'igarapé

Barreiro, existindo menções de outras ocorrências no alto q¡rso do igarapé

Trairão e do rio da Ponte. Este carvão e o shunguito do Escudo gãltico

são as mais antigas acurrulações não metamorfizadas, de mat6ria orgânica ,

conhecidas até o momento. Estudos em desenvolvinnnto, pelo autor e pelo

Dr. Antonio Carlos Rocha Campos, indicam ser o carvão do rio Fresco do ti
po "cannel coal", formado por acr¡rutação de algas unicelulares. E ìntereg

sante notar que material carbonoso tem sido encontrado freqtlentemente nos

sedimentos do Grupo Beneficiente.

0utras ocorrõncias minerajs, manifestadas na regiã0, são :

magnesita e barita nas proximidades de Terra Preta no rio Sucunduri;, molib

denita no baixo Tapajõs; areias ilmeniticas no rio Jamanxim e óxidos de

ferro associados a siltitos e folhelhos do Grupo Beneficiente, ño ìgarapé

Sucundurizinho.



Capituìo VI

GEOLOGIA DA PROVÍNCIA AMAZONICA OCIDENTAL

A - Generalidades

Esta província limita-se a leste com a

o limite oeste ã mascarado peìa cobertura sedimentar

norte é a região menos conhecida, geo'logicanente, de

B - Parte Norte da Provincia

Esta ãrea abrange a porção noroeste do Estado do Amazonas e

regìão fronteiriça da Colômbia e Venezuela. Uma faixa, com cerca de 1000

km de'largura, de cobertura sedimentar Cenozóica, separa-a da parte sul da

provinci a.

.l08

I - Estratigrafia

bIALLACE (.l853) ã o prirneiro a fazer observações geoìõgicas

sobre a região dos rios Negro, Uaupés e lçana.

PAIVA (1929a e b) apresenta o trabalho geolõgico mais com

pleto sobre a reg'iã0, atã hoje publ'icado.

REYNOLDS (1955) descreve a geoìog'ia da região do pico da Ne

blina, onde esteve como participante da expedição de Basset Maguirã.

São esses os únicos trabaìhos pubìicados, na literatura a-

berta, QUê o autor conseguiu consultar. Não fosse a exuberãncia de deta-

lhes fornecida no trabalho de PAIVA (1929) e a existãncia de imagens de rg

dar e do satélite ERTS-], não teria sido possivel completar o mapa geo]ógi

co dessa região.

No trabalho de PAIVA (1929b) fica clara a predominânc'ia de

granitos com variedades gneissìcas, para toda a região. Apenas em trôs lu

Amazônia Central, e

cisandina. Sua parte

toda a Amazônia.
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gares af loram rochas sedimentares e r¡etasedimentares:

- no baixo rio Negro, nas inediações de Prosperança, ocorrem arenitos as -

sociados a fo'lhe]hos e conglornerados, cortados por diques bãsicos ( jã

diso¡tidos no capitulo anterior);

- na cachoeira de Tunui e cerro de mesmo nome, no rio lçana, ôfloram seri-

cita quartzitos e itacolomitosr QU€ se prolongam para norte, em territ6-

rio colombiano;

- no rio Aiari, afluente do lçana, nas vizinhanças de Araripirã, ocorrem

mica xistos e filitos com injeções "lit-par-lit" de rochas ãcidas.

Al6m dessas

rochas sedimentares em granitos do rio Kerary, afluente do Uaupés, confir-

mando uma descrição de WALLACT (1853). Menciona, ainda, a existência de

calcãrios netamõrficos nessa região.

REYNOLDS (1955) individualizou três unidades, na região do

pico da Neblina: embasamento, rochas metavu'lcânicas e rochas metasedinentg

res. 0 embasamento é constituído por xistos feldspatizados (migmatitos?),

augen gneisse, granito pertitico, diques pegmatiticos e veios de quartzo

Com uma espessura de cerca de 450 m, a seqtlência metavulcânica ã constitui

da por grauvacas, filitos e actinolita xistos, originadas por metamorfismo

de tufos e lavas ãcidas associadas. A seqüência metasedimentar, com espes

sura superior a 1500 m, inicia-se com um conglomerado basal e continua com

uma sucessão de quartzitos, com textura imbricada e desenvolvimento de se-

ricita, denotando seu carãter metamõrfico. Esse autor notou que essa se -

qtlãncìa metasedinentar repousa sobre a metavulcãnica, e que estã forter¡nn-

te deformada. Elevações de constituição geoìógica sernelhante, cerro Avis-

pa e cemo Aracam¡ni, situadas a NNE do pico da Neblina, permitem a come-

'lação da seqtlência metasedinentar desta ãrea com aqueìa do cerro Duida,des

crita por PAIVA (1929). Nesta região ocorrem arenitos conglonrerãticos ,

feldspãticos e quartziticos, forterpnte dobrados. E importante notar que

este autor corre'laciona estas rochas ãquelas que ele (PAIVA' 
.l939) 

havia

observado, em 
.l928, 

em Rorajma (Formação Roraima).

três ocorrãncias, aquele autor cita a presença de xenõìitos de
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Entre os nnridianos 0o e 2oS, na região dos rios Traira, A-

poporis e Caquetã, junto ã fronteira Brasil-Cotômbia, ocorrem seqtlãncias

metasedimentares ruito semelhantes ãqueìas do rio Içana, formando grandes

serras alinhadas segundo NN!.l que se destacam na pìanicie aluvionar.

Na região percorrida por PAIVA (1929), os tipos lito'lõgicos

predominantes no comp'lexo cristalino são: granitos, anfibõlio gne'isses e

biotita gneisses. Anfibolitos e rochas netabãsicas ocorrem subordinadamen

te.

Corpos graníticos, de carãter circunscrito, foram identifi-

cados a Sld do pico da Neblina, na bacia do rio Cauaburi.

De uma maneira bastante preliminar, pode-se estabelecer a

seguinte coìuna estratigrãtica, para a parte norte da Amazônia Ocidental:

C¿nozîico ind,Lviso

l,le,aoz6íco

Ptô.- C anbtuLano Sup enLo n

Dep:oa.í.tor oluvíonaze.t e dluvío -
Laeulnu

Pr6. canbnLono

u6.dio (?l a SupwLon

E possivel que correspondentes mais metamõrficos das seqtlên

cias metavulcânica e metased'imentar estejam incluidos no complexo cristali
no. E possível, ainda, que existam correspondentes vu'lcânÍcos dos grani -

tos intrusivos, podendo dar margem a corre'lações errôneas com a Formação

Surum¡. Se esta unidade estiver presente na ãrea, deverã apresentar-se nìe

tamorfisada, talvez da maneira como ocome na base do pico da Neblina. As

intrusivas bãsicas associadas ã Formação Roraima na sua ãrea tipo, parecem

Ivttnuivo¿ b'a¿íears

I vtflttu iv a,s Gnoví.LLco¿

S eql)încLa MeÍa,5 ¿d"in en t an

(F onnação Ro¡to,ína ø eqwLva.Len te,6 I

S øql\ãnüca fi[ e-tnv uleãwLca
(Ec¡wLva,Lenfe à Foruna.ção Sununu

CompLexo eni,stol,Lno

?l



estar ausentes ou rruito pouco desenvolvidas, nesta região.

2 - Geocronologia

As de

cionadas na Tabela I

da por HURLEY et al.

NQ de Laboratório

NQ de Campo

Ru87/sr86

^87.^865r /5r

Idade Convencional

('106 anos )

terminações K-Ar disponiveis para a região estão rela-

X. A única determinação Rb-Sr disponiveì õ apresenta-

(1968)r com os seguintes resultados:

66.1 4

22-A-66

3 o6l4

0,7802

1 480

A figura 6 localiza as amostras anal'isadas. As de nímeros JTst-ì-AM e

BTst-l-AM referem-se a testerunhos de sondagens executadas pela PETROBRÃS,

na Bacia do Alto Amazonas.

Nota-seo da anãlise dos resultados, uma concentração de va-

lores no'intervalo 1524 - l3l4 m.a. Idades semelhantes a essas são fre -

qtlentes no embasamento Prã-Canrbriano da Colômbia (PINSON et al.,1g62i Mc-

DONALD e HURLEY, 1968 e RESTREPo, 1970), desde a reg'ião do rio Q.¡aviare

1:oOO'N,70043't^l) até a Sierra Nevada de Santa Marta (.l0050'N,730.10'I,{) '
passando pelo mõdio curso do rio Magdalena. Para a região de Santa Marta

McD¡NALD e HURLEY (1968) apresentam uma isõcrona Rb-Sr com idade entre

1300 e 1400 m.a. Desta maneira, é lícito supor-se que um evento, de carã-

ter ainda não perfeitamente definido, afetou rochas da cobertura vulcano -

sedimentar, ampìamente desenvolvida na Amazônia Central. Ele é o responsã

vel pelo dobramento hoìor6rfico e metamorfisrno regional que afetaram aque-

las rochas e, provavelmente, pelas intrusões graníticas posteriores ã sedi

mentação da Formação Roraima. Um padrão senelhante, como serã discr¡tido

na segunda parte deste capitllo,6 encontrado no norte de Rondõn'ia.

A amostra BTst-l-AM, um biotita-grafita xisto, apresentou u

ma idade de 922 t OO r.a., que 6 semelhante ãquela obtida para os granitos

lil



TABELA IX

Determinações K-Ar para rochas da parte norte da

Amazônia 0cidental

NQ Lab. NQ Campo Mi neral Rocha %K nflocccrurnls. l0-5 nfi! rz I Idade (ì06 anos)

82.l *

9ll*

1879

l3 70

l3 84

25-A-66

27-A-66

4M.49

JTst- I -AM

BTst- I -AM

B'ioti ta

l,fu scov i ta

Anfibólio

Rocha Total

Rocha Total

Gnei sse

Gnei sse

Gnei sse

Gran i to

Xi sto

6,312

8,653

I ,201

0,486

0,273

49 ,80

65,49

9,47

4,54

I,30

3,88

1,05

? '04

12,26

5l 
'86

1353 t 34

l3l4 t 34

1352 t 50

1524 t 57

gzz ! 60

* Segundo Melcher e Isotta (1968)

t\)



Toow

lt3

I
i
¡
i

F.ì gu ra 6 - Mapa de localização

nivejs para a parte

tr,"*l

das determinações
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0cìdental.
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estaníferos de Rondõnia, podendo representar os efe'itos de uma intrusão se

rneìhante naquêle xisto, agora coberta pela sedimentação Fanerozõica.

3 - Estrutura

As rochas do complexo cristalino apresentam xistosjdade va-

riãvel entre NtJ e Nl'lE. Localmente podem apresentar direções pr6ximas a

E-l,'l, provavelmente ocasionada por fa'lhamento. As prìncipais direções de

fraturamento são Nl'l e E*lJ.

As seqüênc'ias metased'imentares apresentam-se dobradas, com

eixos orientados entre N-S e N45t'1. 0 mergu'lho ã geralmente para !l ou Sl/.

Na região do pico da Neblìna, REYN0LDS (1955) descreve dobramentos isocli-

nais nos arenitos, cujos planos apresentam atitude N45l'I 40oSW, e falhamen

tos inversos, paraleìos ao e'ixo das dobras, com o bloco StJ subindo em rela

ção ao NE. Na reg'ião do cerro Duida, PAIVA (1929) descreve situação seme-

lhante, com os arenitos orientados segundo N 50 tl e mergu'lhos aproximada -

mente verticajs. No cerro Tunui, no rio Içana' os quartzitos dìrigem-se

segundo N 23 E e mergulham 670 para Nl.l. Ao suì do pico da Neblina, tanto

as rochas do complexo cristalino como as da Formação Roraima' apresentam -

se afetadas pela extremidade Sll do grande falhamento transcomente, mencio

nado na prime'ira parte do capítulo anterior. Aparentemente, ele õ trunca-

do por um sistema de falhas orientadas segundo N 45 l,J. Um sistema de fra-

turas N-S, E-tl, controlou os veios pegmatiticos abundantes na regiã0.

4 - Recursos l4inerais

Não existem, na literatura aberta, menções ã existência de

ocorrências minerais de interesse econômico na parte norte da Amazônia 0cì

dental. PAIVA (1929) mencìona freqtientemente a ocorrêncÍa de pegmat'itos

no complexo cristal'ino. Esse autor menciona, tamb6mo uma ocorrência de

calcãrio no rio Kerari, afluente do Uaupés.

Tendo em vìsta a seme'lhança geolõgica desta região com sua



correspondente na parte

tenci al'idades mi nerai s

C - Parte Su I da Provinci a

Esta região abrange a totalidade do Tem'itõrio de Rondônia,

sudoeste do tstado do Amazonas e o norte de Mato Grosso.

sul da provinc'ia, e

sejam bem maiores do

I - Estrati grafi a

As primeiras nenções ã existência de rochas Prõ-Cambrianas,

na reg'iã0, são devidas aos viajantes G.E. Church e F. Keller-Leuz'inger. En

tretanto, o prirneiro estudo geolõgico õ devido a EVANS (.l906), guê descre-

ve as rochas dos rios Madeira, Beni e Mamoré.

OLIVEIRA (1915), quando geõlogo da Com'issão Roosevelt-Ron -

don, efetuou estudos em Rondônia e porções adiacentes de Mato Grosso e Ama

zonas.

ALMEIDA e N0GUEIRA Fq (1959) reconhecem o rio Aripuanã ,

cuja major parte encontra-se nesta província.

No final da dãcada dos 50, com o inicio da exp'loração dos

aluviões estaníferos de Rondônia, reativou-se o interesse pe'la reg'ião

LJUNGGREN (1964), LASA S.A. (1964), SAYÃO LOBATO et al. (.l967), KL0OSTER -

MAN (1966, 1967a, 1967b, 
.l970) e GUIMARAES (1969) anal'isam principalmente

o problema da origem dos depõsitos estaniferos.

LIBERATORE (1972) apresenta os resultados do Proieto Aripua

nã - Sucunduri, desenvolvido pela CPRM para o DNPM.

PRITM et al. (1966b, l97l) e vERSCHURE e BON (1972) apresen

tam os resultados de determinações geocronoìógicas para rochas da região ,

com ênfase nos granitos estaníferos.

0 trabalho mais completo, realizado na reg'iã0, é o de SAYÃO

LgBATg et al. (1967). Estes autores apresentam os resultados de um progra

ma sistemãtico de mapeamento geo'lóg'ico, guê cobriu cerca de 80% do Temitõ

ll5

bastante provãvel que suas po-

que as jndicadas.
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rio de Rondônia. Propõem, ainda, a seguinte coluna estratigrãfica para a

regi ão:

Inl:udívøt b'a'sícat

Fonnação ?anecirs

oaeni,to,s desuu4ínoaot, com
e's fna,LLóíeação ctuzada

Gnawí.tot Intnuívo¿

Pzâ-ConbnLano

c-D

c)Lo^tal Lg..teli,tLea's ø døp-g

¿i.to¿ øtíwío- a.Luvíonaters -

d,Lah-a,siot

GUIMARÃES (1969) correlaciona os arenitos e arcõsios da ser

ra dos Pacaãs Novos ã "Série" Uatumã de OLIVEIRA e LEONARDOS (1940), ê ô-

presenta determinações geocronolõgicas pe'lo mãtodo da dispersão da birre -

frigência, para vulcanitos ãcidos e bãsicos que cortam aquela unidade. 0s

valores obtidos foram, respectivamente,2ll m.a. e 525 fi.â.¡ o primeiro

correspondente ao Trjãssico e o segundo ao Cambriano. Com referênc'ia ãs

rochas bãsicas, idades similares foram obt'idas em outros locais da Amazô -

nia, como jã toi disq¡tido anteriormente. No item referente ã geocronolo-

g'ia serã apresentado o resultado de uma determinação K-Ar para um granito

da bacia do rio Madeira, ao norte da serra dos Pacaãs Novos, com valor em

torno de 582 Íì.ô.r aparentemente confirmando a existência de um evento Eo-

cambri ano - Eo-Pa'leoz6i co na reg'iã0.

an¿rufot, á'Ll,LíÍo's, dothø-
Iho's, anevu,to aneo¿íano

Foanaçã-o Río Enaneo

gtt-a.wí-tot, noeJtoa vu,LcãruL -
ca.6, grLQ)-^øn

Ind,Lvi.ao

aneî'siot ø eongl-omenado¿

c¡u,o,ttfzifot ø dil)-toa

andíboüfo^ com gne'i's,su

'subotd,Lna"dot

gnøí'st u ø migma.ti.to's
cltannocl¿ifo,s, and'LboLi.tot ø

honnb L¿nda nonifo,s ¿ uh o nd'L-
nadatønte
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VERSCHURT e BON (1972) corre'lacionam as Formações lvt¡tum-Pa-

ranã, Palmeiral e Parecis (serra dos Pacaãs Novos) e admitem uma idade en-

tre 1250 e 1000 m.a. para essas unidades. Mencionam, ainda, a presença -

de folhelhos e calcãrios na serra dos Pacaãs Novos; de fenitos na cachoei-

ra do Teotônio, rio Nladeira, provavelmente originados pelas intrusões gra-

níticas jóvens; de flaser gabro e de hornblenda norito, a SSE de Arjquemes.

E importante notar que estas últimas rochas foram coletadas na mesma ãrea

onde SAYÃO LOBATO et al. (.l967) descrevem ocorrênc'ias de charnockitos, le-

vando ã suspeita da

A interpretação das imagens de sensoriamento remoto, para a

regiã0, indica que as coberturas sedimentares da serra dos Pacaãs Novos ,

sema dos Parecis (em parte), planalto de Dardane'los, serra do Tombador ,

sema dos Apiacãs, serra dos Caiabis e serra Formosao podem ser correlacio

nadas, tanto ìitologicamente como estruturalmente, ãs rochas do plana'lto

de Cachimbo (ao norte) discutidas no capitulo anterior. Alãm disso, con -

firmando a hipõtese de VERSCHURE e BON (1972), os dados de campo apresenta

dos por SAYÃO LOBATO et al. (1967) e a inter"pretação de imagens de senso -

riamento remoto, sugerem fortemente que as Formações t'futum-Paranã, Pa'lmei-

ral e Parecis (pro parte) representam diferentes fãcies sedinBntares e me-

mórficos de uma mesrkì unidade. E possíveì que o metamorfismo e deformação

que essa unidade apresenta sejam devidos ã ação de mais de um evento, pois

observa-se em alguns lugares, como por exemplo na serra da Providência,que

os meta-arenitos apresentam o mesmo padrão de dobramento que algnrns gneis-

ses do embasamento ('1300 - 1400 m.a.) e, em outros, guê essas rochas são

cortadas pelos gran'itos iõvens (900 - 1000 m.a.). Não é possivel, no pne-

sente estãgio de conhecimentos, definir a existência de duas seqtlências se

dimentares, de idades diferentes, da mesma maneira que na parte sul da Ama

zônia Central. 0 evento, datado do final do Pr6-Cambriano, 6 descoberta

recente, não tendo sido avaliada ainda sua extensão real.

Para o sul, fora da ãrea do mapa geolõgico, as coberturas

sedimentares penetram em territõrio boliviano, formando a serrania de Huan

existência de uma verdadeira s6rie charnockíti ca.
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choca ou Capurus ( serra Ricardo Franco no lado brasiìeiro ). Nas imagens

ERTS, observa-se clarameñte que essas rochas são sub-horizontais a oeste,

e.dobradas a leste, segundo eixos orientados N 30 [^l. A cerca de 40 km a

NE da cidade de Mato Grosso, numa serra isolada dentro da planicie sedime!

tar, essas rochas apresentam-se fortemente dobradas, tendo sido descritas

como quartzitos (OLIVEIRA e LEONARDOS, 1940). Majs para NE surgem os sedi

nentos da chapada dos Parecis, de provãvel idade Mesozõica, com padrão es-

trutural e nprfolõg'ico bastante distinto das coberturas Pré-Cambrianas.

ALMEiDA e N0GUEIRA FQ (1959) definem a Formação Dardanelos,

non¡e tirado da cachoeira homônima do rio Aripuanã, como sendo constituída

por quartzitos silicosos, quartzitos tufãceos mais ou menos cong'lomerãti-

cos, conglornerados, 'ignimbritos e ardósias. Observa-se, nas imagens de

sensorjamento remoto, guê as rochas vulcânicas estão mais desenvolvidas

junto ao flanco oeste do planalto de Dardanelos, onde mostram-se clararen-

te afetadas por intrusões graniticas. E possive'l que os quartzitos descri

tos por aque'les autores, abaixo da cachoeira de Dar dane'los, sejam os cor -

respondentes mais deformados e metamorfisados daquela Formação, provavel

mente por ação das intrusões acima citadas. E lgnralmente possiveì que os

pequenos af I oranentos i sol ados de quartzi tos , xi stos e vu'lcãni cas ãc'idas ,

existentes ao norte daquele pìanalto, possam ser correlacjonados ã citada

Formação.

0 Projeto Aripuanã - Sucunduri, descrito por LIBERATORE ...

(1972), é limitado ao su1 pelo paralelo 90, não atingindo o p'lanaìto de

Dardanelos. No capítu'lo anterior foi discutida a coluna estratigrãfica ,

proposta por esse autorr para as seqtlências vulcano - sedirnentares. 0 com

p'lexo cristalino, na ãrea abrangida por aquele projeto, é constituído por

biotita-hornblenda granito, riebeckita granito, granitos gneissicos cata -

clãsticos e migmatitos. Subordinadamente, ocorrem leptitos, anfibolitos ,

dioritos, granodioritos e xistos.

ALMEIDA et al. (1972), €m trabalho de reconhecimento, des-

crevem os aspectos geolõgicos da BR-l65 (Cuiabã - Santarõm) no trecho ma
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to-grossense. Esses autores consideram os arenitos do planalto do Cachim-

bo como de idade Devoniana, baseados em correlação com sedimentos fossili-
feros do centro-norte de Mato Grosso, ao mesmo tempo que os correlacionam

ã Formação Cubencranquõn. Entretanto, BRAUN (1973) menciona que sedinen -

tos a ele correlacjonãveis, no alto curso do rio Paraguai, são recobertos

discordantenpnte pelos calcãrios da Formação Araras, de idade Eocambria -

na. Por outro lado, aqueles autores apresentam uma coluna geo'lõgica, na

qua'l a Formação Dardanelos é colocada abajxo do Grupo Cuiabã.

No alto curso do igarapé Tachipã e do rìo Capanauã os quar!

zìtos e silexitos da Formação Formosa, de idade supostamente Eo-Paleozõica

(MIURA, 1972), são cortados por diques de traquìto, quartzo sienito, quar!

zo queratõfiro e albjt'ito, e por intrusão (de extensão desconhecida) de

nordmarkito. Conp os sedimentos da Formação Formosa são afossiliferos e

as rochas magmãticas recobertas d'iscordantemente pela Formação Moa, de ide

de Cretãcea, não se tem elementos para precisar a idade desse evento nngú

tico. lla descrição do Projeto Rio Moa (DNPM, 1969, pg.l00) ã mencionada a

existênc'ia de rochas igneas Paleozõicas e de embasamento Pré-Cambriano, no

extremo oeste do Estado do Acre, junto ã fronte'ira com o Peru, possivelrnen

te relac'ionadas ãs ocorrências de cass'iterita nos aluviões dos rios Moa e

Azul. Esta situação é também indicada no mapa apresentado por SUSZCZYNSKI

(1970), onde essas rochas são correlacìonadas ã taixa de dobnamentos "Ron-

donides". E interessante notar que MOURA e WANDERLEY (1938) encontraram

um seixo de silexjto com fõsseis do gênero Productus, no rio Capanauã, e

mencionam o fato de que os únicos silexitos encontrados no vale desse rio

são aqueìes da região da cachoeira Formosa, localidade tipo da Formação de

mesmo nome. Com base na dìscussão aima, o autor prefere tomar com reser -

vas as evidências para uma idade Pr"é-Cambriana dessas rochas, ató que estu

dos mais pormenorizados sejam feitos.

2 - Geocronologia

As determinações geocronológ'icas, dìsponiveis para a parte
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sul da Amazônia 0cidental, estão relacionadas nas tabelas X e XI. 0 ma-

pa da figura 7 mostra a localização das amostras analisadas.

0 exame das tabelas indica a existôncia de apenas uma deter

minação (POMBAL-2) com idade Trans-Amazônica. Ela foi obtida num granito

do embasamento da serra dos Pacaãs Novos, sugerindo que a falta de deforma

ções intensas, na cobertura sedinentar, seja devida ao fato de que essas

rochas repousam sobre uma ãrea estãvel, não afetada pelo evento de 1200 -

1300 m.a. A amostra IGM-5, coletada junto ã extremidade oeste da mesma

serra, parece representar uma idade intermediãr'ia entre os do'is eventos

mais antigos manifestados na regiã0.

As determ'inações Rb-Sr e K-Arr pôFô rochas do complexo crjs

talino, concentram-se notavelmente no intervalo 1200-1300 rr.ô.r indicando

ser esta a idade do principal periodo de deformação e metamorfismo dessas

rochas. Isto é corroborado pelo fato de que rochas da cobertura sedimen-

tar - vulcãnica, com idades no intervalo 1700-1500 m.a., foram afetadas

por esse evento.

0 episõdio mais importante ã aquele datado em 980 t Z0 r.u.

pelo m-etodo da isõcrona Rb-Sr (PRIEM et al., 197.l) e 970 t 70 r.u. peìo

mõtodo K-Ar, responsãve1 peìa formação dos granitos circunscritos, minera-

lizados em Sn, l,I, Nb, Ta e topãzio. A elevada relação 518775"86 injcial ,

obtida na isõcrona Rb-Sr, indica assimilação das rochas encaixantes, fenô-

meno este tamb6m observado nos granitos estaniferos da Nigéria. Uma isõ -

crona, construída apenas com os valores para rocha total obtidos neste tra

balho, iuntamente com aque'les apresentados por PRIEM et al. (1971) ìndica

uma idade de 919 t 20 m.a. e uma reìação s.877sr86 inicia] igual a 0,76g t

0,044. Esta elevada re'lação inicial mostra que as rochas encaixantes par-

tic'iparam ativamente na formação dos magmas, QuÊ originaram aqueles gran'i-

tos. TUGARINOV et a'l . (.l968), baseados em anãlises isotõpicas de chumbo,

concluem que as rochas encaixantes, datadas em 600 - 700 ffi.ô., partic'ipa-

ram da constituição dos magmas que originaram os granitos mesoz6icos da Ni

géri a.
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Uma úníca idade correspondente ao cicìo Brasiliano foi obti

da para a amostra GM-], um granito coletado ao norte de Guajarã - Uirim .

Esse valor' no presente estãgio dos conhecirnentos sobre a região,6 difi-
cil de interpretar. Entretanto, PINSON et al. (1962) e RESTREP0 (1970) a-

presentam resultados de determinações geocronolõgicas para o leste da Co -

lõmbia, indicando a existência de rochas formadas no ciclo Brasiliano ao

ìongo de uma faixa paraìela ã cordilheira andina. E possive'l que aquele

gran'ito represente um dos prirBiros indicios deste ciclo, nessa parte do

territõrio brasi I eiro.

Um basalto, atravessado pelo poço FGst-l-AM, forneceu idade

de 307 t le t.a., correspondente ao Carbonífero inferior. MIURA (1972) a-

presenta uma coluna estratigrãtica e um perfi'l geolõgico, nos quais aque -

les basaltos são localizados entre os sedimentos Devonianos e Neo-Carboni-

feros, aparentenpnte confirmando aquela idade. Um sill de diabãsio, intn¡

sivo nos sedinentos carboniferos do poço LAst-l-AM, forneceu idade de 219

t l7 t.a., de acordo com o padrão observado em outras partes da Amazõnia.

3 - Estrutura

As rochas do complexo cristalino orientam-se preferencial

mente para Nl.l, ao suì da serra do Cachimbo, alto Aripuanã e noroeste de

Rondônia. Na região entre os rios Jamari e Roosevelt a orientação predo -

minante é NE. Esse padrão complexo é causado, provavelmente, pelas intru

sões graníticas mais jõvens.

A serra dos Pacaãs Novos ã um amplo sinclinal, com eixo a -

proximadarente E-W. Padrão semelhante é exibido peìas serras Uopione e

João Antunes. As rochas do pìanalto de Dardaneìos estão dobradas com ma-

ior intensidade, os eixos orientam-se tambõm segundo E-l.l, e os dobramentos

parecem ter sido causados parcialmente pelas falhas NE e NW que limitam

a parte nordeste do planalto. No restante da região, as rochas da cobertu

ra sedimentar apresentam padrão de dobramento seme'lhante ao das rochas do

complexo cristalino.
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KLO0STERI,IAN (1967a) menciona que os granitos estaníferos do

nordeste de Rondônia ciispoãnr-se ao longo de uma linha orientada segundo

N-S, aparentemente contnolados por um dos sistemas cle fraturamento coßrJns

no embasamento cristaljno e na cobertura sedimentar. Esse autor rnenciona,

ainda, que estruturas anelares são com¡ns a esses granitos, e apresenta um

mosaico aerofotogrãfico io compìexo de lrlaçangana, onde essas estruturas es

tão notavelmente representadas. Entretanto, elas não se manifestam tão

clararnente nas imagens de sensoriamento remoto. Percebe-se, no mapa geolõ

g'ico, que esses corpos graniticos circunscrjtos ocorrem somente ao norte

dos grandes planaltos sedimentares, na região compreendida peìos rios Ma -

deira e Aripuanã.

0 principal sistema de falhas apresenta orientação NW, sen-

do a mais importante aqueìa que limita a NE a parte sul da Amazônia Ociden

tal. Falhamentos de menor importãncia orientam-se segundo NE e ENE e ,

mais raramente, segundo NNE. Esse padrão ã tambãm seguido peto fraturamen

to que afeta as rochas da regiã0.

4 - Recursos Minerais

A cassiterita, sem dúvida, 6 o recurso mais importante da

regiã0. Identificada pe'la primeira vez no principio da d6cada de 50, eìa

começou a ser explorada apenas no seu final. A cassiterita, associada a

ilmenita, columbita-tantalita, zircão e topãzio, ocorre primariamente em

veios de quartzo, peracidito e greisen, junto aos granitos j6vens. Existem

na literatura menções a quartzitos com mjnera'lização primãria. Depõsitos

secundãrios foram encontrados e exp'lorados eín quase todos os cursos d'ãgua

que drenam os maciços graniticos, constituídos por cascalhos arenosos com

teores m-edios da ordem de I - 2 kg/n3. Depósitos eluviais, formados sobre

os veios primãrios, podem apresentar teores de atã 200 kg/m3 de cassiteri-

ta (KLO0STERMAN, 1970). Suas resen/as são da ordem de 150.000 ton e a pre

dução anual situa-se em torno de 2.000 ton.

Ouro tem sido garimpado nos rios Madeira e Mamorõ, no tre -
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cho entre Lages e Araras, e no alto cur^so dos rios Juruena, Teles Pires e

Peixoto Azevedo. A cerca de 35 km ao norte de Guajarã-t"lirìm, um quartzito

pìrìtoso apresenta 'indicios de ouro e molibdênjo.

As rochas da cobertura sedimentar, da mesma mane'ira que as

suas congôneres da Amazõnia Centra'1, encerram concentrações de manganês,de

provãve1 origem sedimentar. Ocorrências deste tìpo são conhecjdas nas ca-

beceiras do rio Cajo tspìndola e no'interflúvio Jaci-Paranã - Mutum-Paranã.

0 diamante'tem sido explorado na bacia dos rios Gi-Paranã,

Barão de MelgôÇ0, Arinos, Teles Pires e Peixoto Azevedo. Ilmenita, z'ircã0,

tantaljta e columbìta ocorrem associ'adas ã cassiterita, podendo formar con

centrações i mportantes .

Acun¡.r'lações de óxidos de ferro são conhecidas na serra Pa -

raiso, no interflúvio I'lachado e Gi-Paranã, e na BR-364 entre Rondônja e V!

la Nova. Vejos de gipsita preenchem fraturas na parte norte da seri^a dos

Pacaãs l{ovos. Na Fazenda ilha das Flores (62030'll, l3o S) é conhecida u-

ma ocorrência de cinãbrio em veios encaixados em quartzitos. Galena foi

encontrada na localjdade de Perequitos, no rio l4ade'ira, um pouco ao norte

da ocorrêncì a de mol i bdeni ta acima menci onada. M j ca de boa qual 'idade tem

sido encontrada assoc'iada a pegmat'itos, na região do rjo Anarj, afluente

do Machadi nho.



Capitulo VII

col4pRnRçÃo eroL-oelcR n¡rnr R RltRz0t'tiR gRRstLrlnR E os PAÍSES vIZINH0S

A - Introdução

E bastante difici I , no Presente

relacionar as unidades geoìõgicas reconhecidas

aquelas existentes na Guiana Francesa' Surinam'

bìa e Bolívia. As principais causas são:

. dispon'ibilidade de mapeamento geolõgico mais detalhado apenas para al

guns paîses, como por exemplo para a Guiana Francesa, que 6 inteiramente

mapeada em escala I : 100.000;

- escasso conhecimento geol6gico da região fronteiriça, tanto no Bras'il cs

mo na Colômbia, sul da Venezuela e sul do Surinam e leste da Boliv'ia;

- diferentes objetivos das campanhas de mapeamento geolõgico. Espec'ia'lmen

te na Guyana, Surinam e Guiana Francesa, os trabaìhos geolõgicos eram di

rig.idos ã prospecção mineral, não enfatizando aspectos geol6gicos mais

acedêmi cos;

- diferenças de conceituação na descrição geoìõgica dos vãrios paises, êrlì

parte causadas pelo grau de detalhamento disponível;

- excessiva confiança nos resultados de determinações geocronolõgicas, efg

tuadas freqüentemente em amostras inadequadas ou com resultados de difi-

cil interpretação (ex.: determinações U-Pb em zircões detriticos na Guia

na Francesa).
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estãgio de conhecimento,cor

na Amazônia brasileira' com

Guyana, Venezuela, Colõm-

Devido aos motivos acima expostos, as correlações apresenta

das neste capitulo têm um carãter especulativo, devendo ser cons'ideradas a

penas como uma tentativa preì'iminar. E fato que as s'imiìaridades são bas-

tante grandes para boa parte das unidades geológicas reconhecidas, entre -

tanto restam m¡itos pontos a esclarecer, especialmente no que se refere ãs

unidades do compìexo cristalino.
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São raros os trabalhos de sintese no Escudo das Guianas. 0

primeìro parece ser o de GANSSER (1954), porém com ônfase na Formação Ro-

raima. Aproximadamente na mesma época, CHOUBERT (1954) apresenta o primei

ro mapa geo169ìco das trôs Guianas.

tualizada daqueìe mapa. Posteriormente, num trabalho tentativo de correla

ção geolõgica do norte da América do Sul com a Ãfrica Ocjdental, CHOUBERT

(1969) apresenta um mapa geotectônico do Escudo das Gu'ianas. Recentemente

MINDOZA (1973) sugerìu um esquema de evo'lução tectônica do Escudo. PFLUG

(1967) e HURLEY et al. (1968) fazem uma

B - _qg1glg_F_ran_cesa

0s trabalhos de CllOUBtRT (1949, 1964, 1965 e 1969) dão uma

boa iOéìa da evolução do conhecimento geológico da regiã0. BERRUOL (1961,

1966) apresenta detalhes sobre a'lgumas de suas unidades geolõgicas.

im sintese, o Pr6-Cambriano da Gujana Francesa injcja-se

por uma seqtlência de orto-anfibolitos e mìgmatìtos complexos pobremente ex

postos e intensamente remobil'izados durante os eventos posteriores. Deter

mìnações U-Pb em zircões detriticos, coletados nos aluviões da regìão de

ocorrõncia dessa unidade, forneceram idades variãveis entre 3770 e 4100

m.a. A seguir tem-se uma seqüôncia de anfibolitos, quantzitos, metabasi-

tos e paragneisses, cor'ìr grau de metamorf ismo atingìndo o f acies granul ito,
denominada Sérje lle de Cayenne. As rochas desta unìdade e da anterjor fo

ram então afetadas pela granitìzação "Hyìéenne", com formação de mac'iços

batolltjcos de quartzo djoritos e granodioritos. Repousando dìscordante -

mente sobre as unjdades anterjores, encontra-se a Sêrie Paramaca, nitida -

mente de origem geossjnclinal. tssa unidade jn'icia-se com L¡ma sucessão

de rochas metasedimentares: biotita-quartzo xistos, quartzitos, rochas car

bonatadas, fjlìtos grafitosos, gonditos, rochas ferrlferas,anfibolitos jun

to ao contacto com granitos e metavulcãnicas. Segue-se uma seqtlênc'ia cons

titulda predominantemente de rochas metavulcânicas e seus correspondentes

0'HERNE (1966) pubìica uma versão a-

revisão geocronológica da região.
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pìutônicos: serpentinitos, npta-andesitos, meta-riolitos, metabasitos, clo

rita xistos, talco xistos, anfibolitos, quartzitos' gabros, peridotitos ,

dioritos e granodioritos. A Sãrie Paramaca, bem como as anteriores' foram

a seguir afetadas pelo evento "Guyanaise", responsãvel pelo netamorfismo e

granitização daquela unidade e pela formação de granodioritos, granitos a-

keriticos e pegmatitos. A seguir, repousando discordantemente sobre as u-

nidades mais antigas, tem-se uma seqüência metasedimentar subdividida em

duas Sãries: Bonidoro (a mais antiga) e Orapu. A Série Bonidoro foi subdi

vidida por BERRUOL (ì961) em nove unidades, assim constituidas (iniciando-

se pela mais antiga): quartzito e microgranito; conglonerado poligênico ;

arenito e xisto; quartzito e conglonprado monogênico; quartzitos e areni

tos verdes; quartzito fino, xistos verdes; quartzitos arcosianosi e, final

rente, xistos quartzosos. A Sãrie Orapu õ transgressiva sobre a Série Bo-

nidoro, e parece ter sido precedida por vuìcanismo, a julgar pela ocorrên-

cia freqtlente de seixos de tufos e riolitos nos seus conglomerados basais.

Segundo BERRUOL (.1966), a S6rie Orapu pode ser subdividida em duas unida -

des, a inferior constituida por quartzitos e conglomerados, € ô superior

por arcõsios, sericita xistos grafitosos, arenitos sericíticos e filitos
Segue-se a granitização "Caraïbe", responsãvel pelo metar¡orfismo regiona'l

e pela intrusão de akeritos, monzonitos, granitos alcalinos e pegmatitos

horngêneos e heterogêneos. FinalrBnte, tem-se a intrusão dos granitos "Ga

libi", de nitido carãter post-tectônico. Petrograficamente, essas rochas

variam de monzonitos a granitos alcalinos, com elevado teor em potãssio

Diques de diabãsio, orientados preferencialmente segundo NNl,l, cortam todas

as unidades acima descritas.

As Sãries 11e de Cayenne e Paramaca dispoõm-se caracteristi

camente em torno de núcleos graníticos, numa feição bastante senelhante

aos domos gneissicos corruîpnte encontrados no Prã-Cambriano Inferior, em

vãrias partes do m¡ndo. As Séries Bonidoro e Orapu orientam-se preferen -

cialnente segnrndo E-W, com variações para ENE e tlNhl. 0 principaì recurso

mineral é o ouro, associado principalrnnte ã granitização "Caraïbe". 0s
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pegmatjtos ligados a essa fase são mineralizados em columbo-tantalatos, li
tjo, berilo e estanho. 0s gonditos da Sérje Paramaca dão origem a ocorrên

cias de manganês supergenas. 0 diamante é garimpado nas montanhas de Kaw,

acreditando-se que e'les tenham sua matriz secundãria nos congìomerados da

Série 0rapu. São conhecidas, tamb6m, ocorrôncias de lateritas aluminosas

e minera'is rad'ioativos.

As determinações geocronológicas apresentadas por CHOUBERT

(l964) 'indicam idade Trans-Amazônica pana a granitìzação "Caraïbe" e para

os pegmatjtos associados. CH0UBERT (1969), baseado em correlações com os

países v'iz'inhos, adm'ite uma jdade entre 2550 e 2600 m. a. para os granitos

"Guyana'is" e entre 2900 e 3100 m.a. para a S6rie lle de Cayenne.

Pela descrição, acima apresentada, pode-se correlacionar o

Grupo Amapari e o Grupo Vila Nova ã parte inferior da Série Paramaca,assim

como os granulitos do rio Falsino ã Série Île de Cayenne,como fez CHOUBERT

(1969). As rochas metasedimentares de baixo grau, do litoral do Amapã, ps

dem ser correlacionadas ãs Séries Bonidoro e Orapu. Nada pode ser dito a

respeìto das quatro fases de atividade magmãtica granitica, po'is não se

d'ispõe de estudos detalhados sobre os granitos do Amapã. 0s diques de dia

bãsio Mesozõicos, abundantes em territõrio brasileiro, parecem estender-se

atã a Gr¡iana Francesa. Tendo em vista a idade dos eventos reconhecidos nes

se país, é bastante provãve1 que as determinações geocronológìcas, d'ispo -

nivejs para o complexo cristal'ino do Amapã, refiram-se apenas ao último de

les, de jdade Trans-Amazônica, QUê por sua intensidade mascarou os anterio

res. Sendo assim, ã possível que estudos geocronológ'icos posteriores de -

monstrem a existência de rochas do Pré-Cambriano Inferior, ã semelhança do

que ocgrre na região da sema dos Carajãs, na parte sul da Amazônia 0rìen-

tal .

C - Surinam

Apesar do autor ter tìdo acesso bastante restrjto ã litera-
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tura geolõgica do Surinam, foi possiveì notar que ai se desenvolve um pro-

grama sistemãtico de reconhecimento geolõgico, acompanhado por um excelen-

te programa de determinações geocronolõgicas.

Com base nos trabalhos de BOSMA e ROEVER (.1973), DAHLBERG

(1973), ROEVER (1973),DOEVE (t96ì), HEBEDA e PRIEM (.1970), HEBEDA et al.

(1972), JHARAP (1973), KRO0NEMBERG (1973), MAIJTR e VERH0FSTAD (1969), 0'

HTRNE (1969), PRIEM (1970) e PRIEM et al.(1966a, 1967,1968a, 1968b, 1969,

.l97.l, t973)r o ôutor desenvolveu uma tentativa de sintese da geologia do

Surinam, a qual õ apresentada a seguir.

As rochas mais antigas afloram em extensas ãreas a Nl,J e Stl,

junto ã fronteira com a Qryana. As seqtlências de Ntl são denominadas Grupo

Falawatra, constituido de siltimanita gneisses, charnockitos e clinopiro -

xãnio anfibotitos. 0 grau de metamorfismo varia de anfibolito a granuli -

to. 0 Grupo Coeroeni reune as rochas af:lorantes a Sll, geralrBnte apresen-

tando menor grau metan6rfico que o Grupo Falawatra. 0 tipo ìitolõgico pre

dominante 6 o paragneisse, distriUr¡ido em três zonas de diferente grau re-

tamõrfico: sillimanita-ruscovita, sillimanita e granulito. Ambas unida -

des são correlacionadas entre si.

Repousando discordantemente sobre as unidades acima descri-

tas, encontra-se uma seqtlência metasedimentar denominada Grupo Marowijne

No nordeste do Surinam, junto ã fronteira com a Guiana Francesa,aquele Qrg

po ã subdividido em três Formações: Paramaka (a mais antiga) Rosebel e Ar-

mina. A Formação Paramaka ã constituida por anfibolitos, grauvacas, xis -

tos, filitos, itabiritos, quartzitos e metavulcãnicas, cortados por gabros,

noritos e dioritos netamorfisados (0ld Basic Intrusives); a Formação Rose-

bel por sub-grauvacas, conglomerados, filitos, quartzitos, repousando dis-

cordantemente sobre a Formação Paramaka¡ a Formação Armina, depositada em

discordãncia sobre a Formação Rosebel, 6 composta de quartzitos, grauvacas,

filitos, xistos, arcõsios, etc. Na região noroeste, junto ã fronteira com

a G.¡yana, o Grupo Marowijne ê ¿ividido em duas Formações: Matapi (mais ve-

lha) e Ston. A Formação Matapi ã constituida por espilitos, quartzo kera-
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tõf iros, tufos e silexito. A Formação Ston o ã por sericita e ruscovita

quartzitos e conglor¡erados. A única determinação Rb-Sr, para um kerat6fi-

ro, da Formação Matapi forneceu uma idade de l89l t 90 r...
Um evento magmãtico, datado em l8l0 t 40 m.a.,. 6 o princi-

pal responsãvel pelo metamorfismo e granitização que afetaram as unidades

anteriormente descritas, ele tambõm formou a maior parte do embasamento do

pais. Rochas vulcânicas ãcidas (riolitos, riodacitos e tufos), denomina -

das Formação Dalbana, estão associadas a este evento.

Aflorando em apenas dois lugares, Tafelberg e montanhas l^li-

lhemina, a Formação Roraima repousa discordantemente sobre as unidades ma-

is antigas. No prinniro deles ela tem cerca de 700 m de espessura, e -e

constituída predominantenente de arenitos, mais feldspãticos e sericíticos

na base e conglomerãticos no topo. Nas partes inferior e nËdia da seqtlên-

cia existem intercalações piroclãsticas (ignimbritos e tufos), que fornece

ram uma idade de 1599 t l8 r.a.

Intn¡sivas bãsicas (gabros e hiperstênio-pigeonita diabã

sio) afetam tanto as rochas do embasamento como da Formação Roraima. Vã -

rias determinações geocronolõgicas são dispontíveis, indicando uma idade

entre 1600 e 1550 m.a.

Um evento tectonotermaì, datado em 1200 t tOO ffi.ô.r afetou

as rochas Pré-Cambrianas da parte do Surinam a oeste do meridiano 560. E

denominado Episõdio Metam6rfico Nickerie e foi reconhecido apenas por de -

terminações geocronolõgicas.

Um enxame de diques de pigeonita diabãsio, orientado segun-

do N-S a NNI,J, afeta as unidades mais antigas. Sua idade nÉ¿ia é ZZI t

l0 m.a.

A correlação com as unidades descritas para a Guiana France

sa parece estar razoavelmente estabelecida: os Gnrpos Coeroeni e Falalatra

com a Sãrie lle de Cayenne; as Formações Paramaka, Rosebel e Armina com as

Séries Paramaca, Bonidoro e 0rapu; o evento magmãtico de idade Trans-Amazô

nica com as fases "Caraïbe" e "Gali6i" de granitização e magmatismo. As ou
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tras fases de granitização, reconhecidas na Guiana Francesa, não foram su-

ficienterBnte estudadas no Surinam. A região limîtrofe com o Brasil é pog

co conhecída, parecendo existir predominância de granitos e gneisses. Ro-

chas do Gnrpo Coeroeni atingem o Brasil na altura das nascentes do rio

Trombetas. Para leste predominam os granitos e vutcânicas, de idade Trans-

Amazônica. 0s itabiritos da bacia do rio Jari prolongam-se at6 o sul do

Surinam, no alto curso do rio Tapaje. A linha'que limita a ãrea afetada

peto Episõdto t'tickerie continua no Brasil, correspondendo aproximadamente

ao limite entre a Amazônia 0riental e Central.

0 principal recurso mineral do Surinam ã a bauxita, origina

da por intemperismo de gneisses e granitos do embasamento. Uma das maio -

res reservas desse minério 6 derivada de rochas do Grupo Falawatra, na re-

gião dos npntes Bakhuis.

D - Guyana

A República da &ryana 6 uma das regiões geologicamente me-

thor conhecidas do Escudo das Guianas. Boa parte do szu territõrio foi ma

peada em escala I : 125.000 pelo antigo Geological Survey of British Guia

na. Apõs a independência do pais, em 1966, os trabalhos continuaram atra

vãs do Geoìogical Surveys & Mines Department, concentrando-se especialmen-

te na parte sul do pais.

A literatura geotõgica da Guyana é bastante grande,mas prin

cipalnente dedicada ã geologia econômica e prospecção. 0 resumo da geolo-

gia Pré-Cambriana do pais, que serã apresentada a seguir, foì baseada nos

trabalhos de BARR0N e BATESON (1962), BARRON (.1962, t966), CANN0N (1964) ,

CARTER e FERNANDES (1966), MARTIN-KAYE (t966), McC0NNELL e DIXON ( 1959 ,

t960), McD0UGALL et al. (1963), McDOUGALL (1968), SNELLING (1963), SNELL -

ING e McC0NNELL (1969), SNELLING e BERRANGE (1969), SPooNER et al. (t970)

e WILLIAMS et al. (t967).

A fossa tectônica do Tacutu divide a &ryana em duas partes:

norte e sul. Suas caracteristicas serão tratadas separadarnnte.
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A Associação Barama-Mazaruni engloba as rochas mais antigas

da parte norte do pais. E subdividida em dois Grupos: Barama (o inferior)
e Mazaruni. 0 Grupo Barama não estã totalmente subdividido em formações e

é constituido por: filitos; argilitos; quartzitos; rochas manganesíferas

(gonditos, xistos, filitos e quartzitos da Formação Mathews Ridge); ciori-
ta xistos, anfibolitos, xistos psamiticos, quartzitos e filitos da Forma-

ção Tenapu; xistos e gneisses indiferenciados na parte basa'|. 0 Grupo

Mazaruni ã subdividido em duas Formações: Cuyuni (a mais antiga) e Ha'imara

ka. A Formação Cuyuni -e composta por arenitos, arenitos conglomerãticos ,

"m¡dstones", grauvacas e rochas metavulcânicas intermediãrias. A Formação

Haimaraka o õ por "nudstones", grauvacas e metavulcânicas. Para o sul, a-

través de uma zona de transição, essas duas Formações são substituídas re:

pectivamente pelas Formações Muruwa e Iwokrama. A prireira õ constituida

de arenitos ortoquartziticos e rochas vulcãnicas ãcidas. A segunda o é

de rochas vulcânicas riolíticas e riodaciticas e seus correspondentes piro

clãsticos. Segundo MARTIN-KAYE (.l966) e BARRON (1966) essas duas forma -

ções são mais novas do que a Associação Barama-Mazaruni, sendo dela separa

das por evidente di scordância.

A Associação Bartica, constituida por um complexo de grani-

tos (Kartabu) e gneisses (Essequibo) interdigitadosr pâFêcê representar a

Associação Barama-Mazaruni granitizada e profundamente metanprfisada. Uma

zona de transiçã0, formada de anfibolitos, ônfiUõl'io xistos e quartzitos

separa as duas Associações.

As unidades acima descritas são cortadas por intrusões gra-

niticas, granodioriticas e adameliticas (Younger Granites).

Repousando discordantemente sobre as unidades mais antigas

encontram-se os sedimentos da Formação Roraima. Intrusivas bãsicas afetam

indistintamente esta Formação e as rochas do embasamento. São correlacio-

nadas ãquelas do Surinam, datadas em 1550 - 1600 m.a. Diques de rochas

bãsicas, com idade entre l14 e 680 m.a., afetam todas as unidades.

As determinações geocrono'l69icas disponiveis para as rochas
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do embasamento do norte da Guyana concentram-se no intervalo 1800 - 2100

m.a. Apenas uma determinação (K-Ar) forneceu valor mais elevado, de cerca

de 2600 r.â. ¡ correspondente a um riebeckita granito supostamente intrusi-

vo na Formação lr,¡okrama (Granito Makarapan). Posteriormente verificou-se

que esse granito era mais antigo que aquela Formação, e uma isõcrona Rb-Sr

forneceu idade em torno de 2020 m.a. (SPOONER et aì.' t970). SNELLING e

BERRANGE (1969) apresentam três determinações Rb-Sr para rocha total, nuS-

covita e feldspato potãssico de uma anpstra da Formação lwokrama. 0s re-

sultados variam enire 1860 e l9l5 m.a. o por6m com emo bastante elevado '
variando entre B0 e 150 m.a. Devido ã falta de dados analiticos, não foi

possiveì relacionar essas determinações ã isõcrona da Formação Surum,I, cot

relacionada ã Formação lr.'rokrama.

Ao sul da Fossa do Tacutu ocorre a Associação Rupununi, for

mada por quatro Grupos: Ka¡iul<u (o mais antigo), Marudi, Kupuini e South

Savanna. 0 Grupo l(anul<u ocupa uma faixa aproximadamente paralela ã Fossa

do Tacutu e apresenta-se fortemente afetado por falhamentos transcorrentes.

Sua litologia principal 6: gneisses finarnente laminados, gneisses charno -

ckíticos, xistos porfiroblãsticos, gneísses bandeados e granodiorito. 0 fã

cies metan¡õrt'ico varia entre anf ibol ito alto e granul ito. 0 Grupo Man¡di

aflora a ìeste e sul, raramente em contacto com o Grupo Kanulcu. E consti-

tuido por quartzo-biotita-m.¡scovita xistos, nuscovita xistos, biotita-gra-

nada xistos, quartzitos, itabiritos e gneisses. 0 Grupo K¡yt¡wini aflora

no extremo sul, junto ã fronteira com o Brasil, e 6 formado por lavas ãci-

das a intermediãrias metamorfisadas (biotita, andalusita, sillimanita e

cordierita), quartzitos finos e granodiorito. 0 Grupo South Savanna englo

ba o Granito South Savanna, outras rochas graníticas e os enclaves gnõis-

sicos entre elas. Esta unidade constitui a maior parte do embasamento do

sul da Qryana e afetou profundamenie as unidades mais antigas. Diques bã-

sicos, datados entre 400 e 120 m.a. cortam indistintamente as rochas da

Associação Rupununi.

As determinações geocronol6gicas: pôrâ essa parte do pais ,
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indicam que o embasamento foi profundamente afetado pelo evento Trans-Ama-

zônico. SP0ONER et at. (1970) apresentam uma is6crona Rb-Sr para os gneis

ses e granulitos do Grupo Kanuku, indicando uma idade de 2O2O! 
.l00 

m.a.De

terminações K An em rochas dos Grupos Kanuku, Marudi, Kuy.rwini e South Sa-

vanna demonstraram a presença de um evento ternp-metam6rfico, corelacionã

vel ao tpisõdio Nickerie. E importante notar que a parte norte do pais a-

parentemente não foi atingida por esse evento.

0 principa'l recurso mineral da &lyana 6 a bauxita, origina-

da da mesma maneira que aquela do Surinam, e também a partir de sedirnentos

argi'losos da Formação l,Jhite Sands, de idade Cenoz6ica. 0uro foi explorado

'intensjvamente no passado, mas atualmente essa atividade estã em declinio.

0 diamante é garimpado nos rios que drenam a Formação Roraima e pequenos

depósjtos cie manganês, da Formação Mathews Ridge, são explorados no noroes

te do pais. t

0s Grupos Marudi e Kanuku podem ser correlacionados ãs For-

mações Coeroeni e Falawatra do Surinam e ao Complexo Mucajai de Roraima,

no Brasil. 0s Grupos South Savanna, Kuyuwini e, parcialmente, o Marudi

são similares ao Complexo Anauã-Uraricoera e ãs rochas graníticas e vulcã-

nicas (Trans-Amazõnicas) do Surinam. A Formação Iwokrama, pelo menos em

parte, é comparãvel ã Formação Surunu, havendo mesrno continuidade geogrãfi

ca entre elas. E possive'l que a parte norte do Compiexo Anauã- Uraricoera

possa ser correlacjonada ã Associação Bartica. 0 falhamento transcorren-

te que limita o comp'lexo Mucajai atravessa a Guyana e atinge o Surinam, nu

ma extensão total de mais de 
.1200 

km, o que o torna o elemento estrutural

mais importante do Escudo das Guianas.

E interessante notar que, at6 o momento, não foram reconhe-

cidas rochas vulcãnicas correlacionãveis ãque'las da Amazõnia Central, ñô

Qryana. 0 autor acredita que essas rochas tenham sido reunidas ãs forma -

das no evento Trans-Amazônico, devido ãs semelhanças litológicas existen -

tes entre elas.
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E - Venezuela

0 Prõ-Cambriano aflora em quase toda a região sul do pais ,

abrangendo o Estado Bolivar, Territ6rio Amazonas e parte do Temitór'io Del

ta Amacuro. 0 rio Orenoco limita, grosseiramente, a norte essa parte do

Escudo das Guianas. A maior parte da literatura geol6gica, para o Pr-e-Cam

briano cia Venezuela, õ relativa ã região situada ao norte do paralelo 6oN.

0 restente õ mal conheciclo, contando apenas com trabalhos em nivel explora

tõrio. Recentemente cssa região foi levantada com radar de visada late -

ral, ig,lal ãquete utilizado pelo Projeto Radam, esperando-se que a curto

prazo tenha-se um melhor conhecimento geoìõgico da m3sma.

Tentar elaborar uma síntese da geologia Pré-Cambriana da Vg

nezuela -e tarefa bastante dificil. 0 autor teve oportunidade de partici-

par do II9 Congresso Latino-Americano de Geoìogia, realizado em Caracas em

novembro de 1973. Nessa ocasião, teve acesso ao novo rnapa geol6gico da Vs

nezuela em egcala I : 500.000, assistiu ã apresentação de vãrios traba -

lhos sobre o Prã-Cambriano do pais e, principalmente, trocou id6ias com os

geõìogos responsãveis por esses trabalhos. Al6m disso, teve tanibõm acesso

a boa parte da literatura existente sobne o assunto. A anãlise de todo eE

se material mostra claramente que não existe um ponto de vista definido so

bre a estratigrafia P¡ã-Cambriana da Venezuela. Isto é devido principal

mente ãs diferenças de opinião entre os diversos ge6ìogos que trabalharam

na região, excessiva confiança nas determinações geocronolõgicas e elevada

proliferação de norrcs estratigrãficos. 0 resultado disso é um quadro con-

fuso, de difíciì compreensã0.

Deviclo aos motivos acima apontados, a sintese da geologia

Pr-e-Cambriana do sul da Venczuela, apresentada a seguir, 6 bastante especu

lativa, não sendo adequada ã comelação com rochas de outras regiões. Ela

foi elaborada, principalrnente, com base na anãlise dos seguintes trabalhos:

AARDEN et al. (1973), CHASE (1965), ESPEJO (1973), GAUDTTTE et al. (i973),

HARTMAN e BRENNAN (1972), HURLTY et al. (1967, ì968a,1970,1973), KALLIO-
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KOSKI (1965), K0R0L (1965,1973), LOpEz er al. (1942), MARTIN - BELLrzztl

(1968, 1973), McCANDLESS (.l965, .l966), 
MENDOZA (r973a, t973b), MENENDcz

(1968), MINISTERI0 DE MINAS E HIDROCARBUR0S (.l970), P0SADAS e KALLI0t(0SKI

(1967), RI0s e BENAIM (.1973), SABATER e BRENNEN (1973), SHORT e STETNKEN

(1962), SIFONTES (.l973), sILVA, L.A.c. (.l973) e TALUKDAR et at. (1973).

0 Complexo de Imatacar com idade superior a 3000 m.a., reu-

ne as rochas mais antigas do Escudo das Guyanas. Ele aflora numa faixa ,

com largura mãdia em torno de 80 km e cerca de 400 km de comprimento, liqi
tada a norte pelo rio 0renoco e sedimentos Cenoz6icos, e a suì peìo siste-

ma de falhas transcomentes Ciudad Piar - Guri. Sua l'itologia 6 complexa,

formada por rochas de grau nretamórfico variãvel entre epidoto-anfibolito e

g¡anulito: biotita-microclina gneisse, charnockito, quartzito ferruginoso

('itabirito)r dnfibolito, granito, anfibóìio-piroxênio gneisse, migmatito e

doìomito. 0 Complexo de Imataca foi dobrado e metarnorfisado peìo evento

Gt¡riense (3000 - 3400 m.a. )

0 Supergrupo Pastora, subdividido em dois Gnrpos: Carichapo

(inferior) e Pastora, repousa discordantemente sobre o Complexo Imataca. 0

Grupo Carichapo ã constituîdo por uma seqtlência de anfibolitos e anfibõlio

xistos (derivados provavelmente de lavas bãsicas) e de metagrauvacas e me-

ta-arcõsios, cortada por intrusivas ultrabãsicas metannrfisadas. 0 Grupo

Pastora ê formado por rochas metamórficas, derivadas de vulcanismo daciti-

co e de rochas sedimentares imaturas (grauvacas, arcõsios, etc.). Filitos

e quartzitos manganesiferos ocorrem subordinadamente. Al$¡mas determina -

ções geocronolõgicas parecem indicar que o Supergrupo Pastora foi dobrado

e metamorfisado por um evento datado em cerca de 2600 m.a. (Guianense).

Repousando discordantemente sobre o Supergrupo Pastora, en-

contra-se o Grupo Botananp e o seu equivalente Grupo Chiguao. Eles são

formados por uma sucessão de lavas e rochas piroctãsticas netamorfisadas ,

de composição intermediãria a ãcida, intercaladas com metasiltitos, meta -

grauvacas, fi'litos, arenitos e cong'lomerados poìimicticos. Rochas bãsicas

metamorfisadas são intrusivas nas partes basais desta unidade. Ela e as
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anteriores foram afetadas pelo evento Trans-Amazônico, manifestado por do-

bramento, metamorfismo e intensa atividade magmãtica. 0 metamorfismo é

suave, não uìtrapassando o fãcies xisto-verde.

Sem estar em contacto direto com as unidades acima descri -

tas, repousando sobre um embasamento granito-gnéissico indiferenciado, €rì-

contra-se uma importante sucessão de rochas vulcãnicas de composição rioli
tica a rio-dacítica, com intercalações de rochas sedirnentares imaturas(ar-

cõsios, grauvacas, etc.), denominada Grupo Cuchivero. Dobramento e meta -

morfismo suaves são observados na parte norte do Estado Bolivar, associa -

dos a intrusões graníticas. Estas forneceram idades variãveis entre 1700-

1875 m.a. Rochas vulcãnicas semelhantes, porõm não metam6rficas, afloran-

tes por baixo da Formação Roraima, junto ã fronteiÌ"a com o Brasil, têm s1

do correlacionadas a esta unidade. Na parte sul do Estado Bolivar e no

Território Amazonas, o Grupo Cuchivero inclui rochas vulcãnicas do Grupo

Pastora.

Uma unidade de posição estratigrãfica discutida, a Formação

Cinaruco, foi colocada entre o Grupo Cuchivero e a Formação Roraima, na ta

bela de correlação estratigrãfica que acompanha o novo mapa geoì6gico da

Venezueìa,.existindo dúvidas se ela foi ou não afetada pelo evento Trans -

Amazõnico. E constituida por quartzitos sericiticos, filitos, quartzo-se-

ricita xistos, quartzitos ferruginosos, hematita-siderita filitos e conglo

merados liticos intraformacionais e foi metamorfisada pelo granito El Par-

giuaza, datado em 1490 m.a. Essa unidade foi tamb6m correlacionada ã For-

mação Roraima, mas seu criador (McCANDLESS, 
.l961. In: "[''linisterio de l4inas

e Hidrocarburos, 
.l970") 

correlacionou-a aos quartzitos ferruginosos do Com

plexo de Imataca.

Ocupando extensas ãreas junto ãs fronteiras com o Brasil e

Q¡yana, a Formação (Grupo) Roraima recobre discordantemente os Grupos Pas-

tora e Cuchivero e o compìexo cristalino indiferenciado. Para oeste essa

unidade õ representada por pequenos afloramentos isolados, estendendo-se a

té a fronteira com a Colõmbia. Sills e diques de rochas bãsicas são intru
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sivos nesta unidade, especialmente junto ãs fronteiras com o Brasil e 0.rya

na.

0 principa] recurso mineral do Pré-Cambriano da Venezuela 6

o feffo, do Distrito de Ciudad Bolivar, com uma reserva total da ordem de

4 bilhões de toneladas. 0s depõsitos estão associados aos itab'iritos do

Complexo de Imataca, onde ocorrem também alguns pequenos depõsitos de man-

ganês. 0s importantes depõs'itos de ouro do Distrito de El Callao, estão

associados a veios de quartzo que cortam rochas do Supergrupo Pastora. 0

veio Sosa M-endez 6 o depõsito mais importante, com dois milhões de tonela-

das de minério, sendo o teor de ouro em torno de 12 g/ton. Diamante asso-

ciado ao ouro ocome nos aluviões que drenam as rochas da Formação Rorai -

ma. E um dos recursos minerais mais importantes da Venezuela e sua pr^odu-

ção anual oficial gira em torno de 100.000 quilates anuais. Pequenas o -

corrências de titãnjo e tungstênio, bem como'importantes depõsìtos de late

ritas aluminosas, são conhecidos na regiã0.

E bastante provãvel que rochas vujcãnicas correlacionãveis

ã Formação Surum¡, junto ã fronteira com o Brasil, tenham sido confundidas

com aquelas dos Grupos Pastora e Cuchivero, com evidôncias geocronoìõgicas

de serem mais antigas. No Territõrio de Roraima não foram reconhecidos ,

ainda, os equivalentes dos Grupos Pastora, Canichapo, Botanamo e Cuchive -

ro. As rochas do Grupo Kanuku e seu equivalente, o Complexo Mucajaí, têm

sido correlacionadas ãqueìas do Comp'lexo Imataca, porém sem confirmação pa

ra uma idade ma'ior que 2020 m.a. 0 Supergrupo Pastora é comparãvel ao Gru

po Barama, da Qryana, e ao Grupo (S-erie) Paramaca do Surinanr e Guiana Fran

cesa. 0s Grupos Botanamo e Cuchiveror por outro lado, são semelhantes ao

Grupo Mazaruni da Guyana, ãs Formações Armina e Rosebel do Surinam, e ãs

Séries Bonidoro e Orapu da Guìana Francesa. 0 Complexo imataca tem sido

correlacionado aos Grupos Coeroeni e Falalatra do Surinam e ã S-erie Île de

Cayenne da Guíana Francesa.

F - Colômbia
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A julgar pela escassa literatura existente, a porção colom-

biana do Escudo das Gujanas é praticamente descor¡hecida. Referências bas-

tante resumidas podem ser encontradas em TRUÍ'rPY (1943), GANSSER (1954) ,

PINSON et al. (1962) e RESTREPO (.l970).

Na sierra de Santa l4arta, no extreno no¡"te do pais, junto ã

fronteira com a Venezuela, ocorre um mac'iço de rochas gn6issicas e granuli

ticas, datadas em 1300 J 100 r.u. por l'lcDONALD e HURLTY (1968). tsta ocor

rência representa um macìço central Pr6-Cambriano, dcntro de uma faixa de

dobramentos l4esozõica. Idades semelhantes foram obtidas em granitos potãs

sicos do rio Q¡aviare, cerca de 200 km ao ¡rorte da fronte'ira brasileira

Ma'is para oeste, em San Jose de Guaviare, ocorrem rte.leljna sienitos, data-

dos em 460 t 25 m.a. Determinações K-Ar^ para um gì ai'ruiito da sierra de

Santa Marta forneceu idade de 950 t 47 r.u. e um a¡rfibolito associado ao

Gneiss Bucamaranga forneceu idade de 945 t 35 *.u. Outras determinações ,

nessas ãreas, forneceram idades variando entre 680 e 750 m.a.

GANSSER (1954) seguiu a Formação Rora'irna desde sua local idg

de tipo atê a Colômbja. Entretanto, esse autor corifundiu coberturas sedi-

mentares Cretãceas com aqueìa unidade. Percebe-se, nas imagens de radar e

satãlite, que a Formação Roraima, ã medida em que se estende para oeste, a

presenta-se majs deformada e metamorfisada, devido ao evento datado em cer

ca de 1300 m.a., descrito no capítulo anterior. Assim,as ocorrências des

sa unidade na Colômbia, como por exempìo junto ã sua fronte'ira com o Bra-

sil, são constituídas por quartzitos e rochas afins, bastante dobradas e

metamorfisadas no fãcies xistos-verdes. E possíve1 que os gneisses e gra-

nulitos da sierra cle Santa Marta representem as ocorrôncias mais setentrio

nais do evento de 1300 ft.â. ¡ que se estendenia, entã0, desde o Temjtõrio

de Rondônia até o norte da Colõmbia. E importante notar que na Venezuela

esse evento foi denominado "0rinoquense" por MARTIN-BELLITTIA (1968), mas

ele estã me'lhor representado nas porções ocidentais dos Escudos Guiana e

Brasil Central, onde adquìre um carãter de faixa de dobramentos.



G - Bolivia

0 Pré-Cambriano da Bolívia 6 ainda menos conhecido que o da

Colômbia. 0 autor conseguiu apenas referãncias bastante vagas, especial

mente no trabalho de 0LIVEIRA e LEONARD0S (1940), para a região fronteiri

ça no Estado de Mato Grosso, fora da ãrea de interesse do presente traba-

lho. Teve tamb-em oportunidade de ìnterpretar algumas imagens do satélite

ERTS-I para a região fronteiriça junto ao Temitório de Rondônia e norte

de Mato Grosso. Nessa ãrea os afloramentos são reduzidos, devido ã co -

bertura aluvionar da bacia do rio Beni. Apenas no alto curso do rio Gua-

porã, foi possive'l individualizar uma mancha de cobertura sedimentar do -

brada, correlacionãvel ãqueìas das serras Pacaãs Novos e Uopione.

.l43



capituìo vI I I

ESBOCO DA EVOLUcÃo rrcr0nICA DA RI'IRzOIITR IIo PnE-CRMBRIANO E

cONSIDERAÇOES SOBRT SUAS RELAÇOES cOM A UTTRUOEEnESE E

EVOLUCÃ0 erOl-OercR N0 TRNEROZ-OrCO

A - Introdução

0 volume de dados apresentados nos capitulos anteriores per

mite a elaboração de um esquema da evoìução tectônica da Amazônia durante

o Pr6-Cambriano. Devido ao carãter altamente especulativo das teorias tes

togen-eticas, o autor optou por um tratamento descritivo-evolutivo das fei

ções tectônicas observadas.

A anãlise dos dados disponiveis mostra que a região Amazôni

ca difere bastante das outras ãreas Pré-Cambrianas do Brasil. As faixas de

dobramento, e conseqüentemente suas pìataformas, não estão bem individuali

zadas, dificultando a subdivisão em unidades geotectônicas. Rle-m ¿isso, a

região exibe maior mobilidade, representada pe'la quantidade de eventos que

nela se desenvolveram desde o final do Pré-Cambriano m-e¿io atõ o Mesoz-oi-

co, o que torna mais dificil a separação entre rochas formadas nos d'iferen

tes estãgios de evoìução. Essa sucessão de eventos prejudicou em m¡ito a

utilização de métodos geocronoìõgicos, devido ao freqüente rejuvenescimen-

to dos s'istemas isotõpicos utilizados. Dessa maneira, o autor procurou au

xi'lio nas correlações regionais baseadas em dados litolõgico-estruturais ,

bem como nos esquemas de evolução Pré-Cambriana de outros continentes, os

quais, diga-se de passagem, exibem notãveis similaridades. 0s dados geo -

crono'l6gicos foram utiìizados, na maior parte dos casoS, para o estabeleci

mento da idade dos eventos mais recentes.

Durante o desenvolvimento dos trabalhos, o autor notou que

hã uma nitida associação entre a distribu'ição de diferentes ocorrências mi

nerais e as rochas formadas nos diversos estãgios de evolução da região
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Como decorrência disso foi.desenvolvìda uma tentativa de regionalização

taìogên'ica, adiante apresentada.

Finalmente, o autor notou um relacionamento bastante eviden

ie entre a distribuição das rochas e estruturas Pré-Cambrianas e as fei -

ções que controlaram o desenvolv'imento da Bacia Sedimentar Amazônica e da

Fossa do Tacutu. Devido ã sua grande importãncia, o assunto pareceu mere-

cer sua inclusão neste trabalho.

0s esquemas assim eìaborados, adiante expostos, têm obvia -

mente um carãter tentativo e objetivam unicamente orientar os estudos mais

detalhados que estão sendo, ou serã0, desenvolvidos na região.

B - D'ivisão Estratiqrãf ica do Pr-e-Cambriano da Amazônia

¡ã toi mencionado, no Capituìo III, gue para a divisão geo-

cronolõg'ica do Prã-Cambriano adotou-se a escala de ALMEIDA (.l971). 0s li-
mjtes superìores, respectivamente para o Pr-e-Cambriano Inferior, l,l-e¿io e

Superior, são os estãgios principais de desenvolvimento dos eventos &ia -
nense e Trans-Amazônico, bem como do ciclo Brasiliano. Três eventos impo¡

tantes, e razoavelmente bem datados, permitem subdividir o Prij-Cambriano

Superior em quatro partes.-t 0 .u.nto majs antigo, datado entre .l700 e 1550

m.a. -e responsãve'l pe'lo extenso vulcanismo e coberturas sedimentares asso-

ciadas, notavelmente desenvolvidos no oeste e sudeste do Estado do Parã.0

segundo, datado entre 1400 e 1250 m.a., é responsãvel peìo magmatismo e de

formação que afetaram a cobertura sedimentar vulcânica na Amazônia 0c'iden-

tal, melhor desenvolvido na bacia do rio Made'ira. 0 terceiro, datado en-

tre 1050 e 900 m.a., deu origem aos corpos circunscritos de granito, nota-

velmente desenvolvidos no Territõrio de Rondônia.

Esses três eventos serão aqui denominados formalmente como:

Paraense (o mais antigo) Made'irense e Rondoniense (o mais novo).'t' 0, even-

tos Paraense e Madeirense, na Venezuela, são eng'lobados pelo evento tecto-

no-termal Orinoquense, segundo a nova definição apresentada por MEND0ZA

t45

re.
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( 1 973b ) . 0s eventos K't't¡dku e Ni ckeri e, respectiv amente da &ryana e Suri -

nam, correspondem ao evento Madeirense em idade,mas não em significado teg

tônico. 0 nome K'l,4r¡dku foi atribuído a um evento dinamometamõrfico (cata-

clase e milonitização) que teria afetado idades K-Ar de rochas do embasa -

mento da Guyana. 0 nome Nickerie foi dado a um evento de carãter eminente

mente termal, gu€ afetou determinações K-Ar de rochas do Surinam. No Bra-

sil o evento Madeirense é melhor desenvolvido, estando associado a intru -

sões graniticas e deformação da cobertura vulcano-sedimentar formada duran

te o evento Paraense.

No presente estãgio de conhecimento não é possivel atribuìr

nenhum desses eventos ao desenvolvimento de processos geossinc'ljnais. Na

Amazônia 0riental o evento Madeirense originou estruturas e magmat'ismo se-

melhantes ãqueles encontrados nas faixas de dobramentos, faìtando todavia

as seqtlências sedimentares tip'icas (f lysch, molassa, etc. ).

Para o evento Trans-Amazônico e ciclo Brasiliano, o autor

adota as definições apresentadas respectivamente por HURLEY et al. (1967)

e ALMEiDA (1968, l97l). No caso dos eventos Guriense e Guianense, discuti

dos por MARTIN-BELLITTIA (1968), HURLEY et al. (1973) e MENDOZA (1973b)' o

autor prefere adotar o intervalo 3000 - 3400 m.a. para o primeiro, e 2500-

2700 m.a. para o segundo, com base nos dados geocronol6gicos dìsponiveis

para o Escudo das Guianas, e nas ponderações de CH0UBERT (1969).

C - Conceituacão e Caracterização da Plataforma Amazônica

A denominação Plataforma Amazônica foi introduzida por

SUSZCZYNSKI (1970)r pôFô o coniunto dos Escudos Brasil-Central e das Guia

nas. Segundo esse autor, a Plataforma Amazônica foi considerada (pe'la Co-

missão da Carta Tectônica do Brasi'l) como tendo sido formada pelo "Ciclo o

rogênico Trans-Amazônico". Afir"mação semelhante -e apresentada por FERREI-

RA (1972), que define melhor a Plataforma Amazônica, ao mencionar que ela

é contornada por faixas de dobramentos formadas durante o c'iclo Brasiliano.
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0s dados geoìõgicos e geocronolõgicos disponîveis não são

suficjentes para provar a existência de faixas de dobramento Brasilianas

contornando toda a Plataforma Amazônica. Rochas com idades em torno de

500 m.a. foram encontradas nos maciços medianos da Cordilheira Andina (pe-

ru, Colômbia e Venezue'la) e no embasamento das Bacias Sedinpntares da Foz

do Amazonas e Maranhão. Idades semelhantes são admitidas para rochas da

Faixa de Dobramentos Paraguai - Aragnraia, que contorna a parte su'l da pla-

taforma. Um problema ainda em aberto é o da continuação, para norte, des-

sa Faixa de Dobramentos, pois estão ausentes as rochas dos Grupos Jangada,

Araras, Corumbã e Alto Paraguai, na região abrangida por este trabalho. 0

limite nordeste da Plataforma Amazônica é desconhecido, perdendo-se sob o

0ceano Atlântico.

Do ponto de vista litoìõgico-estrutural a Plataforma Amazô-

nica, considerada aqui como abrangendo a Plataforma do Guapor-e e o Esq¡do

das û¡ianas, -e uma entidade razoavelmente bem indivídual izada. 0 autor não

concorda com SUSZCZYNSKI (1970) e FERREIRA (.l972) en que ela tenha se con-

solidado no fim do evento Trans-Amazõnico. 0s dados apresentados nos capi

tulos anteriores demonstram que sua histõria ã bem mais complexa. As ro-

chas do nordeste do Parã (vale do Gurupi) apresentam caracteristicas nuito

semelhantes ãquelas das porções vizinhas da Plataforma Amazônica, sugerin-

do uma ligação anterior ao desenvolvimento do ciclo Brasiliano.

Antes de passar a discutir o problema da classificação da

Plataforma Amazônica, o autor acredita ser indispensãvel uma anãlise da

terminologia tectônica inerente ao mesmo.

As caracteristicas das rochas e estruturas formadas durante

os eventos Paraense, Madeirense e Rondoniense não são tipicas nem de pro -

cessos geossinclinais, nem de processos de plataforma. Essas feições en-

contram similares em outrasipartes do nundo, especialmente nos escudos da

Eurãsia, e têm sido interpretadas de diferentes maneiras, por diversos au-

tores.
t\

V.A. 0bruchev em 1922, ao estudar as montanhas da Ãsia Cen-
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tral, notou que estava tratando com um tipo especial de estruturas,superim

postas a faixas de dobramento Neogêicas, ãs quais denomÍnou "montanhas re-

juvenescidas".

Em 1940 G.F. Mirchink, ao analisar os elementos bãsicos do

desenvolvimento fisiogrãfico da Terra, sugeriu que em adição ãs zonas geos

sinclinais e plataformas, um terceiro tipo de estrutura pode ser individua

lizado, ou seja, as "zonas-blocorr. Elas resultariam de movimentos diferen

ciais verticais da crosta, ao longo de grandes fraturas, acompanhados de

extravasamento de magma e sed'imentação clãstica.

Em 
.l948 Ye.U. Pavlovskiy 'introduziu o conceito de "arcogê-

nese". Esse processo afetaria as plataformas jã consolidadas, modificando

tanto a fisiografia como a estn¡tura interna das mesmas. Ele seria acompa

nhado por extenso magmatismo e formação de cadeias montanhosas separadas

por profundas depressões. No mesmo ano, S.S. Shults sugeriu que os termos

"regiões e zonas orogênicas" fossem restritos ãs montanhas rejuvenescidas,

como definidas por Obruchev. Ainda segundo Shultsr o r€gime orogênico po-

deria substituir o desenvolvimento de geossinclinais (orogenia epigeossin-

clinal) ou de plataformas (orogenia epipìataformal).

HUANG (1959), ao estudar a Plataforma Chinesa, verificou

que ela apresentava canacteristicas diferentes das plataformas tipicas:

- o dobramento da cobertura não ã tão forte como nos geossinclíneos, mas ã

mais intenso do que nas plataformas típicas;

- o magmatismo -e abundante, e acompanha o falhamento e dobramento da cober

tura. Granitos são especialmente abundantes;

- mineralização em W, Sn, Mo e Cu estã associada ao magmatismo.

Com base nessas diferenças HUANG (1959) denominou ortoplataforma aquelas

estruturas estãveis durante ìongos periodos, e paraplataformas aquelas es-

truturas que apresentam maior mobilidade.

Em 1960 Chen Kuo-ta (In: NAGIBINA,1967 e MASAYTIS & STARI-

TSKIY,1967) definiu as "diwa" como um terceiro elemento fundamental da e:

trutura da crosta da Terra, na mesma categoria hierãrquica dos geossincli-
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i'r
neos e das plataformas. 'segundo esse autor, as ',dir,Ja', seriam tipos espe _

ciais de depressões formadas numa p'lataforma antiga (paraplataforma), po-

rém com caracteristicas bastante distintas:

- as rochas sedimentares que preenchem as "div,ra" são predominantemente clãs

ticas' continentais. Apresentam um carãter molassóide, freqtlentemente

intercaladas com rochas vulcânicas;

- durante o seu desenvolvimento as "diwa" exibem um magmatismo bastante in

tenso, com extrusão de magma ãcido e intrusão de granitos;

- a deformação das rochas, durante o desenvolvimento das "diwa" é bastante

intensa, com falhamento e dobramento conspicuos.

BELOUSSOV (1962) denomina parageossinclineos aquelas regi-

ões nas quais o desenvoìvimento do processo geossinclinal 6 incompìeto ,

mas difere dos processos tipicos de plataforma. Esse autor menciona, ain-

da, que o termo semiplataforma tem sido usado na literatura soviética para

designar regiões com caracteristicas semelhantes.

KHAIN (1965) afirma que processos que afetam os geossinctí-

neos e as plataformas têm as mesmas caracteristicas, somente que nos pri

meiros eles são mais intensos. Isto resultaria na existência de estãgios

de transição entre os dois, que teriam dado origem aos conceitos de para-

geossinclineos, parapìataformas, etc. Segundo esse autor, os processos de

ativação das plataformas, com a formação de faixas orogênicas epiplatafor-

mais, seriam sincrônicos ao desenvolvimento de processos geossincl'inais r

com base nas seguintes considerações:

- a maior parte das provincias orogônicas de epipìataforma õ adjacente e

paralela a faixas de dobramentos j6vens;

- as porções mais novas e recãm-consolidadas das plataformas são as prinei

. ras a sofrer aquele tipo de orogenia;

- a orogenia epiplataformaì começa apõs o desenvolvimento do processo geos

sinclinal e estende-se para 'longe das faixas de dobramentos resultantes.

KHAIN (1965, pg. 2219) apresenta uma explicação para o mecanismo de forma-

ção das estruturas montanhosas de epiplataforma



MASAYTIS e STARITSKIY (1967)

truturas "diwa" da Ãsia OrientaI. Segundo

volver-se-iam em quatro estãgios:

l.-rl - movimento de blocos, deformação da cobertura sedimentar das platafor -

mas, intrusão de granitos sub-atcalinos e sienitos, rochas vulcânicas

presentes em certos casos;

- formação das bacias continentais superimpostas, preenchidas por forma-

ções vu'lcanogênicas e molassõides. Rochas vulcãnicas ãcidas a interme

diãrias, acompanhadas de granitos e dioritos, são tipicas;

- violento magnatismo superficial de carãter ãcido-intermediãrio, acompa

nhado por intrusões hipoabissais de granitos alcalinos;

- o estãgio final é caracterizado por sedirnentação em ambiente relativa-

mente mais calmo, ocasionalmente acompanhado por magmatismo bãsico a

'intermedi'ario. t-
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discutem detalhadamente as es-

esses autores as "div'ra" desen -

Esses autores subdividem, ainda, as "diwa" em zonas pliomagmãtícas e mio -

magmãticas, tendo as primeiras magmatismo mais abundante.

TUYEZ0V (1967), ao discutir os estãgios de transição das an

tigas pìataformas da URSS, descreve estruturas nuito semelhantes ãs "diwa".

Segundo esse autor, tais estruturas seriam formadas apõs o desenvolvimento

de processos geossinclinais, mas antes do estãg'io de plataforma. As prin-

cipais conclusões de seu trabalho são:

- a intensidade e duração dos estãgios de transição são maiores nas plata-

formas mais antigas do que nas mais novas;

- durante o desenvolvimento dos estãgios de transiCão hã ura predom'inância

de movirnentos ascendentes sobre os descendentes. Falhamento e movimenta

ção de blocos são mais caracteristicos do que outros tipos de estruturasl

- bacias intermontanas, grabens¡ ôulacõgenos, depressões periféricas (fore

deeps) e horsts são as feições mais corruns. A maioria dessas estruturas

ã superimposta aos complexos dobrados subjacentes;

- as depressões acima menc'ionadas são preenchidas por sedimentos molassõi-
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des, localrente associados a calcãrios. Sua espessura, de maneira ge-

ral, não ultrapassa .1000 m. 0 metamorfismo 6 inexistente ou pouco desen

volvido. 0s representantes mais característicos do magmatismo associado

são os granitos do tipo Rapakivi.

NAGIBINA (1967 ) apresenta um dos textos mais completos sobre

as estruturas associadas a processos de ativação e reav'ivação das platafor

mas. 0 breve hist6rico apresentado no inicio desta discussão foi extraîdo

desse trabalho. Esta autora distinguiu dois tipos de estruturas bloco-do-

bradas (bìock-fo'lded) :

a - Tipo Baikaìiano, formada por grabens e graben-sinclinais, preenchidos

por rochas sedimentares clãsticas (red-beds) com intercalações de gip-

sjta, carvão e demames basãlticos;

b - T'ipo Ãsia 0riental, formada por bacias falhadas e graben-sinclinais

preenchidos por seqrtêncìas molassõides intercaladas com rochas andesi-

ticas e cortadas por diversos tipos de granitõides.

Ainda segundo essa autora, as estruturas do tipo Baikaliano seriam forma -

das por processos de ativação das pìataformas, enquanto que aquelas do ti-
po Ãsia Oriental seriam resultantes de processos de reavivaçã0. Afirnn ain

da que as seqtJências sedimentares das estruturas do segundo tipo são mais

espessas, mais deformadas e localmente metamorfizadas. Além disso,

tantes depositos de estanho, tungstenio, terras raras, ouro, metais

cos e fluorita, estão associados ãs intrusivas graniticas.

KAZANSKII (1968) reconhece três estãgios no desenvolvìmento

das plataformas ativadas: o embasamento, a cobertura e o conjunto magmãt'i-

co-sedimentar. Este últino seria formado apõs um prolongado período de eg

tabiIidade e d'istinguiria as plataformas "ativadas" das "normais". Segun-

do esse autor, os processos de at'ivação afetam as faixas de dobramento re-

cém formadas. Neste caso, as seqtJências vulcano-sedimentares e seus grani

tos constituem o segundo estãgio estrutural, estando ausentes as cobertu -

ras. Esse autor não faz distinção entre estruturas formadas por ativação

r mpor-

bãsi-
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e reavivação, no sentido que lhes dã NAGIBINA (1967). Mais ainda, ele in-

clui os cinturões vulcânicos do extremo leste da Ãsia, paralelos ao arco

de ilhas (Kamchatchka, Sakalinas, Japão e Formosa), entre as provîncias me

talôgenicas "extra-geossinclinais", juntamente com as plataformas e faixas

de dobramento ativadas.

SHCHEGLOV (.l970) identificou dois t'ipos de ativação: refle-

xa e autônoma. A primeira ocorrendo junto aos geossinclíneos e estando as

sociada ao desenvolvimento do processo geossinclinal. A segunda ocorrendo

dentro das pìataformas, independenternente do desenvolvimento de processos

geoss'inclinais. tsse autor apresenta um quadro bastante completo das ca-

racteristicas das regiões ativadas, com ênfase nos aspectos metalogônicos.

Nesse quadro as regiões de ativação reflexa são divididas em dois sub-tj

pos e as de ativação autônoma em seis. Além disso, esse autor também não

faz d'istinção entre ativação e reavivação.

If A anãlise dos dados geol6gicos contidos nos capîtu1os prece

dentes, bem como a discussão acima, demonstra a afirmação anterior de que

a Plataforma Amazônica apresenta um desenvolvimento nuito mais complexo do

que previamente admitido. A quase totalidade da ãrear ocupada por essa u-

nidade geotectônica, consolidou-se apõs o grande episõdio magmãtico-meta -

rñrflco que marca o fim do Prã-Cambriano Médio. Depois de um periodo de

pequena mobilidade, cuja duração não foi inferior a .l00 
milhões de anos, a

porção central da Plataforma Amazônica foi paìco de um processo de ativa-

ção autônoma (segundo SHCHEGLOV,.l970) ou de reavivação (seErndo NAGIBINA,

1967) com formação de estruturas do tipo "divra", associadas a magmatismo e

sedinpntação caracteristicos. Esse processo durou cerca de 200 milhões de

anos, terminando hã cerca de 1500 m.a. Ap-os outro periodo estãvel, com du

ração também não inferior a 100 milhões de anos, instalou-se novo processo

de ativação autônoma, com caracteristicas um tanto distintas daquelas des-

critas na literatura. Esse evento deformou e metarnorfisou as rochas ante-

riormente formadas e causou a intrusão de corpos circunscritos de granitos

alcal inos. Se existiu sedimentaçã0. associada ela ainda não põde serindi-
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vidualizada. Depois de um novo periodo de estabilidade, com duração supe-

rior a 200 m.a., sobreveio um terceiro periodo de ativação autônoma, carac

terizado por intenso magmatisnn granitico. Esses três episõdios de ativa-

ção constituem, respectivamente¡ os êvêrìtos Paraense, Madeirense e Rondo -

niense, anteriormente deFinidos. Dessa maneira, durante um periodo de pe-

lo menos 900 m.ô., ô Plataforma Amazônica apresentou um carãter de parapìa

taforma (segundo HUANG, 1959). x

Desde o final do evento Rondoniense at-e o fim do ciclo Bra-

siliano, a Plataforma Amazônica comportou-se como uma ortoplataforma apre-

sentando algumas evidências de ativação do tipo reflexa (diques de diabã-

sio com idades varjãveis entre 600 e 400 m.a.). Dessa -epoca em diante a

Plataforma Amazônica perde sua individualidade, incorporando-se ã Platafor

ma Sul Americana (redefinição por ALMEIDA, 1971, da Plataforma Brasilejra

do mesmo autor, 1967). Para faciljdade de redação, o nome Plataforma Ama-

zõnica continuarã a ser usado na discussão de sua histõria Faneroz-oica.

No 0rdoviciano a Plataforma Amazônica começa a sentir os e-

feitos de um novo evento de ativaçãor QUê deu origem ã Bacia Sedimentar do

Amazonas, a qual apresenta caracteristicas bastante distintas daquelas do

Maranhão e Paranã. 0s dados disponiveis não são ainda suficientes para ca

racterizã-la como uma sin-eclise ou como um aulacógeno. 0 mesmo pode ser

d'ito para o carãter do processo de ativação, se reflexo (associado ao de-

senvolvimento do geossinclíneo Andino) ou autônomo. Entretanto, uma compa

ração entre as idades dos principais eventos magmãticos do Paleoz6ico e Me

sozõico, tanto na faixa Andjna (AMARAL e ROCHA CAMPOS, 1972) como na Plata

forma Amazônica, nnstra um evídente sincronismo , levando o autor a admi

tir que o processo de ativação que afetou essa Plataforma no Fanerozõico õ

do tipo reflexo. Aos estãg'ios finais dessa ativação estã associado o mag-

matìsmo do Arco do Rio Branco e Fossa do Tacutu. 0 desconhecimento da ida

de dos sedinBntos mais profundos da Fossa do Tacutu não permite definir se

o Arco do Rio Branco foi um elenrento ativo durante toda a evo'lução da Ba-

cia Sedjmentar do Amazonas, numa reìação antêclise - sin6clise tip'ica. A
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única evidência para tal relacionamento é a idade da Formação Taiano, €nì

Roraima. E lmportante notar que apesar das evidências favorãveis a uma a-

tivação reflexa, as caracteristicas sedimentares - magmãticas das estrutu-

ras resultantes não estão em acordo com aqueìas apresentadas por SHCHEGL0V

(re70).

D - Desenvolvimento da Plataforma Amazônica no Pré Cambriano

Inferior e Mêdio

Ã medida em que se recua no tempo geoìõgico, torna-se cada

vez mais dificiì a separação entre as antigas plataformas e suas correspon

dentes f ai xas de dobrar.nento. Isto é devidor por um lado, ã superposição

de diversos eventos tectônicos e, por outro, ã maior mobilidade da crosta

nos estãgios iniciais de sua histõria geológica. Ambas contribuindo para

o desenvolvimento de uma estrutura compìexa e rejuvenescimento dos siste-

mas isotõpicos utilizados em geocronoìogia. Entretanto, existe uma eviden

te diferencìação geoquimica da crosta terrestre no decorrer do tempo geolõ

gico (R0N0V, 
.l964), 

QUê se reflete particularmente na composição litolõgj-

ca, tanto das seqtlências sedimentares como das rochas magmãticas.

SEMIKHATOV (1970) conceitua e discute os diversos nÉtodos u

tilizados para o estudo da diferenciação geo'lõgica do Prã-Cambriano. A a-

pìicação desses métodos ãs diversas regiões Prã-Cambrianas do m¡ndo tem

permitido a elucidação de sua história geoìõgica de maneira razoavelmente

eficiente. As idéias adiante apresentadas foram desenvolvidas bam base na

apl i cação dos m-etodos geocronolõgi cos e h'ist-ori co-geol õgi cos, como def i ni -

dos por esse autor.

As rochas mais antigas da Plataforma Amazõnica são os gne'i:

ses, migmatitos, anfibolitos e granu'litos do Complexo Imataca e do embasa-

nento do Grupo Serra dos Carajãs. Em ambas regiões ocorrem grandes dep-osi

tos de minerais de ferro, sendo que na Venezuela e'les são atribu'idos ao

Complexo Imataca e no Brasiì ao Grupo Serra dos Carajãs ( presumivelmente
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mais novo que as rochas do embasamento). Associações semelhantes ao Com -
pìexo Imataca, tanto em ìitologia como em idade, são conhecidas na URSS,

Austrãlia, Ãfrica e Canadã. Este fato sugere uma revisão geocronoìõgica

do Grupo Serra dos Carajãs, tendo em vista que as determinações disponî-

veis não são conclusivas.

Vãrios autores, dentre os quais pode-se citar CHOUBERT

(.1969) e ALMEIDA (1971), acreditam que os Grupos Kanuku e Marudi (da Guya

na), Falawatra e Coeroeni (do Surinam),1.le de Cayenne (da Guiana Fnance-

sa) e as rochas granulíticas do rio Falsino (no Amapã) possam ser correla-

cionadas ao Compìexo Imataca. 0bservação anãloga ãquela que foi feita pg

ra a região da serra dos Carajãs, pode ser feita para os Gnrpos Amapari e

Vila Nova que parecem gradar para as rochas altanente metamorfisadas do

rio Falsino. Entretanto, os Grupos Amapari e Vila Nova come'lacionam-se

bastante bem com a Série Paramaca que repousa em discordãncia (cartogrãfi-

ca, segundo CHOUBERT, 1965) sobre a Sãrie lle de Cayenne. A falta de da-

dos, tanto geológicos como geocronolõgicos, não permite uma interpretação

do relacionamento estratigrãfico entre as diversas unidades mencionadas

CHOUBERT (1969) admite uma idade entre 2900 e 3ì00 m.a. para a Série lle
de Cayenne e entre 2550 e 2900 m.a. para a Sér'ie Paramaca. Um evento data

do em aproximadamente 2600 m.a. -e indicado por diversas determinações geo-

cronolõgicas no Escudo das Guianas e na região da serra dos Carajãs. Na o-

pinião do autor esse evento é responsãvel peìa discordância existente en-

tre os Grupos Serra dos Carajãs e Tocantins, no Parã; entre as Séries Para

maca e Bonidoro, na Guiana Francesa e entre as Formações Paramaka e Rose

bel, no Surinam. Seqüênc'ias metasedimentares de idade Trans-Amazônica pa-

recem faltar na Guyana e Venezuela. 0 Supergrupo Pastora e sua correlati-

va, a Associação Barama - Mazaruni, parecem ser mais velhos que 2600 m.a.

a julgar peìas recentes determ'inações geocronoìógicas na Venezuela (HURLEY

et al., ì973).

A observação dos mapas geol6gicos existentes indica que, ao

final do evento Guianense, toda a porção nordeste da Plataforma Amazônica
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jã estava consolidada e contornada pelos geossinclîneos Trans-Amazônicos

As litologias e estruturas originadas durante o desenvolvimento desses gecs

sinclíneos indicam uma po'laridade para o centro da Platafornn Amazônica

Como representantes das rochas formadas durante esse evento tem-se os Gn¡-

pos Tocantjns, Araxã e Gurupi, as seqtJãncias metasedimentares do leste do

Arnapã, as S-eries Bonidoro e Orapu e as Formações Arm'ina e Rosebel. São

desconhecidas seqtlências similares em outras partes da Pìataforma Amazôni-

ca, exceto no extremo sul onde elas poderão estar representadas pelo Grupo

t¡ i abã.

No finai do Pré-Cambriano pté¿io as rochas depositadas nos

geossinclineos Trans-Amazônicos são dobradas e metamorfisadas. Ao mesmo

tempo, as plataformas vizinhas parecem ter sido afetadas por um processo

de ativação do tìpo reflexa, com desenvolvimento de intenso magmatismo e

nretarnorf i sação das rochas prev i anrente f ormadas. Exi stem i ndici os de que

toda a Plataforma Amazônica foi afetada por esse evento.

E 'importante notar que magmatismo bãsico, associado aos ço
sinclíneos Guianenses e Trans-Amazõnicos, aumenta deste para aqueìe, indi-

cando maior mobilidade da crosta no Pré-Cambriano Inferior. Esse fato 6

também suportado pela litologia, a qual apresenta um carãter cada vez me-

nos ãcido, ã medida em que se reora no tempo. A presença de rochas bãsi-

cas, pos'teriormente serpentinizadas, distingue aqueles geossinclineos dos

f ormados durante o cic]o Brasi'li ano.

E - Desenvolvimento da Plataforma Amazônica no Prã-Cambriano Superior

' Apõs o periodo de estabitidade,de pelo menos 100 milhões de

anos, a parte centra'l da Plataforma Amazônica começou a sentir os efeitos

de um processo de reativação do tipo autônorîa - o,Evento Paraense. Eìe pa

rece ter coreçado com um magmatismo granitico e granodiorítico, datado em

cerca de .|700 ffi.ô., que constitui o embasamento da maior parte do sudeste

do Parã. Esse magmatisÍìo parece ter sido seguido por um pèriodo de sedi
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mentação pouco desenvolvido, dando origem ã parte sedimentar da Formação

Rio Fresco e algumas seqüências nos rios Jamanxim e Erepecuru. E possîvel

que a Formação lvl.¡n¡wa da Guyana e talvez a Formação Cinaruco da Venezuela

tenham se formado nesse estãgio. Segue-se um periodo de extenso vulcanis-

mo de carãter ãcido a intermediãrio, manifestado sob a forma de derrarnes

de riolitos, riodacitos e andesitos (associados a tufos e ignimbritos e

gran'itõides sub-vulcânicos). Cerca de 30 determinações Rb-Sr indicam que

esse vulcanismo ocorreu a aproximadamente 1600 ffi.â., dando origem ã parte

vulcãnica da Formação Rio Fresco (Formação Sobreiro), ao Grupo Uatumã e ãs

Formações Iriri e Surum¡. E igualmente provãvel que parte do Grupo Cuchi-

vero da Venezuela e a Formação Irvokrama da Guyana tenham se formado nessa

etapa do tvento Paraense. '4, iltimas manifestações vulcãnicas superpõem-

se aos primeiros estãgios da fase seguinte, caracterizada por importante

sedimentação c'lãstica de carãter molassóide, representada peìas Formações

Gorotire, Riozinho do Anfrisio, Prosperança, Acari (?), Beneficiente, Dar-

danelos, lfutum-Paranã, Palmeiral, Parecis (pro parte) e Roraima. 0 Evento

Paraense termina com o magmatismo bãsico, datado entre 1500 e 1600 m.a. ,

que afeta as Formações Gorotire e Roraima.

Ao Evento Paraense segue-se um perîodo de estabilidade, com

duração não inferior a 100 milhões de anos, apõs o quaì começam a sentir-

se as primeiras manifestações do Evento Madeirense. Ele caracteriza- se

por intrusões graniticas e criptomorfismo nas ãreas afetadas anteriorrnente

pelo Evento Paraense, e também por dobramento e metamorfismo das seql/ên -

cias sedjmentares, formadas nos estãgios finais deste evento, transgressi-

vas por sobre a parte leste da Plataforma Amazônica. Parece que os estã -

gios finais do Evento Madeirense foram acompanhados por sedimentaçã0. Esta

situação é melhor representada peìa

discordantemente um granito intrusivo na Formação Gorotire,

Xingu - Fresco. E possível que parte das Formações Prainha,

cis (pro parte) tenham se depositado nesta fase.

Ap-os novo periodo de estabilidade, agora com duração de peìo

Formação Cubencranquén, que recobre

no interflúvio

Acari e Pare-
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menos 200 m.â., â parte leste da Plataforma Amazônica volta a ser ativada,

peìo Evento Rondoniense. Ele é manjfestado quase que excìusivamente por

plutonismo granítico, de carãter alcalino, com formação de diversos corpos

circunscritos. A extensão deste evento, para alõm do norte de Rondônia e

noroeste de Mato Grosso, 6 desconhecida...-'Na região da sema dos Carajãs,

determinações K-Ar indicaram a existência de rochas bãsicas com essa idade.

No final do Pr6-Cambriano Superior,apõs um periodo de estabi

lidade de pelo menos 300 m.a., um processo geossinclinal (Ciclo Brasiìia-

no) instala-se na parte sul, e provaveìmente também nas partes leste e oee

te da Plataforma Amazônica. Na ãrea abrangida por este trabalho, o Ciclo

Brasiliano -e representado por granitos e gneisses, estando ausentes as se-

qtlãncias metasedimentares e dep-ositos de cobertura associados. No interior

da Plataforma Amazônica foram encontrados algnrns diques de diabãsio com i-
dades variãveis entre 600 e 500 m.a. representando provavelmente uma forma

atenuada de ativação reflexa.

Da discussão acima, nota-se que a mobilidade da Plataforma A

mazõnica, e conseqtJentemente a intensidade dos processos de ativaçã0, dimi

nui do fim do Pré-Cambriano Médio para o início do Paleozõico. Desta ma -

neira fica indicada uma passagem gradual de paraplataforma a ortopìatafor-

ma. Recuando-se no tempo, a mobilidade das plataformas aumenta, fazendo

com que estas pencam sua individualidade com relação aos geossinclineos

circundantes. Como decorrência desta maior mobilidade, rochas bãsicas e

ultrabãsicas são mais freqtlentes nos eventos mais antigos.

Concluindo, verifica-se que o esquema de evolução Prõ-Cambri

ana da Plataforma Amazônica acima apresentado difere fundamentalmente da-

queles propostos por SUSZCZYNSKI (1970) e KLOOSTERMAN (1973).

F - Relações entre a Metalogãnese e a Evolucão Prã-Cambriana da

Pl ataforma Amazônica

A tentativa de regionalização metalogênica, adiante apresen-
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tada, tem como obietivo bãsico integrar as ocorrências minerais da plata-

forma Amazônica num esquema tectônico-evolutivo. Com isso pretende-se fol
necer uma fundamentação cientifica ãs operações de pesquisa mineral na re-
gìã0, com vistas a aumentar sua efetividade.

0 principaì recurso mineral das rochas formadas no prã-Canr

briano Inferior é o ferro. 0s depõsitos do Complexo Imataca, rio Jari e

serra dos Caraiãs, reunidos, constituem a maior reserva daquele elemento

na América do Sul e uma das maiores do m¡ndo. Existe opinião quase unâni-

me de que eìes tenham se formado por precipitação quimica em ambiente aquo

so' a partir da decomposição de rochas bãsicas, abundantes naqueìa época.

Camadas de õxido de ferro alternadas com camadas de sîlica originaram, por

metamorfisfllo, os quartzitos hematíticos e magnetiticos (itabiritos) que

constituem os protomin-erios. Processos secundãrios propiciaram a concen-

tração dos óxidos de femo, dando orìgem aos diversos tipos de min-erio. 0s

depósìtos de manganês formaram-se de maneira semelhante, sendo que o protg

min-erio é constituido por xistos ricos em espessartita, rodonita e rodocro

sita. As rochas formadas durante o evento Guianense estão ocasionalmente

assoc'iadas a serpentinitos mineralizados em níquel e cromo.

0s pegmatitos mineralizados em Sn, Ta, Nb e tl, bem como

veios de quartzo aurifero que cortam indiscriminadamente as rochas forma -

das durante o Prõ-Cambriano Néaio e Inferior, parecem estar associadas ao

magmatismo que encema o evento Trans-Amazônico (CHOUBERT, 1969). Cintu -

rões serpentiniticos associam-se ãs seqtlências metasedimentares formadas

durante o evento Trans-Amazônico. Aque'las encaixadas nos Grupos Tocantins

e Araxã, na borda leste da Plataforma Amazônica, são as mais importantes ,

apresentando-se mineral'izadas em niquel, cronc e crisotila.

A fase metalogênica mais importante ê aque'la ligada ao de -

senvolvinBnto do evento Paraense. A intensa atividade magmãtica que caras

teriza os estãgios iniciais desse evento foi acompanhada de mineralização

hidrotermal, dando origem a importantes dep6sitos de ouro e estanho, asso-

ciados a niõbio, tântalo, tungstênio, molibdênio, prata, chumbo, zinco e
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cobre. Em algumas ocorrências estes cinco últimos elementos apresentam ma

ior importância. Em vãrios locais da Amazônia Central, essa mineralìzação

6 acompanhada de alteração de paredes, representada por sericitização e

caul'inizaçã0. F0RMAN ('1969a e d) descreve pnopilitização e silicificação

das rochas vulcãnicas dos rios Mapuera e Trombetas. As caracterist'icas a-

presentadas por essa mineralização indica ser ela do tipo mesotermal. Lo-

calrente podem aparecer características epiterma'is e hipotermais.

Depõsitos de manganês estão associados ãs seqt/ências sedi

mentares formadas nos estãgios finais do evento Paraense. De grande impo¡

tãncia para a reg'ião são os dep6sitos carbonãticos da parte superior daque

I as seqtlênci as.

A formação dos granitos estaniferos da bacia do rio Fresco

e a mineralização sulfetada apresentada por arenitos do Grupo Beneficiente

e seus correlativos, estão ìigadas ao evento Madeirense. tssas ocorrên -

cias são maì conhecidas, não permitindo discussão mais detalhada.

As maiores reservas brasileiras de estanho estão associadas

aos granitos c'ircunscritos formados durante o evento Rondoniense. Cassite

rita, associada a wolframita, topãzio e columbita, ocome em zonas de grei

sen desenvolvìdas dentro dos corpos graniticos. Em alg.rns ìocais a cassi-

terita, ãs vezes associada ã wolframita, ocorre em veios de quartzo. 0s dg

dos exjstentes até o momento não permitem definir se existe algum controle

estrutural das zonas de greisen e dos ve'ios de quartzo. VTRSCHURE e BON

(1972) apresentam o estudo mais completo sobre a gênese desses depõsitos.

Segundo eles a mineralização 6 aprox'imadamente sincrônica com a 'intrusão

dos granitos e desenvolveu-se em seis estãgios: albitização incipiente, al

bitização avançada, albitização intensa - rruscovitização incìpiente, grei-

sen'ização incipìente, greisenização intensa e, finalnente, formação de ve-

ios de quartzo com cassiterita. Ainda segundo esses autores, zonas de fra

tura greisenizadas atravessam algnrns corpos granít'icos e continuam nas en-

caixantes. A presença de pumpelìy'ita e prehnita nas zonas alteradas indi-

ca que a mineralização ocorreu a pressões de I a 5 kiìobars e temperatura
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entre 300o e 380oc. Aqueìes autores apresentam ainda uma extensa discus -
são sobre a origem desses granitos e concluem que eles derivaram provave'l-

mente por diferenciação de magmas alcalino-basãlticos. Entretanto, a ele_

vada relacão srBl/s.86 inicial, obtìda para a isõcrona daqueìes granitos ,

indica contribu'ição de rochas crustais mais antigas.

Na região objeto deste trabalho não são conhecidas ocorrên-

cias minerais associadas ao desenvolvimento do ciclo Brasiliano.

G - EvoluÇão Fanerozõica da plataforma Amazônica

A grande maioria dos trabalhos, sobre a evolução geolõgica

da Bac'ia Sedimentar do Amazonas, nessalta a importância dos Arcos de Iqui-
tos, Purus, Monte Alegre e Gurupã, no condicionamento pa]eogeogrãfico e

tectônico daquela feição estrutural (M0RALts, 1960; L0cZy, 1966;80ER,.l966;

ALMEIDA' 1967 e 1969; ANDRADT e cut'tHA, 1911 ; BIGARTLLA, 1973 ).
Uma comparação, entre a posição dos arcos acima mencionados

e a geoìogia Pr"ã-Cambi^iana dos escudos adjacentes ã Bacia Sedimentar, mos-

tra um relacionamento bastante evjdente. 0s Arcos de Monte ntegre e purus

acompanham aproximadamente os lim'ites da Amazônia centr"al, os quais são cs

incidentes com aqueìes da região afetada pelo evento Paraense. 0 Arco de

Iquitos parece corresponder ã faixa afetada pelo evento Rondonjense. E im

portante notar que a posição do Arco de Iquitos varia conforme o autor,sen

do que no presente trabalho foj adotada a posição apresentacla por MIURA

(1972)- 0s afloramentos de rochas supostamente Pré-Cambr ianas do noroeste

do Acre parecem representar exposìções do Arco Contaya, orientado segundo

Nu, paralelamente ãs direções preferenciais das rochas Prã-Cambrianas de

Rondõnia. Apenas o Arco de Gurupã não mostra reìações evidentes com as es

truturas do embasamento. No trabalho de SCHALLER et al. (l9il) a posição

do Arco de Gurupã õ aproximadamente paralela ãs estruturas das rochas meta

sed'imentares do Amapã.

A linha de maior depressão (eixo) da Bacia Sedimentar Amazô
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nica é orientada segnrndo N 70 E, cortando quase que perpendict¡larmente as

direções preferenciais do embasanBnto. Comportamento similar õ exibido pg

lo Arco do Rio Branco, sugerindo um relacionamento genético entre as duas

feições estruturais. Na opinião do autor esse relacionarento -e do tipo a¡

téclise - sin-eclise (BELOUSSOV,.l962), termos estes usados como sinônimos'

respectivamente, de arco e bacia. E importante notar que as maiores alti-

tudes do Escudo das Guianas estão nas adjacências do Arco do Rio Branco,

jndicando que esta fe'ição esteve ativa até bem recentemente. Esta hipõte-

se ê corroborada peìa extensa p'lanície aluvionar do alto rio Branco, QUê

parece ter sido controìada por falhamento bastante recente, perfeitamente

.identificado nas imagens do satãlite ERTS-I (Vide capitulo IX). A Fossa do

Tacutu desenvolveu-se na crista do Arco do Rio Branco, sendo que apresenta

diversas caracteristicas (espessura dos sedimentos, fa'lhas limitantes e

vulcanismo associado) que permitem classificã-1a como um "rift".
Um perfil transversal (N 20 l,l) ã Bacia Sedimentar mostra

que ela -e qssj.nñ-tri_ca, estando a borda norte mais afastada do eixo que a

borda sul (MORALES,1960; L0CZY,'1966; BIGARELLA,1973). As rochas apre -

sentam maior uniformidade estrutural na parte norte, mergulhando suavemen-

te para o centro da Bacia. No flanco sul os merElhos são maiores e as di

reções bastante irregulares (L0CZY, 1966). Como parece não ter existido ,

na parte norte do Escudo Brasil - Central, um arqueamento sennlhante ãque-

le do Escudo das Gr¡ianas, -e opinião do autor que a assimetria observada õ

devida ã ação do Arco do Rio Branco. Dessa manejra' enquanto os Arcls_Con

taya, Iquitos, Purus, Monte Alegre e ûrrupã controlaram o desenvolvimento

longitudinal da Bacia, o Arco do Rio Branco controlou o correspondente

transversal .

A Bacia Amazônica tem sido classificada de distintas manei-

ras por diferentes autores. MORALES (.l960) classifica-a como um autogeos-

sinclineo¡ LQCZY ('1966) como um extenso e complexo graben; ALMEIDA (1967)

como uma sinéclise; SUSZCZYNSKI (1973) como um aulac6geno intracontinental

e BIGARELLA (1973) como uma bacia intercratônica. SeEndo AUB0IN (1965)
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os termos bacia, sinéclise e autogeossinclîneo são mais ou menos sinõni
mos, motivo pe'lo qual o autor manteve a designação bacia, mais usada en _

tre os geóìogos brasileiros. Tanto um graben como um aulacõgeno são estru
turas limitadas por falhas, ativas durante todo o desenvolvimento das mes-

mas. 0s dados disponíveis atã o momentor pârâ a espessura, variação facio
1ógica e.estrutura da Bacia Amazônica, não concordam com as hip-oteses de

L0CZY (1966) e SUSZCZYNSKI (.l973). Da mesma maneira, a class.ificação de

bacia intercratônica proposta por BIGARELLA (19i3) não estã de acordo com

os dados existentes, pois ela não se s'itua entre cratons (plataformas) mas

sim dentro da Plataforma Amazônica. Nesse caso, a denominação correta se-

ria bacia'intracratônica.

Um problema' ainda em aberto, é o da origem da Bacia Amazô-

nica' ANDRADE e CUNHA (1971), baseados no mapa de anomajias grav.im-etricas

e numa determinação geocronoìõgica de um piroxenito (coletado no embasamen

to do poço l-CM-ì-PA, local'izado na borda norte da Bac'ia) concluem que e-

xiste uma faixa de rochas ultrabãsicas Eo-Paleoz6icas ao ìongo da Bacia

Mencionam ainda que' em virtude de sua maior competência com relação a ou-

tras rochas do embasamento, a faixa de rochas ultrabãsicas apresentou maior

fraqueza, dando origem a um sistema de falhas responsãvel pela subsidência

da Bac'i a.

BERROCAL et al. (1972), com base em anomalias sismicas d.e-

tectadas pela estação de Brasilia, concluem que a Bacia Amazõnica fonmou-

se pela separação entne os Escudos das Guianas e Brasìl-central, ao ìongo

de uma faixa tectônica que se estenderia até 700 km cie profundidade. Essa

zona de falhas seria uma parte do lineamento Galãpagos - Romanche, com pe-

lo nrenos 15.000 km de extensão, responsãvel também peìa deflexão de Huance

bamba, na faixa de dobramentos Andinos. É importante notar que esses auto

res se utilizaram de feições tectônicas ióvens (mais novas que o Cretãceo)

para explicar uma feìção originada no Ordoviciano-Siluriano. Além disso ,

aqueìa hipõtese imp]icaria em movimentação contînua, at6 hoje, das falhas

acima mencionadas. Se tal ocorresse, a seqüêncja sedjmentar da Bacia Ama-
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zônica deúeria apresentar indicios de fortes deformações, o que não ê cor-

roborado peìos dados existentes. Deve ser mencionado, ainda, qle aque'les

autores basearam suas conclusões em observações de ondas sismicas origina-

das no Mêxico e América Centraì, cuia traietória até Brasiìia passa por

sob o Arco Insular do Caribe e Andes Venezuelanos. SeEndo RIAL (1973)

as anomalias semelhantes registradas na Venezuela' para sismos ocorridos

no México e América Central, são deridas a efeitos profundos do Arco Insu-

I ar do Cari be

LoCZY (1972) mantãm sua classificação anterior ('1966) da Ba

cja Amazônica como uma fossa tectõnica. Essa estrutura teria sido origina

da por um rompimento de carãter tafrogênico de um antigo escudo ûriano-Bra

sileiro, no Pré-Cambriano Inferior. Cons'idera o Grupo Uatumã como a pri

meira unidade a ser depositada naqrela fossa, e acha que a ampì'iação dessa

estrutura foi devida a movimentação (afastamento) entre os Escudos das 8.¡i

anas e Brasil-Central. ü.¡rante esse processo de afastamento o Escudo Bra-

sil-Central teria sofrido um movimento de rotação no sentido anti-horãrio.

Tendo como base os dados anteriormente apresentados, torna-

se õbv'io o carãter altamente especulativo das hip6teses acira reproduzidas.

-E importante notar que elas estão sendo levadas em consideração por ge6lo-

gos da PETROBR-AS (REZENDE e BRITO, 
.1973). 

Na opinião do autor, a Bacia A-

mazônica ê o resultado {e um processo de ativação reflexa, relacionado ã

evolução do geoss'inclineo Andino. Determinações geocronolõgicas para ro-

chas bãsìcas Faneroz6icas da Plataforma Amazônica são apresentadas pelos

segljintes autores: SNELLING e McC0NNELL (1969), SNELLING e BERRANGÉ (1969),

PRITM et al. (.l968a), PRIEM (1970) e no presente trabalho. As idades obti

das variam entre 450 m.a. e ll4 m.a., concentrando-se no: topo do Ordovi

cjano, limite Devonìano-Carbonifero, ìimite Carbonifero Inferior-Carbonife

ro Supe¡ior, topo do Permiano, Triãssico ¡l-e¿io a Superior, Jurãssico I'l-edio

a Superior e Cretãceo Inferior. Cerca de 20 determinações concentram-se

no perîodo compreendido entre o fim do Permiano e o fim do Triãssico.

Idades semelhantes foram encontradas por AMARAL e ROCHA CAM
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POS (1972) para as principais fases do desenvolvimento da Faixa de Dobra -
mentos Andinos. Segundo eles, o evento mais importante -e aquele que encer

ra a fase Herciniana (Paìeozõico Superior) manifestado por intenso magma -
tismo de carãter ãcido a intermediãrio. Este evento õ perfeitamente sin -
crônico ãqueìe de mãxima atividade bãsica na Bacia Amazônica e ãreas adja-

centes. Esses autores identificaram dois eventos mais novos, um Jurãssico

(Nevadiano) e outro Cretãceo (Laramide), sincrônicos ãs fases de ativjdade

bãsica reconhecidas no Arco do Rio Branco e ãs princ'ipais dìscordâncias da

Sub-bacja do Acre. As manifestações bãsicas do Paleozóico correspondem a-

proximadamente aos hiatos da seqtlência sedimentar, guê parecem representar

transições de estãgios talassocrãticos para geocrãticos. Comporta¡irento si

milar parece estar presente na zona Andina, sugerindo que a Plataforma Ama

zônica se comportou con¡o uma placa rîg'ida durante todo o desenvolvi¡rrnto

da Bac'ia Amazônica e do geossinclineo Andino. As transgressões e regres -

sões marinhas e as fases de atividade magmãtica bãsica da Bacja Amazônica

parecem estar relacionadas a movimentos oscilat6r^ios verticais da Platafor

ma Amazônica, associados ao'desenvolvimento do geossinclineo Andino.

0s efeitos do desenvolvimento do ciclo Andino, na Bacia Ama

zônica, estão panticularmente bem mostrados na Sub-bacia do Acre. MIURA

(1972) menciona que os sedimentos Paleozõ'icos foram erodidos pelas sucessi

vas orogenias que afetaram a região. No final do Paleozõjco o Arco de I-
qu'itos'levantou-se, barrando a entrada do mar para as porções orienta'is da

Bacia Amazônica. A oeste desse Arco a sedimentaçã0, com diversas trans

gressões marinhas, prosseguiu atõ o final do Terciãrio. A Sub-bac'ia do A-

cre parece representar a transição entre os mìogeossinclineos Andinos e a

parte t'ipicamente intracratônica da Bacia Amazônjca.

Verifica-se, da djscussão acima, QUê a Bacja Amazônica apre

senta um desenvolvimento bastante diferente das Bacias do Maranhão e Pa-

ranã. Aparentemente, a Plataforma Amazônjca foi mais mõvel durante o Pa-

leozõ'ico e Mesozõico do que o restante da Plataforma Sul-Americana. Esta

maior mobilidade reflete-se na importãncia dos hiatos da secção sedimentar
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e na frequência do magmatismo bãsico.

A anomalia gravimétrica apresentada pela Bacia Amazônica

não foi ainda adequadamente explicada. MORALES (.l960), B0ER (ì966) e 0LI-

VEIRA e CASTRO (t971 ) concordam em que eìa é devida a alguma estrutura no

embasar¡ænto. 0 primeiro desses autores af irma que os ef eitos dessa estru-

tura são comp'licados pela presença de sal e intrusivas bãsicas' o que pre-

judica os trabalhos de interpretação. É interessante notar que BELOUSSOV

(1962) menciona o fato de que as pìataformas ativadas apresentam crosta ba

sãltica bem mais desenvolvida que a granitica, esta apresentando espessu -

ras da ordem de ì0 km e aque'la da ordem de 40 km, o que ocasiona forte a-

nomalia gravimétrica positiva. Percebe-se então que, devido ã sua histõ-

ria geoìõgica, o embasamento da Bacia Amazônica pode apresentar um compor-

tamento simitar, dificuìtando a interpretação convencional dos levantamen-

tos grav i m-etri cos.

0s únicos exemplos de mineralização endõgena, formada dura!

te o desenvolvimento Faneroz6ico da Plataforma Amazônica, são as ocorrên -

cias de chumbo de Alenquer e fosfato e niõbio da estrutura do igarapê garé

(rio Maecuru). No igarap-e das Minas, a cerca de 15 km ao norte de Alen

quer, ê conhecida uma ocorrência de galena e barita associada ao magmatis-

nro bãsico que corta calcãrios da Formação ltaiatuba. Esse magmatismo mani

festa-se sob a forma de um notãvel enxame de diques, provavelmente associa

do ao desenvolvimento do Arco de Monte Alegre, numa feição bastante seme-

lhante ao Arco de Ponta Grossa, na Bacia do Paranã. Esse enxame de diques

proìonga-se para fora da Bacia, atã o médio curso do rio Maecuru, onde o-

corre unn estrutura circular interpretada como devida a uma intrus'iva alca

'lina (Igarap-e Barõ). As rochas dessa estrutura estão profundamente intem-

pe¡isadas, não permitindo sua caracterizaçã0. Entretanto, estudos geoqui-

micos desenvolvidos pela Docegeo indicaram anomalias de niõ¡io, fõsforo e

terras raras, numa associação bastante parecida com aque'la ex'istente em

carbonatitos. E interessante notar que ocomência similar foi encontrada
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no Ceffo Impacto (Venezuela) associada aparenternente ao Arco do Rio Branco.

Uma grande parte, senão a maior, da riqueza mineral da Ama-

zônia estã associada a processos exógenos ocorridos durante o Fanerozõico.

Podem ser citados os dep-ositos aluvionares de diamante, ouro e cassiteri -
ta; as ìateritas aluminosas, ferríferas, manganesíferas e niquelíferas; e

os depósitos de evaporitos e possiveìmente petrõleo, da Bacia Sedimentar A

mazôn i ca .



Capitu'lo IX

EXEMPLOS DE APLICACAO DE STNSORIAMENTO REMOTO AO

MAPEAMTNTO GEOLõGICO REGIONAL DA AMAZTNIA

A - Introdução

0 objetivo deste capitulo ã demonstrar a ap'licabilidade das

tãcnicas de sensoriamento remoto ao mapeamento geolõgico da Amazônia, to-

mando-se como base as imagens nultiespectrais do satélite ERTS-I e os mo-

saicos de radar de visada lateral do Proieto Radam.

Na escolha dos exemplos, o autor preocupou-se mais com o in

teresse geolõgico das regiões'imageadas do que com a qualidade t-ecnica dos

mesmos. Por esse motivo, foram selecionadas as imagens da serra dos Cara-

jãs, bacia do rio Fresco e norte de Roraima, que podem ser consideradas re

giões-tipo da geo'logia Prõ-Cambriana da Amazônia.

No item B do Capítulo II foram discutidos os aspectos essen

ciais de ambos os sistemas e apresentadas referências bib'liogrãficas sobre

os mesmos. Neste capitulo serão enfatizados os aspectos mais importantes

para a extração de informação geolõgica das imagens em questão.

Cada sistema apresenta caracteristicas distintas. 0 canal 5

do ERTS ressalta as fe'ições culturais (estradas, fazendas, núcleos urbanos,

etc.) e zonas de solo expostor poF seus contrastes com ãreas cobertas por

mata. Neste caso, a vegetação apresenta-se tanto mais escura quanto maior

sua densidade, enquanto que as feições culturais e as zonas de solo expos-

to apresentam-se mais cìaras. Devido ao fato de que a ãgua absorve e a ve

getação reflete a radiação infra-vermelha, o canal 7 do ERTS apresenta uma

tonalidade geraìmente mais clara, ressaltando a drenagem e a morfologia

Esta é acentuada pelo sombreamento, causado pe'lo baixo ângulo de ilumina-

ção soìar (em torno de +So), caracterîstico da hora do dia em que a região

-e imageada (por volta de 9:30 h da manhã). A imagem de radar reproduz tam
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bém notavelmente a morfologia do terreno, devido ao forte sombreamento as

sociado ãs elevações.

As imagens ERTS são acompanhadas por uma escal a de tons de

cinza que, convenientemente calibrada, permite a obtenção dos valores de

reflectãncia para os diferentes materiais da superfície do terreno, em di-
ferentes regiões do espectro. Assim, a vegetação apresenta maior reflec -
tância no canal 7 e os solos expostos no canal 5, areias apresentam alta

reflectância em ambos canais, e assim por diante. Em condições ideais, a

escala de cinza apresenta lB tonalidades variando entre o branco e o ne -

gro. Entretanto, para facilidade de interpretação visual, as cõpias foto-
graficas sao feìtas com maior contraste, o que resulta em diminuição daque

le número. Medidas densitométricas demonstraram que as imagens de radar

raramente exjbem mais que quatro tons de cinza, quando comparadas com a

escala do ERTS. Esta major sensibilidade espectral das imagens ERTS permi

te melhor resolução para a distinção entre diferentes l'itolog'ias.

No caso da interpretação estrutural, três fatores devem ser

considerados: morfologia, padrão de drenagem e contactos bruscos entre di-

ferentes ljtologias. No primeiro caso a superioridade das imagens de ra-

dar -e indiscutivel, entretanto, a anãlise cuidadosa das imagens do canal 7

do ERTS pode levar a resultados simiìares. Mais ainda, como o sombreamen-

to -e uniforme, a morfologia exibida 6 mais semelhante ã real, êvitando-se

erros de interpretação decorrentes da grande variação nos ãngnrlos de'ilumi

nação do sjstema de radar.

Para o estudo do padrão de drenagem, as imagens de radar a-

presentam problemas decorrentes do excessivo sombreamento ou da falta dele

em ãreas p'lanas. Com exceção dos cursos d'ãgua permanentes, é normalmente

dificil integrar as ljnhas de drenagem em imagens de radar. 0s canais 5 e

7 do ERTS possibilitam excelente traçado da drenagem tanto em regiões de

mata como de cerrado. 0s cursos d'ãgua aparecem m.¡ito bem no canal 7, me:

mo quando cobertos por mata (igarap-es da Amazôn'ia) pois a maior umidade re

sulta numa diminuição da reflectância da vegetação nessa parte do espectro.
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Nas regiões secas, as linhas de drenagem são normalmente marcadas por um

maior desenvolvimento da vegetaçã0, aparecendo como linhas escuras no ca-

nal 5 do ERTS. Em ãreas de vegetação intensa, as linhas de drenagem podem

ser marcadas pelas pra'ias e barrancos, QUê aparecem com tonalidades claras

(Vìde rio Vermelho na f igtra B).

A distinção de feições estruturais por contactos entre dife

rentes I itologias, sem expressão morf ológica, -e exclusividade das 'imagens

ERTS. Deue-se mencionar aqui que as fotografias (nuìtiespectrais e infra

vermelhas coloridas) tomadas pelo Projeto Radam apresentam nuitas similari

dades com as imagens ERTS. Todavia, devido ã cobertura de nuvensn nnis de

60% das fotos obtidas não puderam ser aproveitadas.

Finalmente, a quaìidade grãtica das reproduções apresenta -

das não ã representativa das imagens originais. Vãrias das feições obser-

vadas foram eliminadas no processo de preparação das matrizes e impressã0.

B - Reqião da Serra dos Carajãs

As imagens dos canais 5 e 7 do sat6lite ERTS-I são mostra -

das, respectivamente, nas fi$/ras B e 9. 0 mosaico comespondente de ra-

dar -e nnstrado na figura 10. A f igura ll exibe o mapa geol6gico, obtido

por interpretação das imagens de sat-elite auxiliada por dados de campo.São

as seguintes as princìpais conclusões que podem ser tiradas da anãlise de:

sas fi guras:

a - o canal 5 do ERTS poss'ibilita uma excelente delimitação das feições de

correntes da ocupação humana (rodovias Trans-Amazônica e PA-70, fazen-

das, etc.), da cobertura de nuvens e das principais linhas de drenagem

(rios Tocantins, Itacaiunas, Vermelho, Caiaze'iras e igarapã Lago Verme

I ho);

b - as clarejras desenvolvidas sobre as acunulações de minério de ferro da

serra dos Carajãs, são perfeitamente delimitadas nos canais 5 e 7 do

ERTS, mas não nos mosajcos de radar;
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o canal 7 do ERTS é excelente para o traçado da rede de drenagem, mes-

mo quando os rios estão ocultos peìa mata (por exemplo na ãrea a norte

do rio Itacaiunas), auxiliando a interpretação l'itológìca e estrutural.

Nota-se ainda que existe uma certa penetração nas nuvens, na região do

'inf ra-vermel ho;

a discordância estrutural existente entre os Grupos Tocantins e Serra

dos carajãs ã bem marcada no canal 7 do ERTS e no mosaico de radar .

Ela é dev'ida a uma falha de empurrão orientada segundo N-S e mergulhan

do 400 para Er Quê pode ser vista cortando o rìo Itacaiunas na altura

do meridjano 49020' l^J;

a situação do corpo granitìco existente entre as serras Norte e Sul õ

bem clara, tanto no canal 7 do ERTS como no mosaico de radar. verifi-
ca-se a inex'istência de feições estruturais ind'icativas de que o grani

to seia'intrusivo na Formação Gorotire (fraturamento radial e concên -

trìco), Aparentemente, os aren'itos repousam transgressivamente sobre

o granito e Grupo Serra dos Carajãs;

nota-se que a Formação Gorot'ire ocorre apenas a leste da falha de em -

purrão acima mencionada, parecendo ter existido uma reìação genõtica

entre a sedimentação e o levantamento regional do Grupo Tocantìns. Na

região entre as serras Norte e sul, a Formação Gorotire preenche um

sinclinório formado por rochas do Grupo Serra dos carajãs. Estes fa-

tos indicam que, na época da sedimentação daque]a unidade, o relevo de

veria ser bastante acidentado. 0 carãter imaturo dos sedimentos õ ou-

tro argumento favorãvel a essa hipõtese;

c-

d-

e-

f-

g - a grande falha, provavelmente transcorrente, que separa as serras Nor-

te e Sul parece mais antiga que a Formação Gonotjre. 0s falhamentos

de djreção N 40 ['J estão provavelmente associados ao desenvolvimento da

Bac'ia Sedimentar do l'laranhã0, a iulgar peìa presença de diques de dia-

bãsio Permo-Trjãssicos a eles assocjados;

h - a sedjmentação Peìeozójca estã l'imitada a oeste peìa fa'lha de empurrão
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acima citada, dando a impressão de que esta zona de fraqueza foi ativa

da apõs a sedimentaçã0, de conformidade com as id6ias de SUGUIO e FUL-

FARo (re73).

C - Reqião Norte de Roraima

As figuras 12, 13 e 14 mostram, respectivanente, as imagens

dos canais 5 e 7 do satãlite ERTS-I e o mosaico de radar de visada lateral

para o extremo norte do Territõrio Federal de Roraima. 0 mapa geolõgico

correspondente, obtido por interpretação das imagens de satélite com apoio

de dados de campo, é apresentado na figura 15. 0s principais comentãrios

que podem ser feitos são:

a - a vegetação predominante é ¿o tipcemado (savana) motivo pelo qual as

diferentes feições estão melhor marcadas no canal 5 do ERTS, ao contrã

rio do que acontece na região da serra dos Carajãs. Nessas condições,

esta imagem permite excelente interpretaçã0, tanto litolõgica corno es-

trutural;

b - mata do tipo amazônico ocorre apenas a oeste e sudoeste da ãrea em epi

grafe. Suas primeiras manifestações podem ser vistas no ìado esquerdo

da imagem, junto ã fronteira com a Venezuela. No canal 5 ela se mani-

festa com tonalidade quase negra e, inversanente, no canal 7 com tona-

lidade quase branca;

c - vegetação de tipo intermediãrio, entre mata e cerrado, desenvolve-se

sobre rochas bãsicas e granitos. As ãreas cobertas por aìuviões são

quase desprovidas de vegetação¡

d - as ãreas de ocorrência de rochas vulcânicas são caracterizadas por uma

textura mosqueada e lineações curvadas. Não foi possivel uma delimita

ção segura das ocorrências dessas rochas mencionadas por PAIVA (1939)

ao norte do rio Quinô;

e - o enxarne de diques bãsicos, de idade Mesoz6ica, que ocorre no interflú
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Nota-se, aindar Quê aqueles rios têm seu curso controlado

te pelo padrão regional de fraturamento, com direção NE;

f - uma falha, de idade recente, pode ser observada afetando os sedimentos

Cenozõicos no intertlúvio Surunu - Maú. Ela pertence ao sistema de fa

lhas que limita a norte a Fossa do Tacutu, e õ um indicio de que o Ar-

co do Rio Branco foi uma feição ativa atã o Quaternãrio;

- a apìicabilidade das imagens ERTS ã cartografia pode ser demonstradap

ìa comparação da pìanimetria da figura 15 com a parte correspondente

da folha Roraima, da carta do Brasil ao milionõsimo (IBG).

D - Região do Rio Fresco

As imagens correspondentes aos canais 5 e 7 do ERTS' o mo -

saico de radar e o mapa geol-ogico (obtido peìa interpretação das duas pri-

meiras) são mostrados, respectivamente, pelas figuras'16, 17, l8 e 19. 0s

principaìs comentãrios, relativos ã apìicabilídade das técnicas de senso -

riamento remoto ã região em questã0, são apresentados a seguir:

a - a Formação Gorotire é perfeitamente delimitada nos doís canais do ERTS

devido ãs suas caracteristicas espectrais. No mosaico de radar ela é

delimitada pela sua morfoìogia tabular, mas não tão bem como nas ima-

gens de sat6tite;
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5 do ERTS.

em grande par

b - os afloranentos de canga dos depõsitos de femo de São Felix (6020' S,

510S0' W) são bem delimjtãveis nas imagens de satélite, ao contrãrio

do que ocome no mosaico de radar;

c - do'is t'ipos de granitos podem ser diferenc'iados por suas caracteristi

cas espectrais e forma dos contactos. 0s primeiros apresentam-se com

tonalidade clara no canal 7 e escura no canal 5 e seus contactos são

irregulares. 0s segundos apresentam-se com tonalidade escura no canal

7 e clara no 5, e seus contactos são bem definidos, delineando intru -
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sões circulares ou elipticas. 0s primeiros estão associados ãs rochas

vuìcânicas da Formação Rio Fresco e os segundos são mais iõvens. A es

tes pertence o Granito Velho Guilherme (5lol0'hl, 6050'S), mineralize

do em estanho;

as rochas vulcãnicas da Formação Rio Fresco, no canal 7 do ERTS, apre-

sentam-se com textura. mosqueada fina e com poucas lineações. As ro-

chas sedinentares da nesma unidade apresentam-se com tonalidade clara

e homogênea. A impressão que se tem 6 de que a Formação Gorotire ã

transgressiva sobre aquela unidade. A não ser pela existência de al-

guns diques de andesito intrusivos na parte sedimentar, ainda não es-

tão rruito claras as relações estratigrãticas entre os dois nembros da

Formação Rio Fresco;

o Grupo Serra dos Carajãs destaca-se sob a forma de cristas alongadas,

mais resistentes ã erosão, e apresenta-se bastante deformado. No can-

to sudeste das imagens observa-se parte do sinclinõrio formado por ro-

chas desta unidade, preenchido peìas Formações Rio Fresco e Gorotire e

cortado por intrusivas graniticas;

d-

e-

f - da mesma maneira que no Territõrio de Roraima, o enxame de diques de

diabãsio que corta a Formação Gorotire 6 perfeitamente identificável

nas imagens ERTS, mas -e quase indistinguível no mosaico de radar;

g - as duas ãreas de ocorrência de sedimentos aluvionares, ao sul da serra

da Seringa e no alto curso do rio Fresco, parecem ter-se originado por

uma barragem natural, formada pelas rochas mais resistentes do Grupo

Serra dos Carajãs.

E - Conc'lusões

vo pelo qual

demonstrado

0s exemplos acima apresentados são auto-explicativos, moti-

o autor não os diso¡te mais extensamente. Parece ter ficado

que o sensoriamento remoto é uma ferramenta bastante poderosa
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para o mapeamento geológico em escalas pequenas. No presente estado de ds.

senvolvìmento dessas técnicas, as informações de campo são indispensãveis

para uma correta interpretação dos dados por elas fornecidos.

A utiìização de dados de sensoriamento remoto, desde os es-

tãgios inicìais de programas sistemãticos de mapeanento geolõgico, pode di

minuir grandemente os custos dos mesmos, pois possibilita uma otimização

dos trabalhos de campo. Um exemplo disso foi a parte de geologia e ree¡r-

sos minerais do Plano de Desenvolvimento Integrado do Vale do Tocantins(SU

DAM/HIDROSERVICE, 
.l973). 

Nessa õpoca, para a elaboração de um primeiro ma

pa geo'lõgico, foram utilizados os mosaicos de radar em escala l:250.000 ,
as fotografias a-ereas convencionais e dados extraídos da'literatura exis -

tente. A seguir dois ge-o'logos percorreram a região (85.000 kmz¡, a fim de

conferjr o mapa preliminar e esclarecer dúvidas surgidas durante a anãlise

da literatura. Tendo como base os dados coletados durante essa campanha e

nova interpretação dos mosaicos de radar e fotografias aéreas, um segundo

mapa foì constn¡ido. A anãlise do mesmo, e das determinações geocronolõgi

cas djsponlveis, demonstrou a existência, aìnda, de pontos probìemãtjcos

Foi então programada uma nova campanha de trabalhos na região, guê visou

esclarecer aqueles pontos bem como efetuar um cadastramento das ocorrên

cias mjnerais e um reconhecimento geoquTmico. Finalmente os dados foram

'integrados de modo a permitir a eìaboração do mapa final. Esse trabalho

foi desenvolvido em seis meses, por sete geóìogos e cinco estudantes esta-

giãrios, custando entre Cr$ì0,00 e 15,00 por quiìõmetro quadrado. Cr¡stos

estes duas a três vezes menores que os de levantamentos convencionais.

Se os custos de obtenção dos dados de sensoriamento remoto

forem incluídos, os preços mãximos de levantamentos daquele tipo serão de

Cr$45,00 e 16,00, respect'ivamente, para a utiljzação de imagens de radar e

do satélite ERTS-1.

0 mapa geol-ogico em anexo foi elaborado em aproximadamente

trãs meses, por interpretação de cerca de 120 mosaicos de radar e B0 pares

(canais 5 e 7) de imagens do satólite ERTS-1. 0s primeiros em escala
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l:250.000 e as segundas em t:.l.000.000. Durante a interpretação foi dada

ênfase apenas ãquelas feições de relevância para o presente trabalho e re-

presentãveis na escala l:5.000.000. A interpretação foi feita concomitan-

tenrente com a anãìise da literatura e dos dados geocronolõgicos disponi

veis. Durante o XXVI9 Congresso Brasileiro de Geologia e o II9 Congresso

Latinoamericano de Geologia (ambos em novembro de .1973), o autor teve opor

tunidade de discutir com vãrios geõìogos uma versão pre'liminar desse mapa,

Apõs pequenas correções e inclusão de novos dados, chegou-se ã versão atu-

al.

Desta maneira, o autor pretende ter comprovado szu ponto de

vista de que a adequada uti'lização de dados de sensorianrento remoto possi-

bilita o mapeamento geológico de grandes ãreas em curto intervalo de tempo

e com custos menores do que os dos mãtodos convencionais.
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Figura 8 - Imagem do satãlite ERTS-I, canal 5, para a região da serra dos

Carajãs, Parã
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Figura 9 - Imagem do satãtite ERTS-I, canal 7, para a região da serra dos

Carajãs, Parã.



179

- Figura l0 - Mosaico
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de radar de visada lateral
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Figura ll - Mapa geol6gico da região da serra dos Carajãs, Parã, obtido por

interpretação das imagens do satãlite ERTS-I e dados de campo.
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Figura 12 - Imagem do satãtite ERTS - 1, canal 5, para a região norte do Ter

ritõrio de Roraima.
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Figura 14 - Mosaico de radar de visada lateral (Projeto Radam) para a região

norte do Territõrio de Roraima.
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Figura 16 - Imagem do satãtite ERTS-1, canal 5, para a região do rio Fresco,

Parã.
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Figura 18 - Mosaico de radar de visada lateral
do rio Fresco, Parã.

(Projeto Radam) para a região



t88

ßÇ"

$,e,

ßÇt

w" r;1. [î], v4"@''7\'* [7{l'[ãFl'

Figura lg - Mapa geol6gico da região do rio Fresco, Parã, obtido por inter-

pretação das imagens do satélite ERTS-Ie dados de campo' conven

ções: ì - Depõsitos aluvionares i ? - Canga; 3 - Granitos j6vensi

4-Diquesdediabãsio;5-FormaçãoGorotire;6.Granitosan-
tlgos ., 7 - Rochas vulcãnicas da Formação Rio Fresco; g - Rochas

sedimentares da Formação Rio Fresco; 9- Intrusivas diOriticas ;

l0 - Grupo Serra dos Carajãs;.lt - Complexo Cristalino;12.

Contactos¡ t3 - Lineações; 14 - Falhas; 15 -'Riosi 16 - Limite

da cobertura de nuvens'



Capitu 1 o

SUMÁNIO

A aplìcação de métodos convencionais (anã'lise bibììogrãfi -
ca e trabalhos de campo) e modernos (geocronologia e sensoriamento remoto)

perm'it'iu o desenvolv'irnento de uma sintese da geologia Pré-Cambriana da Ama

zônia, bem como a elaboração de'idéias sobre a evolução tectônica e nntalo

gênìca da região.

Com base na distribuição das diversas unidades geolõgicas, a

Amazõnia foi dividida em trôs Provincias: 0riental, Central e 0cidental )

cortadas em duas partes pela Bac'ia Sedimentar do Amazonas.

Do ponto de vista tectônico, a Amazônja Oriental ocupa par-

te dos Escudos das Guianas e Brasil Central, bem como da Ãrea Cratônica de

São Luiz. Uma zona afetada pelo ciclo Brasil'iano, de limites a'inda mal dg

finidos, separa os dois Escudos da Ãrea Cratônica de São Luiz. Estas uni-

dades geotectônicas são formadas por rochas mais antigas que 2000 m.ô.,ros

nidas em três grandes grupos litológicos: complexo cristalino, rochas neta

sed'imentares e intrusivas graníticas.

0 complexo cristalino é formado por gne'isses, migmatitos ,

anfiboljtos e granitos anatéticos. Metabasitosr grdrìulitos, mica xìstos

e quartzìtos ocorrem subordinadamente. As determinações geocronolõgicas

dìsponîvejs indicam idades variãveis entre 3200 e 2000 ffi.ô., sugerindo

que eìe se formou peìa ação de diversos eventos (Guriense, Guianense e

Trans-Amazôni co ) .

Seqtlências metasedimentares de idade Brasiliana não foram i

dentif "icadas na reg'iã0. 0 Grupo Gurupì, datado em cerca de 2000 m.a., o -

corre na ãrea fronte'iriça entre o Parã e o Maranhão. Seu equivalente no

Escudo Brasil Central'e o Grupo Tocantins, que passa gradativamente a les-

te para o Grupo Araxã. A oeste o Grupo Tocantins é jogado por sobre o

CONCLUSOES
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Grupo Serra dos Carajãs por nnio de uma falha de empurrão. Este fato e as

correlações com seqtJências similares do Escudo das Guianas, aì6m da anãli-

se das determinações geocronolõgicas, indicam que o Grupo Serra dos Cara-

jãs foi deformado e metamorfisado pelo evento Guianense, com idade em tor-

no de 2600 m.a. 0s Grupos Vila Nova e Amapari são os correlativos do Gru

po Serra dos Carajãs na parte norte da Amazõnia 0rienta'|. As rochas de

baixo grau netamõrfico, encontradas no leste e'norte do Amapã, são correla

cionadas aos Grupos Tccantins e Gurupi. As seqtlãncias metasedimentares da

Amazônia Oriental exibem uma evidente polaridade para o interior da Plata-

forma Amazônica.

No presente estãgio de conhecimentos não ã possivel a sepa-

ração das diversas intrusivas graniticas, ã semelhança do que foi feito na

&¡iana Francesa.

0s recursos minerais mais caracteristicos da Amazônia Orien

tal são: ferro, manganês, ouro, minerais de pegmatito e minerais associa -

dos a faixas de serpentinito.

A Amazônia Central, ocupando as partes mais internas dos Eg

cudos das &¡ianas e Brasil Central, apresenta uma configuração geol6gica

bastante distinta. Seus tipos 'litológicos mais importantes são: granitos,

rochas vulcânicas ãcidas a intermediãrias, e rochas sedimentares clãsticas.

0 comp'lexo crista'lino 6 melhor desenvolvido na parte norte da Provincia ,

no Territõrio de Roraima.

As poucas determinações geocrono'lõgicas disponiveis indicam

que o comp'lexo cristalino é mais antigo que 2000 m.a., atingindo 2600 m.a.

na região do rio Anauã. Em Roraima o complexo cristalino foi dividido em

duas partes, denominadas It¡cajai e Anauã-Uraricoera. Este apresenta menor

grau de metamorfismo e suas rochas dirigem-se preferencialmente para Nl^l

Aquele orienta-se para NE e exibe maior grau metamõrf ico. 0 Comp'lexo fü.¡

cajai divide o Comp'lexo Anauã-Uraricoera em duas partes, sendo limitado

por um sistema de falhas transcorrentes cuja extensão total ultrapassa miì

quilômetros.



l9l

Uma intensa fase de atividade granítica, datada em cerca de

1700 m.4., rnarca o inicio de um processo de ativação da Plataforma Amazôni

ca (Evento Paraense). As rochas formadas durante esse episódio constituem

a major parte do embasamento da região Xjngu-Tapajõs. Segue-se uma das

maiores manifestações de vulcanjsmo ãcido a intermediãrio, conhecidas no

Pré-Cambriano, afetando uma ãrea de mais de um milhão de quilômetros qua -

drados. Sua idade situa-se em torno de 1600 ffi.ô., e foi determinada por

cerca de 30 anãljses Rb-Sr. 0 Grupo Uatumã, a Formação Sun¡m¡, a Formação

Iriri e a parte vulcãnica da Formação Rio Fresco estão associados a esse e

vento. Concomitantemente ãs últimas man'ifestações vulcânicas, inicia-se

uma fase de sedimentação clãstica, dando orìgem ãs Formações Roraima, Pros

perança, Acari, Gorotire e Oardanelos, e ao Grupo Beneficiente. Esta sedi

mentação u'ltrapassou os limites da Amazônia Central, depositando-se por so
t

bre o Grupo Sema dos Carajãs na parte sul da Amazõnia 0rientaì, e em vã-

rios locajs da Amazônia Ocidental (Formações Mutum-Paranã, Palmeiral e Pa-

recis s.l.). 0 Evento Paraense termina por magmatismo bãsico, datado em

cerca de 1550 m.a.

Estanho, ouro e diamantes são os principais recursos mine -

rais da Amazônia Central. Ocorrendo, a'inda, concentrações de manganês se-

dinentar e de nptais não ferrosos.

Na Amazônia Ocidental as rochas vulcânicas são raras e as

rochas sedimentares formadas durante o Evento Paraense foram dobradas e me

tamorfisadas pe'lo Evento Madeirense, datado em cerca de 
.1300 m.a. A este

ep'isõd'io estão também associadas algumas intrusões granítjcas e processos

crìptometamõrficos que afetaram a Amazônia Central. Parece que a sedjmen-

tação c'lãst'ica, representada pe'las Formações Prainha e Cubencranquãn, estã

assocjada aos estãgìos finais deste evento. Datado em cerca de 1000 fi.â.,

um terceiro epis6dio de atìvação da p'lataforma, denom'inado Rondoniense, a-

fetou a Amazônia 0cidental. Ele é caracterizado por intrusões granít'icas

circunscrjtas, geralmente mineralizadas em estanho, que é o principa'l re-

curso mineral da região. Existem indícìos da presença de rochas formadas
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durante o ciclo Brasiliano, no oeste do Territõrio de Rondônia.

Determinações geocronolõgicas em rochas bãsicas, bem como a

anãlise da histõria geolõgica da Bacia Sedimentar Amazônica, indicam que o

desenvolvin¡ento tectõnico da Plataforma Amazônica no Fanerozõico estã inti

mamente relacionada ã evolução dos geossinclineos Andinos. Existe uma evi

dente relação entre estruturas Prã-Cambrianas e os Arcos de Iquitos,Purus,

Monte Alegre e &inrpã, os quais controlaram o desenvolvimento longitudinal

da Bacia Sedirentar Amazônica. Uma feição identificada no andarento

deste trabalho, o Arco do Rio Branco, controlou o desenvolvirento transver

sal daquela Bacia. A Fossa do Tacutu e o falhanento transcorrente que se

estende desde o pico da Neblina até o Surinam, são as feições mais impor -

tantes associadas ao Arco do Rio Branco.

Grande parte, senão a maior, da riqueza mineral da Amazônia

estã associada ã evo'lução geolõgica no Fanerozõico. Podem ser citados: os

dep-ositos aluvionares de estanho, ouro e diamante; as lateritas ferríferas,

manganesíferas, aluminosas e niqueliferas; os depõsitos de linhito, sal gS.-

ma e, possivelmente, petr6leo da Bacia Sedimentar do Amazonas.
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