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Brasília e os eixos dessas dobras encontram-se
ondulados em escala quilométrica, facilitando erosão
A Saliência do Moquém está localizada na zona
diferencial e gerando vales perpendiculares à direção de
externa da Faixa Brasília Norte (Figura 1), entre a Falha
ondulação.
do Rio dos Bois e a Falha do Paranã.
O presente resumo trata de documentar os
avanços no trabalho de caracterização da Saliência do
Moquém e do contexto tectono-estrutural local e
regional em que está inserida.
INTRODUÇÃO

Figura 1 – Localização da Saliência do Moquém na Faixa
Brasília.

Trata-se de uma feição de escala regional, com
extensão aproximada de 60 km no seu eixo N-S e 45 km
no seu eixo E-W, formada por trem de dobras e
cavalgamentos arqueado, gerado em contexto de falha
de empurrão que afeta as rochas do Grupo Paranoá
(Campos et al., 2013) em roda a sua extensão e em
menor proporção as rochas do Grupo Araí (Tanizaki et
al., 2015) em sua porção norte.
Segundo Bates & Jackson (1987), o termo
saliência é usado, em geologia, para se referir a uma
área na qual os planos axiais das dobras são convexos
em direção à zona externa de um cinturão de dobras.
Os planos axiais do trem de dobras do
Moquém, são curvos ao longo da saliência formando
convexidade voltada para a zona externa da Faixa
RESUMO EXPANDIDO

MÉTODOS
A saliência do Mequém abrange uma área
bastante extensa, de relevo bastante acidentado e de
acesso difícil. A impossibilidade de cobrir toda a área
com mapeamento gerou a necessidade de
desenvolvimento de métodos de mapeamento
diferenciados, adaptados para o mapeamento de
grandes feições.
Foi desenvolvido um método de seleção de
afloramentos em áreas-chave a partir de imagens de
satélite e modelos digitais de elevação aliado ao
conhecimento prévio da área. Locais de interseção de
estruturas regionais foram priorizados. Nos locais
elegidos como áreas-chave foram realizados trabalhos
de mapeamento geológico-estrutural de detalhe.
O método de mapeamento do trem de dobras
do perfil central, caracterizou-se pelo registo fotográfico
de toda a sequência de dobras, a montagem das fotos
em sequência e a vetorização das camadas dobradas e
falhas de cavalgamento (Figura 2). Foram montadas 4
seções e os vetores de cada seção foram integrados em
sequencia afim de confeccionar o perfil completo da
zona central da Saliência do Moquém (Figura 4).
Simultaneamente ao registro fotográfico da serra,
foram mapeados em detalhe os afloramentos ao longo
da estrada paralela a todo o perfil.

Figura 2 – Exemplo de resultado do método de montagem
fotográfica sequencial e vetorização de camadas dobradas e
falhas de cavalgamento (linhas pontilhadas) da seção 1.
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Para fins de análise dos controles subsuperficiais no desenvolvimento da Saliência do
Moquém, foi confeccionado o mapa de continuação
ascendente da anomalia Bouguer de dados
gravimétricos terrestres levantados pelo IBGE. Sobre o
mapa foram plotados os principais elementos
estruturais da área estudada (Figura 6).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As dobras que compõem a Saliência do
Moquém variam desde suaves até apertadas e
localmente são isoclinais, verticais a reclinadas com eixo
curvado em forma de arco e, portanto, com vergência
variável entre as direções NE e SE (Figura 3). As dobras
ocorrem em escala hectométrica a quilométrica em
quartzitos e decimétricas a decamétricas em pelitos
com eixos variando desde horizontais a sub-verticais.
Comumente apresentam flancos invertidos falhados e
cavalgados. De maneira geral, os cavalgamentos são
mais verticalizados a oeste e se tornam horizontalizados
para leste (Figura 4).

Figura 4 – Perfil foto-mapeado do trem de dobras do domínio
moquém central (localização na Figura 5). O perfil possui
direção E-W, extensão de 35km e exagero vertical de 2 vezes.

Figura 3 – Mapa estrutural simplificado sobre modelo digital
de elevação da área de estudo. Em azul tracejado encontra-se
destacada a Saliência do Moquém. Em traço branco, os limites
entre os setores norte, central e sul da saliência.
RESUMO EXPANDIDO

As falhas de cavalgamento se unem ao plano
de descolamento principal, que ocorre aproveitando a
discordância entre os Grupos Paranoá e Araí, ora ao
nível do conglomerado São Miguel (base do Gr.
Paranoá), que ocorre recristalizado, e mais
frequentemente no calcifilito de topo do Grupo Araí,
que ocorre intensamente dobrado e venulado.
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Em sua extremidade NE, a saliência e seu trem
de dobras e cavalgamentos terminam abruptamente na
Falha da Serra do Cristal e no alto do embasamento a
norte, que impediram sua propagação até a altura do
seu eixo central E-W. Todavia, a porção sul da saliência
avança para SE em direção ao município de São João da
Aliança por mais algumas dezenas de quilômetros. Na
figura 5 os pontos 1, 2 e 3 indicam a propagação da
porção sul da saliência no sentido SE.
O impedimento da propagação da porção
norte da saliência pelo alto do embasamento e pela
Falha da Serra dos Cristais gerou zonas transcorrentes
destrais e sinistrais paralelas aos eixos das dobras
gerando escape lateral, principalmente próximo à falha,
onde o transporte assume direção NW e SE,
respectivamente, como ilustrado na figura 5, onde
ocorrem as foliações de transcorrência (S3-transcorrente) e
de crenulação extensional tardia (S3-normal). O avanço
apenas da porção sul gerou feições extensionais na
porção norte da saliência e falhas de rasgamento no
domínio central.

marcada pelos planos de crenulação. As superfícies de
S3-normal são marcadas por cristais de biotita alinhados. A
foliação S3-normal crenula a foliação S0/1 em regime
distensivo e imprime geometria sigmoidal.
As zonas de transcorrência são sinistrais no
limite com o alto de embasamento e destrais no limite
com a Falha da Serra do Cristal e não ocorrem no
domínio sul. Em ambos os casos são anastomosadas e
relativamente estreitas, apesar de apresentarem limites
graduais, a largura máxima não ultrapassa os 150m.

Figura 6 - Lineação de estiramento mineral (Lx) de escala
métrica formando fitas de calcita. Lx= 15/160. As fitas de
calcita são paralelas a S3-transcorrente e encontram-se crenuladas
por clivagem S3-normal de espaçamento métrico.

Figura 5 - Saliência do Moquém indicada sobre modelo digital
de elevação. Setas pretas indicam a direção de transporte
tectônico ou stress horizontal máximo (SHMax).

Os planos de transcorrência são restritos aos
corredores de cisalhamento direcional, de forma que a
foliação S3-transcorrente ocorre apenas localmente. Nos
calcifilitos o cisalhamento direcional gera estiramento
mineral (Lx) desde centimétrico a métrico como fitas de
calcita (Figura 6) e slickensides com slickenlines bem
marcadas e de mesma direção geral que o Lx mineral.
A fase final de D3 é marcada pela geração de
foliação regional de direção sub-perpendicular a S3transcorrente, a S2 e consequentemente aos eixos das dobras
F2 e é caracterizada por clivagem de crenulação
distensiva S3-normal, sendo a movimentação normal bem
RESUMO EXPANDIDO

Com o intuito de investigar possíveis controles
em sub-superfície, foi gerado o mapa residual
(continuação ascendente para 3.000m) da anomalia
Bouguer. Na figura 7, as estruturas regionais e locais
mapeadas na região foram plotadas sobre o mapa
Bouguer. As cores quentes representam maiores
densidades e as cores frias menores densidades.
Nota-se claramente o alto de embasamento
como corpo mais denso e a Falha da Serra do Cristal
indicada por uma variação brusca de densidade, ambos
limitando o avanço do domínio norte da saliência. Fica
evidente também o corpo denso do complexo máficoultramáfico de Niquelândia aproximadamente ao centro
e atrás da saliência.
Internamente à saliência, é possível
correlacionar altos e baixos de embasamento à
espessura de sedimentos, que resultam em cores mais
frias onde há maior espessura e mais quentes onde a
espessura sedimentar é menor. De modo aproximado,
pode-se observar que as regiões de embasamento mais
acidentado propiciam a geração de braqui-sinclinais e
braqui-anticlinais, e áreas planas (em verde) tendem a
desenvolver eixos de dobras horizontais. Os
cavalgamentos verticalizados (em roxo) coincidem com
anomalia semi-circular de embasamento mais alto (em
amarelo).
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Figura 7 – Mapa estrutural simplificado sobre mapa residual
da anomalia Bouguer. Estruturas replicadas da figura 3.

Analisando a Saliência do Moquém a partir da
análise integrada dos dados coletados e à luz dos
modelos de evolução de curvaturas orogênicas (Figura
8) compilados e adaptados por Whisner et al. (2014),
pode-se inferir que inicialmente a saliência evoluiu de
acordo com o modelo de Transporte Divergente (c), por
transporte diferencial primário com trajetórias
divergentes, ausência de rotação de eixo vertical de
falha, avanço máximo no centro da saliência, extensão
da saliência paralela à direção de transporte no centro e
perpendicular nas laterais.
Todavia, em um segundo momento, a
propagação da saliência é impedida de avançar pelo alto
do embasamento a norte e pela Falha da Serra do Cristal
a centro-norte, momento em que se adequa ao modelo
de Barreiras de Rampas Laterais ou Oblíquas (f),
desenvolvendo avanço de empurrão não uniforme e
contração intensa das extremidades barradas da
saliência (braqui-anticlinais e braqui-sinclinais no norte
e centro), além de falhas de rasgamento no domínio
central, porém sem transporte primário paralelo, como
no modelo.
RESUMO EXPANDIDO

Figura 8 – Modelos idealizados para explicar curvaturas
orogênicas ilustrando a evolução de falhas individuais em cada
cenário. Linhas tracejadas representam material anterior à
deformação; linhas cheias representam o mesmo material
após avanço; setas cheias indicam a direção de transporte;
setas vazias indicam a direção de propagação de falha; setas
com ponta dupla indicam direções de extensão tangencial da
saliência (Whisner et al. 2014).

A Saliência do Moquém pode ser comparada à
Saliência da Pensilvania (Pennsylvania Salient) na
Cordilheira Apalachiana Central, que possui
características semelhantes e por décadas foi alvo de
estudos quanto à sua gênese e significado tectônico,
sempre com o desenvolvimento de hipóteses
contraditórias (Lefort & Van der Voo, 1981; Gates &
Valentino, 1991; Wise, 2004; Ong et al., 2007).
Recentemente, Benoit et al. (2014) analisaram
os dados sísmicos disponíveis por meio de análise de
4
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função do receptor e concluíram que a Saliência da
Pensilvânia ocorre controlada por um corpo máfico de
proporções quilométricas alojado em sub-superfície,
resultado de um rift Neoproterozoico abortado.
De forma similar, a Saliência do Moquém
encontra-se adjacente ao corpo máfico-ultramáfico de
Niquelândia (a oeste), também atribuído a um
rifteamento Neoproterozoico (Ferreira Filho et al. 2010)
e apresenta vergência geral paralela à Falha do Rio
Maranhão, estrutura facilitadora da exumação do corpo
à superfície (D'el Rey Silva et al. 2008).
O mapeamento estrutural de detalhe evidencia
3 fases de deformação progressiva em regime
compressivo, definidas pelo padrão de deformação que
geram, e uma quarta fase extensional de relaxamento.
A primeira fase D1 de direção média E-W gera foliação
S1 sub-paralela a S0 e dobras centimétricas a
decimétricas, resultado de fluxo inter-estratal nas
rochas dos grupos Paranoá e topo do Araí.
A fase D2 gera foliação S2 plano-axial de dobras
abertas a isoclinais, localmente verticais, de escala
decamétrica a quilométrica com vergência geral variável
entre NE e SE, devido a mecanismo de transporte
divergente gerado por tensão diferencial pontual. Ainda
na fase D2 ocorrem cavalgamentos ao longo de falhas de
propagação de dobras em todo o domínio.
Na fase final de compressão, D3, a progressão
do processo de encurtamento gera escape lateral
encurtando os eixos das dobras D2, facilitado pelo relevo
do embasamento. O escape lateral evolui para
cisalhamento transcorrente, que gera foliação S3transcorrente aproveitando os planos de S2 nas zonas de
charneira ou os flancos invertidos das dobras D2, ou os
próprios planos de cavalgamentos.
Cessada a tensão compressiva, na fase D4, a
gravidade é responsável por mudar a tensão principal
para a vertical, gerando falhas normais de direção N-S
no domínio norte, SW-NE no domínio sul, W-E no
domínio central e extremo sul e NW-SE em toda zona de
frente da saliência.
CONCLUSÕES
Durante o desenvolvimento da Saliência do
Moquém o embasamento já se encontrava alto a norte
e a Falha da Serra do Cristal já representava uma
descontinuidade significativa. Essas duas feições
exerceram importante controle na evolução da
saliência.
O relevo do embasamento pode ter exercido
papel importante na geração de braqui-anticlinais e
braqui-sinclinais.

RESUMO EXPANDIDO

A Saliência do Moquém representa uma das
últimas feições regionais geradas na Faixa Brasília e seu
desenvolvimento se deu a partir do mecanismo de
Transporte Divergente controlado pelo modelo de
Barreiras de Rampas Laterais ou Oblíquas.
A tensão diferencial pontual responsável pelo
transporte divergente pode ter sido produzida pela
exumação do corpo denso do complexo máficoultramáfico de Niquelândia.
REFERÊNCIAS
Bates, R.L.; Jackson, J.A.J. (Edts). 1987. Glossary of Geology.
3rd. Edition. American Geological Institute, AlexandriaUSA.
Benoit, M.H.; Ebinger, C.; Crampton, M. 2014. Orogenic
bending around a rigid Proterozoic magmatic rift beneath
the Central Appalachian Mountains, Earth and Planetary
Science Letters, Volume 402, 15 Pages 197-20. ISSN 0012821X.
Campos, J.E.G.; Dardenne, M.A.; Martins-Ferreira, M.A.C.;
Freitas-Silva, F.H. 2013 Geologia do Grupo Paranoá na
porção externa da Faixa Brasília. Revista Brasileira de
Geociências. V.43(3): Páginas 461 a 476.
D’el-Rey Silva, L.J.H.; Vasconcelos, M.A.R.; Silva, D.V.G. 2008.
Timing and role of the Maranhão River Thrust in the
evolution of the neoproterozoic Brasília Belt and Tocantins
Province, central Brazil. Gondwana Research, 13: 352-374.
Ferreira Filho, C.F.; Pimentel, M.M.; Maria de Araujo, S.; Laux,
J.H. 2010. Layered intrusions and volcanic sequences in
Central Brazil: geological and geochronological constraints
for Mesoproterozoic (1.25 Ga) and Neoproterozoic (0.79
Ga) igneous associations. Precambrian Res 183:617–634.
Gates, A.E., Valentino, D.W., 1991. Late Proterozoic rift control
on the shape of the Appalachians: the Pennsylvania
reentrant. J. Geol. 99, 863–873.
Lefort, J.P., van der Voo, R., 1981. A kinematic model for the
collision and complete suturing between Gondwanaland
and Laurussia in the Carboniferous. J. Geol. 89, 537–550.
Ong, P.F., van der Pluijm, B.A., Van der Voo, R., 2007. Early
rotation and late folding in the Pennsylvania salient (U.S.
Appalachians): evidence from calcite- twinning analysis of
Paleozoic carbonites. Geol. Soc. Am. Bull. 119, 796–804.
http://dx.doi.org/10.1130/B26013.1.
Tanizaki, M.L.N.; Campos, J.E.G; Dardenne, M.A. 2015.
Estratigrafia do Grupo Araí: registro de rifteamento
paleoproterozoico no Brasil Central. Brazilian Journal of
Geology, 45(1): 95-108.
Whisner, S.C.; Schmidt, C.J.; and Whisner J.B. 2014. Structural
analysis of the Lombard thrust sheet and adjacent areas
in the Helena salient southwest Montana, USA, Journal of
Structural Geology, v. 69 pp. 351-376.
Wise, D.U. 2004. Pennsylvania salient of the Appalachians: a
two-azimuth trans- port model based on new compilations
of
Piedmont
data.
Geology
32,
777–780.
http://dx.doi.org/10.1130/G20547.1.

5

7

inha simples 1,
XVSGCO-139

(linha simples 1,0)

PETROGRAFIA COMPARADA DO COMPLEXO TONALITO-TRONDHJEMITO-GRANODIORITO AFLORANTE
NA REGIÃO DE ALMAS / DIANÓPOLIS E A SUÍTE SERRA DO BOQUEIRÃO - PORÇÃO SETENTRIONAL DA
FAIXA DE DOBRAMENTOS BRASÍLIA.
(linha simples 1,0)
1
1,
1
1
Artur Augusto Passos Miranda , Lucas Pozzobon de Bem , Carolina Blois da Silva , José Elói Campos
(linha simples 1,0)
1

Universidade de Brasília – Instituto de Geociências – IG/UnB

E-mail autor correspondente: augusto.artur@gmail.com

(linha simples 1,0)
INTRODUÇÃO
As diversas unidades litológicas pré-cambrianas
aflorantes no Brasil central são agrupadas na Província
Tocantins, limitada a oeste pelo Craton Amazônico e a
leste pelo Craton do São Francisco (Almeida et al.,
1981). Na porção nordeste dessa província, região
sudeste do Estado do Tocantins, amplas exposições de
rochas de idades Neoarqueanas à Paleoproterozóicas
constituem a parte norte do embasamento da Faixa de
Dobramentos Brasília. Essas exposições compreendem
domos granito-gnaissicos parcialmente envelopados
por estreitas faixas de sequência vulcanossedimentar
de orientação N-S (Fuck et al., 2014; Cruz & Kuyumjian
1998 ).
Além desta associação, são descritos diversos corpos
de natureza intrusiva, tardios, de rochas ácidas e
intermediárias, pertencentes à Suíte Serra do
Boqueirão.
Este trabalho baseou-se na descrição sistemática de
seções delgadas preparadas a partir de amostras
coletadas durante o trabalho de mapeamento
geológico final da Universidade de Brasília (Projeto
Almas 2016). O estudo tem como objetivo diferenciar
as rochas que compõem os domos granito – gnaissicos
do tipo TTG dos granitoides da Suíte Serra do
Boqueirão. Para isso foi utilizado análise petrográfica e
evidencias de campo, obtidas durante o trabalho de
mapeamento.
CONTEXTO GEOLOGICO
Cruz & Kuyumijian (1998) estabeleceram o termo
Terreno Granito – Greenstone do Tocantins como sendo
referente a associação entre as rochas da sequência
vulcanossedimentar e os corpos do Complexo granitognássicos. Neste trabalho, os autores propuseram a
divisão da sequência vulcanossedimentar, que
compõem o Grupo Riachão do Ouro, em uma porção
inferior, Formação Córrego do Paiol, e uma porção
superior, Formação Morro do Carneiro.
RESUMO EXPANDIDO

(linha simples 1,0)
O Complexo granito – gnaissico, intrusivo nas rochas
supracrustais do Grupo Riachão do Ouro, ocorre na
forma de extensos domos elípticos, de composição
predominantemente
tonalítica
com
porção
granodiorítica e trondhjemitica subordinada, sendo
classificado como do tipo TTG (Cruz & Kuyumijian
1996; 1998; Cruz at al, 2003; Kuyumijian at al, 2012).
Estudo geoquímico conduzido por estes autores
dividiram os corpos do Complexo granito-gnaissico em
duas Suítes distintas, com base nos minerais máficos
presentes na assembleia mineral e índice de alumina
saturação. A Suíte 1, mais antiga, é constituída por
anfibólio-tonalitos predominantes, com granodioritos,
trondjemitos, quartzo-monzodiorito e quartzo-diorito
subordinados. Estas rochas apresentam caráter
metaluminoso, e seriam derivadas da fusão parcial de
um manto ultramáfico. Já a Suíte 2, composta
principalmente por biotita-tonalitos e granodioritos,
apresenta caráter peraluminoso e resultaria de uma
possível fusão de metabasaltos de uma antiga litosfera
oceânica (Thomsen & Kuyumjian, 1994b, Cruz &
Kuyumjian 1996, Cruz & Kuyumjian 1998, Cruz et al.,
2003).
Corpos de composição predominantemente tonalítica
e granodiorítica, são discriminados das rochas que
compõe o Complexo TTG, sendo definidos por Costa
(1985) como sendo parte da Suíte Serra do Boqueirão.
Segundo o autor, tais corpos formariam serras e
morros alinhados, a oeste da cidade de Almas e a
nordeste da cidade de Porto Alegre, na serra
homônima à unidade.
Borges (1993) individualiza seis subunidades dentro da
Suíte Serra do Boqueirão, sendo elas tonalitos,
trondjemitos, quartzo dioritos, granodioritos, álcalifeldspato granitos e aplitos. Em tais subunidades o
mesmo autor cita ainda frequentes variações em
termos de granulação quanto de composição.
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Os granitoides da Suíte Serra do Boqueirão seguem o
padrão estrutural e deformacional observado nos
corpos do Complexo TTG, apresentando bandamento
e foliação mais evidentes em suas bordas, onde por
vezes as rochas apresentam feições de milonitização
em grau variado (Borges 1993).
São descritas feições de mistura de magmas, autólitos,
xenólitos de anfibolitos e enclaves de rochas do Grupo
Riachão do Ouro (Borges 1993).
RESULTADOS
O estudo baseou-se na descrição sistemática de seções
delgadas assim como na coleta e organização de dados
petrográficos gerados pelo Projeto Almas 2016. Foi
analisado um total de 79 lâminas, sendo 40 delas
pertencentes a rochas do Complexo TTG e 39
representantes da Suíte Serra do Boqueirão.
Com base na análise microscópica das rochas da Suíte
Serra do Boqueirão nota-se nesta unidade uma grande
variedade de litotipos, sendo observadas mudanças de
composição, granulação, intensidade de deformação e
grau de alteração. Embora as rochas desta unidade
apresentem-se por vezes alteradas, constata-se em
boa parte das amostras analisadas a presença de
textura ígnea preservada. O caráter isotrópico destas
rochas é marcado por fenocristais tabulares de
plagioclásio,
com
geminação
polissintética
pronunciada, quartzo pouco alterado e placas de
biotita amarronzada, dispostos em um arranjo granular

subedral. Pontualmente são observados domínios
intergranulares onde fenocristais de plagioclásio e
quartzo são envoltos por filme de biotita, lâmina TF-16VIII-83B ( Figura 1. A) e B). Adicionalmente, ressalta-se
nas amostras da Suíte Serra do Boqueirão a presença
de minerais aluminosos como silimanita, granada,
cordierita e muscovita, lâminas TF-16-VIII- 171 (Figura
1. C) e TF-16- XVI-009.
Já a análise petrográfica das amostras do Complexo
TTG mostra que as rochas desta unidade apresentamse bastante alteradas, com foliação proeminente e
frequentes sinais de milonitização. Estas feições são
marcadas por uma forte alteração mineral, onde
porfiroclástos de plagioclásio encontram-se totalmente
saussuritizados, rotacionados e por vezes estirados. Os
grãos de quartzo apresentam-se recristalizados e
mostram extinção ondulante e formação de subgrãos,
lâmina TF-16-XVI-090 (Figura 1. A) e B). Com frequência
as rochas desta unidade apresenta assembleia mineral
composta
por
porfiroclástos
de
anfibólio,
provavelmente Hornblenda, que em geral encontra-se
estirado marcando a foliação principal em uma textura
nematoblática ou levemente rotacionado e envoltos
pela foliação principal em uma textura lepidoblástica
(Figura 1.C).
Predominam nesta unidade meta - leuconalitos e
meta-hornblenta - tonalitos com a presença de metagranodioritos subordinado.

Figura 1) A) e B), Biotita tonalito, característico da Suíte Serra do Boqueirão, apresentando textura granular subedral com domínios
intergranulareas. A rocha é composta por fenocristais de Plg(40%), Qrt(35%) e Bt(15%) de origem primária . C) Granodiorito com
granada representante da Suíte Serra do Boqueirão apresentando textura ígnea primária, inequigranular de granulação grossa.
Composto por Plg (40%), Qrt (38%), Kf (10%) e Grt(5%). D) e E) Meta- leucotonalito característico do complexo TTG. Apresenta
granulação fina e textura granoblatisca, marcada por fantasmas de Plg(50%) totalmente saussuritizados e grãos de Qrt(50%)
recristalizados. F) Meta-hornblenda – Tonalito do complexo TTG. Apresenta textura nematolepidoblástica onde uma matriz rica em
quartzo
e
sericita
contornam
porfiroclástos
rotacionados
de
hornblenda.
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CONCLUSÃO
A partir da análise mineralógica e textural das seções
delgadas concluí-se que é possível diferencias as
Rochas do Complexo TTG das rochas plutônicas da
Suíte Serra do Boqueirão.
A grande variedade de litotipos observado na Suíte
Serra do Boqueirão assim como o caráter isotrópico e a
presença de minerais aluminosos na assembléia
mineral principal, servem de guias para a distinção das
rochas desta unidade daquelas pertencentes ao
Complexo TTG.
Por vezes as rochas do Complexo TTG apresentam
feições de milonitização evidenciada pela presença de
cristais estirados e rotacionados com sinais de
recristalização mineral.
Em termos estruturais e metamórficos, as rochas da
Suíte Boqueirão se assemelham aos TTG’s no sentido
de terem sido afetadas por zonas de cisalhamento
transcorrestes e por apresentarem uma assembleia
mineral típica da fácies xisto verde, composta por
anfibólio, albita, epidoto, sericita e clorita. Todavia, o
caráter isotrópico raramente observado em rochas dos
Complexos granito-gnáissicos se mostra comum em
rochas da Suíte Serra do Boqueirão, as quais
frequentemente exibem feições e texturas magmáticas
preservadas.
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INTRODUÇÃO
Este trabalho é produto do mapeamento geológico na
escala de 1: 25 000 no município de Bom Jardim de
Goiás-GO (Figura 1), possibilitada a partir de dados
adquiridos durante as atividades da disciplina de
Geologia de Campo, ofertada na quarta série do curso
de geologia da Faculdade de Geociências, na
Universidade Federal de Mato Grosso, no ano de 2017.
O Plúton Bom Jardim de Goiás (PBJG) corresponde a
uma das unidades mapeadas e é definido
primeiramente por Coimbra (2015).
O principal objetivo é contribuir para o entendimento da
evolução geológica e tectônica da Província Tocantins
expressa na região de estudo, a qual manifesta uma das
principais estruturas da Plataforma Sul Americana,
relacionada com a sutura do Supercontinente
Gondwana, o Lineamento Transbrasiliano.

RESUMO EXPANDIDO

Figura 1: Mapa de localização da área de estudo, em Bom
Jardim de Goiás, evidenciando o acesso a partir de Barra do
Garças.

CONTEXTO GEOLÓGICO
A área de estudo insere-se na Província Tocantins,
limitada pelas Faixa Paraguai e o Arco Magmático de
Goiás, ambos de idade neoproterozóica (Almeida et al.,
1977), além de englobar uma porção da Bacia do
Paraná.
A Faixa Paraguai corresponde a uma unidade
geotectônica que evoluiu as margens SSE do Cráton
Amazônico, sendo subdividida em três domínios
estruturais: Zona Estrutural Interna, formada por
intenso dobramento, metamorfismo pertencente a
fácies xisto verde e intrusões graníticas; Zona Estrutural
Externa, dobrada com pouco ou sem metamorfismo e
Coberturas Sedimentares de Plataforma (Alvarenga &
Trompete, 1993; Silva et al. 2002). A região de Bom
Jardim é representada geologicamente pelas rochas
metassedimentares do Grupo Cuiabá, pertencentes ao
domínio interno. Tal grupo apresenta ainda intrusões de
corpos graníticos pós-orogênicos (Alvarenga et al. 2000;
Moura 2007).
A Bacia do Paraná é uma bacia intracratônica que
compreende a um pacote sedimentar-magmático que
se estende por cerca de 1,5 milhões de quilômetros
quadrados pela plataforma sul americana (Milani et al.,
2007). Segundo Milani (1997) apresenta um arcabouço
estratigráfico dividido em seis supersequências: Rio Ivaí,
Paraná e Gondwana I, que possuem origens
relacionadas
a
ciclos
transgressivo-regressivos
resultantes da variação do nível relativo do mar no
Paleozóico. Enquanto as supersequências Gondwana II,
Gondwana III e Bauru, representam pacotes de
sedimentos associados a rochas ígneas (Milani et al.
2007).
O Arco Magmático de Goiás é formado a sul pelo Arco
Arenópolis e a norte pelo Arco de Mara Rosa. O primeiro
limita-se com a Faixa Paraguai a oeste e com o Maciço
de Goiás a leste (Pimentel & Fuck 1992). É constituído
por unidades supracrustais e ortognáissicas, que estão
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justapostas ao longo de falhas transcorrentes que
possuem direção NNE-NNW, fazem parte do
Lineamento Transbrasiliano. Enquanto o segundo é
constituído principalmente por dioritos/tonalitos
ortognaisses, que estão recobertos por sequências
vulcano-sedimentares.
O Lineamento Transbrasiliano representa uma das
principais suturas relacionadas a formação do
Supercontinente Gondwana e é o responsável pela
união dos domínios "Pré-Brasiliano" e "Brasiliano”
(Neves & Cordani 1991). Denominado por
Schobbenhaus (1975) constitui uma faixa intensamente
falhada de direção NE-SW, com zonas de cisalhamento
e feixes de falha, que na parte central do lineamento (no
estado de Goiás) afetam uma região com largura de 350
km (Fairhead & Maus 2003)
RESULTADOS
O PBJG aflora na porção sudoeste da área próxima à
cidade de Bom Jardim de Goiás, e corresponde a uma
intrusão magmática com fácies Biotita Tonalito e
Hornblenda Biotita Monzogranito, alojada nas rochas
do Grupo Cuiabá, o qual exibe metamorfismo de
contato. A maior expressão de ocorrência corresponde
a fácies Biotita Tonalito que é observada no extremo
noroeste da área no leito do Córrego Fundo e na
pedreira desativada próxima ao córrego. O PBJG ocorre
em área de anfiteatro e é exposto na forma de lajedos,
blocos e afloramentos rasteiros (Figuras 2-A e 2-B),
sendo sotoposto por coberturas detrito lateríticas e
solos arenosos de cor vermelha, que é seu produto.

Figura 2- Forma de ocorrência do granodiorito do PBJG. ALajedo no leito do Córrego Fundo. B - Afloramento em blocos.

Aspectos Macroscópicos
Consiste de rochas leucocráticas de cor cinzaesbranquiçado, predominantemente inequigranulares
de granulação média, com enclaves máficos de
tamanhos variáveis (Figura 3-A). Com relação ao grau
intempérico varia de baixo a médio. A fácies Biotita
Tonalito ocorre na porção superior da área e apresentase isotrópico, (Figura 3-B), enquanto que a fácies
Hornblenda Biotita Monzogranito ocorre na porção
inferior e exibe foliação N80E/76NW (Figura 3-C). Outra
estrutura comum em ambas as fácies além de fraturas,
são disjunções esferoidais, (Figura 3-D).
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Figura 3: A- Enclave máfico no PBJG. Estruturas presentes no
GSV B- Maciça na porção superior da área; C- Foliada na
porção inferior; D- Disjunção esferoidal.

Aspectos Microscópicos
Biotita Tonalito
Caracteriza-se por ser holocristalina, hipidiomórfica, de
textura inequigranular média (2,5 mm), constituída
essencialmente por plagioclásio (50%), quartzo (25%),
feldspato alcalino (5%) e biotita (20%). Titanita, apatita,
zircão e minerais opacos ocorrem como acessórios. É
observado forte processo de argilização e sericitização,
seguidos por saussuritização e cloritização, resultando
nos minerais secundários argilominerais, epidoto,
muscovita, e clorita.
O plagioclásio é prismático euédrico a subédrico (Figura
4-A), com tamanhos de 1 a 2,5 mm, com alguns cristais
granulares de 0,5 mm. Apresenta combinação de
geminação carlsbad e polissintética. É o mineral com
maior grau de alteração apresentando os processos de
sericitização e argilização seguidos por saussuritização.
Em alguns casos resulta em muscovita tabular de 0,4
mm (Figura 4-B).
O quartzo é granular com tamanhos menores que 1 mm
exibe e extinção ondulante, além de portar inclusões de
apatita e biotita.
O feldspato alcalino é representado por cristais de
ortoclásio tabulares subédrico e granular de 1 mm; em
que alguns portam inclusões de apatita. Os processos de
argilização e sericitização são mais raros em
comparação ao plagioclásio.
A biotita é lamelar euédrica a subédrica com tamanhos
de 0,8 a 2 mm, apresenta pleocroísmo amarelo a
marrom esverdeado. Exibe alteração para clorita,
(Figura 4-C) além de portar inclusões de zircão que por
vezes resulta em halos pleocróicos (Figura 4-D).
A titanita é amarela acastanhada e ocorre em hábito
prismático subédrico, sendo que alguns cristais são
losangulares e raramente ocorrem de forma granular.
Os minerais opacos são euédricos a granulares de
tamanhos menores que 1 mm. A apatita é prismática
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euédrica a granular menor que 0,1 mm e ocorre inclusa
em feldspatos e quartzo. O zircão é bipiramidal euédrico
com tamanhos menores que 0,3 mm e está incluso em
biotita.

Figura 4: Fotomicrografia do Biotita Tonalito com polarizados
paralelos. A- Cristais de plagioclásio evidenciando maclas
polissintéticas com quartzo nos interstícios; B- Plagioclásio
com forte processo de alteração associado a muscovita e
biotita. Aspectos microscópicos do Biotita Tonalito com
polarizadores paralelos . C- Clorita resultante da alteração da
biotita, associada com zircão, ortoclásio e quartzo; D- Inclusão
de zircão em biotita que gerou halo pleocróico.

Biotita Hornblenda Monzogranito.
Destaca-se por ser holocristalina, hipidiomórfica, de
textura porfirítica, com fenocristais de microclina (3 a 5
mm) imersos em uma matriz de 0,5 a 2 mm de
plagioclásio e quartzo, com orientação incipiente dos
minerais máficos. Essencialmente é constituída por
feldspato alcalino (40%), plagioclásio (20%), quartzo
(15%), biotita (15%) e hornblenda (10%). Assim como a
fácies biotita tonalito, a mineralogia acessória
corresponde a titanita, zircão, apatita e minerais
opacos, além de serem observados os processos de
argilização, sericitização, saussuritização e cloritização,
resultando nos minerais secundários argilominerais,
epidoto, sericita e clorita.
O feldspato alcalino é representado por cristais de
microclina (Figura 5-A) e ortoclásio. O primeiro ocorre
com hábito prismático e tabular euédrico a subédrico de
1mm a 5 mm (quando configura fenocristal) com
intercrescimento pertítico (Figura 5-B). Enquanto que o
segundo apresenta hábito tabular subédrico a anédrico
e granular de 1 mm. Os minerais de feldspato
apresentam processos de argilização e sericitização,
sendo o primeiro mais avançado. Portam, também,
inclusões de apatita.
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O plagioclásio é prismático euédrico a subédrico, com
tamanhos de 0,5 a 2 mm, com alguns cristais granulares.
Apresenta combinação de geminação carlsbad e
polissintética, além de intercrescimento com o quartzo,
configurando textura mirmequítica (Figura 5-C).
Apresenta-se fortemente alterado devido processos de
sericitização e argilização seguidos por saussuritização.
O quartzo é granular anédrico com tamanhos menores
que 2 mm exibe e extinção ondulante, além de
apresentar intercrescimento com o plagioclásio e
inclusões de apatita.
A biotita é lamelar euédrica a subédrica com tamanhos
menores que 1 mm, apresenta pleocroísmo amarelo a
marrom esverdeado, por vezes marrom alaranjado.
Ocorre em glomeros e/ou associada com a hornblenda.
Porta inclusões de zircão, sendo que o processo de
alteração que atuou foi cloritização.
A hornblenda é prismática subédrica a anédrica com
tamanho de 1 mm aproximadamente e exibe
pleocroísmo amarelo a verde (Figura 5-D). Está
associada a biotita e cristais de epidoto que são
resultantes da saussuritização. O epidoto é granular
anédrico (0,8 mm) de cor amarelo claro.
A titanita é amarela acastanhada e ocorre em hábito
prismático subédrico, sendo que alguns cristais são
losangulares. Os minerais opacos são euédricos a
granulares de tamanhos menores que 1 mm. A apatita é
prismática euédrica a granular menor que 0,1 mm. O
zircão é bipiramidal euédrico com tamanhos menores
que 0,3 mm e está incluso em biotita.

Figura 5: Fotomicrografia do Hornblenda Biotita
Monzogranito em luz polarizada. A- Fenocristal de microclina
em matriz de quartzo, plagioclásio e biotita; B- Microclina com
intercrescimento pertítico associada a plagioclásio com
textura mirmequítica, quartzo e biotita; C- Intercrescimento
entre quartzo vermicular e plagioclásio configurando textura
mirmequítica. D- Hornblenda prismática euédrica e subédrica,
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associada com titanita losangular, microclina e quartzo, com
polarizadores paralelos.

DISCUSSÕES E CONCLUSÕES
O objeto de estudo corresponde a rochas de cor cinzaesbranquiçado, predominantemente inequigranulares
de granulação média, sendo representado pelas fácies
Biotita Tonalito e Hornblenda Biotita Monzogranito. A
primeira é isotrópica e ocorre na porção superior da
área, enquanto a segunda exibe foliação e ocorre na
porção inferior, condizendo com as características
petrográficas do Pluton Bom Jardim de Goiás, definido
por Coimbra (2015), por isso a nomenclatura adotada.
Esta autora considera que a encaixante corresponde ao
Complexo Granitoide Gnaissico do Arco Magmático de
Goiás, entretanto, foi observado em campo, relações de
metamorfismo de contato entre o filito do Grupo Cuiabá
e o PBJG.
A partir das observações de campo, como foliação do
PBJG, bem como a proximidade da ocorrência do Grupo
Cuiabá, em que exibe metamorfismo de contato, além
da idade U-Pb em zircão de 550±12 Ma no PBJG
(Coimbra, 2015), coincidir com a sugestão de McGee et
al. (2015) da ocorrência de evidencias de que o final da
sedimentação, deformação e metamorfismo na Faixa
Paraguai ocorreu entre 540 e 510 Ma, pode-se sugerir
que o corpo alojou-se na fase tardia de deformação das
rochas da Faixa Paraguai.
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INTRODUÇÃO
O Complexo Rincón del Tigre ocorre em uma área de
720 km² na na Faixa Sunsás, oriente boliviano, e
apresenta idade U-Pb em badeleíta de 1110.4 ± 1.8 Ma
(Teixeira et al., 2015). Caracteriza-se como uma
intrusão acamadada, do tipo soleira, formada por
unidades máfica-ultramáficas e félsicas (granófiros),
alojadas nas rochas sedimentares dos Grupos Sunsás e
Vibosi (Litherland et al., 1986), que estão relacionadas
a evolução policíclica do Supercontinente Rodínia, mais
especificamente a Faixa Sunsás, SW do Cráton
Amazônico.
Esse magmatismo básico é um indicador chave dos
processos tectônicos que envolvem extensão litosférica
e sua consequente ruptura. Sendo assim, este trabalho
tem por objetivo caracterizar geológica e
petrograficamente as unidades ultramáficas, máficas e
félsicas da intrusão acamadada, contribuindo para o
entendimento do magmatismo fissural que antecedeu
a aglutinação do supercontinente Rodínia.
CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL
A história geológica e tectônica da Bolívia é correlata
com a do Brasil, especialmente na porção SW do
Cráton Amazônico, que revelam uma evolução
policíclica da crosta continental associada às províncias
meso a neoproterozoicas Rondoniana-San Ignácio
(1.56-1.30 Ga), e Sunsás-Aguapei (1.20-0.95 Ga)
(Bettencourt et al., 2010; Teixeira et al., 2015).
Segundo Teixeira et al. (2010) a evolução da Orogenia
Sunsás (1.11-1.00 Ga) pode ser definida em três
estágios:
1. Estágio de margem passiva;
2. Estágio orogênico;
3. Estágio tardi a pós-tectônico.
Durante o primeiro estágio, a província Sunsás-Aguapeí
evoluiu a partir um decorrido período de quiescência e
erosão da região Paraguá (margem cratônica oriental),
em ambiente de margem passiva onde depositaram-se
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os conglomerados, unidades psamíticas, pelíticas e
arcósios-quartzitos do Grupos Sunsás (6500 m de
espessura), e sobrepostos a esses, os arenitos e
arcóseos do Grupo Vibosi (2000 m de espessura;
Teixeira et al. 2010).
Tais grupos foram afetados por metamorfismo regional
de baixo grau durante a fase orogênica Sunsás,
exibindo uma direção ascendente NW (Litherland &
Bloomfield, 1981).
O Complexo Rincón del Tigre alojou-se durante a fase
extensional percursora da Orogenia Sunsás. As
unidades encaixantes apresentam suaves dobras NE,
assim como a foliação de cisalhamento Sunsás
(Adamek et al., 1996; Teixeira et al., 2010).
Conforme
Litherland
et
al.
(1986),
litoestratigraficamente o Complexo pode ser dividido
em
unidades
Ultramáfica
(inferior),
Máfica
Intermediária (intermediaria) e Félsica (superior).
A Unidade Ultramáfica é a mais espessa, abrangendo
1900-3000 m, sendo composta por dunitos
serpentinizados e olivina bronzitita, harzburgitos,
bronzito picrito e melanorito ocorrem associados. A
Unidade Máfica é constituída por uma camada inferior
de norito (250-350 m), e outra superior de gabro (6701125 m). Enquanto a Unidade Félsica abrange 300-750
m de espessura, sendo composta por granófiro médio
rosa escuro.
RESULTADOS
A partir de análise petrográfica de 18 lâminas delgadas
das rochas do Complexo Rincón del Tigre, foram
distinguidas 5 fácies pertencentes as porções
ultramáfica, máfica e félsica, descritas a seguir.
Porção Ultramáfica
Fácies Dunito
Rocha maciça equigranular fina, preta, com capa
intempérica. Opticamente é constituída por olivina,
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como mineral essencial, de hábito anédrico, parcial a
totalmente alterada para serpentina (Fig. 1-A e 1-B),
constituindo pseudomorfos, o que configura textura
mesh. Os acessórios são minerais opacos e óxidos de
ferro e titânio (titanita), que se encontram associados.
Clorita e sericita (Fig. 1-C e 1-D) são de origem
secundária e ocorrem em glomeros.

Figura 2: A e B- Cristais de olivina e piroxênio da fácies
peridotito, observando alteração para serpentina.
Polarizadores cruzados a esquerda e paralelos a direita. CCristal de plagioclásio fraturado associado a piroxênio e
olivina. D- Palheta de flogopita associada a piroxênio.

Porção Máfica
Figura 1: A e B- Textura equigranular da fácies dunito, com
forte serpentinização. C e D- Associação de olivina e sericita,
além de observar a textura mesh. Polarizadores cruzados a
esquerda e paralelos a direita.

Fácies Peridotito
Opticamente caracteriza-se por textura inequigranular
a equigranular média (1- 2 mm), constituída
essencialmente por olivina e piroxênio (Fig. 2-A e 2-B),
porém, há ocorrência de plagioclásio em algumas
rochas, inferior a 5 %. Como acessórios têm-se
minerais opacos e flogopita. A serpentina é o principal
produto de alteração, além de sericita, clorita e talco, e
epídoto.
A olivina é granular, euédrica a anédrica, fortemente
fraturada, parcial a totalmente alterada para
serpentina, configurando textura pseudomórfica tipo
mesh. A iddingsita também ocorre como produto de
alteração, geralmente associada aos interstícios e
fraturas.
O piroxênio é róseo e está representado por clino e
ortopiroxênio, o primeiro apresenta-se prismático
alongado a subédrico, enquanto o segundo é tabular
subédrico a anédrico, fraturado, sendo que alguns
cristais apresentam alteração para talco e epídoto.
O plagioclásio é tabular, euédrico, apresenta fraturas e
alteração para epídoto (Fig. 2-C), o qual apresenta
hábito granular. A flogopita é rara, mas ocorre em
palhetas de pleocroísmo de cor pálida a castanho claro
(Fig 2-D).
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Fácies Gabro/Norito
Rocha equigranular média (1-2 mm) composta
essencialmente por plagioclásio e piroxênio (Fig. 3-A),
apresentando apatita como acessório.
O plagioclásio é prismático, euédrico, com combinação
da geminação polissintética e Carlsbad. O piroxênio é
prismático, subédrico a anédrico, e fraturado,
apresentando sericita em algumas fraturas, além de
constituir textura ofítica com o plagioclásio (Fig. 3-C).

Figura 3: A e B- Fácies Gabro/Norito, evidenciando cristais de
plagioclásio e piroxênio. C e D- Piroxênio com textura ofítica e
sericitização nas fraturas. Polarizadores cruzados a esquerda
e paralelos a direita.
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Porção Félsica
Fácies Granofírica
Rocha inequigranular fina a média (1-2,5 mm),
hipidiomórfica
a
xenomórfica,
variando
composicionalmente de monzo a sienogranito.
Constitui-se essencialmente por quartzo, feldspato
alcalino,
plagioclásio,
biotita
e
hornblenda,
apresentando titanita, apatita, minerais opacos e zircão
como mineralogia acessória, além de óxidos de ferro e
titânio. Processos de argilização, saussuritização,
sericitização e cloritização foram identificados. Há a
presença de microfraturas preenchidas por grãos de
quartzo e feldspato recristalizados (Fig. 4-A).
O quartzo é anédrico e apresenta extinção ondulante,
ocorre intersticial, bem como exibe hábito vermicular e
cuneiforme intercrescido com grãos de feldspato
alcalino, caracterizando textura micrográfica (Fig. 4-C)
e granofírica, e por vezes com plagioclásio,
caracterizando textura mirmequítica. O quartzo
apresenta também inclusões de apatita.
O feldspato alcalino corresponde ao ortoclásio com
hábito tabular, subédrico a anédrico, alguns cristais
apresentam geminação Carlsbad e intercrescimento
pertítico, além de apresentar forte argilização e
alteração sericítica (Fig. 4-E), tendo óxidos de ferro e
titânio associados, por vezes formando rutilo.
O plagioclásio é tabular e prismático com forte
processo
de
alteração,
como
argilização,
saussuritização e sericitização, resultando em epídoto
granular e sericita.
A biotita é lamelar, com pleocroísmo de castanho a
amarelo, com alteração para clorita, esta com hábito
fibrorradiado a lamelar subédrico. Epídoto também
ocorre associado. Inclusões de zircão, por vezes
exibindo halo pleocróico, foram reconhecidas.
O anfibólio, representado pela hornblenda é
losangular, subédrico a anédrico, exibindo cloritização,
que por vezes resulta em glomeros de clorita,
apresenta pleocroísmo amarelo a verde, alguns cristais
de hornblenda apresentam início de processo de
opatização (Fig 4-F). Por vezes exibe inclusão de
quartzo.
A titanita se apresenta com hábito losangular,
subédrica (2 mm), já a apatita ocorre com hábitos
prismático, acicular, além de seções basais hexagonais.
Muscovita e sericita de origem secundária ocorrem por
vezes nos interstícios e em glomeros, sendo associados
com óxido de ferro e titânio, os quais preenchem as
fraturas.
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Figura 4: A e B- Textura inequigranular fina a média da fácies
granofírica, dando destaque a fratura preenchida por quartzo
e feldspato. C e D- Textura gráfica e cristais xenomórficos de
quartzo e feldspatos. E- Sericita resultante da alteração do
feldspato alcalino. F- Processo de opacitização da
hornblenda. Polarizadores cruzados a esquerda e paralelos a
direita.

Fácies Porfirítica
Rocha porfirítica de matriz fina (menor que 1 mm)
constituída por quartzo e plagioclásio, fenocristais de
feldspato alcalino (2-10 mm) e plagioclásio (2-5 mm),
além de quartzo (Fig. 5-A e B), biotita, apatita, zircão e
titanita como acessórios. Apresenta-se com
microfraturas e processo hidrotermal avançado, tendo
como principais produtos sericita, argilominerais,
clorita, epídoto, calcita e óxidos de ferro. Sua
composição varia de sieno a monzogranito.
O feldspato alcalino corresponde a microclina e
ortoclásio, ocorre com hábito tabular, euédrico, com
intercrescimento pertítico (Fig. 5-C) do tipo lamela e
em grão com o plagioclásio, e micrográfico com o
quartzo. Porta inclusão de apatita e zircão, prismáticos.
Os planos de fraqueza são preenchidos por epídoto e
carbonato (Fig. 5-D), associados à alteração do
plagioclásio.
O plagioclásio ocorre como fenocristal prismático,
subédrico, e na matriz, eventualmente zonado,
apresentando contatos irregulares com feldspato
alcalino. Fortemente alterado, o que resulta em maclas
fantasmas,
predominando
sericitização
e
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saussuritização, gerando epídoto granular de até 0,8
mm (Fig. 5-G) com intercrescimento com quartzo,
configurando textura mirmequítica (Fig. 5-E). Inclusões
de quartzo (0,8 mm) e hornblenda (2,5 mm) anédrica,
com
pleocroísmo
fracamente
amarelo,
são
encontradas. Nos interstícios é comum observar
massas granulares de calcita.
O quartzo é anédrico, com dimensões de até 5 mm,
apresentando-se como fenocristal e compondo a
matriz, possui extinção ondulante, preenchendo
interstício e exibindo contato serrilhado entre si, por
vezes ocorre fraturado e preenchido por clorita e
titanita.
A biotita é lamelar, subédrica, exibindo pleocroísmo de
amarelo claro a verde claro, por vezes ocorre em
glomeros e apresenta processo de cloritização.
A titanita é prismática, losangular a granular, com
seções triangulares (Fig. 5-H), e comumente forma
agregados máficos com a biotita, além de associação
com epídoto e apatita. Zircão e apatita exibem hábito
prismático.

Figura 5: A-Fenocristais de quartzo e microclina em matriz
fina de quartzo, observando o contato serrilhado entre eles.
B-Fenocristais de plagioclásio fortemente alterado, quartzo e
pertita. C-Microclina pertítica com sericitização e inclusões de
quartzo. D-Planos de fraqueza na microclina preenchidas por
quartzo e carbonato. E e F- Textura mirmequítica associada a
biotita, observado o forte grau de argilização. Polarizadores
cruzados a esquerda e paralelos a direita. G- Epídoto anédrico
resultante da alteração do plagioclásio. H- Titanita triangular
associada à biotita.

CONCLUSÕES E DISCUSSÕES
Com base no estudo petrográfico foi possível distinguir
5 fácies nas rochas do Complexo Rincón del Tigre:
Dunito, Peridotito, Gabro/Norito, Granófiro e
Porfirítica. Tais fácies evidenciam claramente a
evolução de uma intrusão estratiforme, diferenciada
pelo processo de cristalização fracionada.
A presença de processos de alteração como
serpentinização,
argilização,
sericitização,
saussuritização e cloritização sugerem que o complexo
foi influenciado por processos hidrotermais,
possivelmente relacionados ao metamorfismo de baixo
grau associado à Orogenia Sunsás. Considerando os
efeitos deformacionais e metamórficos supracitados e
a idade U-Pb em badeleíta de 1110.4 ± 1.8 Ma (Teixeira
et al., 2015), conclui-se que o Complexo Estratiforme
Rincón del Tigre, registra uma tentativa frustrada de
ruptura continental que antecede a aglutinação do
supercontinente Rodínia.
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1. INTRODUÇÃO
respectivamente, às fácies sienogranito porfirítico rapakivi e
As rochas pré-cambrianas do Paraguai são
monzogranito a álcali-feldspato microgranito, aqui descritas.
delimitadas por uma faixa de 5.500 km que se estende desde
o Rio Apa, a norte, até as proximidades do Rio Tebicuary, a
sul. A Suíte Magmática Caapucú, objeto deste estudo, faz
parte deste grupo de rochas, tidas como pré-cambrianas
(Cubas et al. 1998), e localiza-se no sul do Paraguai, a
aproximadamente 120 km da capital Assunção.
A Suíte Magmática Caapucú consiste de fácies
plutônica e vulcânica, cujos estudos petrológicos e
geocronológicos são quase inexistentes. Cubas et al. (1998)
apresentam dados Rb/Sr, que apontam uma idade de 531
± 5 Ma.
O enfoque deste trabalho é caracterizar,
petrograficamente, duas das fácies desta suíte, são elas:
fácies sienogranito porfirítico rapakivi (porção plutônica da
suíte) e fácies monzogranito a álcali-feldspato microgranito
(porção subvulcânica da suíte).
2. CONTEXTO GEOLÓGICO
Segundo Putzer (1962), as rochas pré-cambrianas
no sul do Paraguai estão representadas pelo Complexo Rio
Tebicuary, Grupo Passo Pindó e Suíte Magmática Caapucú. A
primeira unidade compreende o Granodiorito Centro-Cue e
a Suíte Metamórfica Villa Florida formada por para e
ortognaisses ácidos, quartzito ferroso, mármore e
serpentinito; o Grupo Passo Pindó é uma unidade
metassedimentar que ocorre, discordantemente, à primeira;
e a Suíte Magmática Caapucú, intrude as unidades
sotopostas. Segundo Meinhold et al. (2011), esta suíte
compreende biotita granitos hipoabissais, de granulação
variada, porfiroclásticos a afaníticos, tufos e ignimbritos,
intrudidos por diques félsicos.
De acordo com composição, textura e granulação,
Cubas et al. (1998) identificaram quatro tipos faciológicos
nesta suíte, denominando-as: Charará, Fanego, Barrerito e
Casualidad (Figura 1). As duas primeiras compreendem
rochas vulcânicas ácidas e as duas últimas correspondem,
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3.

PETROGRAFIA

pode envolver cristais de feldspato alcalino, caracterizando

3.1 Fácies sienogranito porfirítico rapakivi
Essa fácies da Suíte Magmática Caapucú é
constituída por rochas que afloram, principalmente,
como pequenos corpos tabulares e matacões isolados
em superfícies arrasadas. São rochas porfiríticas,
leucocráticas, que variam de cor rosa a rosa-acinzentada
(Figuras

2A

e

sienogranítica.
fenocristais

2B),

e

apresentam

Caracteriza-se

de

feldspato

pela

alcalino

composição

presença

de

manteado

por

plagioclásio configurando textura rapakivi. As variações
dos litotipos desta fácies são marcadas pela diferença de
cores, granulação.

a porfirítica com matriz xenomórfica de granulação fina.
São constituídas essencialmente por quartzo, feldspatos
alcalinos pertíticos a mesopertíticos, plagioclásio, biotita,
agregados de anfibólio e piroxênio alcalinos (Figura 2C).
Zircão, apatita, titanita e minerais opacos representam as
fases acessórias; enquanto epidoto/clinozoizita e clorita
correspondem aos minerais pós-magmáticos.
fenocristais

dessas

rochas

alcalinos e possuem tamanhos que chegam até 1,5 cm.
Opticamente, os cristais de quartzo ocorrem em grãos
anédricos variando entre 0,3 mm a 1 cm. São
comumente encontrados formando textura gráfica ou
granofírica com o ortoclásio pertítico (Figura 2D),
feições

2F).
Os cristais de feldspato alcalinos (0,1 – 1 mm), além
de se mostrarem manteados por plagioclásio, apresentam
intercrescimento pertítico e mesopertítico, onde a fase
sódica se dispõe em fios, filmes e grãos.
aspecto

intersticiais

turvo,

gerado

por

Apresentam

processos

de

argilização/sericitização.
Os minerais máficos, raramente atingem 0,5 mm, e
são dispostos em agregados formados por piroxênio
anfibólio,

biotita,

opacos.

O

piroxênio,

identificado como da série egirina-augita, apresenta cor
verde-azulada e ocorre por vezes zonado, parcialmente
substituído por anfibólio fibroso, apresentando inclusão de
apatita e zircão (Figura 2G). Além disso, pode apresentar a
textura simplectítica.
O anfibólio ocorre como agregados de cristais
subédricos de dimensões entre 0,1 e 0,5 mm, zonados de
cor marrom na borda e verde-escuro no centro,

estão

representados por quartzo, plagioclásio e feldspatos

constituindo

zonado e com evidente processo de saussuritização (Figura

azulado,

As rochas apresentam textura inequigranular

Os

a textura rapakivi (Figura 2E). Este mineral apresenta-se

vermiculares,

cuneiformes ou lobadas, principalmente nas bordas do
feldspato.

parcialmente, alterado para biotita. No interior de alguns
cristais há a ocorrência de alteração para óxido/hidróxido
de ferro de cor alaranjada, bem como, encontra-se
salpicado por grãos minúsculos de quartzo caracterizando
uma textura drop like quartz, que pode evidenciar o
excesso de sílica da substituição piroxênio-anfibólio. A
biotita ocorre em palhetas anédricas sem orientação
preferencial, com forte pleocroísmo castanho-claro a
marrom-escuro, por vezes associada ao anfibólio como seu
produto de alteração.

O plagioclásio ocorre em cristais subédricos
tabulares a anédricos, em agregados e isolados, sendo
classificado como albita a oligoclásio. Pontualmente,
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apatita e minerais opacos representam a paragênese
primária acessória; e sericita, argilominerais e epídoto
correspondem aos produtos de alteração pós-magmática.
Quando exibem a textura porfirítica, a matriz
apresenta composição essencialmente quartzo-feldspática
de granulação muito fina (Figura 3B) a fina (Figura 3D). A
granulação

fina

e

textura

equigranular

ocorre

pontualmente e diferencia-se, também, pela maior
quantidade em plagioclásio (29 %). Por este percentual,
classificou-se estes litotipos como monzogranitos (Figura
Figura 2 - Aspectos petrográficos da Fácies sienogranito
porfirítico rapakivi da Suíte Magmática Caapucú: A) e B)
Amostras de mão de rocha rosada e rosa-acinzentada
respectivamente; C) Fotomicrografia representando o aspecto
geral da rocha, com textura inequigranular, xenomórfica,
formada por feldspato alcalino pertítico, plagioclásio, quartzo e
agregado de anfibólio e opacos, e biotita; D) Fotomicrografia
representando em detalhe pertita granofírica, com grãos de
plagioclásio zonado e epídoto de saussuritização no núcleo; E)
Fotomicrografias representando a textura rapakivi, onde
cristais de plagioclásio englobam fenocristal de feldspato
potássico; F) Fotomicrografia de cristais de plagioclásio
saussuritizados, de piroxênio alterados pra anfibólio fibroso,
apatita e titanita; G) Fotomicrografias de agregado máfico com
piroxênio zonado substituído parcialmente por anfibólio.

3F).
Os cristais de quartzo apresentam-se em geral
subédricos

e

constituem

intercrescimento

gráfico.

Encontra-se como parte da matriz e como fenocristais, que
variam de 0,5 a 3 mm. Em pontos isolados da matriz os
cristais de quartzo ocorrem como agregados de grãos
muito finos.

Quando em fenocristais, observam-se

embaiamento e golfos de corrosão, preenchidos pela
matriz.
O feldspato alcalino ocorre geralmente como

3.2 Fácies monzogranito a álcali-feldspato
microgranito
Esta fácies é representada por rochas
subefusivas que afloram como blocos, matacões e em
lajedos em regiões arrasadas. O caráter hololeucocrático
e a granulação muito fina são marcantes e possibilitam a
separação desta fácies das demais, devido essa
composição

essencialmente

feldspática.

Há

uma

evidente mudança granulométrica nestes litotipos,
devido a variação da granulação de muito fina a fina.
Pode, por vezes, apresentar-se porfirítica e apresentam
cor rosa a rosa-alaranjada (Figura 3A, 3C e 3E).
As rochas são compostas, essencialmente,
por cristais de quartzo, feldspatos alcalinos, plagioclásio,
biotita e, por vezes, hornblenda; enquanto que zircão,

grãos que variam de subédricos a anédricos, e é
representado pelo ortoclásio com geminação Carlsbad.
Quando em fenocristais, exibe textura pertítica a
mesopertítica em stringer e em drops, assim como
intercrescimento gráfico a granofírico. Ocorre em cristais
com aspecto turvo (Figura D) devido à atuação de
processos de argilização.
O plagioclásio (albita a oligoclásio) varia de
subédrico a anédrico, com dimensões entre 0,4 e 2 mm,
apresentando geminação polissintética dos tipos albita e
periclina. Apresenta zonação normal, evidencida por
núcleo mais cálcico alterado, bem como, argilização e
saussuritização.
A biotita mostra-se em percentual menor do que
5%, com habito micáceo, com pleocroísmo castanho-claro

RESUMO EXPANDIDO

3

22

a marrom-escuro, sem orientação preferencial. Há
ocorrência pontual e esporádica de anfibólio parcialmente
alterado para palhetas de biotita, representando o outro
mineral máfico desta fácies.

Figura 3 - Aspectos petrográficos da Fácies monzogranito a
ácali-felspato granito microgranular da Suíte Magmática
Caapucú: A), C) e E) aspectos macroscópicos das rochas de cor
rosa a rosa-alaranjada, com evidente diferença de granulação; B)
fotomicrografias com polarizadores paralelos à esquerda e
cruzados à direita, ilustrando fenocristal de feldspato alcalino
pertítico argilizado, quartzo e minerais opacos dispersos em uma
matriz quartzo-feldspática muito fina; D) fotomicrografias com
polarizadores paralelos à esquerda e cruzados à direita,
ilustrando textura porfirítica formada por fenocristal de ortoclásio
com geminação Carlsbad em matriz muito fina; F)
fotomicrografias com polarizadores paralelos à esquerda e
cruzados à direita, ilustrando textura equigranular xenomórfica
formada por feldspato alcalino pertítico, quartzo e plagioclásio
com granulação fina.
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INTRODUÇÃO
Grupo Riachão do Ouro é dividido nas Formações
A área de estudo está situada no extremo norte
Córrego do Paiol e Morro do Carneiro.
da zona externa da Faixa Brasília (Dardenne 2000), mais
A Formação Córrego do Paiol é composta por
especificamente no Terreno Almas (Kuyumjian et al.
rochas
vulcânicas
de
composição
máfica
2012), localizado no sudeste do estado do Tocantins. O
metamorfizadas
em
fácies
anfibolito
e
Terreno Almas é constituído por batólitos plutônicos do
retrometamorfisadas em fáceis xisto-verde em maior ou
tipo TTG em contato tectônico com sequência vulcanomenor grau. Ocorrem principalmente como anfibolitos
sedimentar de idade desconhecida (Figura 1).
de coloração verde escuro, granulação fina a média,
geralmente foliados.
A Formação Morro do Carneiro constitui a
sequência vulcano-sedimentar interpretada como o
topo da sequência greenstone. Inclui quartzitos
micáceos, metagrauvacas e sericita filitos. Os quartzitos
são comumente impuros, de granulometria fina a média
e cor branca. Sua composição inclui, além do quartzo,
localmente sericita e magnetita.
Cruz & Kuyumjian (1998) concluem que os
domos TTG apresentam filiação cálcio-alcalina de baixo
K e os dividem em duas suítes. A Suíte 1, de baixo Al2O3
(anfibólio granodiorito metaluminoso) e a Suíte 2 de
alto Al2O3 (biotita tonalito peraluminoso).
O Bloco Ribeirão das Areias, batólito que
ocorre na área e objeto do presente estudo, foi
inicialmente classificado como pertencente à Suíte 2
(Cruz & Kuyumjian 1999), mas posteriormente
diferenciado de ambas as suítes (Cruz 2001) por ter
obtido idade mais antiga.
Os estudos geocronológicos realizados no
terreno
Almas
são
relativamente
escassos,
considerando-se a importância da região para a
compreensão dos processos geológicos na transição
entre o Arqueano e o Paleoproterozoico, bem como as
mineralizações em ouro.
Figura 1 – Mapa geológico simplificado do Terreno Almas.
A Formação Córrego do Paiol possui apenas
A sequência vulcano-sedimentar de Almas,
idade Sm-Nd de 2.58 Ga (Cruz & Kuyumjian, 2006)
também conhecida como greenstone belt de Almas é
indicando fonte Arqueana para os diques de riodacito
denominada Grupo Riachão do Ouro (Costa 1984) e
analisados e permanecendo ainda com idade de
hospeda importantes depósitos de ouro do tipo lode. O
cristalização incerta.
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Datação U-Pb de 2.2 Ga realizada em zircão de
amostra de metavulcânica intermediária coletada em
superfície foi atribuída à Formação Morro do Carneiro.
Todavia essa idade é duvidosa pois não foram
publicados a localização exata da amostra, as razões UPb obtidas para cada grão, a morfologia dos grãos de
zircão, etc. Suspeita-se que a amostra datada seja em
realidade pertencente à suíte TTG, possivelmente
ultramilonitizada, assemelhando-se a rocha vulcânica
intermediária, como comumente ocorre na região.
Os domos TTG possuem idades Sm-Nd entre
2,53 e 2,50 Ga (Cruz & Kuyumjian, 1999) e idades U-Pb
SHRIMP de 2,2 Ga para as suítes 1 e 2 e 2,45 Ga para o
Bloco Ribeirão das Areias (Cruz, 2001), indicando fontes
neoarqueanas e idades de cristalização com intervalo
aproximado de 250 Ma entre os domos TTG (suítes 1 e
2) e o Bloco Ribeirão das Areias, mais antigo.
Martins-Ferreira et al. (inédito) dataram, pelo
método U-Pb, o granodiorito do Batólito Ribeirão das
Areias, pertencente à Suíte Areias, resultando em idade
de 2471±40 Ma. Porém, as tentativas em datar as rochas
meta-vulcânicas do greenstone foram frustradas.
Diques riolíticos milonitizados que cortam a
sequência vulcânica também foram datados e
apresentaram idade neoproterozóica com zircões
herdados de diversas idades, desde Arqueanos a
neoproterozoicos.
Apesar de todos os esforços, a idade de
deposição da sequência Riachão do Ouro permanece
em aberto. O Batólito Ribeirão das Areias poderia ter
servido de embasamento para o greenstone ou é
intrusivo neste?
Recentemente, foram descobertos excelentes
afloramentos contendo xenólitos no Batólito Ribeirão
das Areias. Nunca antes haviam sido reportados
xenólitos nesse batólito, que é até hoje o mais antigo
datado na região. Dois tipos de xenólitos foram
encontrados, quartzito e anfibolito, em local bastante
próximo da amostra datada em 2471±40 Ma (Figura 2).
MÉTODOS
Foram confeccionadas lâminas delgadas do
xenólito máfico e também de amostra de anfibolito
(meta-vulcânica) da Formação Córrego do Paiol.
As lâminas delgadas foram objeto de análise
petrográfica com o objetivo de comparar os xenólitos
com os seus respectivos litotipos do greenstone e com
isso aumentar o grau de confiança de que a origem
desses xenólitos é realmente do Grupo Riachão do
Ouro.
Não foi dada ênfase à comparação das
amostras de quartzitos (xenólito e Fm. Morro do
RESUMO EXPANDIDO

Carneiro) pois essas rochas possuem grandes variações
laterais e verticais de litofácies e não possuem
variedade mineralógica, de modo que sua comparação
se mostrou bastante subjetiva.

Figura 2 – Mapa geológico da área do Batólito Ribeirão das
Areias indicando a localização dos xenólitos, da amostra
datada por Martins-Ferreira et al. (inédito) e do perfil A-A’.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os xenólitos foram encontrados em um
contexto de falhamento provavelmente normal que
deve ter rebaixado a porção superior da câmara
magmática e preservado os xenólitos da erosão. O perfil
de mapeamento da área de ocorrência dos xenólitos
indica a existência de um provável roof pendant de
composição quartzítica preservado da denudação
(Figura 3).

Figura 3 – Perfil esquemático A-A’ que corta o local de
ocorrência dos xenólitos. O provável roof pendant (em laranja)
de quartzito ocorre associado a falha normal indicada por
brecha de falha na porção NW do perfil (localização do perfil
A-A’ indicada na figura 2).

Em afloramento os xenólitos ocorrem em
tamanho submétrico a métrico, sub-angulosos a
angulosos. Aqueles de origem sedimentar (Figura 4) são
compostos de quartzitos finos e puros de cor branca,
brechados e silicificados, cortados por vênulas de
2
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quartzo recristalizado. Os meta-vulcânicos (Figura 5)
exibem de granulação fina, são sub-angulosos a
angulosos e ocorrem em tamanho submétrico.
Apresentam coloração esverdeada com pontos brancos
devido à alteração (Figura 6).

Os cristais de plagioclásio apresentam-se
intensamente saussuritizados, formando epidoto. Os
cristais de ilmenita são anédricos e apresentam coronas
de reação formando leucoxênio. Os cristais de
hornblenda apresentam-se maiores e pouco alterados
(Figura 7).
Os cristais de hornblenda, mesmo estando
mais preservados, aparecem alterados, principalmente
nas bordas, formando actinolita e raramente clorita, e
estão orientados. A quantidade de cristais de quartzo é
pequena e ocorre nos espaços intersticiais com extinção
ondulante e estiramento, que também marca a foliação.
É possível observar que a titanita ocorre em coronas
envolvendo óxidos de ilmenita, como produto da
desestabilização deste.

Figura 4 – Xenólito de quartzito encontrado no Batólito
Ribeirão das Areias.

Figura 5 – Xenólito de anfibolito encontrado no Batólito
Ribeirão das Areias (sob o martelo).

Figura 7 – Fotomicrografia da amostra do xenólito máfico
(Nicóis Paralelos).

Amostra Máfica da Formação Córrego do Paiol:

Figura 6 – Foto da amostra do xenólito de anfibolito.

Análise Microscópica
Amostra do Xenólito Máfico:
Em análise microscópica o xenólito máfico
apresenta granulação fina a media, composta de
hornblenda (55%), plagioclásio (40%), quartzo (5%),
epidoto e ilmenita (traços), exibe foliação marcada pela
orientação dos cristais de hornblenda em textura
nematoblástica e estiramento dos cristais de quartzo.

RESUMO EXPANDIDO

Em análise microscópica a amostra de
anfibolito (meta-vulcânica) da Formação Córrego do
Paiol é composta principalmente por hornblenda (50%),
sericita (25%), quartzo (17%), epidoto (8%), e ilmenita
e tem como minerais traço leucoxênio, zoisita. Observase ainda a presença de leucoxênio, em coronas espessas
envolvendo os cristais de ilmenita.
Deve-se ressaltar que a baixa quantidade de
plagioclásio está relacionada à intensa saussuritização e
consequente transformação de plagioclásio em epidoto
e sericita, porém ainda é possível distingui-lo. Dessa
forma, ocorre aproximadamente 33% de plagioclásio se
somados epidoto e sericita.
Apresenta foliação penetrativa, marcada pela
orientação preferencial de cristais tabulares de
hornblenda em textura nematoblástica, juntamente
com cristais bastante estirados de quartzo (Figura 8).
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Essa conclusão determina o caráter intrusivo
da Suíte Areias na sequência vulcano-sedimentar e
permite estabelecer a idade mínima de deposição do
Grupo Riachão do Ouro em 2471±40 Ma.
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Figura 8 – Fotomicrografia de amostra de anfibolito da
Formação Córrego do Paiol.

A comparação petrográfica entre as amostras
do xenólito máfico e o anfibolito da Formação Córrego
do Paiol mostra que a única diferença entre essas
amostras (salvo o grau de saussuritização) é a
quantidade de quartzo (5% para o xenólito e 17% para a
meta-vulcânica). Todavia esses valores estão dentro do
intervalo de variação da quantidade de quartzo
esperada em basaltos, de 5 a 20%.
Em toda a região de Almas não se conhece a
ocorrência de outras fontes de rochas, principalmente
quartzitos anteriores a 2.47 Ga que possam ter cedido
xenólitos ao Batólito Ribeirão das Areias.
CONCLUSÕES
A análise petrográfica dos xenólitos mostrou
grande semelhança com as mesmas litologias coletadas
na sequência greenstone.
A falta de outras fontes de xenólitos, a
proximidade com as rochas do greenstone e a
ocorrência de xenólitos tanto de quartzito quanto de
anfibolito, são evidências bastante convincentes de que
os xenólitos encontrados são, de fato, pertencentes ao
Grupo Riachão do Ouro.
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INTRODUÇÃO
Dianópolis, Almas-Conceição ou Almas Natividade que
A região do extremo norte da Faixa Brasília
é a designação adotada neste trabalho.
Setentrional é portadora de importante registro
A Província Tocantins, é uma entidade litotectônica
geológico que remonta desde eventos arqueanos à
situada na região Central do Brasil abrangendo os
neoproterozoicos essenciais para o entendimento da
estados de Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Pará e
evolução de uma das principais unidades geotectônicas
Minas Gerais. De acordo Mantovani & Brito Neves
que estruturam a plataforma Sul Americana, o Cráton
(2005) a colisão entre três grandes Blocos continentais
São Francisco. Além de ser uma área de extremo
representados pelos Crátons Amazônico, São
interesse econômico pelo histórico e potencial para
Francisco/Congo e Paranapanema deu origem a
depósitos de metais. Este trabalho traz uma síntese
denominada Província Tocantins. Esta província
sobre os aspectos litoestratigráfico e estruturais da
compreende a faixa Paraguai-Araguaia, localizada no
seção entre Natividade-TO e Almas-TO (Figura 1)
extremo ocidental na borda sul e leste do Cráton
abrangendo o embasamento granito greenstone e a
Amazônico, e a faixa Brasília, situada na margem
sequência metassedimentar do Grupo Natividade.
oriental da província na borda oeste do Cráton São
Francisco (Pimentel et al., 2000).
A Faixa Brasília se encontra posicionada na borda
ocidental do Cráton do São Francisco, estende-se por
mais de 1000 Km na direção norte-sul, através dos
Estados de Minas Gerais, Goiás Distrito Federal e
Tocantins. Limita-se a leste com o Cráton do São
Francisco, a Sul interfere-se com a Faixa Ribeira, a
sudoeste é recoberta pelas rochas sedimentares da
Bacia do Paraná e a oeste limita-se com o Maciço de
Goiás.
O Terreno Almas-Natividade compreende faixas de
greenstone de espessura variada que envolvem domos
elípticos de ganisses e migmatitos de composição
tonalitica, granodiorítica e trondhjemítica (TTG) que
são recobertos por discordantemente pela sequência
metassedimentar do Grupo Natividade (FERREIRA,
2015); (SABOIA, 2011). Os greenstones belts são
Figura 1: Mapa de Localização da área de estudo. Fonte:
representados pelo Grupo Riachão do Ouro que é
(FERREIRA, 2015).
constituído por uma unidade basal denominada de
Córrego do Paiol que é composta basicamente por
CONTEXTO GEOLÓGICO
rochas metavulcânicas, e de topo pela Formação
A área de estudo está localizada entre os municípios de
Morro do Carneiro que constitui uma sequência
Natividade e de Almas no Tocantins e está
predominantemente metassedimentar com restritas
geologicamente inserida na Província Tocantins no
contribuições vulcânicas. E o Grupo Natividade está
extremo norte da Faixa de Dobramentos Brasília setor
assentado sobre o embasamento cristalino por uma
setentrional (Dardenne, 2000). De acordo Ferreira,
discordância angular e erosiva e é compartimentado
(2015) a região é conhecida como Terreno AlmasRESUMO EXPANDIDO
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em quatro formações, nomeadas Santa Clara, Mato
Virgem, Córrego Fundo e Jacuba (GORAYEB et. al,
1988).
RESULTADOS
Ao longo de toda a seção entre a cidade de Natividade
e Almas foi possível observar o embasamento
Complexo Gnaisse- Migmatítico, o Grupo Riachão do
Ouro e o Grupo Natividade (Figura 2).

representada pelos clorita moscovita xisto, clorita
quartzo xisto, clorita xisto com granada e filitos
cloritizados.
Possuem cor esverdeada a cinza,
composta por minerais de quartzo, moscovita, clorita,
plagioclásio, k-felspato, anfibólio, pirolusita, limonita e
granada. Os minerais de quartzo aparecem
recristalizados e bem orientados, ocorrem veios de
calcita e quartzo associados, sigmoides dextrais, seixos
rotacionados. A foliação xistosa é bem marcada e o
contato com as outras unidades ocorre através de
zonas de cisalhamentos (Figura 3C e 3D).
Os metassedimentos Grupo Natividade aflora em toda
a seção, na serra homônima, no relevo acidentado
entre as serras Cruz das Almas e Palmeiras; e próximo
ao Riacho do Mato, onde ocorrem afloramentos menos
expressivos. Nesta seção foi possível observar alguns
contatos, na maioria gradacionais ou por zonas de
cisalhamento e não foi visto a Formação Jacuba.

Figura 2: Seção Geológica entre as cidades de Natividade e
Almas.

O Complexo Gnaisse- Migmatítico se encontram em
forma de lajedo e em fundo de vales. Em torno do
Riacho do Mato, se encontram gnaissificados (Figura
3A), enquanto que nas bordas sentido a oeste e leste
do rio; aparecem mais inequigranulares, subédricos e
bastante alterados com feições metassedimentares. Os
metatonalitos e metagranodioritos são pricipalmente
constituídos por quartzo, plagioclásio, k- feldspato
(ortoclásio e microclínio), moscovita, biotita; anfibólio
e clorita neoformados e em menores proporções
hematita, magnetita e piroluzita (Figura 3B). Associado
ocorrem veios pegmatóides, veios de quartzo, lentes
de manganês, zonas de cisalhamento e dobras.
Figura 4: Grupo Natividade- Formação Santa Clara: A)
Metarenitos
no
Balneário
do
Ribeirão
e
B)
Metaconglomerado, margem direita TO- 280, sentido Almas.
Formação Mato Virgem: C) Afloramento na Mineração
NACAL- Serra do Mato Virgem e D) Calcário dolomítico.
Formação Córrego Fundo: E) Dobra cúspide na entrada da
Mineração NATIVA e F) Filito intercalado a metarenito.

Figura 3: Complexo Gnaisse- Migmatítico: A) Gnaisse dobrado
no Riacho do Mato e B) Metagranodiorito próximo a cidade
de Almas. Grupo Riachão do Ouro: C) Clorita moscovita xistoafloramento em Natividade e D) Clorita xisto próximo a
cidade de Almas.

As rochas do Grupo Riachão do Ouro estão dispostos
em corte de estrada, lajedos e riachos, bordejando a
Serra de Natividade parte ocidental, próximo a Serra
Palmeira e a cidade de Almas. Esta unidade está
RESUMO EXPANDIDO

A Formação Santa Clara está representada por
metarenitos, quartzitos e metaconglomerados. Os
metarenitos apresentam cor esbranquiçada e as vezes
acinzentada, fração areia fina a média, formada
essencialmente por minerais de quartzo, moscovita
prateada a dourada, biotita, clorita e pirolusita. Em
alguns afloramentos os filossilicatos aparecem bem
orientados por de sua estrutura reliquiar e em outros
por conta do metamorfismo incipiente. Estruturas
como estratificação plano-paralela, tension gashes,
zonas de cisalhamentos sinistrais cortando as dextrais,
veios de quartzo e foliação ardosiana são bem
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expressivas (Figura 4A). Os quartizitos apresentam
cores acinzentadas, estrutura maciça e contato com os
metarenitos. Afloramentos representativos são
encontrados próximo na Serra de Natividade, na
entrada da Mineração NATIVA e no Balneário Ribeirão
ou Córrego do Açude.
Os metaconglomerados são oligomíticos com matriz
fração areia média com moscovita. Os seixos são
compostos por metarenitos, quartizitos e veios de
quartzo, orientados por fluxo, chegando a 25 cm.
Cortando o afloramento, observou- se veios de
quartzo. Foi encontrado somente um afloramento ao
longo da TO- 280 após o Balneário Ribeirão (Figura 4B).
A Formação Mato Virgem foi observada na Mineração
NACAL (Figura 4C). Compreendendo metacalcários de
cor cinza escuro a roxeada, maciça, formada
essencialmente
por
calcita,
dolomita,
pirita
disseminada e limonita. No decorrer do afloramento,
ocorrem fraturas e falhas conjugadas preenchidas por
veios de quartzo e calcita, foliação ardosiana e box
works. Neste afloramento observou- se um aumento
sentido norte de dolomita(Figura 4D).
A Formação Córrego Fundo está bem representada
entre o Córrego Jacuba e a Serra de Mato Virgem. É
constituída por metassiltitos gradando para filitos
intercalados a metarenitos. Os metassiltitos e filitos
possuem cor amareladas a avermelhadas, com grãos
fração silte a areia muito fina em poucas porções. Está
representada principalmente por minerais de
moscovita, biotita, clorita, quartzo, piroluzita, algum
feldspato. Essa litologias se diversifica pela quantidade
de quartzo e foliação ardosiana a filítica. Os
metarenitos são impuros, grãos fração areia fina a
média, na maioria dos afloramentos contem
moscovita, biotita e clorita. No geral as moscovitas
ocorrem bem orientadas, os grãos de quartzo
aparecem bem preservados, porém apresentam partes
recristalizadas, veios e lentes de quartzo oxidado, box
work, dobras, cavalgamentos e estrias (Figura 4E e 4F).
Nesta seção não foi visto a Formação Jacuba, topo do
Grupo Natividade.
CONCLUSÕES
1- A seção entre as cidades de Natividade e Almas é
bastante didática, pois mostra todo o empilhamento
litológico desde o embasamento Complexo GnaisseMigmatítico, passando pelo greenstone Grupo Riachão
do Ouro a Formação Córrego Fundo do Grupo
Natividade.
2- As unidades do Grupo Natividade encontram-se
estruturadas em um padrão de sinformes e antiformes
inclinados com vergência para E que somado aos
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cisalhamentos que ocorrem na área dificultam a
estruturação do empilhamento estratigráfico das
Formações do Grupo.
3- A litoestratigrafia do Grupo Natividade é marcada
por intercalações de metarenitos, metapelitos e
carbonatos sugerem um ambiente deposicional de
plataforma marinha com ciclos transgressivos e
regressivos.
4- Apesar da complexa evolução estrutural da região,
observa-se que há um transporte tectônico para ESE
em direção ao Cráton São Francisco relacionado ao
evento Brasiliano.
5- As unidades basais arqueanas/paleoproterozoicas
encontram-se paralelizadas e por vezes em maiores
altimetrias que as coberturas metassedimentares do
Grupo Natividade devido aos cavalgamentos e zonas
de cisalhamentos que atuaram na região.
6- Se faz necessário um estudo voltado para a geologia
estrutura e geocronologia principalmente para as
unidades das associações granito greestone para
melhor compreensão da evolução geológica da área
em questão.
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INTRODUÇÃO	
  
as	
   rochas	
   da	
   região,	
   desenvolvidas	
   durante	
   fases	
  
Diferentemente	
   das	
   primeiras	
   definições	
   (Lapworth,	
  
atribuídas	
   a	
   uma	
   tectônica	
   de	
   escape.	
   Esses	
   corredores	
  
1885	
   apud	
   Higgins,	
   1971),	
   foliações	
   miloníticas	
   são	
  
foram	
   responsáveis	
   pela	
   formação	
   de	
   uma	
   foliação	
  
estruturas	
   atribuídas	
   a	
   processos	
   deformacionais	
  
milonítica	
   e	
   de	
   uma	
   lineação	
   de	
   estiramento	
   mineral	
  
majoritariamente	
   dúcteis	
   associados	
   a	
   zonas	
   de	
  
regionais.	
   Tais	
   estruturas	
   encontram-‐se	
   especialmente	
  
cisalhamento.	
   Dentre	
   esses	
   processos,	
   destacam-‐se	
   a	
  
bem	
  preservadas	
  em	
  tonalitos	
  e	
  granodioritos	
  da	
  Suíte	
  
recristalização	
   dinâmica	
   e	
   a	
   redução	
   do	
   tamanho	
   dos	
  
Serra	
  do	
  Boqueirão.	
  	
  
grãos	
   (Fossen,	
   2012).	
   Ademais,	
   em	
   microescala,	
  
	
  
foliações	
   miloníticas	
   são	
   normalmente	
   associadas	
   a	
  
METODOLOGIA	
  
estruturas	
  
assimétricas	
  
como	
  
porfiroclastos	
  
Para	
   a	
   análise	
   microtectônica	
   das	
   rochas	
   em	
   questão	
  
rotacionados	
   e	
   foliações	
   S-‐C,	
   bem	
   como	
   à	
   orientação	
  
foram	
   feitas	
   observações	
   sistemáticas	
   em	
   seções	
  
preferencial	
   de	
   forma	
   de	
   cristais	
   neoformados	
   de	
  
delgadas	
  de	
  tonalitos	
  e	
  granodioritos	
  da	
  Suíte	
  Serra	
  do	
  
quartzo.	
   Quando	
   analisadas	
   sob	
   a	
   ótica	
   da	
  
Boqueirão,	
  coletados	
  durante	
  o	
  campo	
  da	
  disciplina	
  de	
  
microtectônica,	
   tais	
   feições	
   mostram	
   relação	
   intrínseca	
  
mapeamento	
   final	
   da	
   Universidade	
   de	
   Brasília.	
   Essas	
  
com	
   as	
   condições	
   deformacionais	
   às	
   quais	
  
rochas	
   foram	
   escolhidas	
   para	
   o	
   estudo	
   deformacional	
  
determinados	
   tipos	
   de	
   rocha	
   foram	
   submetidos.	
   O	
  
em	
  escala	
  microscópica	
  em	
  função	
  de	
  sua	
  facilidade	
  em	
  
resumo	
   em	
   questão	
   sintetiza	
   o	
   estudo	
   microtectônico	
  
registrar	
   mecanismos	
   operantes	
   em	
   escala	
   regional,	
  
realizado	
  em	
  tonalitos	
  e	
  granodioritos	
  da	
  Suíte	
  Serra	
  do	
  
predominantemente	
   descritos	
   em	
   zonas	
   de	
  
Boqueirão,	
   no	
   terreno	
   Almas-‐Dianópolis,	
   que	
   buscou	
  
cisalhamento	
   mapeadas	
   durante	
   o	
   trabalho	
  
comparar	
  as	
  condições	
  de	
  pressão	
  e	
  temperatura	
  para	
  
anteriormente	
   citado.	
   Tais	
   observações	
   visaram	
  
os	
   principais	
   eventos	
   deformacionais	
   que	
   afetaram	
   a	
  
analisar,	
   prioritariamente,	
   as	
   microestruturas	
   geradas	
  
região	
   já	
   classicamente	
   determinados	
   por	
   trabalhos	
  
em	
  cristais	
  de	
  quartzo,	
  plagioclásio	
  e	
  K-‐feldspato,	
  assim	
  
pioneiros	
  na	
  região.	
  
como	
   o	
   comportamento	
   micro-‐deformacional	
   das	
  
	
  
rochas	
  como	
  um	
  todo.	
  	
  
CONTEXTO	
  GEOLÓGICO	
  
	
  
O	
   terreno	
   Almas-‐Dianópolis	
   se	
   encontra	
   na	
   porção	
  
RESULTADOS	
  
extremo	
  setentrional	
  da	
  Faixa	
  de	
  Dobramentos	
  Brasília,	
  
Em	
  seção	
  delgada,	
  as	
  rochas	
  da	
  Suíte	
  Serra	
  do	
  Boqueirão	
  
no	
   sudeste	
   do	
   estado	
   do	
   Tocantins,	
   e	
   representa	
   uma	
  
geralmente	
   apresentam	
   evidências	
   de	
   processos	
   de	
  
série	
   de	
   intrusões	
   tonalíticas	
   e	
   granodioríticas	
  
recristalização	
  dinâmica	
  com	
  formação	
  de	
  subgrãos	
  nas	
  
paleoproterozoicas	
   envolvidas	
   por	
   faixas	
   de	
   rochas	
  
bordas	
  dos	
  grãos	
  reliquiares	
  de	
  quartzo,	
  que	
  tendem	
  a	
  
vulcano-‐sedimentares	
   intensamente	
   deformadas	
   do	
  
apresentar	
  extinção	
  ondulante	
  (Figura	
  1	
  b).	
  Além	
  disso,	
  
Grupo	
   Riachão	
   do	
   Ouro,	
   cobertas	
   por	
   rochas	
  
por	
   vezes	
   os	
   cristais	
   de	
   quartzo	
   neoformados	
   estão	
  
metassedimentares	
  do	
  Grupo	
  Natividade.	
  
rotacionados	
  e	
  estirados	
  segundo	
  uma	
  direção	
  de	
  forma	
  
Os	
   principais	
   trabalhos	
   regionais	
   estabelecem	
   que	
   a	
  
preferencial	
  (Figura	
  1	
  b	
  e	
  2	
  b).	
  
região	
   foi	
   submetida	
   a	
   uma	
   deformação	
   policíclica,	
  
	
  
polifásica	
   e	
   progressiva,	
   marcada	
   por	
   dois	
   ciclos	
  
orogenéticos	
  separados	
  no	
  espaço-‐tempo	
  por	
  um	
  ciclo	
  
tafrogenético.	
   Autores	
   como	
   Borges	
   (1993),	
   Cruz	
   &	
  
Kuyumjian	
   (1998)	
   versam	
   sobre	
   a	
   ocorrência	
   de	
   zonas	
  
de	
   cisalhamento	
   predominantemente	
   N-‐S	
   que	
   afetam	
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Figura	
   1-‐	
   Fotomicrografias	
   com	
   polarizadores	
   cruzados	
   de	
  
tonalitos	
   e	
   granodioritos	
   registradas	
   sob	
   o	
   aumento	
   de	
   1.25	
  
vezes.	
   a)	
   Porfiroclasto	
   de	
   plagioclásio	
   mostrando	
   feições	
   de	
  
deformação	
   intracristalina,	
   com	
   geminações	
   polissintéticas	
  
microdobradas.	
  
b)	
  
Tonalito	
  
de	
  
textura	
  
geral	
  
nematolepidoblástica,	
   na	
   qual	
   cristais	
   orientados	
   de	
  
clorita±sericita	
   (domínio	
   M)	
   formam	
   uma	
   foliação	
   principal	
  
que	
   contorna	
   porfiroclastos	
   de	
   Quartzo,	
   Plagioclásio	
   e	
  
agregados	
  quartzo-‐feldspáticos	
  (domínio	
  Q).	
  Os	
  porfiroclastos	
  
mostram	
  estruturas	
  indicativas	
  de	
  processos	
  de	
  recristalização	
  
dinâmica.	
   Cristais	
   de	
   sericita	
   orientados	
   segundo	
   uma	
   outra	
  
direção	
   evidenciam	
   uma	
   segunda	
   foliação	
   ainda	
   incipiente,	
  
formando	
  pares	
  S-‐C	
  que	
  compõem	
  uma	
  foliação	
  milonítica.	
  Os	
  
cristais	
   de	
   plagioclásio	
   distribuem-‐se	
   ao	
   longo	
   de	
   uma	
  
estrutura	
  boudinada,	
  estando	
  os	
  cristais	
  de	
  quartzo	
  marcados	
  
por	
   estruturas	
   de	
   deformação	
   cristaloplástica	
   com	
   uma	
  
textura	
   de	
   núcleo	
   manto,	
   contornado	
   por	
   subgrãos	
  
rotacionados	
  a	
  neoformados.	
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Figura	
   2	
   -‐	
   Fotomicrografias	
   com	
   polarizadores	
   cruzados	
   de	
  
tonalitos	
   e	
   granodioritos	
   registradas	
   sob	
   o	
   aumento	
   de	
   1.25	
  
vezes.	
  a)	
  porfiroclasto	
  de	
  plagioclásio	
  fraturado	
  e	
  rotacionado,	
  
envolto	
  por	
  uma	
  foliação	
  milonítica.	
  Nesse	
  caso,	
  a	
  foliação	
  é	
  
marcada	
  pelo	
  leve	
  estiramento	
  e	
  alinhamento	
  preferencial	
  de	
  
cristais	
   neoformados	
   de	
   quartzo	
   e	
   de	
   filmes	
   de	
   biotita.	
   A	
   seta	
  
branca	
   marca	
   a	
   sombras	
   de	
   pressão.	
   b)	
   Cristal	
   de	
   K-‐feldspato	
  
fraturado	
   e	
   cristais	
   de	
   quartzo	
   levemente	
   estirados	
   e	
  
orientados,	
  marcando	
  uma	
  foliação	
  milonítica.	
  	
  

	
  
DISCUSSÕES	
  
Segundo	
   Tullis	
   (1977)	
   e	
   Schmid	
   &	
   Casey	
   (1986),	
   as	
  
microestruturas	
   descritas	
   nos	
   cristais	
   de	
   quartzo	
   são	
  
teoricamente	
   atribuídas	
   a	
   faixas	
   de	
   temperaturas	
   que	
  
°
°
variam	
   desde	
   300 	
   até	
   500 C,	
   nas	
   quais	
   predominam	
   os	
  
mecanismos	
   de	
   recristalização	
   dinâmica	
   por	
   bulging	
   e	
  
rotação	
  de	
  subgrãos.	
  Quando	
  comparados	
  os	
  resultados	
  
obtidos	
   com	
   aqueles	
   previstos	
   por	
   Hirth	
   &	
   Tullis	
   (1992)	
  
para	
   cristais	
   de	
   quartzo,	
   as	
   rochas	
   em	
   análise	
   teriam	
  
sido	
   submetidas	
   a	
   pressões	
   de	
   aproximadamente	
   400	
  
°
Mpa	
   e	
   temperaturas	
   de	
   até	
   500 C,	
   considerando-‐se	
   a	
  
adição	
  de	
  água	
  no	
  sistema.	
  	
  
Para	
   cristais	
   de	
   plagioclásio	
   e	
   K-‐feldspato,	
   as	
  
microestruturas	
   observadas	
   remetem	
   a	
   temperaturas	
  
°
similares	
   às	
   estimadas	
   para	
   o	
   quartzo	
   (300-‐500 C),	
   as	
  
quais	
   são	
   características	
   da	
   fácies	
   xisto-‐verde	
   (Tullis	
   &	
  
Yund,	
  1987;	
  Passchier	
  &	
  Trouw,	
  2005).	
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Embora	
   sejam	
   teoricamente	
   admitidas,	
   as	
   faixas	
   de	
  
temperatura	
   sugeridas	
   para	
   a	
   formação	
   das	
  
microestruturas	
  presentes	
  nas	
  rochas	
  da	
  Suíte	
  Serra	
  do	
  
Boqueirão	
  são	
  mais	
  baixas	
  do	
  que	
  o	
  já	
  descrito	
  (Cruz	
  et.	
  
al.,	
   2001)	
   para	
   os	
   eventos	
   que	
   afetaram	
   as	
   rochas	
   da	
  
região.	
  Uma	
  das	
  hipóteses	
  para	
  essa	
  incompatibilidade	
  
inicial	
   seriam	
   as	
   altas	
   razões	
   quartzo-‐feldspato	
   destas	
  
rochas,	
  aliada	
  à	
  presença	
  de	
  fluidos,	
  típica	
  de	
  rochas	
  de	
  
zonas	
   de	
   cisalhamento	
   ricas	
   em	
   sericita,	
   por	
   exemplo.	
  
Tais	
  fluidos	
  provavelmente	
  estão	
  relacionados	
  ao	
  último	
  
evento	
   deformacional	
   que	
   afetou	
   a	
   região	
   e	
   podem	
   ter	
  
sido	
   responsáveis	
   por	
   causar	
   o	
   enfraquecimento	
  
hidrolítico	
  de	
  certas	
  fases	
  minerais	
  como	
  o	
  quartzo	
  e	
  o	
  
plagioclásio.	
  Além	
  disso,	
  a	
  geração	
  de	
  uma	
  paragênese	
  
hidratada	
   pode	
   ter	
   acarretado	
   em	
   um	
   desequilíbrio	
  
químico	
   e	
   influenciado	
   na	
   deformação	
   dos	
   cristais	
   de	
  
feldspatos.	
   Além	
   da	
   atuação	
   dos	
   fluidos,	
   é	
   possível	
   que	
  
a	
   distribuição	
   dos	
   processos	
   deformacionais	
   não	
   seja	
  
isotrópica	
  nessas	
  rochas,	
  levando	
  a	
  uma	
  interpretação	
  
de	
   um	
   intervalo	
   de	
   condições	
   deformacionais	
  
específicas,	
   compatíveis,	
   por	
   sua	
   vez,	
   com	
   àquelas	
   já	
  
descritas	
  em	
  trabalhos	
  pioneiros.	
  
Por	
  fim,	
  sabe-‐se	
  também	
  que	
  foram	
  atingidas	
  condições	
  
metamórficas	
   de	
   fácies	
   anfibolito	
   baixo,	
   com	
  
°
temperaturas	
   superiores	
   a	
   550 C	
   e	
   pressões	
   de	
   até	
   7	
  
kbars	
  (Cruz	
  &	
  Kuyumjian,	
  1998;	
  Cruz	
  et.	
  al.,	
  2001).	
  
	
  
CONCLUSÕES	
  
Tendo	
  em	
  vista	
  os	
  resultados	
  da	
  análise	
  microtectônica	
  
das	
  rochas	
  graníticas	
  da	
  Suíte	
  Serra	
  do	
  Boqueirão,	
  fica	
  
clara	
  a	
  relação	
  entre	
  a	
  deformação	
  destas	
  com	
  as	
  zonas	
  
de	
   cisalhamento	
   N-‐S	
   encontradas	
   no	
   Terreno	
   Almas.	
  
Além	
   disso,	
   estima-‐se	
   que	
   tal	
   deformação	
   tenha	
  
ocorrido	
   em	
   condições	
   de	
   fácies	
   xisto-‐verde	
   alto	
   a	
  
anfibolito	
  inferior,	
  nas	
  quais	
  predominam	
  mecanismos	
  
de	
   recristalização	
   dinâmica	
   por	
   bulging	
   e	
   rotação	
   de	
  
subgrãos	
   para	
   o	
   quartzo	
   enquanto	
   o	
   plagioclásio	
   e	
   o	
   K-‐
feldspato	
   apresentam	
   deformação	
   cristal-‐plástica	
  
intracristalina	
  
evidenciada	
  
por	
  
geminações	
  
microdobradas	
   e	
   leve	
   extinção	
   ondulante.	
   Não	
   se	
  
descarta,	
  todavia,	
  a	
  influência	
  de	
  fases	
  fluidas	
  capazes	
  
de	
   causar	
   o	
   enfraquecimento	
   hidrolítico	
   de	
   minerais	
  
como	
  o	
  quartzo,	
  plagioclásio	
  e	
  K-‐feldspato.	
  	
  
Estudos	
   de	
   medição	
   de	
   orientação	
   cristalográfica	
  
preferencial	
   (CPO)	
   e	
   observações	
   em	
   microscópio	
  
microscópio	
   de	
   varredura	
   eletrônica	
   com	
   auxílio	
   de	
  
difração	
  de	
  elétrons	
  retroespalhados	
  (EBSD)	
  podem	
  ser	
  
de	
  grande	
  valia	
  para	
  uma	
  interpretação	
  mais	
  fidedigna	
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dos	
   principais	
   processos	
   deformacionais	
   cristal-‐
plásticos	
   atuantes,	
   correlacionando-‐os	
   ao	
   campo	
   de	
  
tensão	
  regional	
  responsável	
  pelos	
  processos	
  geradores	
  
de	
  textura	
  cristalográfica.	
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A área de estudo está localizada na porção nordeste da
Província Aurífera de Alta Floresta (PAAF), a norte do
município de Guarantã do Norte, e é constituída por
granitoides
isotrópicos
e
rochas
vulcânicas
indeformadas sendo elas relacionadas à Suíte Intrusiva
Teles Pires (SITP) e ao Grupo Colíder (GC). Os trabalhos
de
mapeamento
geológico
e
petrografia,
correlacionados com dados da literatura, permitiram
individualizar três sequências vulcânicas do Grupo
Colíder na área, denominadas Inferior (Sinf),
Intermediária (Sint) e Superior (Ssup). As sequências
inferior e superior são constituídas por rochas
vulcânicas, enquanto a sequência intermediária
consiste de sedimentos vulcanoclásticos.
As rochas da Sinf consistem de tufos cineríticos e
ignimbritos com variados conteúdos de fragmentos de
rocha, vidro e cristais. A Sint possui grauvacas e
arenitos vulcanoclásticos de granulometria fina a
média, estratificação plano paralela, além de pelitos
subordinados. A Ssup é constituída dominantemente
por riolitos porfiríticos efusivos e ignimbritos
reomórficos, com riolitos subvulcânicos subordinados.
CONTEXTO GEOLÓGICO-GEOTECTÔNICO
A área de estudo está inserida geotectonicamente no
contexto geológico da Província Aurífera Alta Floresta
(PAAF). A PAAF é uma província metalogenética,
denominada por Dardene & Schobbenhaus (2001),
também conhecida como Província Aurífera JuruenaTeles Pires por (Silva & Abram 2008), Domínio Alta
Floresta (Santos et al. 2000) ou Província Mineral de
Alta Floresta (Souza et al. 2005). Consiste de um
segmento crustal alongado segundo a direção WNWESSE, limitada ao norte pelo Graben do Cachimbo e ao
sul pelo Graben dos Caiabis. Segundo o modelo de
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simples
1,0)
Tassinari & Macambira (2004) a PAAF está dividida em
dois terrenos relacionados às províncias VentuariTapajós na porção norte e Rio Negro-Juruena na
porção sul. De acordo com Santos et al. (2000), a parte
leste da PAAF representa a extensão da Província
Tapajós-Parima à sul (Domínio Peixoto de Azevedo) e a
parte oeste a Província Rondônia-Juruena.
A PAAF pode ser dividida em dois domínios
petrotectônicos com padrões estruturais distintos:
indeformado (porções leste, central, nordeste e norte);
e deformado (sudoeste e oeste). O domínio
indeformado é constituído amplamente por
granitoides isotrópicos de afinidade cálcio-alcalina e
idades entre 1,98 e 1,78 Ga. Pequenos segmentos
constituídos por gnaisses com idades de protólito
Paleoproterozóicas e Arquenas ocorrem de forma
subordinada. Além desses litotipos, afloram rochas
pertencentes ao expressivo vulcano-plutonismo Teles
Pires, com afinidade cálcio-alcalina a tipo A e idades de
1,82 a 1,76 Ga. O domínio deformado é composto por
granitoides sin-tectônicos cálcio-alcalinos com idades
entre 1,78 e 1,76 Ga e associados a sequências
metavulcanossedimentares e gnaisses.
O vulcanismo félsico da PAAF está agrupado no Grupo
Colíder. Em termos composicionais esse vulcanismo
varia de intermediário a ácido e possui assinaturas
geoquímicas cálcio-alcalinas alto K a tipo-A. As rochas
vulcânicas do Grupo Colíder são intrudidas por
granitoides das suítes intrusivas Paranaíta e Teles Pires,
e Alcalinas Rio Cristalino. O evento vulcano-plutônico
marcado pelo Grupo Colíder juntamente com as suítes
intrusivas Paranaíta e Teles Pires pode caracterizar
uma transição de ambiente de arco magmático maduro
para um ambiente pós-orogênico em relação ao Arco
Magmático Juruena.
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Trabalhos de mapeamento geológico relacionados ao
desenvolvimento de monografias de conclusão de
curso de graduação em geologia permitiram o
agrupamento dos litotipos observados em seis
unidades litoestratigráficas: Suíte Intrusiva Matupá;

Grupo Colíder; Suíte Intrusiva Paranaíta; Suíte Intrusiva
Teles Pires; Grupo Beneficente; e Formação Capoeiras
(Fig. 1). Esses trabalhos estavam focados no
reconhecimento, mapeamento e agrupamento dos
diferentes litotipos em unidades litoestratigráficas,

Figura 1 - Mapa geológico da região entre Guarantã do Norte e a Serra do Cachimbo.
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bem como o estabelecimento de suas relações
temporais.
O presente trabalho, por sua vez, visa aprofundar a
caracterização petrográfica dos ignimbritos e riolitos
das sequências inferior e superior do Grupo Colíder e
determinar suas relações com a gênese dos processos
vulcânicos que as geraram.
SEQUÊNCIA INFERIOR
- IGNIMBRITOS
Os ignimbritos pertencentes à sequência inferior são
porfiríticos, ricos em cristais (Figura 2A), com uma
significativa variação em relação ao conteúdo e
dimensão dos fragmentos de cristais. Os fragmentos
ocorrem em tamanhos variados (de 0,1 a 3,0 mm),
sendo compostos por quartzo, plagioclásio, feldspato
alcalino, biotita e hornblenda (Figura 2B), totalizando
aproximadamente 30 % da rocha. Os litoclastos
presentes são formados por fragmentos de rochas
vulcânicas cognatas, com dimensões entre 1,0 e 4,0
cm, em quantidades inferiores a 5% da rocha.
Microscopicamente observa-se que os ignimbritos
possuem uma matriz quartzo-feldspática variando
desde
termos
holocristalinos
até
termos
hemicristalinos.
A
matriz
dos
ignimbritos
holocristalinos é composta essencialmente por
fragmentos de cristais tamanho cinza. Os ignimbritos
hemicristalinos possuem matriz constituída por
fragmentos de cristais tamanho cinza e por fragmentos
de vidro, geralmente achatados (fiamme), que formam
uma foliação proeminente nos ignimbritos (estrutura
eutaxítica). Localmente, observa-se dobramentos
suaves dos fiamme nos contatos com os fragmentos de
cristais tamanho lapili (textura parataxítica). Essas
feições são características e diagnósticas de processos
de soldagem sin- e pós-deposicionais.
SEQUÊNCIA INFERIOR
- IGNIMBRITOS REOMÓRFICOS
Os ignimbritos reomórficos consistem de uma rocha
porfirítica, hemicristalina, com cerca de 20% de
fragmentos de cristais. Os fenocristais presentes são de
quartzo, plagioclásio e feldspato alcalino, possuem
formas euédricas a subédricas, com tamanhos que
variam de 0,1 a 3,0 mm. A matriz é constituída por
fragmentos de cristais tamanho cinza e de vidro. Os
fragmentos de vidro estão achatados, formando
fiamme e, consequentemente, estrutura eutaxítica.
Nos contatos com os fenocristais são frequentemente
observadas feições de dobramentos convolutos dos
fiamme e rotação dos fenocristais. Essas feições
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indicam processos de soldagem e cisalhamento sin- e
pós-deposicionais, caracterizando a atuação de
processos reomórficos. Os processos de desvitrificação
são recorrentes e consistem da formação de axiolitos
nas bordas dos fiamme e de esferulitos no centro
(Figura 2D).
- RIOLITOS EFUSIVOS
Os riolitos possuem uma matriz quartzo-feldspática,
afanítica micro a criptocristalina, com foliação de fluxo
proeminente (Figura 2E). Os fenocristais presentes são
de quartzo, plagioclásio e feldspato alcalino,
totalizando aproximadamente 10% da rocha. O quartzo
presente tanto na matriz como nos fenocristais, são
anédricos a subédricos com dimensões que variam de
0,1 a 0,5 mm. Em algumas porções nota-se presença de
golfos de corrosão. Os plagioclásios estão
intensamente alterados ocorrendo os processos de
sericitização, saussuritização e argilização. Pode-se
observar magnetita como inclusão, caracterizando uma
textura poiquilítica e presença da textura rapakivi
(Figura 2F).
CONCLUSÕES
Os ignimbritos e riolitos do Grupo Colíder, na região de
Guarantã do Norte (MT), são provenientes de um
magmatismo félsico, frequentemente observado na
PAAF. A Sinf se caracteriza pela abundância de
ignimbritos e rochas piroclásticas primárias. A
ocorrência de ignimbritos ricos em cristais, restritos a
Sinf, e de baixa quantidade de fragmentos vítreos,
indica a erupção de magmas altamente cristalizados,
cujos depósitos piroclásticos foram submetidos a
processos de elutriação (separação dos componentes
menos densos) durante o transporte e deposição. Os
riolitos e ignimbritos da Ssup se caracterizam por
conteúdos de cristais inferiores a 20%, que indicam a
erupção de magmas pobremente cristalizados. Além
disso, feições diagnósticas de processos de elutriação
não são observadas, sugerindo que os depósitos
piroclásticos da Ssup foram depositados em porções
proximais ao conduto vulcânico.
Estudos geoquímicos e geocronológicos futuros
poderão elucidar questões relacionadas à gênese das
diferentes sequências vulcânicas do Grupo Colíder na
região de Guarantã do Norte (MT).
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Figura 2 - Feições petrográficas da Sequência Inferior e Superior do Grupo Colíder: A) e B) Fotomicrografia mostrando
ignimbritos ricos e cristais; C) Fotomicrografia evidenciando as texturas eutaxíticas e parataxíticas; D) Fotomicrogafia
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INTRODUÇÃO
em zona interna localizada a leste (mais deformada),
A Província Tocantins, segundo Pimentel e Fuck (1994)
externa a oeste (menos deformada) e cobertura
é definida por faixas supracrustais dobradas
sedimentar de plataforma. O Grupo Cuiabá
metamorfizadas, correspondentes a Faixa Paraguai e
compreende uma espessa pilha metassedimentar
Brasília. Intermediária a estas se encontra o Maciço de
inserido na zona interna da Faixa Paraguai. Almeida em
Goiás composto por terrenos remanescentes
1948 identificou rochas de baixo grau metamórfico,
arqueanos (greenstone belts), ortognaisses e
constituídas por filitos intercalados com quartzitos
sequências
metavulcânicas/metassedimentares
cortados por veios quartzosos, ligados ao evento
apresentados por Fuck (1994). Geologicamente Bom
magmático responsável pelos batólitos da Serra de São
Jardim de Goiás se localiza nos limites entre o Arco
Vicente. Luz et al (1980) classificou o Grupo Cuiabá em
Magmático e a Faixa Paraguai. Com isto, este trabalho
8 subunidades separando-os em dois subambientes. As
tem o intuito de apresentar o mapeamento geológico
sub-unidades 1, 2, 3, 5 e 6 em ambiente marinho e as
de uma determinada área do município de Bom Jardim
subunidades 4 e 7 em ambiente glácio-marinho.
de Goiás, a qual apresenta os litotipos do Grupo
A Faixa Brasília é um complexo cinturão de dobras e
Cuiabá, Granito Serra Verde e o corredor do
falhas de empurrão constituída de diversas unidades
Lineamento Transbrasiliano, finalizando com a
metassedimentares interpretadas por Fuck et al. (1994)
produção de um Mapa Geológico de escala 1:25000.
como uma faixa monocíclica compartimentada em
zona cratônica, zona externa e zona interna, de leste
CONTEXTO GEOLÓGICO
para oeste
A geologia da região de Bom Jardim de Goiás é descrita
Considerado um arco neoproterozóico juvenil, o Arco
por duas expressivas unidades geotectônicas: a Faixa
Magmático de Goiás é composto de sequências
Paraguai e o Arco Magmático de Goiás pertencentes à
vulcano-sedimentares associadas com ortognaisses
Província Tocantins. Definida por Almeida et al. (1981),
cálcio a cálcio-alcalinos (Fuck, 1994). Segundo Pimentel
a Província Tocantins é um conjunto de orógenos
et al (2000) duas principais áreas devem ser
decorrentes da colisão dos crátons Amazônico a
consideradas como suas subunidades: o arco de
noroeste e São Francisco a leste durante a Orogenia
Arenópolis com predomínio de granitos derivados de
Brasiliana no Neoproterozóico (650-570 Ma). É
refusão e o arco Mara Rosa com granitos leucocráticos
delimitada por faixas supracrustais dobradas e
Segundo Pimentel et al. (1996) um significativo
metamorfizadas. A Faixa Paraguai definida por Almeida
magmatismo tardi- a pós-orogênico ocorre na região
(1965) constitui um importante cinturão orogênico
através do alojamento de corpos graníticos e diques
evoluído às margens sudoeste do Cráton Amazônico
gabro-dioríticos nas rochas metavulcanossedimentares
relacionado à zonas colisionais durante o Ciclo
do Arco Arenópolis, em um nível crustal raso. Estes
Brasiliano/Pan-Africano. Almeida (1964) estruturou-a
corpos são predominantemente biotita-granitos,
da base para o topo em: Grupo Cuiabá, Formação
ocorrendo de forma menos expressiva como
Puga, Grupo Araras, Formação Raizama e Formação
hornblenda-granitos. Não apresentam registros de
Diamantino. A faixa foi subdivida por Alvarenga (1984)
fases deformacionais
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RESULTADOS
O mapa geológico foi gerado pelas interpretações
estruturais, litológicas, feições de acamamento e corte
estratigráfico. As unidades litológicas encontradas, da
base para o topo estão assim apresentadas: Grupo
Cuiabá representado por filito e metagrauvaca, da
intrusão granítica, hornfels Granito Serra Verde,
cobertura laterítica terciario quaternario (TQDL) (Figura
1).

microscópica,
foram
identificados
elementos
estruturais gerados em três fases deformacionais (D1,
D2 e D3).
A principal fase deformacional (D1) no Grupo Cuiabá
originada pelo esforço tectônico compressivo gerou
uma clivagem ardosiana (Sn) com atitude preferencial
275/62. A fase (D2) é definida pela formação de
dobras que crenularam a foliação S1, gerando S2 com
atitude preferencial 325/55. A terceira fase de
deformação (D3) é representada na formação de micro
dobras, tal deformação ocasionou a crenulação de S2
(Figura2).

Figura 1- mapa geológico

Deformação:
Com base na análise das estruturas e texturas
tectônicas e metamórficas em escala macroscópica e
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Figura 2-(A) Plotagem dos polos deformação S1, fase
deforrmacional F1. (B) Plotagem flancos das dobras D2.
(C) Plotagem da D3

Figura 3- (A e B) Muscovita - Biotita Hornfels. (C e D) Filito
do grupo Cuiabá. (E e F) Metamorfismo dinâmico evidenciado
pelos contatos suturados dos grãos de quartzo.

CONCLUSÕES
Metamorfismo:
O grupo Cuiabá apresenta um metamorfismo regional
caracterizado
pela
paragênese
clorita+epidoto+quartzo+muscovita
sendo
característica da fácies xisto verde nos filitos. Nestas
rochas são observados textura lepidoblástica
representada nos grãos de muscovita e clorita. O
metamorfismo de contato é representado pela
paragênese
microclina+plagioclásio+cordierita
característica da fácies hornblenda hornfels.
Microscopicamente a rocha apresenta uma textura
granolepidoblástica em sua maioria e preserva um
acamamento reliquiar.
É observado ainda um metamorfismo dinâmico nos
metassedimentos do Grupo Cuiabá, gerando uma
textura cataclástica de fragmentação da rocha,
resultando em uma estrutura milonítica observada
com porfiroclastos sigmoidais.
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Foram encontrados na área estudada, em locais de
topografia baixa, filitos e metagrauvacas pertencentes
ao Grupo Cuiabá. Os filitos variam de coloração
avermelhada a cinza esverdeada com presença de
veios quartzosos, e são correlacionados com a
Formação Campina de Pedra descrita por Tokashiki e
Saes (2008), assim como as metagrauvacas são
correlatas a esta formação pela grande presença de
feldspatos e por possuir contato com os filitos
supracitados. A foliação dos filitos é bem desenvolvida
e varia de paralela a sub-paralela em relação ao
acamamento.
Os metassedimentos do Grupo Cuiabá sofrem atuação
regional
do
ciclo
orogênico
Brasiliano
(SCHOBBENHAUS, 1975), sendo afetados pelas zonas
de falha do lineamento Transbrasiliano, refletidos na
rocha como uma foliação milonítica incipiente, e ainda
na ocorrência de porfiroclastos sigmoidais.
A recristalização das micas e o aspecto turvo da rocha
3
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quando observada microscopicamente, nos revelam a
ocorrência de um metamorfismo de contato. Intrudido
nos sedimentos do grupo Cuiabá ocorre o granito Serra
Verde, e segundo Pimentel et al. (1996) este granito é
classificado como pós orogênico, por isso, este ocorre
isotrópico. Os Hornfels mapeados estão localizados
próximos ao corpo granítico porém não foi possível
observar o contato.
As rochas com milonitização incipiente, estão
associadas
espacialmente
com
rochas
não
milonitizadas e por esta razão, foram aqui relacionadas
à intrusão granítica, e principalmente por possuírem
feições de metamorfismo de contato, podem ser
consideradas encaixantes da colocação do corpo ígneo,
que teria alçado pedaços daquela até regiões mais
rasas da crosta (roof pendant). As rochas da área
estudadas foram afetadas por 3 fases de deformação,
sendo a primeira delas responsável pela foliação da
clivagem ardosiana. A segunda fase pode ser
observada pela formação de dobras e clivagem de
crenulação que reorienta a foliação Sn. A terceira fase
de deformação foi identificada pela presença de micro
dobras e crenulação da Sn+1.
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INTRODUÇÃO
Formações ferríferas bandadas (BIF - Banded Iron
Formation) são rochas sedimentares químicas,
caracterizadas por serem acamadadas ou laminadas,
definidas por uma alternância de minerais ricos em
ferro (20-40%) e minerais silicatados pobres em ferro
(40-50%) (Klein, 2005; Posth 2011). As formações
ferríferas são de grande importância econômica,
hospedando as maiores jazidas de ferro do mundo.
No caso do sudeste do Tocantins, no greenstone belt
de Almas-TO, formações ferríferas ocorrem por vezes
hospedando mineralizações de ouro. Este trabalho tem
como objetivo contextualizar as ocorrências de BIF na
região, a partir de dados de campo e análises
petrográficas obtidos durante o trabalho de
mapeamento geológico final da Universidade de
Brasília em 2016.
CONTEXTO GEOLÓGICO
A área de estudo se insere no contexto do Terreno
Granito-Greenstone de Almas (Cruz & Kuyumjian,
1998), na porção setentrional da Faixa Brasília. O
embasamento do terreno abrange duas unidades
litoestratigráficas
principais,
de
idade
Arqueana/Paleoproterozoica: o Grupo Riachão do
Ouro, que corresponde à sequência metavulcanosedimentar do tipo greenstone belt, e o Complexo tipo
TTG, caracterizado por rochas trondhjemíticastonalíticas-granodioríticas intrusivas na sequência
greenstone. O Grupo Riachão do Ouro foi
primeiramente definido por Costa (1985), e foi
posteriormente subdividido por Cruz & Kuyumjian
(1998) em Formação Córrego do Paiol na base e
Formação Morro do Carneiro no topo. A Formação
Córrego do Paiol é composta predominantemente por
rochas metavulcânicas máficas e raramente
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metaultramáficas, enquanto que a Formação Morro do
Carneiro consiste principalmente de filitos sericíticos,
quartzitos, metavulcânicas intermediárias, e mais
raramente metaconglomerados e formações ferríferas
bandadas metamorfizadas.
As rochas metavulcano-sedimentares estão dispostas
em faixas com trend N-S que contornam os corpos do
complexo tipo TTG, em padrão de domos e quilhas
típico desse tipo de terreno.
Há ainda a granitoides da Suíte Serra do Boqueirão,
evidentes na porção leste da área,
e mais
restritamente rochas intrusivas máficas a ultramáficas
do
Complexo
tipo
Gameleira.
Recobrindo
discordantemente sobre o embasamento, têm-se a
cobertura metassedimentar dobrada representada
pelo Grupo Natividade, de idade Estateriana.
A estruturação das rochas citadas é produto de quatro
eventos deformacionais, sendo dois convergentes
(Ciclo Riaciano, com pico em fácies anfibolito, e Ciclo
Brasiliano em fácies xisto verde, ambos com σ1
regional E-W) responsáveis pela geração de zonas de
cisalhamento variadas e dobras; e dois divergentes
(Tafrogênese Estateriana e abertura do Atlântico Sul)
com desenvolvimento de sedimentação e diques.
RESULTADOS
Com base nos dados de mapeamento, foi
confeccionado o mapa de ocorrências mostrado na
Figura 1, totalizando 21 pontos. As formações ferríferas
ocorrem de forma pontual por toda a área, exceto em
uma estrutura regional, localmente nomeada como
Morro do Bola (Figura 1), que representa uma crista
alinhada em direção N-S de destaque no relevo. Os
afloramentos são restritos à porção leste do terreno
granito-greenstone, não sendo descritas ocorrências à
oeste da cidade de Almas.
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Figura 1 - Mapa de ocorrência de Formações Ferríferas Bandadas.

No Morro do Bola, local de melhor exposição de BIF na
área, a rocha é caracterizada por estrutura bandada,
com camadas milimétricas de chert esbranquiçado
intercaladas com óxidos/hidróxidos de ferro
apresentando alta densidade e intenso magnetismo
(Figura 2a,b). Na base do morro, essas ocorrem
localmente cisalhadas (TF16-XI-223, Figura 2c). A
análise microscópica de amostra retirada do local (TFRESUMO EXPANDIDO

116-XI-89) apresenta aproximadamente as mesmas
proporções de quartzo (45-50%) e de óxidos e
hidróxidos de ferro (50-55%), com muscovita como
mineral acessório (<1%) (Figura 2d,e). Sob luz refletida,
podem-se diferenciar os opacos em magnetita,
hematita e goethita (Figura 2f), com formação de
hematita a partir da magnetita por processo de
martitização.
2
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Figura 2 - (a) BIF subverticalizado no topo do Morro do Bola. (b) Amostra retirada no Morro do Bola, com bandamento evidente,
altamente magnética. (c) Amostra TF16-XI-223. BIF cisalhado na base do morro, com bolsões de chert sigmoidais por entre as camadas
de óxido/hidróxido de Fe. (d) Fotomicrografia da amostra TF16-XI-89 a nicóis paralelos e (e) a nicóis cruzados. Observa-se os minerais
opacos juntamente com quartzo recristalizado, e raramente muscovita com alta cor de interferência. (f) Fotomicrografia da rocha sob luz
refletida em nicóis paralelos.

Mais ao norte, concordante com o alinhamento do
Morro do Bola, formações ferríferas ocorrem
pontualmente com processo intempérico bem mais
avançado, porém com bandamento típico ainda
preservado.
Na porção leste, ocorre uma fácies distinta de
formação ferrífera. A amostra TF-XVI-058 (Figura 4a)
apresenta bandas de óxido/hidróxido com granada
associada, intercaladas entre bandas compostas por
anfibólio. Análise sob microscopia óptica caracteriza o
anfibólio como pertencente à solução sólida
cumingtonita-grunerita, em que o aglomerado de
granulação fina e cor amarelada é também
interpretada como anfibólio (65%), com agregados de
quartzo associado (10%) (Figura 4b,c). Bandas de
minerais opacos (15%) são representados por
hematita, goethita e cristais euédricos de magnetita,
com ocorrência de granada anedral subordinada (10%).
Esta ocorrência está presente no domínio da Suíte
Serra do Boqueirão e é interpretada como um
xenólito, o que é comum próximo ao contato com a
sequência greenstone e reforça o caráter intrusivo dos
granitoides.
As demais ocorrências de BIF estão em processo bem
RESUMO EXPANDIDO

mais intenso de intemperismo, com estrutura por
vezes brechóide e com domínios distintos enriquecidos
em hematita, goethita e/ou sílica, e por vezes com
clastos de BIF preservados em lateritas (Figura 3).

Figura 3- Crosta laterítica com clastos de BIF preservados.
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Figura 4 – (a) Amostra TF16-XV-058. (b) Fotomicrografia da amostra TF16-XV-058 a nicóis paralelos e (c) a nicóis cruzados.

CONCLUSÕES
A partir dos dados obtidos, nota-se que as formações
ferríferas ocorrem de maneira localizada no terreno
granito-greenstone com afloramentos pontuais (exceto
no Morro do Bola) restritos à porção oeste do
greenstone belt. As fácies metamórficas das rochas
analisadas, embora tenham sidos analisadas de forma
localizada, corroboram com o contexto geotectônico
regional em que o pico metamórfico em fácies
anfibolito (associado ao Ciclo Riaciano) é mais evidente
a leste do terreno, enquanto que a oeste há
predominância da superimposição do evento Brasiliano
em fácies xisto verde (Projeto Almas, 2016).
Levando em consideração o contexto geológico em que
as rochas foram depositadas, suas características
petrográficas e idade já definida para a região, sugerese que as formações ferríferas sejam do tipo Algoma,
sendo
necessárias
análises
geoquímicas
complementares. De acordo com Gross (1980, 1996), o
registro de formações ferríferas do tipo Algoma está
relacionado a ambiente de arco vulcânico ou de
abertura do assoalho oceânico, possuindo espessura
que varia entre 10 e 100 metros e extensão lateral da
ordem de 10 km e maior associação com rochas
vulcânicas, corroborando com as características das
formações ferríferas descritas no greenstone belt de
Almas.
Os anfibólios descritos como pertencentes à série
cummingtonita-grunerita
são
compatíveis
ao
metamorfismo de facies anfibolito ao qual as
formações ferríferas originais de facies carbonato
foram submetidas durante a evolução tectônica do
greenstone belt de Almas. Já as demais ocorrências
sem evidências de anfibólios ou minerais metamórficos
provavelmente foram submetidas ao mesmo pico
metamórfico, no entanto a paragênese quartzo + óxido
de ferro não é suficiente para determinação de campos
de estabilidade mineral restritos.
RESUMO EXPANDIDO
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho faz parte de um projeto
maior, denominado Projeto Paraíso – Tocantins, que
foi executado pelos alunos de geologia como trabalho
final de graduação, realizado no decorrer do ano de
2015, com o apoio do Instituto de Geociências da
Universidade de Brasília (IGD-UnB).
Apesar de apresentar atividades garimpeiras,
a região de Paraíso do Tocantins, até então, era
carente em estudos geológicos de detalhe e não tinha
sido mapeada na escala de 1:50.000. Desta forma, o
projeto contribuiu para o melhor mapeamento do
centro-norte do estado do Tocantins.
A área do Projeto Paraíso – TO situa-se no
município de Paraíso do Tocantins, porção centronorte do estado do Tocantins, a cerca de 770 km a
norte de Brasília (Figura 1) e a 75 km a oeste de
Palmas.
A região de estudo tem uma área de 126 km²
e sua localização é marcado pelos vértices nordeste
717500 e 8880000 e sudoeste 698500 e 8873500. As
principais vias de acesso são a BR-080, BR-153 Rodovia Transbrasiliana (Figura 1) e vias vicinais não
pavimentadas. O acesso da área, se da pela via
estadual TO-447 que liga os municípios de Paraíso do
Tocantins e Chapada de Areia.

Figura 1: Localização da Área Estudada.

CONTEXTO GEOLÓGICO
A área de estudo encontra-se na região
centro-norte do Tocantins e está inserida no Cinturão
Araguaia (Hasui et al, 1980), essa megaestrutura faz
parte da porção oeste da Província Estrutural do
Tocantins (Almeida, et al 1981). Localizado na borda
oriental do Cratón Amazônico, esse cinturão tem sua
borda leste encoberta por rochas sedimentares
pertencente à Bacia do Parnaíba, a sudeste faz limite
com as rochas do Maciço de Goiás (Gorayeb et al.
2008).
O Cinturão Araguaia é compartimentado em
dois domínios, a sudeste pelo Domínio Rio dos
Mangues, que é o seu embasamento exposto e a

porção oeste e norte pelo Domínio Faixa Araguaia
(Hasui, 1980).
A Faixa Araguaia é representada por uma
sucessão metassedimentar, máfica e ultramáfica
metamorfisadas, apresentando uma deformação
crescente de oeste para leste e encaixadas no
Supergrupo Baixo Araguaia, subdividido em dois
grupos: Estrodo e Tocantins (Silvia et al, 1974; Abreu,
1978).
O Grupo Estrondo pode ser dividido em
Formação Morro do Campo, constituída de
metaconglomerados, quartzitos, micaxistos com
granadas e estaurolitas; Formação Xambioá composta
por xistos feldspaticos com quantidades variadas de
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biotita, estaurolita e granada e Formação Canto da
Vazante, onde as rochas aflorantes são micaxistos,
calcoxistos, mármores e lestes de anfibolitos (Abreu,
1978).
O Grupo Tocantins (Almeida 1967 e Hasui et
al. 1977) compõe-se a leste das Formações Pequizeiro,
constituída por quartzo-clorita-xistos abundante,
clorita-xistos e corpos de metabasitos e Formação
Couto Magalhães, composta de filitos, ardósias,
metassiltitos,
metarcósios,
metagrauvacas,
metacalcários, além de intercalações de formações
ferríferas, metassilexitos e quartzitos.
Ainda presentes na composição litológica da
faixa, estão inseridos os anortositos Carreira Comprida,
que foram definidos por Gorayeb (1996) como uma
intrusão de forma isolada e que apresenta estruturas
geradas por uma forte influência da zona de
cisalhamento transcorrente Porto Nacional.
RESULTADOS
Na área estudada ocorrem representantes do
Complexo Rio dos Mangues (Unidade Ortoderivada 1) e
do Grupo Tocantins (Formação Pequizeiro e Sequência
Metavulcanossedimentar Rio do Coco).
O Complexo Rio dos Mangues, representante
do embasamento da região, possui ocorrência restrita
na área e sua litologia é predominantemente
ortognaissica. A rocha apresenta textura granoblástica
composta por 45% de quartzo, 30% de microclíneo
entre 0,2 a 0,8 mm e 15% de plagioclásio que variam
de 0,2 a 0,4 mm, e em menores proporções biotita,
carbonato e clorita.
A Sequência Metavulcanosedimentar Rio do
Coco é representada pelas unidades: Metassedimentar
(subdividida em fácies psamíticas e pelíticas), Filitos
Carbonosos, Metachert e Máfica-Ultramáficas.
Os filitos carbonosos ocorrem na área em
formas de lentes intercaladas nas rochas da unidade
ultramáfica. São rochas de coloração escura e matriz
fina, basicamente composta por minerais opacos
(85%), quartzo (10%) e muscovita (5%).
Os cherts se apresentam de forma maciça
onde são evidenciados grãos de quartzo e raros
porfiroblástos de magnetita. Petrograficamente foram
descritos quartzo (75%) anedrais com tamanho entre
0,1 a 0,4 mm, porfiroclástos de magnetita com cerca de
0,5 mm (20%), muscovita (3%) e biotita (2%) ocorrendo
pontualmente.
As rochas Maficas-Ultramáficas encontradas
nesta unidade são: Tremolita-Serpentina Xisto, Talco
Xisto, Serpentina-Talco Xisto, Actinolita-Xisto e TalcoTremolita Xisto.
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Os Tremolita-Serpentina Xisto apresentam
uma coloração esverdeada com uma foliação
penetrativa, a petrografia a rocha apresenta
basicamente um domínio fino composto por tremolita
(60%), com crescimento radial, onde estão imersos
cristais de serpentina (35%) variando de 0,1 a 1,0mm.
Também são encontrados finos cristais de magnetita
(4%) e relictos de olivina (1%).
O Talco Xisto apresenta coloração verde
esbranquiçada, com baixa coesão, untuosa ao tato e
levemente magnética, composta por talco e magnetita.
O talco (85%) se encontra em dois domínios diferente,
um onde apresenta tamanho de até 2,5mm e em outro
em que esses minerais se encontram menores que
0,2mm. São observados porfiroclástos (3mm) e
porfiroblástos (1mm) de magnetita. Pontualmente
ocorre a presença de clorita.
O Serpentina-Talco Xisto é verde acinzentado,
untosa ao tato, apresenta foliação penetrativa marcada
pela orientação de minerais. A rocha é composta por
serpentina (65%) com tamanho entre 0,2 e 0,5mm,
onde é possível ver um crescimento desse mineral de
forma radial. Os domínios de talco (25%) ocorrem
aleatoriamente entre a serpentina. Em poucos
domínios da lâmina é possível observar relictos de
olivina (2%). Uma característica marcante é o
crescimento em mais de uma direção dos cristais de
talco, além de uma grande quantidade de magnetita
(8%) euedral.
O Actinolita Xisto apresenta uma coloração
verde acinzentada, com domínios mais claros
compostos por quartzo (tardios) e as porções escuras
apresentam cristais de menor tamanho de actinolita,
onde é evidenciada uma foliação bem marcada. Em
lâmina delgada, a actinolita (60%) encontra-se
orientada, segundo a foliação lepidoblástica. Esses
cristais apresentam tamanho inferior a 0,4mm. Em
alguns domínios é possível observar hornblenda (5%)
preservada. Óxidos (5%) rotacionados se encontram
pontualmente na lâmina. É evidenciada uma
transformação chamada leucoxen que envolve a
desestabilização de ilmenita. É importante ressaltar
que os critais de quartzo (30%) encontrados, são todos
de origem tardia e não fazem parte do protolito
metamorfizado.
O Talco-Tremolita Xisto apresenta coloração
acinzentada, pouco coesa, apresentando untuosidade
ao tato, indicando a presença de talco. Na seção
delgada se observa que a rocha é formada
basicamente por uma matriz fina de talco (65%) com
tamanho inferior a 0,1mm sendo que em alguns
domínios são encontrados lamelas bem formadas, com
até 0,4mm. Imersos nessa massa fina encontram-se
2
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tremolitas (25%) com tamanho inferior a 0,4mm e
magnetita (10%).
A unidade metassedimentar apresenta um
conjunto de rochas com variação composicional,
porém todas derivadas de um mesmo protólito
metamorfisado em fácies xisto verde alto/anfibolito.
Foi possível diferenciar três tipos diferentes de rochas
nesta fácies sendo elas: Ms-Bt-Qz ( Grt) Xisto, Bt-Qz
( Mg) Xisto e Qz-Bt Xisto. Na Tabela 1 encontram-se as
variações composicionais encontradas nas rochas
dessa unidade.

A Formação Pequizeiro foi individualizada em
duas fácies distintas: Sericita-Quartzo Xistos e
Magnetita Quartzitos. O Sericita-Quartzo Xisto é
composto por uma matriz síltica onde estão imersas
lamelas de mica de alteração (sericita), além de grãos
de quartzo disseminado por toda a rocha.
A fácies do Magnetita Quartzito encontra-se
intercalada como lentes na fácies Sericita-Quartzo
Xisto. Petrograficamente os grãos de quartzo são de
granulação média (0,3 a 0,5mm), intercalados por
faixas milimétricas de coloração escura compostas por
magnetita.

Tabela 1: Composições modais das rochas da unidade sedimentar da Sequência Metavulcanicassedimentar Rio do Coco.

Amostra
TF-2015-V-23b
TF-2015-V-73b
TF-2015-V-120
TF-2015-V-242a
TF-2015-V-242b
TF-2015-V-109
TF-2015-V-238

Qtz
45%
25%
60%
45%
55%
40%
35%

Ms
20%
x
x
10%
13%
20%
20%

Bt
20%
72%
25%
25%
15%
25%
40%

Ep
7%
x
x
5%
x
5%
x

Plg
3%
x
3%
3%
1%
x
x

Zr
x
*
*
*
x
*
x

TF-2015-V-254a

60%

x

30%

x

x

1%

Tendo em vista o forte processo de
intemperismo local, que resulta na escassez de
afloramentos e espessamento da crosta laterítica que
domina boa porcentagem das áreas Projeto Paraíso, a
análise da área de mapeamento por meio de dados de
geofísica foi uma ferramenta de extrema importância
para a confecção dos mapas da região.
Os dados de geofísica utilizados foram
disponibilizados pelo Serviço Geológico Brasileiro
(CPRM) e pela ANP, sendo os principais dados
geofísicos utilizados no trabalho a magnetométricos
(AGHT) e gamaespectrometria (Figura 2).

Cc Grt
x
x
x
x
x
x
10% x
10% 2%
5%
x
x
*
5%

x

Apt
x
x
x
x
*
x
x
1%

Opacos
Classificação
2%
Ms-Bt-Qz Xisto
x
Qtz-Bt Xisto
10%
Bt-Qtz Xisto (com Mgt)
2%
Ms-Bt-Qtz Xisto
x
Ms-Bt-Qtz Xisto (com Grt)
x
Ms-Bt-Qtz Xisto
*
Ms-Qtz-Bt Xisto
1%

Bt-Qtz Xisto

 Descrição
da
Sequência
Metavulcanossedimentar Rio do Coco, composta por
xistos máficos, ultramáficos e pelíticos, além de filitos
carbonosos e metachets e
 Refinamento cartográfico significativo de
contatos e estruturação das unidades mapeadas, com
o apoio de produtos de geofísica aérea.

CONCLUSÕES
As principais conclusões referentes ao Projeto
Paraíso – TO, em especial aqueles referentes a subárea V são:
 Na área de estudo o embasamento aflorante
se caracteriza como um ortognaisse pertencente ao
complexo Rio dos Mangues;
 Foram descritas rochas do Grupo Tocantins,
onde as principais litologias pertencem a Formação
Pequizeiro, onde foram observados sericitas-xistos e
magnetita quartizitos, no extremo oeste da área;
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Figura 2: Mapa Geológico e produtos geofísicos.
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INTRODUÇÃO
O objetivo do estudo da proveniência das rochas
siliciclásticas é compreender quais as fontes dos
detritos sedimentares e os mecanismos de erosão e
transporte que moveram tais partículas de suas áreas
fontes até os sítios de deposição. O exame petrográfico
de seções delgadas permite supor o ambiente
deposicional e os processos responsáveis pela
deposição das partículas, as condições físicas e
químicas dos ambientes de deposição e as mudanças
diagenéticas durante o soterramento e soerguimento
da bacia. Entretanto inúmeras outras técnicas têm sido
aplicadas adicionalmente a estes estudos de forma a
contribuírem de maneira mais eficaz para a construção
de modelos paleogeográficos para a Terra em um
determinado período de tempo. O estudo de
proveniência pode também dar informações relevantes
sobre o potencial econômico das rochas sedimentares
como reservatório de gás e óleo, bem como indicar
prováveis hospedeiras de depósitos minerais e apontar
bacias com potencial para aquífero subterrâneo
(Boggs, 2009). Neste trabalho abordaremos a análise
petrográfica e o estudo dos minerais pesados para
entender a configuração dos arenitos presentes na
Unidade IV do Grupo Caiabis – Formação Dardanelos
(Souza e Abreu Filho, 2007).
CONTEXTO GEOLÓGICO
O Grupo Caiabis ocorre na região noroeste de Mato
Grosso cobrindo rochas predominantemente graníticas
e riolíticas no Domínio Roosevelt Aripuanã, Cráton
Amazônico (Frasca e Borges, 2004). Ele ocorre na bacia
homônima sob a forma de sinclinório alongada na
direção NW/SW com ampla distribuição areal. (Fig.01)
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1: Coberturas sedimentares do Cráton
Amazônico retirado de Uhlein et al. (2015). Grupo
Caiabís em destaque.
Figura

Frasca e Borges (2004) elencaram 4 unidades
representativas do Grupo, uma basal constituída por
conglomerados e arenitos intercalados por rochas
vulcânicas da Formação Arinos; A unidade II formada
por siltitos e argilitos avermelhados contendo níveis de
arenitos finos claros. Uma unidade III composta por
arenitos arcoseanos e arenitos de granulação fina a
média e uma unidade IV representada por arenitos
argilosos e arenitos arcoseanos finos a grossos com
intercalações de faixas conglomeráticas. Souza e Abreu
Filho (2007) elencaram 8 unidades para o Grupo
Caiabís – Formação Dardanelos e as representaram em
uma coluna estratigráfica (Fig. 02).
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Figura 2: Coluna estratigráfica do Grupo Caiabis extraída e
modificado de Souza e Abreu Filho (2007). Detalhe para o
local de amostragem deste trabalho.

Neste trabalho serão apresentados os dados e as
interpretações referentes a Unidade III de Fasca e
Borges (2004) e a Unidade VI de Souza e Abreu Filho
(2007).
No geral, a Formação Dardanelos mostra
estratificações plano-paralelas e cruzadas acanaladas.
Dados U-Pb em zircões detriticos obtidos por Leite e
Saes (2003) indicam que as rochas fontes destes
sedimentos apresentam idades que variam entre 1,98
a 1,38 Ga. Os autores interpretaram os grupos com
idades mais antigas como sendo de contribuição do
Grupo Beneficente e entre as idades mais jovens, os
autores sugeriram que a provável fonte seriam as
Alcalinas Canamã. Entretanto os dados disponíveis até
o momento são insuficientes para uma interpretação
mais aprofundada desta bacia.
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MATERIAIS E MÉTODOS
Duas amostras foram coletadas com base na coluna
estratigráfica proposta por Souza e Abreu Filho (2007)
(Fig.02). Inicialmente as rochas foram caracterizadas
macroscopicamente e em lâmina delgada por
microscópio petrográfico. Utilizou-se os diagramas de
classificação de rochas terrígenas de Folk et al., (1970)
e dos de proveniência tectônica de Dickinson (1985) in
Zuffa, (1985).
Uma parte do mesmo material foi pulverizado e
peneirado em duas frações, 0,125mm e 0,063mm.
Após este procedimento as amostras foram levadas
para separação gravimétrica usando primeiro a bateia
manual e em seguida por meio de líquido denso bromofórmio (CHBr3, d=2,89 g/cm3). O material
magnético foi separado usando imã de mão e
separador magnético Franz. Em seguida os minerais
foram montados em lâminas de grãos para estudos
usando lupa binocular e microscópio petrográfico.
Da assembleia de minerais pesados, os grãos
transparentes e não micáceos de cada fração foram
estudados usando o índex ZTR (zircão, turmalina e
rutilo) conforme proposto por (Hubert, 1962), a fim de
analisar o grau de maturidade mineralógica do
sedimento. Os grãos também foram estudados com
base em sua morfologia e grau de corrosão (Andò et
al., 2012; Nascimento e Góes, 2005). As variedades de
zircão foram definidas conforme a estrutura interna e
classificados em Zr1 (irregular), Zr2 (euédrico a
subédrico, não zonado, incolor) Zr3 (euédricosubédrico, zonado, incolor) Zr4 (euédrico-subédrico,
zonado, castanho), Zr5 (arredondado), Zr6 (euédricosubédrico, castanho) e Zr7 (corroído). As turmalinas
foram classificadas em Tur1 (angular) e Tur2
(subarredondada). O rutilo se apresenta de forma Rut 1
(arredondado) e Rut 2 (corroído).
RESULTADOS
Petrografia
De modo geral o intervalo analisado apresenta arenitos
finos, de coloração rosada. Observa-se que se
apresentam mais maciços, porém também é possível
ver estratificação plano paralela com presença de veios
percolantes. (Fig 03) O arcabouço é grão suportado
constituído por 85% de grãos e 15% de cimento. A
composição mineralógica é representada por grãos de
quartzo, fragmento de rocha (chert, vulcânicas),
feldspato, mica muscovita, opacos e minerais pesados.
As rochas deste intervalo são mineralógica e
texturalmente maturas. Os grãos são bem
selecionados, com arredondamento anguloso a
subanguloso e baixa esfericidade. Os tipos de contato
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são côncavo – convexo; retos e suturados evidenciando
empacotamento do tipo normal e localmente fechado.
A cimentação é representada por sobrecrescimento de
quartzo e óxido de ferro (Fig. 04).

Figura 3: Amostras de mão da Unidade VI. Detalhe na
imagem à esquerda para a estratificação plano paralela e na
direira para os veios de material silicoso que interceptam a
estrutura.

Figura 5: Diagrama de classificação de rochas terrígenas
demonstrando a classificação das amostras como Litarenito
conforme Folk, (1980); Folk et al.(1970). Q= quartzo; F=
feldspato e L= fragmentos líticos.

Figura 4: Fotomicrografia da amostra Dd 09I demonstrando a
estrutura maciça e a composição mineralógica formada
essencialmente por quartzos. Luz transmitida, nicóis não
cruzados a direita e cruzados a esquerda, ocular de 4x.

Os diagramas ternários de Folk et al. (1970) mostraram
a classificação como litoarenitos para as amostras em
análise. Essa classificação enfoca os aspectos
mineralógicos, sem levar em consideração a
porcentagem de cimento (Fig. 05). Nos diagramas de
Dickinson, as amostras estão classificadas como
provenientes de orógenos reciclados. O primeiro
diagrama estima que os grãos de quartzo policristalino
devem ser contados como fragmentos líticos e apenas
os monocristalinos são contabilizados no campo do
quartzo. O segundo, considera a contagem total de
grãos de quartzo. (Fig. 06).

Figura 6: Diagrama de classificação de ambientes tectônicos
de Dickinson 1985 mostrando que as amostras analisadas são
oriundas de ambientes quartzoso reciclado (acima) e
ambiente de orógeno reciclado (abaixo). Q = total de grãos
quartzosos (monocristalino e policristalino); Qm= quartzo
monocristalino; F = total de grãos de feldspato; Lt e L = Total
de fragmentos líticos.
RESUMO EXPANDIDO
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Minerais pesados
A assembleia de minerais pesados é representada por
zircão, turmalina, rutilo e subordinadamente outros
minerais como andaluzita e espinélio.
Zircão: muito frequente, apresentam-se nas formas
prismáticas euédricas a subédricas, sendo possível
também encontrar zircões arredondados e irregulares.
São incolores ou castanhos, exibem zoneamento
interno, inclusões e por vezes corrosões iniciais. (Fig
07). Pelas variedades observou-se as seguintes
porcentagens: Zr1 (8,8%) Zr2 (14,5%), Zr3 (8,8%), Zr4
(14,5%), Zr5 (41%), Zr6 (6,6%) e Zr7 (5,8%), sendo que
na fração de 0,063mm as famílias de zircões se
mostram mais frequentes.
Turmalina: ocorrem com mais expressividade na fração
0,88 mm e se apresentam nas cores marrom e
esverdeadas. Apresentam sinais evidentes de
processos corrosão leve e muitas vezes só são possíveis
de serem identificadas através das propriedades
minerais. (Fig. 08)
Os rutilos mostram coloração marrom avermelhada em
relevo médio a alto com formas arredondadas e
subarredondadas. Alguns grãos apresentam processos
iniciais de corrosão. (Fig. 09).
Outros minerais podem ser observados como a
andaluzita que se apresenta incolor, com relevo médio,
inclusões e aspectos de corrosão avançada. (Fig.10)
Além do espinélio que se apresenta bem fragmentado,
porém com resquícios de sua forma original.

Figura 8: Turmalinas angular a direita e subarredondada a
esquerda.

Figura 9: Grãos de rutilo observados nas amostras na
Unidade VI. A direita em estágio inicial de corrosão e a
esquerda mostra o rutilo do tipo arredondado.

Figura 10: Andaluzita incolor com inclusões. Apresenta
indícios de corrosão avançada.

Índice ZTR
Foram contabilizados um total de 3061 grãos
translúcidos e não micáceos, dos quais 1581 eram
zircões, 76 rutilos e 129 turmalinas. Aplicou-se o a
razão (100x zircão+turmalina+rutilo/total de grãos
translúcidos) elaborada por Hubert (1962) e obteve-se
como resultado o valor de 58,35%, indicando
maturidade mineralógica dos litarenitos.

Figura 7: Variedades de zircão (Zr1, Zr2, Zr3, Zr4, Zr5, Zr6) na
amostra Dd 09.
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DISCUSSÕES E CONCLUSÕES
O estudo de duas amostras de arenito da Unidades VI
do Grupo Caiabís – Formação Dardanelos revelam
composição litarenítica, apresentam granulometria
fina, cimento de sílica e óxido de ferro, baixa
esfericidade e arredondamento do tipo ânguloso a
subanguloso. São rochas bem selecionadas, textural e
mineralogicamente maturas. Aplicando os diagramas
de Dickinson (1985 in Zuffa, 1985) as amostras plotam
nos campos de orógenos reciclados.
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Nas amostras estudadas o índice ZTR foi elevado, o que
indica maturidade do litarenito. Este valor também
sugere que as amostras sofreram mais de um ciclo de
sedimentação.
A morfologia dos grãos de zircão revela dados
importantes sobre a história do transporte sedimentar.
Além disso, a presença de diferentes famílias de zircões
indicam duração de transporte e distância de área
fonte distintas (Fedo et al., 2003). Neste sentido, os
zircões mais eudrais (Zr2, Zr3, Zr4, Zr6) indicam fontes
mais proximais enquanto que zircões mais
arredondados (Zr5) mostram fontes mais distais com
grande transporte e reciclagem de sedimentos. Os
irregulares (Zr1) e corroídos (Zr7) indicam processos de
intemperismo físico e químico respectivamente, além
de participação em vários ciclos de sedimentação.
As características morfológicas das turmalinas, rutilos e
andaluzitas demonstram estágios de intemperismo
relevantes para entender a dinâmica do ambiente de
sedimentação. Andò et al. (2012) sugerem que os
estágios iniciais de corrosão podem estar relacionados
com ação de intemperismo químico em ambiente
tropical. Tal característica é observada na maior parte
dos grãos estudados, no entanto outras análises se
fazem importantes para entender se os estágios que
demonstram intemperismo químico são provenientes
do clima atual ou do paleoclima de deposição.
Contudo, os dados obtidos sugerem fontes félsicas e de
reciclagem de sedimentos. A presença de minerais
metamórficos pode indicar fontes do embasamento e a
presença de espinélio sugere fonte máfica a
ultramáfica podendo estar relacionada a Formação
Arinos ou aos diques máficos da região.
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INTRODUÇÃO
A região da cidade de Bom Jardim de Goiás
(Figura 1), no estado de Goiás apresenta quatro
unidades geológicas principais: Faixa Paraguai, Faixa
Brasília, Lineamento Transbrasiliano e Bacia do Paraná.
O despertar científico está justamente diante dessa
diversidade geológica, com objetivo de identificar as
possíveis influências do Lineamento Transbrasiliano
sobre as mesmas, para tanto realizou-se mapeamento
na escala de 1:25.000 na tentativa de definir os
litotipos pertencentes as respectivas unidades,
aproveitando dados adquiridos durante execussão das
atividades relacionadas a disciplina de Geologia de
Campo, no ano de 2017.

Figura 1 : Mapa de localização

CONTEXTO GEOLÓGICO
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A Faixa Paraguai de idade neoproterozóica,
estende-se por aproximadamente 1200 km e constitui
uma unidade geotectônica que evoluiu as margens SSE
do Cráton Amazônico. Apresenta formato convexo e
direção N-S, abrangendo regiões desde o Paraguai e
Bolívia, como também Corumbá, Mato Grosso do Sul
até Cuiabá, Mato Grosso, onde apresenta inflexão para
oeste, prosseguindo até Nova Xavantina-MT e nas
proximidades de Bom Jardim de Goiás-GO (Almeida
1968 in Godoy et al. 2010). Subdividida em três
domínios estruturais: o primeiro corresponde a Zona
Estrutural Interna, formada por intenso dobramento,
metamorfismo pertencente à fácies xisto verde e
intrusões graníticas; Zona Estrutural Externa, dobrada
com pouco ou sem metamorfismo e Coberturas
sedimentares de plataforma (Alvarenga et al. 1993;
Silva et al. 2002).
O Plúton Bom Jardim de Goiás (PBJG) é
composto por quartzo monzodiorito, tonalitos e
granodiorito, de cor cinza, estruturalmente isotrópicos,
textura equigranular média a grossa mais ao centro e
mais finas nas bordas (Coimbra 2015).
O Grupo Cuiabá é constituído por filitos,
metarritmitos,
metarenitos,
metarcóseos
e
metaconglomerados, pertencentes à fácies xisto verde,
zona da biotita. Pode ser observado metamorfismo de
contato no encontro dos corpos graníticos com as
rochas do Grupo Cuiabá e é representado pelas
paragêneses que compõem as fácies albita e
hornblenda hornfels (Godoy et al. 2007; Godoy et al.
2010).
A Faixa Brasília de idade neoproterozóica
corresponde a um cinturão de dobramentos,
localizados na borda ocidental do Cráton do São
Francisco e estende-se por aproximadamente 1200 km
pelos estados de Goiás, Tocantins e Minas Gerais
1
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(Uhlein et al. 2012). É representada próxima a área de
estudo pelo Arco de Arenápolis, que é constituído por
unidades supracrustais e ortognáissicas, que estão
justapostas ao longo de falhas transcorrentes que
possuem direção NNE-NNW e fazem parte do
Lineamento Transbrasiliano (Pimentel et al. 2000).
O Lineamento Transbrasiliano foi denominado
por Schobbenhaus (1975) e constitui uma faixa
intensamente falhada de direção NE-SW, com zonas de
cisalhamento e feixes de falha, que na parte central do
lineamento (no estado de Goiás) afetam uma região
com largura de 350 km (Fairhead & Maus 2003).
Estende-se por 2.700 km, abrangendo desde o
noroeste do Ceará, a Bacia do Parnaíba, passando pelo
noroeste da Bacia do Paraná no sudoeste do Mato
Grosso do Sul até o Paraguai e Argentina, no limite
entre o Cráton Rio de La Plata e Pampia (Rapela et al.
2007). Representa uma das principais suturas
relacionadas à formação do Supercontinente
Gondwana e é o responsável pela união dos domínios
"Pré-Brasiliano" e "Brasiliano".
A Bacia do Paraná é uma bacia intracratonica
que se estende pela plataforma sul-americana,
abrangendo cerca de 1,5 milhões de quilômetros
quadrados. No Brasil, ocupa porções dos estados de
Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do
Sul, abrangendo também, regiões do Paraguai,
Argentina e Uruguai (Milani et al. 2007; Moreton
2001). Segundo Moreton (2001) as rochas aflorantes
na área de estudo representam a Formação
Aquidauana (Carbonífero) pertencente ao Grupo
Itararé, que é constituída da base para o topo por
arenitos vermelho-cerâmica a arroxeados, maciços,
pouco feldspáticos, de granulometria média a grossa,
mal a regularmente selecionados, arredondados,
cimento ferruginoso, silicificados e friáveis. Os
diamictitos ocorrem como lentes e bolsões, com matriz
areno-argilosa e apresentam grãos, seixos, blocos e
matacões de quartzo leitoso, siltito, chert e micaxisto;
há intercalação com arenitos de granulometria grossa,
brancos a róseos.
RESULTADOS
O reconhecimento das unidades geológicas
presentes na área de estudo ocorreu através da
descrição de vinte afloramentos; coleta e descrição
macroscópica de dezenove amostras, das quais foram
selecionadas sete para confecção de lâmina delgada no
Laboratório de Laminação da Faculdade de Geociências
da Universidade Federal de Mato Grosso; medição das
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atitudes das estruturas (acamamento e foliação)
encontradas em cada afloramento e comparação dos
dados coletados em campo com a literatura.
Assim,
diferenciou-se
cinco
unidades
geológicas, Grupo Cuiabá, Plúton Bom Jardim de Goiás,
Paraconglomerado, Cobertura Detrito Laterítica e
Cobertura Aluvionar, representadas no mapa geológico
na escala 1:25.000, figura 2 e no perfil esquemático na
figura 3. As relações de contato e estratigrafia entre
elas podem ser vista na figura 4.
O Grupo Cuiabá, aflora na porção sudeste da
área estudada apresentando-se em afloramentos
rasteiros e em sulcos, onde é possível identificar alto
grau de alteração e presença de injeções de
granodiorito/tonalito de composição essencialmente
micácea. Foram observadas foliações S1 e S2 onde S1
apresenta-se paralelo a S0 enquanto a S2 não. Veios de
quartzo de até 23 cm apresentam-se dobrados
paralelos à foliação S2.
O Conglomerado ocorre na porção nordeste
da área de estudo e é encontrado na forma de lajedo,
blocos e afloramento rasteiros.
As estruturas
observadas são maciça, estratificações plano-paralela e
cruzada. O contato superior corresponde às coberturas
detrito-lateríticas e o inferior é representado por uma
discordância angular com o filito do Grupo Cuiabá. O
Paraconglomerado possui cor cinza-arroxeado a
marrom-avermelhado
(quando
intemperizado)
polímítico, maciço, com grau de intemperismo baixo a
alto. Os seixos são de quartzo variando de 0,2 a 2 cm,
subangular a subarredondado e esfericidade baixa e
arenito fino, variando de 0,2 a 1,2 cm, subarredondado
a arredondado e esfericidade baixa. A matriz apresenta
arenito fino a grosso, mal selecionado, constituído por
quartzo subangular a subarredondado e esfericidade
baixa
A Cobertura Detrito Laterítica está presente
em quase toda área, acompanhando cotas de
aproximadamente 400 metros, formando superfícies
suavemente aplainadas.
A Cobertura Aluvionar esta localizada nas
margens do rio Bom Jardim e seus efluentes, sendo
constituído por sedimentos fluviais e aluviões arenosos
de cor marrom acumulados nas margens dos rios.
O Plúton Bom Jardim de Goiás aflora na
porção sudoeste da área próxima à cidade de Bom
Jardim de Goiás, e corresponde a uma intrusão
magmática com fácies Biotita Tonalito e Hornblenda
Biotita Monzogranito, alojada nas rochas do Grupo
Cuiabá, o qual exibe metamorfismo de contato. A
maior expressão de ocorrência corresponde à fácies
Biotita Tonalito que é observada no extremo noroeste
2
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da área no leito do Córrego Fundo e na pedreira
desativada próxima ao córrego. O Plúton Bom Jardim
de Goiás ocorre em área de anfiteatro e é exposto em

forma de lajedos, blocos e afloramentos rasteiros,
sendo sotoposto por coberturas detrito lateríticas e
solos arenosos de cor vermelha.

Figura 2: Mapa Geológico na escala 1:25000 na região de Bom Jardim de Goiás-GO.
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Figura 3: Perfil esquemático representando as relações de
contato entre as unidades geológicas.

O biotita tonalito e o hornblenda biotita
monzogranito são incluídos como variações
faciológicas do PBJG. A nomenclatura de Plúton Bom
Jardim de Goiás (Coimbra 2015) foi adotada devido as
semelhanças petrográficas, porém a autora considera
como encaixante o Complexo Granitoide do Arco
Magmático de Goiás. Entretanto as relações de contato
observadas em campo indicam que o PBJG intrude o
filito do Grupo Cuiabá exibindo metamorfismo de
contato.
A influência do LTB é indicada pela relação
angular obliqua entre a lineação mineral e a foliação do
Hornblenda
Biotita
Monzogranito,
sugerindo
movimento transpressivo, bem como a orientação
preferencial NE/SW aproximar-se da direção do LTB.
Apesar de Moreton (2001) descrever o
paraconglomerado como pertencente à Formação
Aquidauana, diante da expressiva cimentação por
óxido de ferro encontrada, sugere-se mais estudos
sobre idade, litologia e relação de contato com o Grupo
Cuiabá para consubstanciar sua definição.

REFERÊNCIAS
Coimbra K.T.O. 2015. Petrologia do Plutão Bom Jardim de
Goiás (PBJG): Implicação na Evolução Neoproterozoica da
Província Tocantins. Dissertação de mestrado, Centro de
Ciência Exatas e da Terra, Universidade Federal do Rio
Grande do Norte. Natal.

Figura 4: Coluna estratigráfica representando as relações de
contato e estratigrafia entre as cinco unidades.

Fairhead, J.D., Maus, S. 2003. CHAMP satellite and terrestrial
magnetic data help define the tectonic model for South
America and resolve the lingering problem of the pre-breakup fit of the South Atlantic Ocean. The Leading Edge,
22(8):779-783.
Godoy, A.M., Ruiz, A.S., Manzano, J.C. 2007. Os granitóides
brasilianos da Faixa de Dobramentos Paraguai, MS e MT.
Revista do Instituto de Geociências - USP, 7(1):29-44.

DISCUSSÕES E CONCLUSÕES
Na região de Nova Xavantina, Mato Grosso,
Tokashiki e Saes (2008) descrevem rochas
metassedimentares finas (filitos), Formação Coxipó,
que corresponde ao Grupo Cuiabá. Assim devido a
proximidade geográfica com Bom Jardim de Goiás é
possível correlacionar as rochas que afloram na área de
estudo como pertencentes ao Grupo Cuiabá.
O fibrolita biotita hornfels pode ser
caracterizado como uma fácie mais grossa do Grupo
Cuiabá, que foi afetada por metamorfismo de contato
resultante da intrusão do Plúton Bom Jardim de Goiás.
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INTRODUÇÃO
Situado nas proximidades da cidade de Bom Jardim de
Goiás-GO, ao longo do Ribeirão dos Macacos, o Granito
Macacos é um corpo que preserva estruturas que
ajudam no entendimento da evolução do Lineamento
Transbrasiliano na Província Tocantins. Com o objetivo,
de contribuir para o entendimento da história
geológica e deformacional do LTB foram realizadas
análises petrográficas e estruturais do Granito Macacos
situado na área de influência tectônica do lineamento.
CONTEXTO GEOLÓGICO
Considerado como um dos maiores elementos
tectônicos do mundo, o Lineamento TransbrasilianoKandi (LTBK), inicialmente denominado por
Schobbenhaus (1975), é uma grande estrutura
alongada de aproximadamente 2.900 km de orientação
NE/SW que atravessa as extremidades da Argentina e
Paraguai e se estende até a África (Cordani et al. 2013).
De acordo com Cordani et al. (2013), esse corredor
tectônico corresponde a uma longa zona de
cisalhamento que marca o fechamento de um oceano
denominado Pampeano-Goiás-Pharusiano, e coloca
blocos crustais justapostos ao longo dessa falha: a NW
a Faixa Paraguai com os metassedimentos do Grupo
Cuiabá; E a SE as sequências metavulcanosedimentares do Arco Magmático de Goiás . O Granito
Macacos, alvo desta pesquisa, está alojado no Arco
Magmático de Goiás no segmento do Arco Magmático
de Arenópolis, estando diretamente afetado pelo LTBK,
este último conhecido localmente como Lineamento
Serra Negra (Curto et al. 2014).

Figura 1: Mapa Geológico do Granito Macacos e entorno,
extraído e modificado de Neves Silva (2017).
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RESULTADOS
Dados de Campo
Inserido no Arco magmático de Arenópolis, o Granito
Macacos é um corpo alongado, de aproximadamente 7
Km de extensão, que se encontra deslocado ao longo
do Lineamento Transbrasiliano e em contato tectônico
com o Grupo Cuiabá. Em campo, essas rochas afloram
em corpos orientados e em blocos rolados. São
observados também, xenólitos de metabasalto, que
variam de poucos centímetros a cerca de 3 metros de
comprimento.
Petrografia
A análise macroscópica do Granito Macaco o
caracteriza como um monzogranito de textura
inequigranular porfiroclástica, de cor rósea, onde se
destacam porfiroclastos de plagioclásio, feldspato
alcalino e quartzo, em uma matriz de granulação média
a fina, tendo biotita e anfibólio como minerais máficos
essenciais primários. Apresenta ainda foliação
penetrativa, do tipo xistosidade, com achatamento e
estiramento preferencial dos cristais de quartzo e
feldspato.
Opticamente, essas rochas apresentam textura
tipicamente milonítica, média a fina, sendo constituída
por uma grande quantidade de porfiroclastos de
plagioclásio, feldspato alcalino e quartzo, em uma
matriz de composição semelhante que perfaz
aproximadamente 40 % da rocha, o que a caracteriza
segundo parâmetros de Sibson 1977, como sendo um
protomilonito. Os minerais máficos essenciais estão
representados pela biotita e anfibólio e os acessórios
pelo zircão, allanita, e opacos, enquanto
argilominerais, sericita, muscovita, epídoto, minerais
opacos e clorita correspondem às fases de alteração.
O plagioclásio é o feldspato dominante, encontrado em
porfiroclastos anédricos de até 3 mm, com geminação
albita e bordas cominuídas. Apresenta-se alterado,
com formação de sericita, muscovita e epídoto como
produtos de saussuritização e de argilominerais que lhe
confere um aspecto turvo. Exibe comumente lamelas
de geminação encurvadas e/ou deslocadas,
encontrando-se
intensamente
fraturado
e
fragmentado, sugerindo atuação de deformação dúctilrúptil. É também encontrado na matriz em cristais
menores
neoformados
ou
provenientes
de
fragmentação.
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Figura 2. Fotomicrografias do Granito Macacos. A) Aspectos
gerais, onde o quartzo ocorre em grãos anédricos na matriz
milonítica, formando textura em mosaico. B) Lamela de
plagioclásio encurvada pela deformação dúctil. C)
Fraturamento do plagioclásio evidenciando deformação
rúptil.

O feldspato alcalino é encontrado em porfiroclastos
anédricos de até 3 mm, pertíticos, cuja fase sódica se
dispõe em stringers e drops. Por vezes, encontra-se
turvo pela argilização e sericitação, com grau de
alteração menos proeminente do que no plagioclásio.
Apresenta-se sem geminação ou com macla em grade
caracterizando microclina e, observam-se também,
porfiroclastos de Ortoclásio pertítico com geminação
Carlsbad. Assim como o plagioclásio, encontra-se
intensamente fraturado e fragmentado, evidenciando
deformação rúptil, com suas fraturas sendo
preenchidas por quartzo microgranular.
O quartzo é encontrado em porfiroclastos anédricos de
até 4 mm, com extinção ondulante e lamelas/bandas
de deformação. Ocorre também como ribbons e em
grãos anédricos da matriz milonítica formando textura
em mosaico, bem como preenche venulações e
fraturas de forma microgranular e dispostos em torno
dos feldspatos formando textura mortar.
Os máficos representam 15 % da rocha e, dentre eles, a
biotita é dominante, ocorrendo em palhetas subédricas
a anédricas, com pleocroísmo castanho-claro a
marrom-escuro. Por vezes, encontra-se com lamelas
encurvadas em kink, corroborando a atuação de
deformação dúctil. Em geral, mostra-se parcial a
totalmente transformada em clorita.
O anfibólio é encontrado em grãos anédricos, de
pleocroísmo verde-claro a verde-escuro, com cristais
reliquiares intercalados com biotita/clorita.
A allanita ocorre em cristais subédricos e encontra-se
metamictizada.
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A sericita é encontrada como produto de alteração dos
feldspatos. Alguns minerais do grupo do epídoto são
encontrados em grãos anédricos associados à
saussuritização do plagioclásio, e de forma isolada,
dispersos na matriz. A clorita é resultante da alteração
da biotita, e apresenta pleocroísmo intenso na cor
verde.
Os minerais opacos ocorrem como fase primária e
secundária na rocha, neste último caso associados à
biotita e anfibólio.
Análise Estrutural
A foliação penetrativa, do tipo xistosidade, é definida
pelo achatamento e estiramento preferencial dos
cristais de quartzo e feldspatos. A foliação mostra
orientação preferencial 300/82, concordante com a
atitude do LTBK na região mapeada e a lineação de
estiramento mostra orientação preferencial 204/35.

metavulcanossedimentar do Arco Magmático de
Arenópolis.
As análises da caracterização petrográfica das amostras
do Granito Macacos corroboram a hipótese da
influência do Lineamento Transbrasiliano-Kandi na
região estudada. Minerais que se encontram
intensamente deformados e fraturados, bem como
recristalização da matriz, evidenciam a atuação de
deformação dúctil-rúptil causada pela implantação
deste lineamento.
Dados referentes à orientação preferencial do Granito
Macacos concordam com a direção NE/SW do LTBK, o
que corrobora com a hipótese do granito Macacos ter
sido gerado anteriormente a evolução do lineamento.
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Os veios de quartzo centimétricos ocorrem também
concordantes com a zona de cisalhamento, com
orientação de 297/75.
CONCLUSÕES
Estudos de campo na região de Bom Jardim de Goiás
comprovam o contato tectônico promovido pelo LTBK
entre as rochas metassedimentares do Grupo Cuiabá
(Faixa Paraguai), com as rochas pertencentes à unidade
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INTRODUÇÂO
Neoproterozoica dispostas ao longo de faixas NNW.
Mangabal Norte é um complexo máfico-ultramáfico
Metamorfismo se deu em dois momentos distintos, o
localizado no sul de Goiás, deformado e
mais antigo entre 760 e 730 Ma (Junges et al., 2002) e
metamorfizado, entretanto com feições relacionáveis a
o mais novo entre 610 e 604 Ma (Pimentel et al., 2000)
de um corpo acamadado, formado por processos de
O primeiro evento, em fácies metamórfico anfibolito e
fracionamento magmático (Cândia, 1991).
o evento mais novo, em fácies xisto verde (Junges et
É localizado no contexto geológico da Faixa Brasília,
al., 2002).
porém ainda não foi apresentada uma elucidação das
suas relações genéticas com a geologia local.
Este trabalho tem por objetivo fazer uma descrição das
rochas ígneas e metamórficas do complexo e
preestabelecer uma estratigrafia do mesmo. Para tanto
foram utilizados furos de sondagem para a descrição
das macroscópicas de rochas e seleção de
amostragem, descrições microscópicas de lâminas
delgadas e polidas, além de obtenção de dados
químicos de minerais e rocha total.
CONTEXTO GEOLÓGICO
Mangabal Norte é uma intrusão máfico-ultramáfica
que está localizada próximo a cidade de SanclerlândiaGoiás (figura 1), no centro-oeste brasileiro e inserido
no contexto da Faixa Brasília. A Faixa Brasília é um dos
três cinturões orogênicos formados a partir da colisão
de três blocos continentais maiores: o cráton
Amazônico ao oeste, o cráton São Francisco/Congo ao
leste e o cráton Paranapanema ao sul, este último
coberto pelos sedimentos da Bacia do Paraná
(Pimentel et al, 2000).
A evolução da Faixa Brasília ocorreu em um longo
período (900 – 600 Ma) envolvendo subducção,
magmatismo e acreção de terrenos (Pimentel, 2016).
Na porção sul da faixa Brasília ocorrem uma porção de
intrusões máfico-ultramáficas, alojadas no Complexo
Anápolis-Itauçu e no Arco Magmático de Arenópolis.
Mangabal Sul e Norte encontram-se neste último. O
Arco Magmático de Arenópolis é formado por unidades
supra-crustais e ortognaissicas as quais constituem
uma
crosta
continental
juvenil
de
idade
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Figura 1: Mapa geológico simplificado mostrando as intusões
máfico-ultramáficas do Arco Magmático de Goiás. (1)
Mangabal Norte. (Modificado de (Silva et al., 2011)

ROCHAS ÍGNEAS DE MANGABAL NORTE
Mangabal norte é composto por rochas máficoultramáficas com texturas cumuláticas. A principal
mineralogia ígnea encontrada ao longo do complexo é
composta por minerais cúmulos de olivina,
ortopiroxênio
e
plagioclásio.
Plagioclásio,
clinopiroxênio e ortopiroxênio ocorrem ao longo do
complexo também como fases intercumulus. Cromo1
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espinélio, apatita, flogopita, óxidos de ferro e sulfetos
ocorrem como minerais acessórios.
O complexo foi dividido em duas zonas distintas: Zona
Ultramáfica, localizada na parte basal do complexo, e
Zona Máfica, localizada acima da primeira, como pode
ser analisada na figura 2.

intercumulus ocorre clinopiroxênio (Wo42-En49-Fs9),
ortopiroxênio (En83-Fs17) e Plagioclásio (An55),
respectivamente do mais ao menor abundante. Todos
intercumulus
apresentam-se
com
hábitos
completamente irregulares, englobando por vezes
completamente vários grãos de olivina. Cromoespinélio, mineral acessório, expressa-se também
como mineral cumulático, porém em grãos muito
pequenos (até 0,2mm). Como acessório ainda ocorre
flogopita, pirita e magnetita com caráter intercumulus,
preenchendo pequenas porções intersticiais restritas (<
0,5% em toda a rocha). Nesta série ocorre ainda
evidências de reação sub-solidus entre plagioclásio e
olivina, formando duplas coronas de reação entre os
mesmos quando em contato. Tais coronas apresentam
uma borda interna (contato com olivina) de
ortopiroxênio (En81-84Fs14-16) e uma borda externa
(contato com plagioclásio) de anfibólio pargasítico. A
corona se desenvolve com mais expressão em direção
ao topo, aumentando sua espessura. Próximo à Série
máfica, a corona apresenta intercrescimento de
espinélio e anfibólio na borda externa.

Figura 3: Fotomicrografia em lâmina delgada de rochas
ígneas de Mangabal Norte. A. Porção de Peridotito
feldspático com chadacristais de olivina englobados por
oikocristais de clinopiroxênio. B. Bronzita Norito, com detalhe
para bronzita cumulática englobada por cristais de
clinopiroxênio, os quais apresentam alteração nas bordas
para hornblenda.

Figura 2: Coluna estratigráfica simplificada mostrando a
distribuição sequencial das rochas de Mangabal Norte.

A série ultramáfica é composta por peridotito
feldspático (figura 3A) que é caracterizado pela
presença de olivina (Fo82-83) como principal fase
cúmulos, com cristais ovalados, predominantemente
equigranulares e que chegam a um comprimento de
2mm. Como fases
RESUMO EXPANDIDO

A Zona Máfica possui duas rochas distintas: BronzitaNorito e uma camada de clorita-serpentinito. BronzitaNorito contém ortopiroxênio (bronzita) e plagioclásio
(An52-58) como principais fases cúmulos. Bronzita exibe
cristais euédricos prismáticos, predominantemente
equigranulares, chegando a 2,3mm de comprimento,
enquanto plagioclásio apresenta ripas subédricas,
inequigranulares chegando a 2mm de comprimento.
Oikocristais anedrais de clinopiroxênio (diopsídeo) com
intensas inclusões de óxidos de ferro englobam todas
as fases cúmulos (figura 3B). A proporção entre
bronzita e plagioclásio é variável ao longo da
estratigrafia, alternando entre porções mais ricas
2
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plagioclásio e porções mais ricas em ortopiroxênio,
porções essas que variam até 2 cm de espessura.
Clorita-serpentinito ocorre uma camada restrita de
aproximadamente 4 metros, com predomínio de
serpentina, apresentando relictos restritos de olivina
(Fo78) entre a mesma. Clorita aparece em menor
quantidade. Magnetita é mais evidente, mesmo
acessório, nesta rocha mantendo textura intersticial
entre pseudomorfos de olivina transformados em
serpentina.
ROCHAS METAMÓRFICAS DE MANGABAL NORTE
Mangabal Norte apresenta rochas metamórficas,
equivalentes às descritas anteriormente, com diversos
graus de recristalização. Possui rochas completamente
metamorfizadas, sem apresentar relictos ígneos e
apresenta porções parcialmente recristalizadas, com
porções de minerais ígneos e partes recristalizados
devido ao metamorfismo imposto.
Rochas completamente transformadas da Zona
Ultramáfica não foram encontradas, porém a Zona
Máfica apresenta porções bastante alteradas formando
anfibolitos com textura diablastica (Figura 4B). São
compostos principalmente por magnésio-hornblenda
em textura diablástica, com cristais euédricos a
subédricos, inequigranulares, com grãos chegando a
2,5mm de comprimento. Plagioclásio diablástico,
chegando a 4 mm de comprimento, e algumas porções
com textura granular devido à recristalização, em grãos
menores. Os grãos maiores apresentam saussuritização
leve. Biotita marrom ocorre em porções restritas,
sempre em aglomerados, sem orientação preferencial,
em cristais inequigranulares de até 1,6 mm. Titanita,
Carbonato e cianita ocorrem como minerais acessórios.
A presença inusitada de Cianita ocorre em equilíbrio
com a paragênese hornblenda-plagioclásio-biotita
(figura 4A). Cianita em cristais anédricos a subédricos,
incolor com porções tonalizadas em azul em lâmina
delgada, com cristais de até 1,2mm, ocorrendo sempre
nos aglomerados de plagioclásio, porém podendo
entrar em contato em uma face com hornblenda.
Em meio aos anfibolitos ocorrem ainda, porções de
sulfetos,
por
vezes
maciças,
composta
predominantemente por Pirrotita, Pirita, Pentlandita e
Óxido de Ferro.

Figura 2: Fotomicrografia em lâmina delgada de anfibolitos
de Mangabal Norte. A. Kyanita-Anfibolito. B.Anfibolito.

DISCUSSÃO
A estratigrafia apresentada neste trabalho foi dividida
com base na presença dos minerais cúmulos
encontrados nas rochas. A Zona Ultramáfica é assim
delimitada por conter apenas minerais máficos como
fase cumulática, no caso apenas olivina magnesiana. A
zona ultramáfica é delimitada por apresentar
plagioclásio concomitante com minerais máficos como
fases cúmulos.
A porção ultramáfica é expressa por Peridotito
Feldspático, nomenclatura também usada por Cândia
(1991) para representar rochas olivina-cromo espinélio
cumulatos. As porções máficas foram nomeadas
distintas ao trabalho de Cândia (1991), devido ao
sistema escolhido para nomear, apenas minerais
cúmulos e por encontrar mineralogia distinta,
principalmente nas rochas metamórficas.
As rochas e minerais encontrados em Mangabal Norte,
assim como sua estratigrafia e estruturação, indicam
ser um corpo intrusivo acamadado máfico-ultramáfico
com estratigrafia normal. As rochas de Mangabal
Norte, mesmo havendo muitas porções ígneas
preservadas, apresentam porções com forte
recristalização metamórfica, muitas vezes substituindo
completamente a mineralogia primaria por anfibolito.
A presença de paragênese hornblenda-plagioclásiobiotita-cianita-titanita é diagnóstico de Fácies
Anfibolito de Alta Pressão (Bucher and Grapes, 2011).
Indicando que o complexo foi submetido pelo menos
até esta condição.
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INTRODUÇÃO
expressão na área do cinturão, o Supergrupo Baixo
A Sequencia Metavulcanossedimentar Rio do Coco
Araguaia (Abreu, 1978) composto pelos grupos
(SRC) está inserida no cinturão Araguaia, unidade
Estrondo e Tocantins. A parte oriental do cinturão é
geotectônica da porção ocidental da Província
dominada pelo Grupo Estrondo, conformado pelas
Estrutural do Tocantins (Almeida et. al., 1981). Esta
formações Morro do Campo, Xambioá e Canto da
sequencia é uma faixa de rochas metassedimentares,
Vazante. A porção ocidental é composta pelas rochas
metamáficas e metaultramáficas que estão contidas
do Grupo Tocantins com as formações Couto
entre as zonas de cisalhamento Rio do Coco (ZCRC) e
Magalhães e Pequizeiro (Hausi et. al., 1984a;
Pium (ZCPI), possuindo quatro unidades de
Dall’Agnoll et. al.,1988; Alvarenga et al., 2000).
mapeamento classificadas por Dantas (2015): unidade
Os corpos máficos e ultramáficos foram interpretados
Filito Carbonoso, unidade Metacherts, unidade Máficacomo corpos ofiolíticos, mas não possuem a pseudoUltramáfica e unidade Metassedimentar (Fig. 1). A SRC
estratigrafia clássica dos mesmos, sendo representados
foi correlacionada ao Complexo ofiolítico Quatipuru, de
principalmente
por
peridotitos
mantélicos
idade neoproterozóica, pelo Serviço Geológico do
serpentinizados e derrames basálticos (Paixão, 2009). A
Brasil (CPRM), contradizendo estudos pioneiros
identificação destes antigos restos de litosfera
(Barreira, 1980; Barreira e Dardenne, 1981) que a
oceânica (Trouw et. al., 1976; Paixão e Nilson, 2002;
associaram a um Greenstone Belt de idade arqueana.
Kotschoubey et. al.; 2005) tem contribuído para um
melhor entendimento da evolução geológica do
CONTEXTO GEOLÓGICO
cinturão, porém suas principais características ainda
A Província Estrutural Tocantins (Almeida et. al., 1981),
não são bem definidas como idade, ambiente tectônico
localizada no Brasil central, está situado entre os
de geração, natureza das rochas máficas e ultramáficas
Crátons São Francisco e Amazônico e limita-se a norte
e características das rochas encaixantes (Paixão, 2009).
e sul pelas bacias do Parnaíba e Paraná,
A “Sequencia Vulcano-Sedimentar de Rio do Coco”,
respectivamente (Almeida et. al., 1981). Nesta
nomeada inicialmente por Barreira (1980), aflora a
província há um sistema colisional complexo composto
oeste da cidade de Paraíso do Tocantins (Iwanuch,
por terrenos arqueanos e paleoproterozóicos (Maciço
1991) e foi dividida em duas unidades: unidade Inferior
de Goiás), pelo Arco Magmático de Goiás (Pimentel e
composta por intercalações de metassedimentitas
Fuck, 1992; Fuck et al., 2001) e pelos cinturões
químicas e pelíticas com rochas metaígneas de
orogenéticos,
Araguaia,
Paraguai
e
Brasília,
natureza ultramáficas e a unidade Superior composta
desenvolvidos durante o Neoproterozóico (Gorayeb et.
por xistos feldspáticos e anfibolitos (Barreira, 1980;
al., 2013).
Iwanuch, 1991). A idade proposta para a sequencia foi
O Cinturão Araguaia é representado por rochas do
obtida indiretamente através dos dados disponíveis e
embasamento, da sequencia supracrustal, por corpos
as correlações feitas por Barreira (1980) com outras
ultramáficos metamorfisados, rochas graníticas e por
unidades que indicaram uma idade arqueana e, em
rochas sedimentares da Formação Rio das Barreiras
virtude das principais características, foi possível
(Moura et. al. 1993). As rochas supracrustais
enquadrá-la como modelo clássico de um “Greenstone
representam uma sucessão metavulcanossedimentar e
Belt”. Segundo Barreira (1980), a associação
pertence à unidade litoestratigráfica de maior
sedimentar constituída por formações ferríferas; xistos
RESUMO EXPANDIDO
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grafitosos
e
grauvacas
com
contribuição
vulcanoclástica e química; sedimentação caracterizada
por bruscas mudanças de fácies; sequencia vulcânica
caracterizada por derrames ultramáficos e máficos de
natureza komatiítica; alternância centimétrica a
métrica de unidades sedimentares e vulcânicas;
preservação em calhas sinclinais; intrusão de granito
potássico do final do arqueano e baixo grau
metamórfico foram evidencias da interpretação feita.
Estes dados foram confirmados através das analises
Pb-Pb em zircão que deram 2.6 Ga (Arcanjo et. al.,
2002 apud Arcanjo et. al., 2013). Em contraposição,
novos dados U-Pb em zircão feitos pelo Serviço
Geológico do Brasil (CPRM), indicam que a sequencia
seria mais jovens e que a mesma poderia ser
correlacionada com o Complexo Ofiolítico Quatipuru,
um dos maiores e mais bem expostos fragmentos de
litosfera oceânica neoproterozóica da porção sul do
Cinturão Araguaia (Paixão, 2009). Este ofiolito consiste
de um harzburgito serpentinizado e de uma suíte de
diques máfico-ultramáfico e sills ou pods de cromititos,
datados em 757 ± 49 Ma (isocrónica Sm-Nd em rocha
total, Paixão, 2009). Esta correlação pode-se ser
comprovada através dos resultados obtidos por Dantas
(2015) em grãos detriticos de zircão. Os que sugerem
uma idade neoproterozóica para a SRC. Por fim,
através do mapeamento realizado por Dantas (2015),
esta sequencia foi renomeada como Sequencia
Metavulcanossedimentar Rio do Coco.

o corpo principal da unidade (Fig. 1). Em campo, os
afloramentos encontram-se in situ do tipo lajedo e em
forma de blocos, com foliação penetrativa em algumas
rochas que possuem anfibólio e serpentina em sua
composição e estão localizados ao redor dos
serpentinitos nos extremos norte e sul do corpo da
unidade. Apresentam-se com coloração de cinza a
variações de verde, em virtude da presença de
anfibólios em sua composição. Anfibólio (actinolita,
tremolita, hornblenda), clorita, minerais opacos
(magnetita, rutilo, ilmenita), quartzo, serpentina
(antigorita), talco e carbonato são os principais
minerais presentes. As texturas principais identificadas
foram texturas adiablástica, diablástica, lepidoblástica,
porfiroblástica, nematoblástica e granoblástica.

MATERIAIS E MÉTODOS
A fim de fazer uma caracterização e redefinição das
rochas contidas na unidade Máfica-Ultramáfica da
Sequencia Metavulcanossedimentar Rio do Coco foi
feito um mapeamento geológico de detalhe
(1:100.000) ao redor da cidade de Paraíso do
Tocantins/TO. Sobre as amostras coletadas, foram
feitas analises petrográfica, geoquímica e isotópica SmNd em rocha total.
RESULTADOS
A área de estudo dista cerca de 75 km de Palmas (TO) e
encontra-se contida entre os municípios de Paraíso de
Tocantins e Chapada de Areia/TO. A unidade enfoque,
Máfica-Ultramáfica, é composta por dois tipos de
rochas que são aquelas com composição máfica e
aquelas com composição ultramáficas.
Rochas máficas: classificadas como actinolititos,
tremolita xisto, actinolita xisto, magnetita xisto,
tremolita actinolita xisto, tremolita serpentina xisto,
serpentina talco xisto, talco xisto, xisto verde e
hornblenda biotita quartzo xisto, localizam-se por todo
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Figura 1. Mapa geológico de detalhe da área estudada com
os pontos executados em campo. Dando ênfase ao corpo
principal da unidade Máfica-Ultramáfica da sequencia.

Em função dos valores de LOI, foi possível dividir as
rochas estudadas em dois grupos: grupo 1 com baixo
valores de LOI (até 2.3%) e o grupo 2 com altos valores
de LOI (3.2 – 10.5%). A concentração de SiO2 nessas
rochas é pouco variável, entre 47.2 a 54.1% no grupo 1
e 33.4 a 53.4% no grupo 2. O Al2O3 varia de 1.97 a
11.75%, MgO entre 9 – 19.3%, com Mg# de 15.55 –
2
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79.08%, TiO2 pode chegar até 3% e o CaO varia de 5.45
– 13% nas amostras do grupo 1. Já no grupo 2, o Al2O3
varia de 2.9 a 16.95%, MgO entre 17.5 – 29.1%, com
Mg# 66.38 – 90.26%, TiO2 atingindo até 1.48% e CaO
entre 0.02 – 7.5%. O crescente aumento em alumínio
está relacionado com a grande presença de clorita
enquanto que do magnésio esta controlado pela ampla
concentração de anfibólio nas amostras. Os elementos
traços possuem valores moderados a baixos, Y (4.6 –
126.5 ppm), Co (40 – 184 ppm), Zr (2 – 165 ppm), V (50
– 271 ppm), Cu (16 – 302 ppm), U (0.15 – 3.01 ppm), Th
(0.11 – 12.2 ppm), com exceção do Ni (169 – 2010
ppm) e Cr (160 – 2290 ppm) que possuem altos teores.
Estas amostras encontram-se em torno de 100 vezes
mais enriquecidas quando são normalizadas ao valor
do Condrito (Sun and McDonough, 1989), evidenciando
o enriquecimento dos LREE em relação aos HREE (Fig.
2A). O grau de fracionamento das LREE é expressa pela
razão LaN/SmN que varia de 1.36 a 6.59 (com média de
4.16) e nos HREE pela razão GdN/YbN variando entre
1.57 a 8.28 (com média de 2.88), enfatizando um
padrão com inclinação sub-horizontal. Há anomalia
negativa marcada de Eu em todas as amostras [(Eu/Eu*
1/2
= 0.54 a 0.99; sendo Eu* = (Sm vs Gd) ; (Taylor e
McLennan, 1985)] indicando fracionamento através da
fusão ou cristalização do feldspato na fonte mantélica,
com exceção de um actinolita xisto (TF-15-V-125) que
foi grafitado em azul mais claro por expressar uma
anomalia positiva (Eu/Eu* = 1.19), indicando
assimilação ou acumulação de feldspato por
apresentar valores razoavelmente altos de CaO (9.89%)
e Na2O (3.17%) comparando com as demais rochas.
Utilizando o Manto Primitivo (Sun and McDonough,
1989) como normalizador nos elementos incompatíveis
observa-se um leve enriquecimento dos LILEs em
relação ao HFSEs, com anomalia negativa evidenciada
nos elementos K, Sr, Zr e Ti, com a fonte do manto
empobrecida nestes elementos (fig. 2B).

Figura 2. Diagrama de REE (A) e diagrama multielementar (B)
dos elementos traços das rochas máficas. O padrão
normalizador utilizado no Condrito e Manto Primitivo foi o de
Sun and McDonough (1989).

Rochas ultramáficas: Os serpentinitos estão localizados
no extremo norte e sul da unidade (Fig. 1). Em campo,
RESUMO EXPANDIDO

encontram-se in situ, em forma de blocos de escala
métrica a decamétrica, oxidados e com matriz
esverdeada. São compostas por serpentina (antigorita),
carbonato, talco e minerais opacos. As texturas
identificadas em lâmina delgada são interlocking,
mesh, diablástica e nematoblástica. Mesh e
interlocking são texturas características para esse tipo
de rocha em que a última não permite reconhecer os
minerais primários que foram serpentinizados e a
primeira apresenta a serpentina em forma de malha.
Os cristais de antigorita são encontrados com
tamanhos variáveis, entre 0.055 e 2.805 mm; em forma
de veio, correspondente a uma fase posterior aos
demais minerais; e como bastita, pseudomorfo do
mineral primário associado com a magnetita. Em
termos de geoquímica, os valores de LOI são altos (11.2
– 16.6%), a principio estaria diretamente relacionado
com a serpentinização mas, como há outras fases
minerais que influenciarão nesse balanceamento (a
exemplo do talco), não se pode afirmar que a LOI está
correlacionada apenas com o grau de serpentinização
(Deschamps et. al., 2013). O teor de SiO2 varia entre
36.3 – 42.6%, Al2O3 de 1 – 1.3% e os valores de MgO
são relativamente alto por está concentrado nas
serpentinas (37.2 – 39.4%, com Mg# entre 89.58 –
93.34%). Os valores de TiO2 e CaO são muito baixos, ao
redor de 0.04% e 0.33% respectivamente. Entre os
elementos imóveis essenciais, observa-se que o Zr
atinge 2 ppm em todas as amostras, Co entre 55 – 98
ppm e os teores de Ni e Cr possuem altas
concentrações (1490 – 2410 ppm e 1990 – 2990 ppm,
respectivamente). O Cr está relacionado aos minerais
opacos, principalmente a magnetita que possui Cr em
sua composição, e o Ni pela grande concentração de
serpentina proveniente do mineral primário (olivina)
que foi totalmente serpentinizado. No entanto, Cu,
Mo, V, Y e Pb, por exemplo, possuem valores abaixo do
valor de detecção, com exceção ao Y que possui
apenas duas amostras com valores detectáveis (0.6
ppm). Os Elementos Terra Raras foram normalizados
para o Condrito (Sun and McDonough, 1989), podendo
induzir que os serpentinitos se comportam como
rochas primitivas e, mesmo com alguns elementos que
não foram detectados, nota-se pouco enriquecimento
dos LREE em relação aos HREE e um padrão levemente
linear para essas rochas (fig. 3A). Já, quando os
elementos traços incompatíveis são normalizados no
Manto Primitivo (Sun and McDonough, 1989), pode-se
observar o enriquecimento dos LILE em relação ao
HFSE (Fig. 3B), com anomalia negativa dos elementos
Rb, Nb, Sr e Ti, significando que a fonte mantélica
retém estes elementos. As concentrações moderadas
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de Sr nos serpentinitos são afetadas pela
serpentinização ou carbonatização e o seu consumo é
justificado tanto pelas serpentinas como pelos
carbonatos (Kodolànyi et. al., 2012 apud Boedo et. al.,
2015). Estas rochas foram comparadas com os
serpentinitos relacionados à subducção de Deschamps
et. al. (2013), em que ele classifica em três tipos:
serpentinitos abissais, serpentinitos da cunha
mantélica e serpetinitos subductados, com fontes
relacionadas à dunito e harzburgito. No entanto, podese inferir que as rochas ultramáficas da SRC possuem
características
semelhantes
aos
serpentinitos
subductados de Deschamps et. al. (2013) de fonte
dunítica (Fig. 3), mesmo não havendo os picos de
anomalias em virtude dos elementos que não foram
detectados.

Figura 3. Spider diagrama (A) e diagrama multielementar (B)
dos elementos traços das rochas ultramáficas. Os
serpentinitos da SRC em verde assemelham-se com a média
dos serpentinitos subductados de Deschamps et. al. (2013)
com fonte dunítica (em preto). O padrão normalizador
utilizado no Condrito e Manto Primitivo foi o de Sun and
McDonough (1989).

Dados isotópicos Sm-Nd: Foram obtidos, até o
momento, seis dados isotópicos de Sm-Nd em rocha
total de amostras representativas das rochas
metamáficas da SRC (actinolito xisto, serpentina talco
xisto, tremolita talco xisto e tremolita xisto). Os
mesmos foram recalculados tentativamente para 647
Ma, indicando idades modelo (TDM) mesoproterozoicas
entre 1.0 e 1.6 Ga e ԐNd(T) entre +2.36 e -4.30. Esses
valores extremos foram obtidos em dois actinolita
xisto.
CONCLUSÃO
Os seguintes pontos são enfatizados como conclusões
deste estudo:
(1) A distribuição das rochas máficas e ultramáficas
forma um leve zoneamento litológico de tal maneira
que as rochas ultramáficas concentram-se nos
extremos norte e sul enquanto que as rochas máficas
estão espalhadas por todo corpo principal da unidade
Máfica-Ultramáfica. Ao redor dos serpentinitos
encontram-se associados talco xisto, tremolita xisto e
magnetita xisto, havendo uma transição de serpentina
RESUMO EXPANDIDO

talco xisto, actninolita xisto e actinolitito. Estas rochas
situam-se no centro e, principalmente, nas bordas do
corpo da porção central. O zoneamento litológico é
produto de uma transformação metamórfica e
tectônica que ocorre na SRC.
(2) O padrão geoquímico são pouco variáveis em
alguns
elementos
maiores,
com
exceção
principalmente do MgO que é influenciado pela
serpentina e anfibólio, e possuem os teores de
elementos traços incompatíveis baixos. Os altos teores
de Ni e Cr estão diretamente relacionados às
serpentinas e as magnetitas que possuem Cr em sua
composição, respectivamente.
(3) Ao comparar as rochas ultramáficas deste estudo
com os serpentitos de Deschamps et. al. (2013) de
diferentes protólitos e tipos pelos diagramas de REE e
multielementar, pode-se inferir que os serpentinitos da
SRC possuem mais similaridades com os serpentinitos
relacionados à subducção com um protólito dunítico.
(4) A presença de rochas sedimentares químicas e
detríticas (filito carbonoso, metacherts) intercaladas
com a sucessão de rochas máficas e ultramáficas
permite interpretar que a sequencia estudada
assemelha-se com uma sequencia ofiolitica. No
obstante não possui a sessão litoestratigráfica
completa dos ofiolitos típicos.
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INTRODUÇÃO
Interna,
formada
por
intenso
dobramento,
metamorfismo pertencente à fácies xisto verde e
Inserida geologicamente na Faixa móvel Paraguai, a
intrusões graníticas; o segundo à Zona Estrutural
região de Bom Jardim de Goiás apresenta uma das
externa dobrada, com pouco ou sem metamorfismo e o
principais suturas relacionadas à formação do
terceiro corresponde a coberturas sedimentares de
Supercontinente Gondwana marcando a união dos
plataforma.
domínios "Pré-Brasiliano" e "Brasiliano" durante o
O Grupo Cuiabá na região de Bom Jardim de Goiás, tem
Neoproterozoico, conhecido como Lineamento
sua continuidade interrompida por uma falha
Transbrasiliano (Neves & Cordani 1991).
transcorrente das unidades metavulcano-sedimentares
Vista a importância e expressiva extensão desta
do Grupo Bom Jardim (Ruiz & Santos 1999; Seer &
estrutura, realizou-se o Mapeamento Geológico da
Nilson 1985 in Moura 2007). Portanto, as relações
disciplina de Geologia de Campo - ofertada pelo curso
estratigráficas entre estes dois grupos não estão
de Geologia da UFMT - na escala de 1:25.000 onde
totalmente esclarecidas (Moura 2007). O Grupo Cuiabá
foram observados afloramentos do Grupo Cuiabá na
possui intrusões graníticas pós-orogênicos, entre eles
região da cidade de Bom Jardim de Goiás.
está inserido o Granito Serra Verde e Bom Jardim,
Posteriormente
realizou-se
a
caracterização
correspondentes ao Granito São Vicente, em Mato
petrográfica das amostras coletadas dessa unidade para
Grosso (Alvarenga et al. 2000; Moura 2007).
o maior entendimento da evolução geológica da área de
estudo.
RESULTADOS
CONTEXTO GEOLÓGICO
A Faixa Paraguai, datando do neoproterozóico
corresponde a uma unidade geotectônica que evoluiu as
margens SSE do Cráton Amazônico, possui formato
convexo e direção N-S, abrangendo regiões desde o
Paraguai, Bolívia, Corumbá (MS), Mato Grosso do Sul e
Mato Grosso, onde apresenta inflexão para oeste até a
Bacia do Bananal/Araguaia (Almeida 1968 in Godoy et
al. 2010).
Alvarenga et al. (1993) subdividiram a Faixa Paraguai em
três domínios: o primeiro corresponde a Zona Estrutural
RESUMO EXPANDIDO

Para a realização deste trabalho foram confeccionadas
lâminas no laboratório de Laminação da Faculdade de
Geociências da Universidade Federal de Mato Grosso e
posteriormente a descrição das mesmas utilizando
microscópio petrográfico binocular Olympus, modelo
BX41. A obtenção das fotomicrografias de seções
delgadas foi empregada uma câmera digital (modelo
Infinity1) acoplada ao microscópio.
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Figura 2 - A: Afloramento de rochas do Grupo Cuiabá em sulco.
B: Injeções de granodiorito/tonalito nos filitos. C: Afloramento
em blocos de rochas de porções mais finas. D: Afloramento em
blocos de rochas de porções mais grossas.

Figura 1 - Mapa de localização e vias de acesso da área
pesquisada, 50 km de Barra do Garças - MT.

Aspectos de Campo
Na porção sudeste da área estudada (figura 1) observase filitos em afloramentos rasteiros e em sulcos (Figura
2.A), onde é possível identificar alto grau de alteração e
presença de injeções de granodiorito/tonalito de
composição
essencialmente
micácea.
Foram
observadas foliações S1 e S2 onde S1 apresenta-se
paralelo a S0 enquanto o S2 não. Veios de quartzo de
até 23 cm apresentam-se dobrados paralelos a foliação
S2.
A intrusão do Granito Serra Verde provocou
aquecimento no filito gerando metamorfismo de
contato, cujas evidências afloram em forma de blocos e
lajedos (Figura 2C e-D).
Uma porção mais fina desse hornfels é encontrada na
região central da área, aflorando em forma de blocos in
situ à margem do Córrego Bom Jardim, com presença de
xistosidade reliquiar.
No extremo sudoeste da área ocorrem rochas de fácies
mais arenosa, sob forma de blocos e em lajedo do
córrego Cambauva (Figura 2D), apresentando
bandamento composicional reliquiar e dobras
intrafoliais.

RESUMO EXPANDIDO

Petrografia
Filito
Macroscopicamente, a rocha de granulometria fina
possui veios de quartzo, grau de alteração baixo
evidenciado pela cor cinza-esverdeada. Apresenta
clivagem ardosiana com orientação preferencial de
152/77. Em seção delgada há material micáceo
(sericita), argilominerais, óxido de ferro, minerais
opacos e clorita. Foi classificada como sericita - filito
exibindo clivagem de crenulação prontamente
distinguível tanto macro quanto microscopicamente
(figura 3).

Figura 3- Clivagem de crenulação no filito em amostra
macroscópica.
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Figura 4 - A e B- Fotomicrografia do filito crenulado.
Polarizadores paralelos à esquerda e polarizadores cruzados à
direita.

Hornfels
Encontrou-se duas fáceis de hornfels que,
posteriormente foram nomeados como Biotita Muscovita - Hornfels e Fibrolita-Biotita Hornfels, de
acordo com sua composição petrográfica.
Biotita - Muscovita - Hornfels
Macroscopicamente (figura 5), classificada como
equigranular de granulação fina, cor cinza escura, pouco
intemperizada com assembléia mineral de muscovita,
plagioclásio, quartzo, biotita. Apresenta foliação
mineral muito incipiente e recristalização expressiva.

A cordierita aparece em grandes cristais anédricos, com
textura poiquilítica e inclusões de minerais opacos,
pleocroísmo fraco na luz polarizada e com cor de
interferência amarelo de primeira ordem.
O plagioclásio é euédrico a anédrico, com maclas
polissintéticas. A microclina é euédrica com maclas
xadrez com duas direções de clivagem.
O material micáceo aparece como muscovita (branca,
lamelar, anédrica, extinção olho de pássaro) e biotita
(cristais euédricos a anédricos, com hábito lamelar,
pleocroísmo vermelho a marrom em luz natural e
extinção olho de pássaro como feição diagnóstica.
O quartzo apresenta cristais anédricos com textura
granoblástica com extinção ondulante diagnóstica, em
contato com o feldspato apresenta textura gráfica.
Os zircões aparecem granulares com e sem auréola de
reação (metamictica) com cor amarela pálida inclusa na
biotita.
De acordo com a paragênese a rocha classifica-se na
Fácies K-feldspato cordierita hornfels, com nome de
Biotita - Muscovita - Hornfels.

Figura 5 - Hornfels de granulação mais fina.

Em seção delgada essa rocha apresenta textura
fanerítica,
inequigranular.
Mineralogicamente
composta por: cordierita (20%), muscovita (15%),
andaluzita (10%), quartzo (10%), biotita (10%),
plagioclásio (9%), K-feldspato representado por
microclina (10%) e ortoclásio (8%), sillimanita (5%). Os
minerais acessórios são zircão (2%) e minerais opacos
(1%).
São identificadas texturas granoblásticas, gráfica,
poiquilítica. A andaluzita aparece em cristais euédricos
a subédricos, apresenta relevo alto, em luz natural é
incolor, em luz polarizada tem pleocroísmo fraco e
birrefringência com cores de primeira ordem.
RESUMO EXPANDIDO

Figura 6- A- Fotomicrografia de hornfels em luz natural. B- foto
da lâmina de hornfels em nicóis cruzados. C- Andaluzita a luz
natural. D - cordierita com textura poiquilítica a luz natural.

Fibrolita-Biotita Hornfels
Consiste em rochas de expressiva recristalização, com
estruturas primárias representadas por acamamento e
lâminas, evidenciando protólito sedimentar. Exibem
bandamento composicional reliquiar (Figura 7-A), de cor
cinza escura a cinza clara e fragmentos de dobras
intrafoliais (Figura 7.B,.C e D).
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Figura 7 - Hornfels de granulação mais grossa com
bandamento composicional reliquiar e fragmentos de dobras
intrafoliais.

Opticamente a rocha é caracterizada como
equigranular, granulação média à grossa e holocristalina
cuja mineralogia essencial é representada por quartzo
(40%), ortoclásio e microclina (20%), biotita (12%),
fibrolita (10%) e cordierita (8%) e plagioclásio (6%) como
mineralogia acessória ocorrem zircão, muscovita e
minerais opacos. As texturas observadas são:
granolepidoblástica, poiquilítica, mirmequitica. (Figura
8.A e.B). O quartzo encontra-se como grãos anédricos,
com típica extinção ondulante constituindo um mosaico
de grãos equidimensionais formando textura
granoblástica em contato com os feldspatos potássicos
forma-se textura mirmequitica. O K- felsdspato,
representados por cristais de microclina e ortoclásio,
apresentam hábito subédricos e textura gráfico e
mirmequita com processos de argilização. A biotita está
disposta em forma tabular apresenta forte pleocroísmo
que varia de tons castanhos a marrons e apresenta-se
orientada, formando bandamento composicional
incipiente. Ocorrem em contato com cristais de
muscovita (Figura 8C e D). A fibrolita em contato com
cristais de quartzo, apresentando-se ondulada e
seguindo a direção preferencial da biotita e muscovita.
(Figura 8.E e F). A cordierita apresenta-se em grãos
poiquiliticos, portando inclusões de minerais opacos. O
plagioclásio ocorre em cristais subédricos a anédricos,
com
hábito
tabular.
Apresenta
geminação
polissintética. Os minerais opacos encontram-se
expressivamente na rocha, geralmente inclusos em
cristais de cordierita, com hábito que varia de subédrico
a granular. Os zircões aparecem granulares com e sem
auréola de reação (metamictização) com cor amarela e
inclusões de biotita. De acordo com a paragênese a
rocha classifica-se como K Feldspato-Cordierita Hornfels
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Figura 8- A e B- Fotomicrografia do hornfels. C e D- Biotitas
com orientação preferencial. E - Fribolita ondulada a luz
natural. F – Lâmina a luz polarizada.

Discussões
Devido a proximidade geográfica da cidade de Bom
Jardim de Goiás com a região de Nova Xavantina - MT,
onde foram descritas por Tokashiki & Saes (2008) rochas
metassedimentares finas (filitos) do Grupo Cuiabá,
correlacionou-se as rochas que afloram em Bom Jardim
de Goiás como esses filitos pertencentes à Formação
Coxipó.
Coimbra
(2015)
atribui
a
supersequência
metasupracrustal do arco de Arenópolis a rochas
metassedimentares, especificamente o paragnaisse,
que apresentam paragênese composta por biotita
muscovita, fibrolita, cordierita e andaluzita que se
assemelham as rochas encontradas próximas ao
contato com o Granito Serra Verde (nomeado a priori
pela autora como Plúton Bom Jardim de Goiás).
Contudo, as relações estruturais entre ambas as
unidades combinada com aspectos petrográficos
sugerem que se trata de uma fácie mais grossa do Grupo
Cuiabá, o qual foi afetado por um metamorfismo de
contato em resposta a intrusão do Granito Serra Verde,
caracterizando e renomeando assim o paragnaisse
como fibrolita-biotita hornfels do Grupo Cuiabá.
4
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A partir de dados U-Pb em zircão gerados pela mesma
autora, a idade do Granito Serra Verde corresponde
com 550±12 Ma, o que permite sugerir que o corpo
alojou-se na fase tardia de deformação das rochas da
Faixa Paraguai, baseando-se também em McGee et al.
(2015) que afirmam a presença de evidências de final de
sedimentação, deformação e metamorfismo na Faixa
Paraguai ocorrer entre 540 e 510 Ma. As observações
em campo também corroboram com a nova sugestão de
que a encaixante são as rochas do Grupo Cuiabá e não o
Complexo Granitoide Gnaisico do Arco Magmático de
Goiás, como proposto por Coimbra (2015).

Tokashiki, C., & Saes, G. S. 2008. Revisão estratigráfica e
faciologia do Grupo Cuiabá no alinhamento Cangas-Poconé,
baixada Cuiabana, Mato Grosso. In: Revista Brasileira de
Geociências, 38(4), 661-675
Trompette, R., Alvarenga, C.J.S. 1993. Evolução tectônica
brasiliana da Faixa Paraguai: a estruturação da região de
Cuiabá. Revista Brasileiro de Geociências, 23(1):18-30.
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INTRODUCTION
(Trindade 2014), and the metasedimentary rocks of the
The pyrochlore supergroup of minerals is a group of
Xambioá Group (Hasui et al. 1984a), which belongs to
cubic Nb-Ta-Ti-Sb-W oxides characterized by the
the Baixo Araguaia Supergroup. The Monte Santo Suite
general formula: A2-mB2X6-wY1-n, where the B site is
resides in the Southern Segment of the Araguaia Belt,
tipically allocated by a [6]-coordinated cation (e.g.
which is characterized by a basement dominated by
5+
Nb,Nb,Ti,Sb ,W) and have no vacancies, whereas the
Paleoproterozoic para- and orthogneisses (Rio dos
A, X and Y sites can allocate different proportions of
Mangues Complex), with restricted Archean domains
cation, anions and vacancies (Atencio et al. 2010).
(Rio do Coco Group, 2600 Ma, Arcanjo 2002). The
Within the different sites of pyrochlore structure, more
Monte Santo Massif outcrops as an zoned, circularthan 40 elements, molecules and anionic complexes
shaped intrusion, whereas the Estrela Massif outcrops
can bound, making the chemistry of these minerals of
as a series of elongate, fault controlled, lenticulargreat interest. Many authors treated the chemical
shaped intrusions. Using Pb-Pb evaporation dating
complexity of primary (magmatic) and secondary
method on zircon, Arcanjo and Moura (2000) and
(deuteric) alteration of these minerals (Lumpkin and
Arcanjo et al. (2013) provided the age of 1001-1050 Ma
Ewing 1995, Nasraoui and Bilal 2000), as well as
from Monte Santo and Estrela Massif, whereas
metamict alteration (Lumpkin and Ewing 1988) and
Iwanuch (1991), using U-Pb ID-TIMS method on zircon
primary oscillatory zoning (Hogarth et al. 2000).
obtained the age of 538 Ma for the Estrela Massif.
Coupled by the fact that pyrochlore group minerals are
Viana and Battilani (2014b) using U-Pb MC-LA-ICP-MS
the primary source of industrial niobium, whereas
and SHRIMP on zircon, obtained 511-535 and 1048several deposits such as Araxá and Catalão (Brazil),
1106 Ma for the Monte Santo Massif. There is a
Saint Honoré (Canada) and Lueshe (Democratic
consensus that the ancient ages represent magmatic
Republic of Congo) supply about 90% of world
crystallization, whereas the younger ages represent
production and reserves of niobium concentrate (as
isotopic reseting, as an effect of the Brasiliano orogenic
cited in Zaitsev et al. 2012), and that these minerals
event on the region.
occur in a wide paragenesis (e.g. granites, nepheline
syenites, carbonatites), the study of pyrochlore is of
ANALYTICAL METHODS
great importance and provides economic and scientific
To investigate the variation on chemical composition,
interest.
as well as classificate and interpret the evolution of the
In these abstract we will describe the chemical
pyrochlore group minerals (PyGM) of the Monte Santo
composition, as well as common alteration trends
Suite, BSE imaging and EPMA analysis where carried
observed on the pyrochlore group minerals occuring in
out on thin sections and epoxy mounts of handpicked
the nepheline syenite gneisses of the Monte Santo
grains. Both massifs where sampled and the structural
Suite, Tocantins state.
formula calculation followed the recommendations of
IMA classification (Atencio et al. 2010).
GEOLOGICAL CONTEXT
The mineral chemistry analysis were performed using a
The Monte Santo Suite comprises two nepheline
JEOL JXA-8230 Superprobe, equiped with five WDS
syenite gneiss massifs that outcrop within the
spectrometers at the EPMA Laboratory of the
neoproterozoic Araguaia Belt, in the contact between
University of Brasília. Thirty four elements where
the Rio dos Mangues Complex (2050-2120 Ga, Arcanjo
analyzed, including Nb, Ta, Ti, Zr, Hf, Si, Fe, Ca, Na, Y,
et al. 2013), considered as an allochtone block
Sr, Ba, Al, Mn, Pb, U, Th, REE, F, K and P.
RESUMO EXPANDIDO
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The implemented analytical conditions were 15 kV
acceleration voltage and beam current of 10 nA for F,
Al, Si, Ti, Mn, Hf, Y, Ta, P, Zr, Nb, Ca, Fe and 20kV
acceleration voltage with 50 nA beam current for Na,
Sr, Ba, K, U, Th, Pb and REE. The counting times at peak
and background for all elements except U and Th were
10 and 5 seconds respectively, whereas for U and Th
were 30 and 15 seconds respectively.
RESULTS AND DISCUSSIONS
The pyrochlore supergroup minerals identified in the
Monte Santo Suite belongs to the Pyrochlore group (fi
gure
1),
dominated
by
the
members
fluorcalciopyrochlore and calciopyrochlore (with zerovalence-dominant-species at the Y site), with
subordinate fluornatropyrochlore, natropyrochlore
(with zero-valence-dominant-species at the Y site) and
pyrochlore (with zero-valence-dominant-species at
both Y and A sites).

minerals has been explained by the presence of Si as a
dispersed crystalline or amorphous silicate phase or as
an essential part of the mineral structure, therefore,
the incorporation or not of Si into the pyrochlore
structure should be investigated. Dumanska-Slowik et
al. (2014) demonstrated, by studying ancient and
highly radiation damaged pyrochlore group minerals
from the nepheline syenites of Mariupol Massif,
Ukraine (1800 Ma, as cited in Dumanska-Slowik et al.
2014), that the high content of Si in PyGM on these
rocks are not present at [6]-coordinated state, but as
4+
Si , formed by leaching of the host silicate minerals, in
which these fluids could cause subsolidus alterations
connected with Si diffusion in damaged portions of the
pyrochlore structure during the intermediate postmagmatic stage in the nepheline syenite, besides, the
authors point out that Si should not be considered in
PyGM structural formula calculation.
Considering that the only analytical technique we have
used is EPMA, we have decided to calculate the
structural formula of pyrochlore using Si, since we
don’t have enough data to distinguish it’s role on the
structural formula. Nevertheless considering that our
samples are from ancient rocks, it’s plausible that most
of the Si concentration is due to metamict alteration of
the mineral and more calculation attempts should be
done to evaluate the best results.
Since great part of the PyGM described in our study
demonstrate high quantities of Y and A site vacancies,
we have tried to assess the role of alteration processes
that might be responsible for cation and anion loss.
Therefore we have plotted our data on Ercit (2005)
diagram to appraise the alteration vectors presented in
Monte Santo Massif PyGM evolution (Figure 2).

Figure 1- General classification of the Pyrochlore Supergroup
minerals present in the Monte Santo Suite. Diagram
presented at Atencio et al. (2010).

We have decided to classify vacancies as zero-valencedominant-species as we are not sure about their
occupancy. Due to low total counts of oxides, it is
plausible that the vacancies are occupied by H 2O, but
since our samples are from ancient rocks, and
consequently, highly radiation damaged, it is careless
to assume that all the vacancies and H2O within the
mineral belongs to its structure.
A strikingly feature about the PyGM of the Monte
Santo Suite is their high silica content, reaching 17%
SiO2. As pointed out by Atencio et al. (2010), the
presence of high contentes of Si in pyrochlore group
RESUMO EXPANDIDO

Figure 2 - Plot of CV1 (wt%) vs. CV2 (wt%) canononical
variables of Ercit (2005). Common alteration vectors are
presented.

2

81

It is evident from figure 2 that a combination of the
hydration (plus addition of Si, Al, K, Ba and Sr) and Acation loss alteration vectors is widespread on our
data, therefore, it is necessary to evaluate which
compositions represent unnaltered and altered
domains, respectively. In order to establish that, we
analyzed the textural evidence presented in BSE
images coupled with EPMA profile analyzes (Figure 3).

radiation damage. In the profiles there is a increasing
trend of Si, Ta, A-site vacancies and Y-site vacancies
towards the altered portion, whereas the unnaltered
part is characterized by higher amounts of F, Nb, Na
and Ca.
In order to appraise if the alteration trend observed
within the zoned crystals is widespread in our samples,
we have used the triangular plots of Lumpkin and
Ewing (1995) to observe if there are marked alteration
vectors (figures 4 and 5).

Figure 4 - Triangular plots of divalent A-site cations (mainly
Ca, plus Sr and Ba), monovalent A-site cations (Na), and A-site
vacancies in unaltered and altered pyrochlore samples.
Alteration vectors are shown as arrows pointing toward the
altered composition (Lumpkin and Ewing 1995).

Figure 3 - BSE image of pyrochlore, it is possible to observe an
inner, highly fractured, high BSE zone, covered by an
intermediate, reentrant, low BSE patchy zone which is
covered by na outter, high BSE zone. Profile A-B extends
between the inner and intermediate zone, the outter zone
weren’t analyzed.

The internal zoning observed in the pyrochlore crystal
of figure 3, doesn’t correspond to a pattern of an
igneous oscillatory zoned crystal (Hogarth et al. 2000).
There is an highly fractured inner zone, characterized
by low BSE and irregular outlines. It is possible to
observe an intermediate, low BSE, patchy zone with
reentrant contacts that seems to alter the highly
fracture inner zone. Finally there is an outter zone
characterized by high BSE and reentrant contacts.
We interpret the inner zone being a relict of the
igneous pyrochlore, which is higly fractured due to
RESUMO EXPANDIDO

Figure 5 - Triangular plots of X-site and Y-site anions and X + Y
anion vacancies in unaltered and altered pyrochlore samples
(Lumpkin and Ewing 1995).
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Figures 4 and 5 demonstrates the presence of trends
towards A-site vacancies, X + Y-site vacancies and a
discrete trend towards Na enrichment. Based on the
profiles and BSE images of figure 3 we interpret these
trends as alteration vectors, in which altered domains
are characterized by lower A, X and Y site occupancy.
CONCLUSIONS
Figures 2, 3, 4 and 5 demonstrates that the alteration
trends of PyGM within the Monte Santo Suite are
characterized by Si, Ta, A-site vacancie and Y-site
vacancie increase and Nb, Ca, Na and F (and probably
O) decrease towards altered compositions. We have
balanced a series of equations that might have been
important as a single or coupled substitution
mechanism:
2+
4+
3 Ca + 2 F  □A + □Y + Si
(1)
2+
5+
3 Ca + F  □A + □Y + Ta
(2)
5+
4+
Nb + F  Si +□Y
(3)
+
Na + F  □A + □Y
(4)
2+
2Ca + O  □A + □Y
(5)
4+
If Si has been input through metamict alteration, thus
it is not stoichiometric within pyrochlore structure, and
equations 1 and 3 might not be valid. Equation 2 and 3
presents an strange condition, because the major Bsite cations (Nb,Ta,Ti) are relatively immobile once
incorporated into the stable framework structure of
pyrochlore (Lumpkin and Ewing 1995), therefore, it
shouldn’t be mobile under hydrothermal nor deuteric
conditions. Equations 4 and 5 are typical alteration
trends within nepheline syenites (Lumkin and Ewing
1995)(Figure 6).

Figure 6 - Composition vectors and triangular plot of
pyrochlore end-members summarizing observed geochemical
alteration
patterns.
P1=
primary
alteration
of
uranopyrochlore from granitic pegmatites, P2= primary
alteration of sodium calcium pyrochlore from nepheline
syenites and carbonatites, T= transitional alteration, and S=
secondary alteration (Lumpkin and Ewing 1995).
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Tentatively trying to explain the alteration trends
observed within the PyGM of Monte Santo Suite, we
have plotted our data on the diagram of alteration
trends commonly found on nepheline syenites,
granites and carbonatites of Lumpkin and Ewing (1995)
(Figure 6).
It is clear that the vectors demonstrated on our data
shows tendency of Primary 2 (common primary
alteration within nepheline syenites and carbonatites)
and Secondary alteration. Despite our analyzes plot in
a common alteration path, it is still necessary to
explain if Nb and Ta mobility is real or if it is an effect of
radiation damage , as well as explain the amount of Si
and H2O that is part of the pyrochlore structure and
the amount addicioned by metamitct alteration.
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1- INTRODUÇÃO
A área em estudo localiza-se a noroeste da Cidade de
Bom Jardim de Goiás, no estado de Goiás, na Folha SE22-V-B-I BOM JARDIM DE GOIAS (Fig. 1). O contexto
geológico da área é constituído pelo Grupo Cuiabá,
Suíte Intrusiva Serra Negra, Bacia do Paraná e
Depósitos aluvionares. Foi realizado um mapeamento
geológico sistemático de escala 1:25000, abrangendo
uma área de 20Km2.

Fig. 1 - Mapa de localização

2 -CONTEXTO GEOLÓGICO
Inserida na Plataforma Sul-americana, o mapeamento
em detalhe é de grande importância para a
interpretação de como se estruturam as unidades
geotectônicas da área (Província Tocantins,
Lineamento Transbrasiliano, Faixa Paraguai, Arco
Magmático de Goiás e Bacia do Paraná).
A Província Tocantins, de idade Neoproterozóica, é um
sistema orogênico desenvolvido por processos
RESUMO EXPANDIDO

colisionais durante a amalgamação do supercontinente
Gondwana. A Província é composta pela Faixa
Paraguaia e as faixas Brasília e Araguaia (Valeriano et
al., 2004).
Segundo Valeriano et al., (2004), a Faixa Brasília é
composta pelo Grupo Bambuí, Maciço Goiano e o Arco
Magmático de Goiás. O Grupo Bambuí apresenta na
zona antepais metassedimentos parautóctones e na
margem passiva neoproterozóica metassedimentos
alóctones. O Maciço Goiano consiste em um
microcontinente composto por rochas de idade
arqueana a mesoproterozóicas. E o Arco Magmático de
Goiás, caracterizado por magmatismo pré-colisional
com idade de 880 Ma a 640 Ma.
O Arco Magmático de Goiás possui idade
Neoproterozóica e é uma das unidades pertencente ao
embasamento siálico da Faixa Brasília. De acordo com
Pimentel et al., (2004), o arco consiste
predominantemente de rochas metaplutônicas
dioríticas a graníticas e encontram-se entre estreitas
faixas de rochas metassedimentares e metavulcânicas
(características de arco de ilhas) e, apresentam
direções estruturais NNE e NNW.
A Faixa Paraguai é caracterizada como uma faixa de
dobramentos com cerca de 1.200 km de extensão e
compreende a região do Rio das Mortes em Mato
Grosso. Composta por sedimentos de idade Ediacarana
a Neocambriana, intrudidos por magmatismo granítico
tardio com idade de 580Ma seguido por eventos de
deformação entre 500-550Ma (Boggiani e Alvarenga,
2004).
A evolução estrutural da Faixa Paraguai descrita por
Almeida (1968) apud Boggiani & Alvarenga (2004), é
marcada por três estágios. O estágio mais antigo
(Grupo Cuiabá); os diamictitos do Grupo Jangada
(Formação Puga) e pelo o Grupo Alto Paraguai, que
apresenta sedimentação continental no topo.
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Na região de Bom Jardim de Goiás, a faixa é composta
predominantemente por rochas do Grupo Cuiabá,
(Seer, 1985; Seer & Nilson, 1985 apud Curto, 2015).
De
idade
Neoproterozóica,
o
lineamento
Transbrasiliano possui aproximadamente 1.500km de
extensão e é cortado por um extenso gráben (Monte
Alegre do Piauí) delimitado por duas falhas (Sadowski
& Campanha, 2004). A Faixa Paraguai, se encontra
localizada geologicamente ao sudeste do Cráton
Amazônico na porção norte da Bacia do Paraná, sendo
constituída por metassedimentos dobrados e
metamorfizados que, em direção ao cráton, passam
progressivamente
para
coberturas
atuais
sedimentares, já estruturalmente a mesma se encontra
separada pelo lineamento Transbrasiliano de outro
domínio de embasamento (Cordani et al, 1984 apud
Curto, 2015) formado por parte do Arco Magmático de
Goiás (Arenópolis).
De acordo com Mioto & Hasui (1988) apud Curto
(2015), o lineamento Transbrasiliano é interpretado
como resultado de alívio de tensões ao longo de
fraquezas ocasionados durante o deslocamento da
Placa Sul América.
A Bacia do Paraná possui área de 1.500.000 km2 e teve
origem no Ordoviciano sendo estabilizada no Cretáceo.
As três primeiras supersequências são originadas de
ciclos transgressivos-regressivos e as outras de
sedimentação continental mesozoica com rochas
ígneas associadas.
O primeiro ciclo deu origem a Supersequência Rio Ivaí
constituída por Formações Alto Garças, Iapó e Vila
Maria. O segundo ciclo é marcado pela Supersequência
Paraná, onde se encontram a Formação Ponta Grossa e
Formação Furnas (Milani, 1997).
O último ciclo deu origem a Supersequência Gondwana
I (Milani, 1997) constituída por: Grupo Itararé e
Formação Aquidauana, Grupo Guatá, Grupo Passa Dois
e Formações Pirambóia/Sanga do Cabral (Milani et al.,
2007).
A supersequência Gondwana III consiste na Formação
Botucatu e Formação Serra Geral (Milani, 1997). Um
novo ciclo de subsidência deu origem a Supersequência
Bauru (Milani, 1997) ou Bacia Bauru (Fernandes &
Coimbra, 1996 apud Curto, 2015) é formada pelos
Grupos Caiuá e Bauru (Milani et al. 2007).
3 - RESULTADOS
As rochas das unidades descritas abaixo foram
amostradas para análise petrográfica onde foi possível
distinguir três unidades distintas e tem-se hornfels
como uma rocha que é o produto do metamorfismo de
contato entre a Suíte Intrusiva Serra Negra e o Grupo
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Cuiabá. Como resultado da compilação de dados
coletados em campo e analisados em laboratório foi
elaborado mapa geológico da área (Fig. 2).
1. Grupo Cuiabá – Filito
2. Grupo Paraná – Arenito, siltito e diamictito
3. Suíte Intrusiva Serra Negra - granodiorito
4. Hornfels – metamorfismo de contato

Fig. 2 – Mapa Geológico e perfil litoestratigráfico da área

O Grupo Cuiabá apresenta filitos e metassiltitos nas
redes de drenagem da área com orientação
preferencial NE/SW sua clivagem ardosiana (S1) se
encontra paralela ao acamamento (S0) com orientação
variando entre 36° e 57° e mergulho variando entre 30°
2
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a 50°, esta é tida como a primeira fase deformacional
da área (F1). A unidade apresenta-se intrudida por um
batólito de composição granodioritica da Suíte
Intrusiva Serra Negra, gerando os hornfels durante o
metamorfismo de contato. Microscopicamente a rocha
possui granulação fina a média, predominantemente
inequigranular (Fig. 2A). Composta mineralogicamente
por quartzo (35%), biotita (25%), feldspato (20%) e
plagioclásio (15%) a rocha apresenta textura
granolepidoblástica marcada pela orientação dos
cristais de biotita que contornam os grãos de quartzo,
plagioclásio e feldspato. Observa-se uma variação de
granulação que se mostra em faixas de composição
mais quartzo-feldspáticas e observa-se também a
existência de pórfiros de até 1,25mm formando faixas
quartzo-feldspáticas de granulação maior (Fig. 2B). As
alternâncias de faixas caracterizam o acamamento (S0)
e a foliação (S1) sendo elas paralelas, assim como
observado em campo.

Fig.3 - Fotomicrografias do filito pertencente ao Grupo
Cuiabá: (A) textura granolepdoblástica com cristais de
quartzo-feldspato e biotita; (B) intersecção dos veios de
quartzo-feldspato (granulação grosso) com os veios de biotita
(granulação).

Os granodioritos da Suíte Intrusiva Serra Negra afloram
como blocos e lajedos preferencialmente próximos as
redes de drenagem de orientação NE/SW. O Grupo
Cuiabá
aparece
também
como
xenólitos
metamorfizados, junto ao hornfels, com estruturas de
corte e onde seu contato é feito com as rochas do
Grupo Cuiabá e granodioritos da Suíte Intrusiva Serra
Negra. Ao microscópio a rocha apresenta-se
holocristalina inequigranular, fanerítica de granulação
fina a média. Composta essencialmente por
plagioclásio (30%), quartzo (20%), hornblenda (18%),
biotita (15%), piroxênio (10%) e microclima (5%). É
observada a presença de sericita, clorita e epidoto,
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sendo esses mineiras resultantes de processos de
alteração da rocha. Processos como uralitização,
sericitização, saussuritização e argilitização também se
fazem presentes nas rochas da unidade (Fig. 3A).

Fig. 4 - Fotomicrografias do granodiorito Suíte Intrusiva Serra
Negra: (A) cristal de hornblenda com macla Carlsbad, hábito
prismático e anédricos envoltos por cristais de plagioclásio
com sericitização, microclina e quartzo.

O Hornfels é caracterizado como sendo resultado do
metamorfismo de contato o qual é pertencente à
fácies albita-epidoto. Microscopicamente a rocha é
holocristalina, inequigranular de granulação muito fina
a fina e sua mineralogia principal é composta por
quartzo (35%), cordierita (25%), matriz sericitica (20%)
e plagioclásio (15%). Os minerais resultantes de
processos de alteração se encontram representados
por: epidoto, sericita e biotita. De textura
granolepidoblástica marcada pela orientação de grãos
de biotita contornando os grãos de plagioclásio e
quartzo, a rocha também apresenta textura
poiquiloblástica marcada pelas inclusões de biotita e
muscovita. E como processos de alteração temos:
argilitização, sericitização e saussuritização.
Nesta unidade há uma segunda fase deformacional (F2)
caracterizada pela foliação incipiente (S2) evidenciada
na orientação preferencial NE da biotita com direção
variando de 110° a 180°e mergulho entre 30°e 75°. Há
também a presença de fraturas existentes nos
granodioritos da unidade com orientação variando de
SW a SE sendo essa provenientes do alivio de pressão
da rocha.
O Grupo Paraná exibe duas subunidades na área
mapeada: as Formação Ponta Grossa e Aquidauana. A
Formação Ponta Grossa é composta por siltitos
aflorantes na porção norte da área e em contato com
as rochas areníticas da Formação Aquidauana. A
Formação Aquidauana composta por arenitos e
diamictitos localizados na porção norte da área, onde
estão sotopostos aos diamictitos que por sua vez são
encontrados nas porções mais altas compondo
morrotes e aflorando sobre a forma de blocos e
paredões. A análise petrográfica microscópica do
arenito da Formação Aquidauana mostrou que a rocha
é mal a moderadamente selecionada com grãos
3
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subangulosos com baixa a alta esfericidade e sua
mineralogia principal é composta por: quartzo (70%),
feldspato (20%) e fragmentos líticos (10%). Seus
minerais acessórios/alteração são: zircão, epidoto e
opacos.
4- CONCLUSÃO
A partir do levantamento bibliográfico e da análise dos
aspectos de campo e petrográficos foi possível
identificar quatro unidades litoestratigrafica ocorrentes
na área mapeada, podendo assim, ser feita a confecção
do mapa geológico (Fig.4) e o posicionamento das
unidades em ordem cronoestratigráfica, da base para o
topo, da seguinte forma: Grupo Cuiabá, Suíte Intrusiva
Serra Negra, O Grupo Paraná com as Formações Ponta
Grossa e Aquidauana e os Depósitos aluvionares
recentes.
Em âmbito litológico temos: no Grupo Cuiabá os filitos;
na Suíte Serra Negra os granodioritos e os hornfels da
fácies albita-epidoto que se apresentam como
intrusões no Grupo Cuiabá, causando metamorfismo
de contato e gerando essas rochas; no Grupo Paraná, a
Formação Aquidauana possui arenitos na base e
diamictitos no topo, e Formação Ponta Grossa
composta por siltito.
Esta sequência apresentada é concordante com o que
foi proposto/mapeado pela CPRM na folha Bom Jardim
de Goiás.
De acordo com o mapa geológico confeccionado (Fig.
4) e estudo da bibliografia da área foi possível a
confecção do croqui esquemático da evolução
geotectônica da área de estudo (figura 3), o qual
explica também a existência de hornfels dispersos na
área devido a existência dos “roof Pendant” resultado
da intrusão granodiorítica da Suíte Intrusiva Serra
Negra nos filitos e metassiltitos do Grupo Cuiabá.
Segundo Winter, J.D. (2009) “roof pendant” é uma
projeção do teto da rocha que se torna isolada devida a
erosão onde as estruturas são paralelas em relação a
rocha matriz do pluton o que evidência a conexão
entre o “roof pendant” e a rocha matriz que evite que
o mesmo seja rotacionado.
Para uma melhor interpretação da área, aconselha-se a
utilização de métodos geofísicos para definir e talvez
confirmar a falha aqui inferida. Aconselha-se também
um detalhamento estrutural, e um mapeamento de
uma área maior incluindo geocronologia para definir
estratigraficamente a relação destas rochas
regionalmente.
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Fig. 5 - Croqui esquemático da evolução geotectônica da
área.

5- AGRADECIMENTOS
Agradecemos o apoio da Universidade Federal de Mato
Grosso, da Faculdade de Geociências e todo o seu
corpo docente pelo apoio e orientação neste trabalho.
6 -REFERÊNCIAS
Alvarenga C.J.S., Moura, C.A.V., Gorayeb, P.S.S., Abreu,
F.A.M. 2000. Paraguay and Araguaia belts, in: Cordani U.G.,
Milani E.J., Thomaz Filho A. Campos D.A. (eds). Tectonic
evolution of South America. 31st. International Geological
Congress, Rio de Janeiro, p. 183-193.
Boggiani P.C. & Alvarenga C.J.S. 2004. Faixa Paraguai. In: V.
Mantesso Neto A., Bartorelli C., Dal Ré B., Brito Neves B.B.
(orgs.). Geologia do Continente Sul-Africano: evolução da
obra de Fernando Flávio Marques Almeida. São Paulo, Beca,
p. 114-121.
Cordani U.G., Brito Neves B.B., Thomaz Filho A. 2010. Estudo
preliminar de integração do Pré-Cambriano com os eventos
tectônicos das bacias sedimentares brasileiras (Atualização).
Boletim de Geociências da PETROBRAS, 17, 205-219.
Curto, J.B. 2015. O Lineamento Transbrasiliano na Bacia do
Paraná: compartimentação crustal do embasamento e
reativações fanerozóicas. Tese de Doutorado, Instituto de
geociências, Universidade de Brasília, Brasília, 215 p.
Milani E.J. 1997. Evolução tectono-estratigráfica da Bacia do
Paraná e seu relacionamento com a geodinâmica fanerozóica
do Gondwana sul-ocidental. Tese de Doutorado, Instituto de
4

88

Geociências, Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
Porto Alegre.
Milani E.J. 2004. Comentários sobre a Origem e a Evolução
Tectônica da Bacia do Paraná. In: V. Mantesso Neto A.,
Bartorelli C., Dal Ré B., Brito Neves B.B. (orgs.). Geologia do
Continente Sul-Africano: evolução da obra de Fernando Flávio
Marques Almeida. São Paulo, Beca, p. 264-279.
Milani E.J., Melo J.H.G., Souza P.A., Fernandes L.A., França,
A.B. 2007. Bacia do Paraná. Boletim Geociências Petrobrás,
15: 265-287.
Pimentel M.M., Jost H., Fuck R.A. 2004. O embasamento da
Faixa Brasília e o Arco Magmático de Goiás. In: V. Mantesso
Neto A., Bartorelli C., Dal Ré B., Brito Neves B.B. (orgs.).
Geologia do Continente Sul-Africano: evolução da obra de
Fernando Flávio Marques Almeida. São Paulo, Beca, p. 355368.
Radambrasil, Projeto. 1981. Folha SD. 22 Goiás. Geologia,
geomorfologia, pedologia, vegetação, uso potencial da terra.
Rio de Janeiro.
Sadowski G.R. & Campanha G.A.C. 2004. Grandes falhas no
Brasil Continental. In: V. Mantesso Neto A., Bartorelli C., Dal
Ré B., Brito Neves B.B. (orgs.). Geologia do Continente SulAfricano: evolução da obra de Fernando Flávio Marques
Almeida. São Paulo, Beca, p. 407-421.
WINTER, J. D. 2001. An Introduction to Igneous and
Metamorphic Petrology. 1st ed. Prentice Hall, p. 86 -88
Valeriano C.M., Dardene M.A., Fonseca M.A., Simões L.S.A.,
Seer H.J. 2004. Evolução Tectônica da Faixa Brasília. In: V.
Mantesso Neto A., Bartorelli C., Dal Ré B., Brito Neves B.B.
(orgs.). Geologia do Continente Sul-Africano: evolução da
obra de Fernando Flávio Marques Almeida. São Paulo, Beca,
p. 575-594.

RESUMO EXPANDIDO

5

89

(linha
XVSGCO-203

(linha simples 1,0)

CARACTERIZAÇÃO PETROGRÁFICA DA PORÇÃO SUL DO MACIÇO ESTREITO, REGIÃO SUDOESTE DA
BAHIA. (linsimples 1,0)
Bruno Eduardo Cardoso Silva1, Joilma Prazeres Santos1, Jales Coelho Nepomoceno Junior1, Taíse Gomes da Silva1
1

Centro das Ciências Exatas e das Tecnologias - Universidade Federal do Oeste da Bahia
E-mail autor correspondente: tay.geologa@gmail.com

(linha simples 1,0)
(linha simples 1,0)
INTRODUÇÃO
indicar a intensidade do metamorfismo e o grau ou
O Maciço Estreito, intrusão tardia mais jovem do
fácies metamórfica.
Batólito Guanambi-Urandi, objeto de estudo desse
trabalho, localiza-se na porção sudoeste do Estado da
CONTEXTO GEOLÓGICO
Bahia, precisamente a oeste da cidade de Urandi,
A área de estudo encontra-se inserida na porção
próximo da divisa com o Estado de Minas Gerais
central do Cráton do São Francisco, mais precisamente
(Figura 1).
no Bloco Gavião, na Porção Sul da faixa móvel
paleoproterozoica conhecida como Cinturão Móvel
Urandí-Paratinga (CMUP), a qual compreende os
terrenos arqueanos do Complexo Santa Isabel (CSI), da
Sequência Metavulcanossedimentar de Urandi (SMU) e
a intrusão paleoproterozoica do Batólito MonzoSienítico Guanambi-Urandi (BMSGU). Nas bordas das
porções sul e oeste do CMUP ocorrem os quartzitos e
filitos do Supergrupo Espinhaço, os filitos e diamictitos
do Supergrupo São Francisco e em algumas porções
ocorrem Coberturas Cenozoicas recobrindo as
unidades litológicas supracitadas (Figura 2).

Figura 1 - Mapa representando de forma geográfica a
posição da área de pesquisa e as vias de acesso.

Sob o ponto de vista tectonomagmático, trata-se de
uma intrusão Paleoproterozoica alcalino-potássica
proveniente de magma parental básico (ROSA, 1999).
Esse corpo encontra-se inteiramente encaixado no
Complexo Santa Isabel (CSI), e possui idade sincrônica
ao pico de metamorfismo do CSI (~2,1Ga), que
segundo Rosa et al. (1996) chegou a atingir a fácies
anfibolito. Para Conceição et al. (2007) evento
metamórfico estaria relacionado ao Evento Tectônico
Paleoproterozoico Riaciano/Orosiriano.
A pertinência teórica deste estudo exurge da
necessidade de caracterizar a Porção Sul do Maciço
Estreito de forma geológica e petrográfica. Já a
relevância prática parte da análise de campo e
laboratorial que direciona o estudo para a
discriminação das litofácies e determinação das
associações mineralógicas presentes que possam
RESUMO EXPANDIDO

Figura 2 - Mapa Geológico Regional simplificado do entorno
da cidade de Urandi-Ba, nas adjacências da área de estudo.
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ASPECTOS GEOLÓGICOS DO MACIÇO ESTREITO
O mapeamento em conjunto com as análises macro e
microscópica das amostras da porção Sul do Maciço
Estreito permitiu cartografar quatro grupos litológicos,
que foram discriminados nas fácies: quartzo-sienítica,
quartzo-monzonítica, monzogranítica e sienítica (Figura
3).

Figura 3 - Mapa geológico simplificado da Porção Sul do
Maciço Estreito, onde é possível observar a distribuição
espacial das fácies existentes (Modificado de Lopes, 2013).

Fácies Quartzo-sienítica
A fácies quartzo-sienítica abrange a maior parte do
Maciço Estreito na área de estudo, sendo que seus
domínios se estendem desde o setor norte (fácies
fanerítica) até o setor sul (fácies porfirítica), com ampla
ocorrência na região central da área. No que se refere
aos aspectos dos grãos, a fácies quartzo-sienito
apresenta granulação que varia de média a grossa, com
estrutura maciça, podendo conter fenocristais de
feldspato alcalino euédrico a subédricos, que
apresentam tamanho aproximado de 2,5cm de
comprimento, revelando caráter equigranular,
fanerítico, que pode se expressar de modo
inequigranular porfirítico na porção sul (Figura 4).

Figura 4 - A fotografia A permite visualizar fenocristais de
feldspato alcalino representando os termos porfiríticos; Já a
fotografia B revela a textura fanerítica.

Fácies Quartzo-mozonítica
A fácies quartzo-monzonítica ocorre de forma menos
abundante em comparação com a exposição da fácies
anterior, e pode ser encontrado de forma majoritaria
no domínio setentrional da área de estudo, sendo que
na porção sul predominam termos porfiríticos e na
porção norte termos faneríticos. Com relação a
granulação os quartzo-monzonitos podem ser
classificados em porfiríticos com termos faneríticos,
por possuirem cristais com tamanhos variando de
médios a grossos, destacando caráter inequigranular e
uma textura maciça. Resalta-se que em ambos os
domínios é possível encontrar fenocristais de
feldpstato alcalino euédrico à subédrico com até 3cm
de comprimento (Figura 5).

Figura 5 - A fotografia A permite a visualização dos
fenocristais tabulares de feldspato alcalino, os quais exibem
comprimento 1,5cm; A fotografia B mostra o quartzomonzonito com textura fanerítica, formada por cristais
equidimensionais de granulação fina.

Fácies Sienítica
A fácies sienítica possui uma área de abrangência
inferior a área da fácies quarzo-sienítica. Ocorre
preferencialmente nas regiões próximas a barragem e
ao açude do Estreito, representadas pelas fácies
fanerítica e porfirítica respectivamente (Figura 6).

Figura 6 - A fotografia A revela granulação média a grossa da
fácies sienítica, com textura porfirítica. Na fotografia B
observa-se um sienito contendo textura fanerítica e estrutura
maciça.

Os sienitos podem ser identificados pela expressiva
tonalidade rosa acinzentada, e por vezes pela cor rosa
alaranjada, devido a alteração intempérica dos cristais
de feldspato alcalino. As rochas da fácies sienítica
apresentam cristais que variam de granulação média a
RESUMO EXPANDIDO
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grossa, apontando textura que varia de porfirítica a
fanerítica, sendo inequigranular, com grãos em
formato subédrico.
Fácies Monzogranítica
A fácies monzogranítica abrange o menor espaço de
exposição do Maciço Estreito, sendo que seus domínios
ficam restritos, essencialmente, ao setor extremo norte
da área de estudo (fácies fanerítica), ocorrendo
também em menor proporção no setor oeste (fácies
porfirítica). As rochas dessa fácies geralmente são
leucocráticas, possuem granulação média a grossa e
são rochas equigranulares, faneríticas, exibindo
estrutura maciça. Contudo são observados alguns
exemplares de rochas porfiríticas, cujos fenocristais de
plagioclásio chegam a atingir 2cm de comprimento
(Figura 7).

Figura 7 - A fotografia A exibe monzogranito com textura
porfirítica, que contém fenocristais de feldspato alcalino de
coloração rosada. Na fotografia B observam-se os
monzogranitos acinzentados de textura fanerítica.

ANÁLISE PETROGRÁFICA
Para a análise petrográfica do Maciço Estreito foram
utilizados os parâmetros referentes as associações e
quantificação (análise modal) mineralógica e textural
de caráter intragranular e intergranular (Tabela 1).
Quadro 1 – Quadro síntese da composição modal referente as
amostras que compõem as três fácies do Maciço Estreito que
foram descritas em lâmina.

É imperioso destacar que para a classificação das
rochas desse estudo utilizou-se como base o diagrama
proposto por Streickeisen (1974) para rochas ígneas
plutônicas com índice de máficos inferior a 90% (Figura
8).

Figura 8 - Diagrama modal QAP com simbologias diferentes
que significam as seguintes fácies: quartzo monzonito [
],
sienito [
] e monzogranito [
]. E o diagrama Q-(A+P)-M
indicando a classificação das lâminas por índice de máficos.

Baseado nas informações classificatórias expostas
acima, as litologias do Maciço Estreito foram
identificadas e separadas em três fácies petrográficas:
quartzo-monzonito, sienito e monzogranito, por meio
de estimativa visual, feita através da análise de 10
campos aleatórios em cada lâmina.
Fácies Quartzo-monzonito
A fácies quartzo-sienito apresenta cárater leucocrático,
exibindo uma variedade de cristais com tamanhos de
0,1mm até fenocristais de 1,5cm, que indica textura
inequigranular, porfirítica, com grãos no formato
hipidiomórfico a alotriomórfico, podendo conter
processos
de
intercrescimento
pertítico
e
mimerquítico.

Figura 9 - Fenocristais de microclínio em contato com cristais
menores de quartzo, biotita e minerais opacos, onde fica
evidente a disparidade entre o tamanho dos grãos,
caracterizando a textura da rocha como inequigranular.
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Fácies Sienito
A fácies sienito apresenta-se leucocrática, contendo
uma variedade de cristais que ocorrem com tamanho
de 0,1mm até fenocristais de 1cm. Essa fácies é
classificada
como
inequigranular,
porfirítica,
holocristalina, hipidiomórfica (sendo que a maioria dos
cristais são anédricos, no entanto ocorrem cristais
euédricos e subédricos), adcumulus, podendo conter
mimerquitas (Figura 10).

Figura 10 - Fenocristais de microclínio em contato com
cristais menores de moscovita, minerais opacos, titanita e
epídoto, evidenciando a disparidade entre o tamanho dos
grãos, o que caracteriza a textura da rocha como
inequigranular.

Fácies Monzogranito
A fácies monzogranito apresenta-se leucocrática,
mostrando uma variedade de cristais com tamanhos de
0,1 até 15mm. A fácies monzogranito é classificada
como inequigranular, porfirítica, holocristalina,
hipidiomórfica (com grande predominância de cristais
subédricos), textura adcúmulos, podendo conter
pertitas (Figura 11).

Figura 11 - Fenocristais de ortoclásio, oligoclásio e microclínio
em contato com cristais menores de quartzo, biotita e
minerais opacos. Nesse contexto fica clara a diferença entre o
tamanho dos grãos, evidenciando a textura inequigranular da
rocha.

Processos pós-magmáticos
Dentre os processos magmáticos destacam-se os
processo de saussuritização, epidotização, cloritização,
sericitização e moscovitização.
De acordo com Winter (2001) o processo de
saussuritização trata-se da alteração de um plagioclásio
para um epídoto. Segundo Cooper (1972) em
condições de temperatura e pressão inferiores a da
fácies xisto verde (aproximadamente 350°C e 0.2GPa),
RESUMO EXPANDIDO

o epídoto pode ser gerado a partir da reação:
hornblenda + anortita + água = clorita + epidoto +
quartzo. O processo de saussuritização ocorre
principalmente no centro dos cristais de oligoclásio das
fácies quartzo-monzonito, sienito e monzogranito,
gerando uma obliteração de características como
clivagem e geminação, tornando impossível a
visualização delas em alguns cristais. A saussuritização
também causa alteração na extinção, que passa a se
apresentar de forma mosqueada (Figura 12). Já o
processo de epidotização ocorre nos interstícios das
rochas, gerando novos cristais de epídoto, que se
distribuem por todas as fácies do Maciço Estreito.

Figura 12 - Em A observa-se um cristal de epídoto advindo da
evolução de um processo de saussuritização. Em B observa-se
um cristal de oligoclásio levemente alterado pelo processo de
saussuritização, contendo finos cristais de epídoto em seu
interior, que formam uma “trilha de inclusões”.

Segundo Winter (2001) a cloritização é a alteração de
algum mineral máfico para a clorita, notadamente via
hidratação desse mineral, a qual se inicia pelas
margens mais expostas do mesmo. Nas rochas do
Maciço Estreito o processo de cloritização ocorre
principalmente nos cristais de biotita, mas também é
recorrente nos cristais de titanita (Figura 13).

Figura 13 - Cristais de clorita advindos do processo de
cloritização de cristais biotitas, por meio do empobrecimento
de K2O e quartzo, que foi gerado e encontra-se em contato
com o cristal de biotita.

Segundo Reis (2016) durante o processo de cloritização
é comum que os cristais de plagioclásio sejam
alterados por meio das trocas catiônicas de Al+3, Ca+2 e
K+, ocorridas entre os cristais de feldspatos e biotita
cloritizada, pelo enriquecimento de FeO e MgO, e
empobrecimento em SiO2, K2O e Na2O, ocorridos em
temperaturas da ordem de 300°C, e pressão de 0,2GPa.
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Segundo Thompson & Thompson (1998) denominação
sericita é um termo geral utilizado para designar um
conjunto de cristais finos do grupo mica, usualmente
moscovita. A sericita de grão fino ocorre a
temperaturas > 200-250°C, e a sericita de granulação
grossa a temperatura > 250-300°C. De acordo com
Almeida (1994) as associações de quartzo + moscovita,
as quais foram observadas nas rochas descritas (Figura
14), confirmam a equação utilizada para descrever o
processo de moscovitização de um plagioclásio sódico
ou cálcico:
3Albita + K = Moscovita + 6Quartzo + Na
3Anortita + 2K = 2Moscovita + 3Ca

A análise dos aspectos petrográficos, observados nas
08 lâminas delgadas, permitiu verificar apenas três
fácies: quartzo-sienitos, sienitos e monzogranitos.
Foram observados processos pós-magmáticos de
saussuritização, epidotização, cloritização, sericitização
e moscovitização, os quais indicaram condições de
pressão e temperatura compatíveis com um
metamorfismo de grau fraco, supostamente
enquadrado na fácies xisto-verde.
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Figura 15 - Cristais de moscovita provenientes da alteração
de biotitas apresentando uma paragênese com minerais
opacos oriundos da perda de ferro e magnésio dos cristais de
biotita.

CONCLUSÃO
Com base no exposto conclui-se que porção sul do
Maciço Estreito pode ser subdividida nos domínios Sul
e Norte, respectivamente caracterizados pela presença
de textura porfirítica e fanerítica. Em ambos os
domínios ocorrem quatro fácies distintas, a saber:
quartzo-sienítica, sienítica, quartzo-monzonítica e
sienogranítica.
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INTRODUÇÃO
Considerado a mais importante zona de falha de escala
continental do território brasileiro, o Lineamento
Transbrasiliano situa-se entre o cráton amazônico e a
porção leste da plataforma sulamericana em uma
direção NE-SW. Este trabalho visa contribuir com a
compreensão desta mega sutura que atuou na
formação do supercontinente Gondwana, no final do
proterozóico e início do paleozóico, exercendo papel
determinante na configuração da porção central da
Plataforma Sul-Americana.
CONTEXTO GEOLÓGICO

Figura 1. Mapa geológico da Província Tocantins (modificado
de Pimentel et. al., 2004), com destaque para a área de
estudo.
RESUMO EXPANDIDO

A área estudada localiza-se na Província Tocantins, 16
km ao sul do município de Bom Jardim de Goiás (GO),
está inserida na Folha SE 22 Goiânia do Projeto
RADAMBRASIL (BRASIL, 1983), e mais especificamente
na Folha Bom Jardim de Goiás SE.22-V- B-I, escala
1:100.000, produto resultante do Programa
Levantamentos Geológicos e Potencial de Novas
Fronteiras; Projeto Geologia e Metalogenia do Arcomagmático de Goiás-Arenópolis (BRASIL, 2015).
O Orógeno Neoproterozóico Tocantins foi subdividido
em três domínios geológicos: Faixa Paraguai-Araguaia,
Arco magmático de Goiás e Faixa Brasília. (Brito Neves
e Cordanni, 1991; Dardenne,2000).
O Domínio Arco Magmático de Goiás apresenta
terrenos que correspondem a antigos arcos de ilhas de
idade neoproterozóica no oeste de Goiás (Ferreira,
2009 apud Pimentel et al. 1996), composto
prioritariamente por rochas meta plutônicas dioríticas
a graníticas e expostas entre estreitas faixas de rochas
metavulcânicas e metassedimentares típicas de arco de
ilhas, com direções estruturais regionais entre NNE e
NNW (Pimentel et al. 2004), distribuídas em dois
conjuntos de unidades litoestratigráficas, uma a sul e
outra mais a norte da porção centro-oeste da Província
Tocantins. Assim, o Arco Magmático de Goiás é
considerado um orógeno acrescionário formado entre
900 e 600 Ma, sendo subdividido em sua porção sul
como Arco Magmático Arenópolis e em sua porção
norte como Arco Magmático Mara Rosa (Pimentel et
al, 2000). A área de estudo está inserida no Arco
Magmático Arenópolis.
A Faixa Paraguai é subdividida em duas unidades
estruturais e estratigráficas, a Zona Interna composta
pelas rochas fortemente metamorfizadas e dobradas
do Grupo Cuiabá, mais antigas que as rochas da Zona
Externa, composta pelas formações Diamantino,
1
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Raizama, Araras, Puga e Bauxi (Alvarenga & Trompette,
1993). As rochas da Faixa Paraguai foram afetadas por
quatro episódios sucessivos de deformação de idade
Brasiliana, todos de caráter contínuo onde os dois
primeiros episódios estão mais fortemente marcados.
A primeira e principal fase de deformação tem o traço
estrutural mais marcante, estando presente como um
dobramento D1 por toda a faixa. A segunda e a terceira
fase deformacional são de caráter local, e estão
representadas apenas no domínio da Zona Interna,
sendo perceptíveis por clivagens de crenulação bem
desenvolvidas no filitos do Grupo Cuiabá. A quarta e
última fase é considerada tardi-orogenética, de caráter
rúptil, marcada por dobras regionais de grande
comprimento de onda e por forte fraturamento em
afloramentos, estando esta fase associada ao estágio
rúptil e distensivo da Orogênese Brasiliana, como
consequência do resfriamento.
O Grupo Cuiabá é constituído por espesso pacote,
tectonizado e metamorfizado, a Zona Interna da faixa
de dobramentos Paraguai. A pilha sedimentar
depositada na bacia marginal passiva instalada na
borda
S-SW
do
Cráton
Amazônico,
no
Criogeniano/Neoproterozóico III, foi metamorfizada
em baixo grau e intensamente deformada durante o
Ciclo Orogênico Brasiliano-Pan-Africano (<630 Ma), na
denominada Zona Tectônica Interna da Faixa Paraguai.
A Série Cuiabá é composta por metassedimentos de
baixo grau metamórfico, predominantemente filitos
com intercalações de quartzitos, recortados por veios
de quartzo relacionados ao Granito São Vicente
(Almeida, 1948 apud Saes & Tokashiki, 2008).
O Lineamento Transbrasiliano é considerado uma
mega sutura formada por uma série de zonas de
cisalhamento dúctil originadas durante a Orogenia
Brasiliana-Pan Africana, estando relacionado ao
fechamento do grande domínio oceânico de GoiásFarusiano resultante da aglutinação da Gondwana
ocidental no final do proterozóico e início do
paleozóico. Esta descontinuidade de magnitude
continental marca a Plataforma Sul-Americana do
nordeste do Brasil até Paraguai e Argentina, situandose entre o Cráton Amazônico e a porção leste da
Plataforma Sul-Americana, prolongando-se inclusive no
continente africano. (Cordani et al. 2013)
RESULTADOS
A área de estudo situa-se na Zona Interna da Faixa
Paraguai, onde os metassedimentos do Grupo Cuiabá
RESUMO EXPANDIDO

assentam-se sobre o embasamento do Maciço
Mediano de Goiás, na localidade de Bom Jardim de
Goiás.
Os metassedimentos do Grupo Cuiabá, compostos por
filitos, que afloram em forma de lajedo nas estradas, e
poucas vezes como corte de estrada ou margens de
córregos, apresentam variação litológica marcada pela
presença de zonas mais arenosas e por presença de
veios de quartzo. As rochas do Grupo Cuiabá se
encontram em contato com as rochas do Arco
Magmático de Goiás, Granitóides da região de Bom
Jardim de Goiás e Sequência Meta-Vulcano Sedimentar
de Bom Jardim de Goiás. Uma deformação de caráter
dúctil marca as rochas no entorno do contato entre as
unidades litoestratigráficas, sendo representada nas
rochas do Grupo Cuiabá na forma de dobras antiforme
e sinforme restritas às zonas de contato, apresentando
dimensões aproximadas de 15 cm de espessura.

Figura 2. Aspecto macroscópico das rochas do Grupo Cuiabá:
(A) amostra em afloramento apresentando dobras
centimétricas e intercalação granulométrica marcada pela
variação de coloração e foliação paralela ao acamamento;
(B) amostra de mão do Grupo Cuiabá.

Foram identificadas duas fases de deformação dúctil
2
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das rochas do Grupo Cuiabá, uma foliação tectônica de
clivagem de crenulação (S1) de direção preferencial NE,
com ângulos de mergulho sem concentração variando
ao longo do sentido leste-oeste do mapeamento de 60°
a 84°, e uma segunda fase de deformação também de
caráter dúctil, sugerida pela progressão da foliação S1,
ao longo do sentido leste-oeste. Tais aspectos litoestruturais coincidem com a literatura.

Figura 3. Diagrama de Rosetas, destacando estruturas rúpteis
em ambas unidades litoestratigráficas da região de Bom
Jardim de Goiás.

CONCLUSÕES
As rochas que compõem a área estão contidas no Arco
Magmático de Goiás e na Faixa Paraguai. As rochas do
Arco Magmático de Goiás são localmente
representadas por corpos graníticos e vulcanosedimentares, apresentando-se metamorfizadas e
deformadas. As rochas da Faixa Paraguai-Araguaia são
representadas por filitos com porções mais e menos
arenosas, com deformação localmente distintas da
deformação característica destas rochas.
A deformação local experimentada por estas rochas foi
caracterizada como pertencente à área de atuação do
Lineamento Transbrasiliano, megaestrutura linear
ainda carente de definições na bibliografia geológica.
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INTRODUÇÃO
No início do Estateriano, a porção centro-oriental da
Província Rondônia-Juruena-PRJ (Fig.1A) foi palco de
um
volumoso
vulcano-plutonismo
ácido,
geneticamente associado a diques e plutônicas
máficas. Esse magmatismo bimodal é interpretado,
pela maioria dos pesquisadores do SW do Cráton
Amazônico, como sendo derivado da evolução de arco
magmático continental (p.ex., Santos et al., 2000,
Souza et al., 2005). Muito embora se tenha avançado
no conhecimento geológico desta vasta área cratônica,
a evolução tectônica do SW do Cráton Amazônico é
ainda motivo de debate. Até então, o Cráton
Amazônico é dividido em províncias geocronológicas
sendo que seus limites foram traçados baseados,
principalmente,
em
dados
geocronológicos.
Entretanto, isso não significa que há limites de terrenos
ao longo dos limites geocronológicos propostos. De
acordo com a concepção acima, Santos et al, (2000)
definiram a Província Geocronológica RondôniaJuruena (fig. 1A) cuja evolução se deu em ambiente de
margem de placa ativa a partir da subducção de crosta
oceânica sob a crosta pretérita Tapajós-Parima,
juntamente com a fusão parcial desta, originando
material juvenil com contaminação crustal. Por meio
desse mecanismo, seria então gerado um expressivo
plutonismo de natureza dominantemente ácida, cálcioalcalino de alto potássio, o qual representaria um
ambiente de arco magmático (Arco Magmático
Juruena), enquanto que as rochas vulcanosedimentares associadas representariam ambiente de
retro-arco (Souza et al., 2005).
Esse estudo tem por objetivo reavaliar a evolução
tectônica do até então denominado Arco Magmático
Juruena e, por conseguinte, sugerir uma nova
concepção geotectônica para o sudoeste do Cráton
Amazônico.
CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL
As rochas mais antigas da região norte de Mato Grosso
estão inseridas na Província Tapajós-Parima – PTP,
Domínio Peixoto de Azevêdo (2,03-1,87Ba) (fig. 1A). O
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embasamento é constituído por gnaisses de
composição tonalítica a granodiorítica, geralmente
migmatizados e com anfibolitos subordinados
(Complexo Cuiu-Cuiu, 2,05-1,99Ba), seguidos de
granitóides e máficas associadas, representantes de
uma série magmática cálcio-alcalina expandida
derivada de arco magmático (Suíte Pé Quente, Suíte
Guarantã). Diversos granitóides tardi-colisionais (Novo
Mundo, Aragão, Nhandu e Flor da Mata) com
composições químicas, características estruturais e
texturais semelhantes, além de composição isotópica e
idades idênticas, foram agrupados na Suíte Intrusiva
Nhandu (1,97-1,95Ba), que é correlacionável com a
Suíte Intrusiva Creporizão da região do Tapajós (PA).
Por fim, granitóides da Suíte Intrusiva Matupá (1.891.87Ba), os quais exibem características químicas
compatíveis com geração em ambiente pós-tectônico,
extensional intra-placa. Esse magmatismo pode ser
correlacionado com a Suíte Intrusiva Parauari e
Maloquinha do Tapajós. As idades TDM >2,30 Ba,
juntamente com as idades U-Pb (2,1-1,87 Ba) no
Domínio Peixoto de Azevêdo, no geral, são mais
antigas daquelas da PRJ (fig. 1B). A Província RondôniaJuruena (fig. 1A) no seu setor centro-oriental (Domínio
Juruena) é constituída por rochas de graus variáveis de
deformação/metamorfismo, desde polideformadas até
rochas com incipiente foliação a isotrópicas. Nesse
contexto encontra-se o Complexo Nova Monte Verde,
uma faixa de rochas gnáissicas migmatíticasgranulíticas representantes da crosta média-inferior
exumada, exposta lado a lado com granitos anatéticos
e vulcânicas co-magmáticas pouco ou nada
metamorfisadas (fig. 1B), assemelhando-se aos
característicos Complexos de Núcleo Metamórfico
(Coney et al., 1980). Nos trabalhos que se antecederam
na região os domos gnáissicos-migmatíticos foram
considerados como “embasamento antigo” e foram
incluídos no Complexo Xingu, com idade
Arqueana/Paleoproterozóica (Silva et al., 1974).
Associado ao embasamento os autores citados
reuniram as massas graníticas definidas como produto
de remobilização do terreno gnáissico-migmatítico, ao
que chamaram de Granito Juruena, englobando
1
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tonalitos,
granodioritos,
monzonitos,
quartzomonzodiorito, quartzo diorito e quartzo sienito. Souza
et al., (2005) denominaram de Suite Intrusiva Juruena
para tipos graníticos e granodioríticos, deformados a
isotrópicos e além disso, criaram e redefiniram outras
unidades como Granito Nhandu, Granito São Pedro,
Granito São Romão, Granito Apiacás, Suíte Nova Canaã.
No presente trabalho, em função dos dados de campo,
petrográficos, isotópicos e litoquímicos, foi possível
redefinir a estratigráfica e agrupar todas as unidades
acima citadas na Suíte Juruena. Além disso, a nossa
interpretação é de que as rochas do dito
“embasamento antigo” são de fato, porção de crosta
inferior parcialmente fundida e exumada (Complexo
Nova Monte Verde), geradas contemporaneamente
aos granitos da Suíte Juruena, Suíte Teles Pires e
vulcânicas Colíder, no Paleoproterozóico (fig. 1B).
As rochas expostas no núcleo dos domos gnáissicosmigmatíticos-granulíticos estão englobadas no
Complexo Nova Monte Verde, as quais formam uma
estrutura geológica arqueada que se estende de forma
contínua entre os rios Juruena e Teles Pires, muito bem
caracterizadas por uma forte anomalia gravimétrica
positiva. As idades de cristalização dos migmatitos
variam de 1803 a 1770Ma. A deposição dos protólitos
sedimentares
dos
migmatitos
e
granulitos
paraderivados ocorreu após 1870Ma, que é a idade do
zircão mais novo dos paragnaisses migmatíticos e
anterior ao metamorfismo de alto grau (1800Ma)
impresso nas rochas do Complexo Nova Monte Verde
(Rizzotto et al., em prep.). Zircões herdados dos
migmatitos e dos granitos gerados por fusão parcial de
crosta pretérita, indicam contribuição de fontes
crustais
Paleoproterozóicas
relacionada
preferencialmente com o terreno Tapajós-Parima, com
alguma participação de crosta Arqueana. Dados
isotópicos de Nd mostram idades-modelo (TDM) de 2,02,3Ba e valores de εNd(t) levemente negativos e
positivos, indicando fonte mista para as rochas das
suítes Juruena /Teles Pires e vulcânicas do Grupo
Colíder (Rizzotto et al., em prep.). Bordejando essa
faixa de rochas migmatíticas e granulíticas, ocorrem
tanto para norte como para sul do Complexo de Núcleo
Metamórfico, corpos graníticos na forma de batólitos e
stocks, alongados segundo a estruturação EW, os quais
possuem trama de augen-gnaisses e que vão perdendo
a intensidade de deformação quanto mais se afastam
desse núcleo metamórfico, exibindo tipos com
incipiente trama de fluxo ígneo a até isotrópicos (fig.
2). Estes últimos tipos, mostram contatos transicionais
com intrusões subvulcânicas ácidas e são encobertos
por vulcânicas dominantemente explosivas e vulcanosedimentares, sem metamorfismo (figs. 1B e 2). Esse
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expressivo magmatismo plutônico félsico e vulcânicas
ácidas associadas (Suíte Juruena, Suíte Teles Pires e
vulcânicas Colíder) é amplamente distribuído por uma
área aproximada de 270.000km2 e que bordeja o
complexo de núcleo metamórfico (fig. 2). Possuem
idades de cristalização no intervalo de 1813 a 1770Ma.
Essas unidades litoestratigráficas mostram relações de
contato transicionais, difusas entre um tipo e outro.
Composicionalmente, não foram identificadas grandes
variações entre os tipos de granitos da Suíte Juruena,
contudo é nítida a distinção textural e
consequentemente de intensidade deformacional e
metamórfica. Em função disso, os tipos vão desde
isotrópicos, até aqueles com foliação de fluxo ígneo,
fracamente foliados a metagranitos com foliação
penetrativa, passando gradativamente a augen
gnaisses. Predominam amplamente os monzogranitos,
com granodioritos subordinados. Feições de mistura de
magmas contrastantes também é uma característica
desses litotipos, contendo enclaves microgranulares de
composição intermediária e aglomerados de biotita
(restitos de fusão), além da textura rapakivi.
As vulcânicas ácidas que recobrem o embasamento
foram agrupadas inicialmente no Grupo Uatumã Formação Iriri, as quais foram posteriormente inseridas
no Grupo Colíder (Souza et al., 2005), e que neste
trabalho é considerado como correspondente
vulcânico do plutonismo Juruena e Teles Pires. É
formado predominantemente por rochas vulcânicas
piroclásticas
e
efusivas
de
composição
dominantemente riolítica-dacítica, com andesitos e
basaltos subordinados, com idades de cristalização que
vão desde 1800 a 1760Ma. As rochas vulcânicas foram
agrupadas em três formações: (a) Formação Braço Sul,
que engloba as rochas piroclásticas; (b) Formação
Braço Norte, que agrupa as rochas epiclásticas e
vulcanoclásticas retrabalhadas e (c) Formação Bom
Jaguar, na qual estão inseridos os produtos efusivos
(riolitos, quartzo-traquitos, riodacitos, basaltos e
andesitos).
As intrusivas sin-vulcânicas da Suíte Teles Pires, foram
subdivididas em 4 fácies, com feições texturais e
estruturais indicativas de colocação em epizona,
aliados a feições de mistura de magmas, constituem
um conjunto litológico co-magmático com as
vulcânicas do Grupo Colíder.
O componente máfico desse amplo magmatismo
Juruena-Teles Pires é representado dominantemente
pelas rochas máficas da Suíte Máfica Vespor, as quais
distribuem-se predominantemente no interflúvio dos
rios Juruena e Roosevelt. Essa unidade litoestratigráfica
engloba metagabros, anfibolitos, granulitos máficos e
metadioritos, que estão associados geneticamente,
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temporalmente e espacialmente aos migmatitos e
granulitos do Complexo Nova Monte Verde. Ademais,
no interflúvio dos rios Juruena e Teles Pires, afloram
um enxame de diques de diabásio, além de pequenos
corpos de gabros, metamorfisados ou não, os quais
provavelmente são contemporâneos com as máficas
Vespor (fig. 2).
DISCUSSÕES
Grande parte dos pesquisadores do SW do Cráton
Amazônico sugere que o magmatismo ácido cálcioalcalino de alto K do Estateriano foi gerado em
ambiente de arco magmático continental (p.ex.,
Tassinari & Macambira, 1999, Santos et al., 2001,
Souza et al., 2005, Assis, 2015, Scandolara et al., 2017),
em margem ativa de placa do tipo Andina, com
paragênese metamórfica de alta T e média/alta P, onde
os granulitos e migmatitos seriam os representantes da
porção inferior do denominado Arco Magmático
Juruena, os quais marcariam uma zona de sutura
evidenciada pelo alto gravimétrico que ocorre a norte
da Bacia dos Caiabis. Segundo esses autores, essa
sutura marcaria então a colisão do arco Juruena com o
terreno Tapajós. No entanto, o que se observa na
região é a ausência de feições e registros
característicos de uma tectônica do tipo margem
convergente e de colisão continental, tais como nappes
e estruturas cavalgantes de baixo ângulo, prisma
acrescionário, zona de sutura, paragênese metamórfica
de alta pressão, predominância de magmatismo
intermediário tipo andesítico. O que ocorre de fato é
um generalizado magmatismo granítico uniforme em
composição, constituído por rochas dominantemente
félsicas, com teores de SiO2 entre 65 a 75%.
Contrariamente, tem-se observado que na maioria dos
arcos magmáticos modernos o magmatismo
predominante possui em média teores de SiO2 de 50 a
60%. O quimismo álcali-cálcico a cálcio-alcalino de alto
K, peraluminoso a metaluminoso apresentado pelos
granitos e vulcânicas associadas do Estateriano da PRJ
pode estar refletindo o comportamento químico dos
seus protólitos (rochas da crosta Tapajós). Portanto, os
magmas gerados por fusão parcial de crosta mais
antiga podem herdar muita das características
químicas e isotópicas de suas fontes (Roberts &
Clemens, 1993). Ademais, não há evidências em campo
e nem geofísicas para considerar que a forte anomalia
gravimétrica que ocorre a norte da Bacia dos Caiabis
seja representante de uma sutura entre blocos
continentais ou de crosta oceânica amalgamada a uma
crosta continental pretérita. Primeiramente, a
anomalia gravimétrica não é contínua em toda a área
como seria de esperar para o limite de terrenos
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distintos. Contrariamente, ela está distribuída de forma
contínua apenas entre os rios Teles Pires, a leste, e o
rio Juruena a oeste, além de outra anomalia menor a
NW, nas proximidades do médio curso do rio Aripuanã.
Da mesma forma, observou-se em campo que onde
ocorre a anomalia gravimétrica, afloram rochas de alta
densidade, como granulitos félsicos (orto e
paraderivados) e em menor proporção, granulitos
máficos, intercalados a migmatitos orto e
paraderivados. Portanto, é a exposição da crosta
inferior exumada, colocada lado a lado com granitóides
pouco deformados, exemplo característico de
Complexos de Núcleo Metamórfico. A presença de
rochas de alto grau na região não significa que as
mesmas foram geradas em margem ativa de placa
durante processo de subducção. Essa associação
petrotectônica foi gerada por extensão da crosta
continental e não marcaria zona de sutura. Situação
geológica equiparada com os Complexos de Núcleo
Metamórfico identificados nos registros geológicos do
Pré-Cambriano ao Recente, gerados em ambiente de
rifte continental. Os magmas derivados do manto e
colocados no interior da crosta inferior fornecem calor
suficiente para promover a anatexia da crosta e, em
seguida, são injetados e misturados com os líquidos
crustais. Portanto, o magmatismo félsico Juruena-Teles
Pires-Colíder pode ter sido formado por fusão de fonte
(meta)sedimentar crustal com participação de crosta
tonalítica pretérita e material mantélico associado, em
um regime extensional. Os fundidos silicosos gerados
por esse processo frequentemente contém uma
assembleia mineral com hiperstênio, cordierita,
granada, sillimanita e biotita, tendo a hercinita como
acessório menos comum. Essa assembleia pode ser
interpretada como indicadora de temperatura de pelo
menos 800-850ºC em pressão de 5-7kbar (Wyborn et
al., 1981).
Bacias profundas do tipo rifte são comumente
associadas com magmatismo máfico e fluxo de calor
basal elevado, tornando-as num cenário propício para
metamorfismo regional de alto grau. Os dados U-Pb
existentes indicam idades de cristalização das máficas
de 1800±13 Ma até 1764±13 Ma, idades estas que se
sobrepõem aquelas dos granitos das suítes Juruena e
Teles Pires e com os leucossomas dos migmatitos
(Rizzotto et al., em prep.). Assim sendo, a estreita
correspondência entre a idade do magmatismo máfico
e a idade do metamorfismo de fácies granulito implica
que o magmatismo máfico foi o indutor térmico do
metamorfismo.
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CONCLUSÕES
A história tectônica da porção centro-oriental da
Província Rondônia-Juruena pode ser descrita,
inicialmente, com a deposição de rochas sedimentares
psamo-pelíticas precursoras dos migmatitos/granulitos
paraderivados do Complexo Nova Monte Verde,
concomitante com a intrusão de sills e diques máficos
na crosta pretérita Tapajós. A deposição de sedimentos
em um ambiente extensional ativo permitiu que este
material fosse colocado em uma posição profunda na
base da crosta onde pudesse sofrer metamorfismo de
fácies granulito, em torno de 1,80Ba e 1,77-1,76Ba. As
últimas idades sugerem recorrência do metamorfismo.
Dentro deste cenário, grande volume de magma
máfico foi colocado na crosta inferior, o qual forneceu
o calor necessário para produzir metamorfismo de alta
temperatura/baixa pressão, resultando na fusão parcial
dos sedimentos e das rochas ígneas/metamórficas da
crosta pretérita Tapajós, gerando o expressivo
magmatismo félsico no Estateriano, por um período de
aproximadamente 50Ma, aliado ao metamorfismo de
fácies granulito contemporâneo. Assim sendo, a
geração do magmatismo félsico do início do
Estateriano por anatexia crustal foi promovido por
rifteamento a partir de underplating de magma
gabróico/basáltico posicionado na base da crosta
Tapajós-Parima, o qual deu origem também ao enxame
de diques máficos. Essa hipótese é corroborada pelo
magmatismo bimodal e pelas idades-modelo dos
granitos, vulcânicas félsicas e plutônicas máficas que
variam de 2,0 a 2,3Ba, aliada aos valores de εNd (+2.52
a -3.90). Outros pontos importantes resultantes desse
estudo envolvem:
- Redefinição litoestratigráfica da Suíte Juruena, a qual
é composta por três fácies graníticas: São Pedro,
Paranaíta e Nova Canaã, com idades de cristalização no
intervalo de 1810 a 1760Ma. No geral, as massas
graníticas (batólitos e stocks) estão alinhadas no
mesmo trend do complexo de núcleo metamórfico
(Complexo Nova Monte Verde), com corpos em forma
elipsoidal, exibindo foliação magmática e mais
raramente estrutura foliada/milonítica, com feições
texturais e estruturais indicativas de colocação em
epizona;
- O Grupo Colíder é definido como o correspondente
vulcânico do plutonismo das suítes Juruena e Teles
Pires, formado predominantemente por rochas
vulcânicas piroclásticas/epiclásticas e efusivas de
composição dominantemente riolítica-dacítica, com
andesitos e basaltos subordinados;
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- O Complexo Nova Monte Verde foi formado
concomitantemente com o evento plutono-vulcânico
(Suítes Juruena, SuíteTeles Pires e Grupo Colíder), com
idade de 1,81Ba a 1,76Ba.
As características petrotectônicas acima descritas
convergem para um ambiente de rifte continental
assimétrico instalado sobre a crosta Paleoproterozóica
Tapajós, que possibilitou a geração de expressivo
magmatismo bimodal no intervalo de tempo de 1813 a
1760Ma.
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Figura 1-(A) Mapa das Províncias Geocronológicas do Cráton Amazônico. (B)Mapa geológico da porção centrooriental da Província Rondônia-Juruena

Figura 2-Mapa de domínios estruturais e de metamorfismo.
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INTRODUÇÃO
A área localizada entre as cidades de Ponte Branca e
Araguainha no Brasil central (limite entre os estados de
Goiás e Mato Grosso), possui a maior cratera de
impacto da América do Sul, o denominado Domo de
Araguainha (Dietz and French, 1977). Com um
diâmetro estimado em aproximadamente cerca de 40
km (Engelhardt et al., 1992), a mesma afeta as rochas
da bacia do Paraná e o seu embasamento. A estrutura
apresenta o soerguimento da parte central
(aproximadamente 5 km de diâmetro) o que permite
classificá-la como uma estrutura de impacto complexa.
As rochas de impacto reconhecidas são: brechas
polimíticas, diques vermelhos, brechas monomíticas e
brechas com matriz fundida (Engelhardt et al., 1992,
Yokoyama et al., 2014). O objeto de estudo deste
trabalho são as brechas polimíticas, formadas durante
o estágio de escavação e ejeção do material
impactado. Foram classificadas como tal seguindo
Stoffler and Grieve (2007).

Figura 1 – Mapa geológico simplificado da Bacia do Paraná
(modificado, Santos et al., 2006).
RESUMO EXPANDIDO

O zircão é um mineral frequente em variados tipos de
rochas, susceptível de ser datado. Nos últimos quinze
anos vêm sendo frequentemente utilizado para
determinar as condições de pressão e temperatura
alcançadas durante um evento de impacto (Timms et
al., 2016). O presente trabalho parte do suposto, que
cristais de zircão que registrem as máximas condições
de pressão e temperatura poderiam ter sido
registrados na matriz das brechas polimíticas da
estrutura de impacto de Araguainha. O estudo
comparativo das características dos grãos de zircão das
brechas polimíticas aflorantes no setor norte e sul do
soerguimento central (Fig. 1) poderiam brindar
informação sobre os mecanismos de emprazamento
durante o impacto.

Figura 2 – Mapa geológico da porção interna do núcleo
soerguido da cratera de Araguainha (modificado de Yokoyana
et al., 2014).
1
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CONTEXTO GEOLÓGICO
O Domo de Araguainha datado em 254.7 ± 2.5 Ma por
Tohver et al. (2012) afeta as sequencias sedimentares
paleozoicas da Bacia do Paraná (Milani et al., 2007):
supersequências Rio Ivaí, Paraná (formações Furnas e
Ponta Grossa) e Gondwana I (formação Aquidauana e
Grupo Passa Dois) e o seu embasamento
granítico/metamórfico (Engelhardt et al., 1992). A
parte
central
da
estrutura
é
composta
fundamentalmente pelo embasamento granítico, pelas
rochas do Grupo Cuiabá, as rochas sedimentares das
sequencias Rio Ivaí e Paraná, e as rochas geradas
durante o impacto, entre elas a brecha polimítica. A
brecha polimítica do setor norte (amostra P-03)
encontra-se em contato para fora da estrutura com o
Grupo Rio Ivaí e para o centro da estrutura com o
granito de Araguainha. A brecha polimítica do setor sul
(SF-04) encontra-se em contato para fora da estrutura
com a Formação Furnas e para o centro da mesma com
as brechas de matriz fundida.
METODOLOGIA
Foram analisados 348 cristais de zircão separados da
matriz da brecha polimítica coletada em dois pontos
(P-03 na porção norte e SF-04 na porção sul, Fig. 2).
Informações sobre a morfologia externa dos cristais foi
obtida pela técnica de imageamento por elétrons
secundários (SE) e retroespalhados (BSE) utilizando o
Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) JEOL
Quantas 450, instalado no Laboratório de
Geocronologia da Universidade de Brasília.
RESULTADOS
Na Figura 3, é mostrado o esquema de classificação
proposto neste trabalho para descrever as
características de zircão com base em dois parâmetros:
morfologia (na horizontal) e feições características (de
impacto e erosivas). Conjugando esses parâmetros, 9
famílias poderiam ser potencialmente reconhecidas:

Figura 3 – Esquema de classificação proposto neste trabalho.

Delas, sete famílias foram identificadas nas amostras
estudadas. Da amostra P-03 (Fig. 4a), 63.4% dos grãos
analisados, correspondem a grãos anhedrais com
feições erosivas e subhedrais homogêneos, seguidos
por 14.2% de grãos subhedrais com feições erosivas,
9.5% com feições de impacto, 8% grãos euhedrais
homogêneos e 4.8% anhedrais homogêneos. Na
amostra SF-04 (Fig. 4b), predominam também grãos
anhedrais com feições erosivas (38%), seguidos por
grãos anhedrais homogêneos (21%). Só foi observado
nesta amostra 1.8% de grãos com feição de impacto.
No que se refere às feições de impacto, as duas
amostras apresentam como única feição a
granularização (Fig. 5). A granularização pode ser
entendida como a recristalização em pequenos cristais
de zircão a partir de um cristal de zircão fundido pelo
choque metamórfico. Em termos de porcentagem, a
amostra de brecha polimítica do sector norte (P-03)
apresenta aprox. 9% de cristais com granularização,
enquanto a amostra do setor sul (SF-04), em
porcentagem, não alcança o 2%.

1 – Anedrais homogêneos;
2 – Anedrais com feições erosivas;
3 – Anedrais com feições de impacto (Granularização);
4 – Subeudrais homogêneos;
5 – Subeudrais com feições erosivas;
6 – Subeudrais com prováveis feições de impacto
(fraturas planares);
7 – Euedrais homogêneos;
8 – Euedrais com feições erosivas;
9 – Euedrais com feições de impacto.
RESUMO EXPANDIDO
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Figura 4 – Ilustração das amostras e alguns de seus
respectivos cristais classificados como euedrais com feições
erosivas (verde), subeudrais com feições erosivas (vermelho),
anedrais homogêneos (rosa), anedrais com feições de
impacto (violeta).

DISCUSSÕES E CONCLUSÃO
Não obstante, embora as duas amostras tenham como
principal população grãos de zircão anedrais com
feições erosivas, existem diferenças entre os dois
depósitos de brechas polimíticas em termos de
quantidade de grãos de zircão com granularização e
quantidade de grãos euedrais. Essa diferença, ainda
não compreendida totalmente, poderia estar
relacionada com a posição dos dois depósitos com
respeito ao centro geométrico da cratera (mais distal
para a amostra SF-04), nível topográfico das mesmas (a
amostra P-03 encontra-se a 570 m e a amostra SF-04
encontra-se a 520 m), a melhor seleção no que
concerne ao tamanho de clastos na amostra SF-04,
indicando provavelmente transporte (o qual é apoiado
pela existência de uma população importante de grãos
anedrais nesta amostra) e finalmente ao mecanismo de
emprazamento.
Este trabalho representa um estudo preliminar e novos
dados relativos às feições de choque metamórfico em
quartzo. Sendo assim, estudos em seção delgada das
brechas devem ser realizados a fim de se obter mais
informações para o melhor entendimento dos
mecanismos de emprazamento.

RESUMO EXPANDIDO

Figura 5 – Distribuição em porcentagens das famílias
encontradas em a) amostra P-03 e b) amostra SF-04.
1 – Anedrais homogêneos;
2 – Anedrais com feições erosivas;
3 – Anedrais com feições de impacto;
4 – Subeudrais homogêneos;
5 – Subeudrais com feições erosivas;
7 – Euedrais homogêneos;
8 – Euedrais com feições erosivas.
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Figura 6 – Porcentagens das feições de impacto (familia 3)
com granularização (GRAN) identificada nas duas amostras.
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Figure 1 (a) Main cratonic, belts, and basin areas of Brazil
INTRODUCTION AND GEOLOGICAL SETTING
(modified from the original map from D’el-Rey Silva et al.,
The Caldas Novas dome (Goiás, central Brazil) is a
2004, 2008) (b) Location of the available aero geophysical
structural window in the central part of the
survey (LASA, 2005).
Neoproterozoic Tocantins Province, a N-S-trending,
double-verging orogen between the Amazonian and
Although the Caldas Novas dome is well known for its
São Francisco cratons, bounded by the Phanerozoic
thermal water. The springs of thermal waters (TWs) are
Paraná and Parnaíba basins (D’el-Rey Silva et al., 2004,
known for over a century. Among them, the Rio
2008 – Figure 1). According to D’el-Rey Silva and
Quente is a 10 m-wide natural stream that starts to
Barros Neto (2002), the Araguaia and Brasilia belts
flow in the upper part of the western flank of the
reflect the collision of the Sao Francisco and
Caldas Novas dome. The TWs rise on surface at a
Amazonian ancient plates ca. 650-600 Ma ago
temperature of nearly 50°C and total rate of 1m³/s.
(Brasiliano Orogeny), whereas the Paraguay belt
Few publications (e.g. Drake, 1980, Tröger et al.,
records a 550-500 Ma old inversion of a rift opened in
2004,2007,Silva et al.,2004,2008) discuss the geological
the former Amazonian plate and filled 600-550 Ma ago.
setting and the origin and up-rise of the TWs. Since
The Brasília belt, in which there is also evidence of a
1999, a University of Brasilia -Technical University of
800-700 Ma old tectonic event, actually comprises the
Berlin research program has provided additional
Goiás magmatic arc and internal and external zones.
information on the regional and local hydrology.
Further data on the geology and water chemistry
appear in technical reports sponsored by DNPM and
local companies (e.g. UHE-Corumbá, Geocaldas,
Geocenter).
In this work, we summarize the results of a data
processing routine applied to a recent regional aero
geophysical survey (LASA, 2005) we find relevant for
understanding the regional geology and underground
hot water reservoirs in the study area. The results of
(a)
the geophysical data processing are integrated with
new geological evidence, including information from
local outcroping dyke exposures.

(b)
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AERO GEOPHYSICAL SURVEY
The most recent available aero geophysical survey for
the area (LASA, 2005) includes both aeromagnetic and
aero radiometry data. The survey was planned to
include a region previously uncovered by aeromagnetic
surveys with such resolution in Brazil (Figure 1b). The
survey flight line spacing was 500 m, while the adopted
tie line spacing was 5 km. The used sampling rate was
0.1 s (magnetometer), and 1.0 s (spectrometer).
Average flight height was 100 m. The magnetometers
used in the two aircrafts had their sensors mounted on
1
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stingers, and provided a 0.001nT resolution, and range
20,000-95,000nT. Considering the flight velocity used
for each of the two planes, the corresponding
magnetometer sampling distance on the ground
ranged between 8.0 and 8.2 meters. For the gamma
spectrometer model used in both planes, the energy
bandwidth ranged from 0.41 to 2.81 MeV.
All unprocessed geophysical data, including total
aeromagnetic data, readings for each radiometric
channel, height, and altitude information, were then
processed, beginning with the application of the proper
corrections, which included detrending, and correcting
for the removal of the International Geomagnetic
Reference Field (IGRF). For the aero radiometric data,
the data correction routine used followed the
procedures of airborne gamma ray spectrometer
surveying of the International Atomic Energy Agency
(IAEA Technical Report 323, section 4) (LASA, 2005).
The corrections applied first included the series
processing, where the live time was considered for the
transformation of the unprocessed data corresponding
to the measured total count, K, U, Th, and upward U
into values of count per second of each of these
channels.

(a)

(b)

Figure 2 (a) Total K radiation, and (b) Analytic Signal of the
total aeromagnetic field determined for the Caldas Novas
dome area (LASA, 2005). Local geology map of D’el-Rey Silva
et al. (2004, 2008) was included for reference.

From produced images of radiometric data processing
(Figure 2a), it is possible to distinguish all previously
mapped geologic units, while images displaying the
magnetic data (Figure 2b) show that the dykes seem to
be the dominating structural feature in the study area.
These long, thin magnetic anomalies distinguished in
the area were noticed by previous CPRM analysis of
aero geophysical surveys on neighboring areas of
Minas Gerais. The dykes are best viewed in the
RESUMO EXPANDIDO

aeromagnetic images, and are not as clear in the aero
radiometric images. They were referred by CPRM as
the NW-SE lineaments, and were also identified in
other aero geophysical surveys of Goiás. Locally,
Cretaceous mafic dykes are present on both
northeastern and southwestern borders of the Caldas
Novas dome (Figure 2). Apparently, as can be
observed on both magnetic and radiometric data, the
dyke anomalies were not disturbed by the presence of
the Caldas Novas topographic dome (Figure 2). The
dome seems to have been formed prior to the dykes
emplacement (Figure 3).

Figure 3 – Outcropping dykes observed within the aero
geophysical survey area.

A sharp, local low Bouguer anomaly is observed in
Caldas Novas, which is part of a NW-SE trending
anomaly along the western border of the São Francisco
craton, and its neighboring Amazonian craton (Figure
4). There is now current regional seismicity observed
in the region. The origins of the Caldas Novas hot
water springs seem to be related to pre-existing deep
large, regional (longer than 700 km) fracture zones
where the emplacement of dykes took place along the
northern border of the Paraná basin during the South
Atlantic opening (Requejo and Mantovani, 2011). In
some selected areas neighboring the Caldas Novas
dome, some dykes show lateral displacement on the
magnetic maps.
SURFACE K WEATHERING AND RADIOMETRIC
ANOMALIES
Sharp magnetic anomalies are well known to be
related to the regional Catalão I and II ultramafic
alkaline complexes (Mantovani et al., 2013; Marangoni
and Mantovani, 2013), located on the southeastern
portion of the aero geophysical survey area. Despite of
the fact that we applied several magnetic data
processing schemes, including reduction to the pole
with the same parameters used in the Catalão studies,
no local, but a broad low magnetic anomaly was
2
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linked to the Caldas Novas dome origin. On the other
hand, the other two low K anomalies (located on the
western and eastern edges of the profile, and which
were mapped as lateritic covers of corresponding
plateaus) also show the same correlation. This leads us
to conclude that these anomalies are all related to K
weathering depletion.

Figure 4 – Bouguer anomaly and regional geology (CPRM,
2001) map (on background), with the Caldas Novas dome
displayed as a sharp local low.

Figure 6 – Variation of radiometric parameters along Figure 5
profile.

ORIGIN AND UP-RISE OF THE THERMAL WATERS

Figure 5 – Selected cross section along the Caldas Novas
dome and neighboring areas.

observed in the Caldas Novas dome area. On the other
hand, while considering the radiometry data, a very
sharp anomaly is visible in the Caldas Novas area
limiting the dome perimeter (Figure 5). The anomaly is
specially strong when one considers the Th/K and U/K
ratio parameters (Figure 6). This was made possible by
a GIS tool we developed for the radiometry data
processing. These radiometric anomalies were already
known from surface surveys, and led to raised
questions about a possible magmatic origin for the
Caldas Novas dome (Othon Leonardos, UnB, personal
communication).
The resulting radiometric data graphs, as well as the
topographic (MDT) variation along the profile displayed
in Figure 5 are shown on Figure 6. It is clear that there
is a strong correlation among the U/K and the Th/K
ratios and the location of the Caldas Novas dome. The
low K anomaly also correlates very well with the
position of the dome. It might be tempting to correlate
these anomalies with a possible radiometric body
RESUMO EXPANDIDO

A meteoric origin is well accepted for the TWs, based
on the stable isotopes and other geochemical data
(Tröger et al. 2007). The temperature indicates that the
TWs must rise quickly from depths of about 1000 m,
therefore a very efficient structural pathway must exist
in the rocks. It demands explanation. The detailed
structural analysis has shown that all the fracture
surfaces that can be observed in the outcrops are fully
compatible with D3 deformation, the last event to
affect the area during orogeny (D’el-Rey Silva et al.,
2004, 2008). The intersection of the planar structures
existing in the area may have formed narrow and
vertically continuous corridors across the competent
basal layers, producing channels suitable for the fast
up-rise of the TWs. Such template is quite feasible
because the western limbs of the F3 antiforms are the
locus of strain concentration, specially considering that
the d´ gravity sliding of the schist implies further
tightening the F3 folds to the east of the extensional
front. A duplex structure that likely formed underneath
the dome explains the anomalous thickness of
quartzite and, together with the west-dip of the
horses, explains the largest flow of TWs in the Pousada
Park (Fig 2).
3
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CONCLUSION
Observed Cretaceous dyke swarms associated with
deep fracture systems are an additional indication that
the thermal water springs in the area of the Caldas
Novas Dome are existing in a causal relationship with a
complex system of faults and cracks. Due to the results
of a new GIS tool we developed, it was possible to
discard a possible magmatic origin. K weathering
depletion on the dome and its neighboring areas serves
as the most probable explanation for observed
radiometric anomalies in the region.
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INTRODUÇÂO
Fossa tectônica de Rondônia oeste da bacia, ii) Baixo
O trabalho tem como objetivo o estudo estratigráfico
gravimétrico dos Parecis sudoeste da bacia iii)
das sequências siluro-devonianas da porção sudeste da
Depressão do alto Xingu sudeste da bacia, (Siqueira
Bacia dos Parecis (sub-bacia do Alto Xingu) e porções
1989). Esses domínios correspondem às sub-bacias de
correspondentes ao cretáceo em regiões mais centrais
Rondônia, do Juruena e do Alto Xingu, separadas
da bacia (sub-bacia Jururema). Foram testemunhados
respectivamente pelos arcos de Vilhena e da Serra
dois furos de sondagem, um na região de Canarana-MT
Formosa. Cada sub-bacia compreende um registro
de coordenada 13° 32’23’’S 52° 09’49’’W na parte
estratigráfico característico, guardada algumas
sudeste da bacia (CAN-01-MT) e outro próximo ao
exceções, para à porção sudeste, estudada por este
munício de Gaúcha do Norte- MT, de coordenadas 13°
trabalho onde estão preservados registros do devono12’02’’S 053° 22’37’’W (GAN-01-MT) mais a morte.
siluriano na bacia, compreendidos fundamentalmente
Será apresentado tanto as etapas descritivas do
da Formação Ponta Grossa e Formação Furnas,
trabalho ilustradas pela modelagem de seções
semelhante a porção do flanco norte bacia do Paraná
estratigráficas, quanto as posteriores interpretações
também na região de Mato Grosso, onde estas
obtidas dos sistemas de deposições sedimentares do
formações já ocorrem sobrepostas diretamente ao
paleozoico-mesozóico, e como as estão registrados
embasamento, na ausência do Grupo Ivaí.
esses diferentes períodos geológicos na bacia dos
Já na sub-bacia do Juruena caracterizada
Parecis.
geofisicamente por um baixo gravimétrico da bacia do
Parecis, não trazem registros paleozoicos em seus
CONTEXTO GEOLOGICO
domínios, e são evidenciados apenas registros
A bacia intracratônica dos Parecis compreendida na
geológicos correspondentes ao Mesozóico.
região do centro oeste brasileiro, apresenta diferentes
O embasamento da Bacia do Parecis é o Craton
registros estratigráficos ao longo de sua distribuição
Amazônico, que é compreendido por rochas de
nos estados de Mato Grosso e Rondônia,
alternados
graus
de
metamorfismo,
comportamento esse que atribui a bacia diferentes
metassedimentares e comumente rochas intrusivas,
registros evolutivos ao longo de sua formação.
como por exemplo granulitos do complexo Jamari na
A Bacia dos Parecis está localizada entre as bacias do
região de Rondônia. Abaixo na figura 1, temos a
Solimões, Alto Tapajós e Paraná, no antepaís da
ilustração dos domínios da bacia do Parecis.
Cordilheira dos Andes. Ela abrange uma área de
500.000km2 compreendidos nos estados de Rondônia
e Mato Grosso, acumulando até cerca de 6.000 metros
de sedimentos paleozóicos, mesozóicos e cenozóicos,
essencialmente siliciclásticos, com alguns calcários e
evaporitos, e intrusões/extrusões. A bacia ocupa o
setor sudoeste do Cráton Amazônico (seu
embasamento), entre os cinturões de cisalhamento
Rondônia e Guaporé. Os limites sudeste e nordeste da
bacia são os arcos do Xingu (Almeida, 1983) e Rio
Figura 1: Distribuição esquemática da Bacia dos Parecis no
Branco do Guaporé (Soeiro, 1981), tais arcos delimitam
centro oeste brasileiro.
a bacia em três domínios tectônicos estratigráficos: i)
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As referências disponíveis demonstram que a parte
paleozoica da bacia é restrita ao extremo sudeste,
enquanto os demais domínios são caracterizados por
domínios
mesozócios,
guardadas
algumas
particularidades de coberturas cenozoicas recentes na
bacia. O trabalho busca por intermédio dos furos de
sondagem, à real espacialização dessas rochas em subsuperfície, assim como considerações evolutivas a esta
bacia brasileira.
RESULTADOS
Com base nas informações apresentadas, foram
realizadas primeiramente as descrições do furo de
sondagem compreendido à sudeste da bacia de
Parecis, com 203 metros de registro dando base para à
modelagem da seção estratigráfica (CAN-01-MT), o
mesmo foi feito para o poço (GAN-01-MT) gerando sua
seção estratigráfica com 250,45 metros de
amostragem correspondente.
Além das construções das seções estratigráficas,
destaca-se o alto detalhamento das icnofácies
presente, principalmente na Formação Ponta Grossa,
com a caracterização de icnofóseis.
Para o poço CAN-01-MT, foi amostrado litologias da
formação Furnas e Ponta Grossa, a primeira com
litologias constituídas por breves níveis de
conglomerados, seguidos por arenitos brancos de
granulometria média à grossa com estratificação
cruzada tabular, e arenitos rosados médios mais
friáveis e também com estratificação cruzada tabular,
de forma geral esta formação registra um baixo nível
de bioturbação com relação a Formação Ponta Grossa.
Já a Formação Ponta Grossa exibe estruturas
bioturbadas além de registro fóssil característicos de
um ambiente marinho com oscilações. Nesta Formação
a litologia varia de folhelho cinza a arenito médio mais
esbranqueçados, dispostos de forma intercalada. A
Formação Ponta Grossa é dividia em três membros: O
mais basal sendo caracterizado por espessos pacotes
de folhelhos, localmente intercalados com lentes de
arenito fino com Hummockys (Jaguariaíva). O membro
mediano é composto por pacotes arenosos-sílticos
interpostos à unidades pelíticas (Tibagi). E o membro
mais superficial é dominantemente pelítico (São
Domingos). (Milani, 1997; Lange e Petri, 1967).
Para o poço GAN-01-MT foram descritos pacotes
conjuntos de rochas mais homogêneos que no poço
anterior, no sentido de que algumas fácies se
configuram por extensos intervalos amostrais como
mostra a figura 2. Nessa seção as litologias variam de
brecha amarela matriz suportada, seguido por extenso
pacote de arenito fino à médio essencialmente,
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abrigando estratificações de altos a baixos ângulos,
porosos bem selecionados, friáveis e de coloração
rosada, seguidos por arenitos amarelos também com
estratificações e porosos, contendo gradações inversas
bem selecionados intercaladas por unidades mais
basais por colorações mais castanhas mantendo suas
estruturas sedimentares, posteriores a esses níveis
arenosos extensos, ocorre um breve nível de
paraconglomerado que precede níveis mais imaturos,
compreendidos por arenitos e siltitos avermelhados
pobremente selecionados, com intensa presença de
fragmentos líticos, rochas de estrutura maciça. A figura
2 abaixo, ilustra todas essas informações então
apresentadas.

25m

Figura 2: Seções geológicas
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CONCLUSÃO
Com este trabalho foi possível obter caracterizações
litoestratigraficas de diferentes porções da bacia dos
Parecis considerando que os testemunhos tiveram
ótima recuperação permitindo uma descrição contínua
ao longo do intervalo amostrado, com uma única
ressalva da impossibilidade de amostragem no poço de
Canarana no trecho de 194,35 a 203,00 metros,
recuperando apenas um material arenoso de
granumetria areia muito final a média não litificado de
coloração creme, mas após análises em afloramento,
que na região do trabalho foi previamente descrito
intervalos de até 40 metros de espessura
correspondente a Formação Furnas, e semelhantes aos
encontrados em domínios da bacia do flanco norte da
bacia do Paraná, logo foi considerado assim o material
recuperado correspondente a formação Furnas naquela
situação.
Não há ocorrência de registro paleozoico até a
profundidade de 250 metros, na sub-bacia do Juruena,
próximo a região do munício de Gaúcha do Norte tendo
em mente o espesso pacote terciário/quaternário no
norte da bacia, reforçando aquela restrição inicial do
domínio siluro-devoniano à região sudeste da bacia
estudada.
A Formação Ponta Grossa muito expressiva nas
amostras de Canarana, trazem características
predominantemente arenosas principalmente em sua
base, padrões diferentes aos comumente encontrados
em outros furos de sondagem desta formação na bacia
do Paraná onde a base da Formação Ponta Grossa são
evidenciadas fácies pelíticas com ocorrência de
braquiópodes, sendo seguidas pela Formação Furnas.
Por fim em relação aos ambientes sedimentares
geradores das litologias apresentadas no poço CAN-01MT, são: na formação Furnas, em função do forte
domínio de estruturas trativas unidirecionais, com
granulometria arenosa, e concentração de icnofósseis
de skolithos, indicam um ambiente gerador de alta
energia do tipo Foreshore e Backshore em sistema
plataformal.
A difícil caracterização de ambiente sedimentar na
Formação Ponta Grossa em função da alternância entre
folhelhos e arenitos, e a presença de estratificações
cruzadas truncadas, indicadoras de fluxo oscilatório, na
formação Ponta Grossa sugere que essa Formação foi
gerada sob uma constante oscilação de energia, em
ambientes de Shoreface e Offshore, sendo
sucintamente uma condição de ambiente fluvial em
transição para níveis litorâneas a litorâneos/marinhos, o
que explica à subdivisão da formação em membros, e
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os fortes domínios de eventos transgressivos e
regressivos no registro geológico
Para o poço GAN-01-MT foi evidenciadas estratificações
de altos a baixos ângulos em pacotes de arenitos muito
extensos, com ótima seleção e porosos, nos níveis mais
inferiores foram observadas estruturas do tipo
gradação inversa, que com o auxílio das fácies
sotopostos indicam fortemente um ambiente
plataformal do tipo eólico. Uma sugestão para os níveis
de siltitos e arenitos imaturos, pobremente
selecionados e com boa presença de fragmentos líticos,
pouco amostrados podem estar relacionados a um
ambiente do tipo em leque aluvial. Ambos os ambientes
relacionados a estas fácies são integralmente de alta
energia, em função da constante presença de
estruturas trativas.
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INTRODUÇÃO
No campo de estudo da Icnologia os pesquisadores
viram a necessidade de se estabelecer uma
classificação dos tipos de traços fosseis a fim de
facilitar o seu entendimento e assim organizar o
conhecimento nesta área. Com isso os traços fósseis
foram caracterizados de acordo com a sua morfologia e
com a finalidade para o qual foram gerados. Uma vez
caracterizados os traços fósseis foi identificado que
existia um padrão de ocorrência entre eles e que
poderiam ser agrupados em icnofácies. Como as
icnofácies são o agrupamento de determinados
icnofósseis, esta, assim como os organis mos que os
produzem, estão limitadas a áreas sob condições
naturais como luz, pressão, disponibilidade de
alimento, nível de energia, profundidade e outros.
Dessa forma, o estudo dos icnofósseis e das icnofácies
tem uma grande importância, pois pode revelar muito
a respeito dos processos e ambientes de sedimentação
de uma bacia e da variação do nível do mar ao longo
do tempo geológico.
Neste trabalho foi realizada a identificação e
interpretação de icnofósseis e icnofácies em
testemunhos de sondagem das formações Furnas e
Ponta Grossa, na região nordeste da bacia do Paraná.
MATERIAIS E MÉTODOS
Os icnofósseis descritos nesse trabalho foram
identificados em testemunhos de sondagem de um
poço de pesquisa (CP-01-MT) perfurado em um projeto
Petrobras /Universidade de Brasília, na região de
Campinápolis, MT, no extremo nordeste da bacia do
Paraná, com aproximadamente 250m de profundidade.
Os testemunhos foram descritos no laboratório de
testemunhos do Instituto de Geociências da
Universidade de Brasília.
A identificação dos icnofósseis foi realizada com o
auxílio do álbum: Icnofósseis & Icnofácies em
Testemunho (Abreu et al., 1993). E o Guia dos
Icnofósseis de invertebrados do Brasil (Fernandes et
al., 2002).
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EMBASAMENTO TEÓRICO SOBRE ICNOLOGIA
O modelo de classificação dos icnofósseis baseia-se nas
atividades e função biológica dos organismos que os
produz (modelo Etológico – Frey, 1973). Os icnofósseis
podem ser divididos em estruturas sedimentares
biogênicas e as estruturas de bioerosão, onde as
estruturas sedimentares biogênicas são divididas em
bioturbação, bioestratificação e biodeposição.
Enquanto as estruturas sedimentares biogênicas se
referem às estruturas geradas pela atividade de um
organismo dentro ou sobre um substrato
inconsolidado,
as
estruturas
de bioerosão
compreendem as estruturas formadas por um processo
mecânico ou bioquímico desempenhado por algum
organismo dentro ou sobre um substrato rígido.
A fim de simplificar a classificação dos traços fósseis,
Seilacher (1953, 1964) propôs um modelo que utiliza
apenas os mecanismos mais fundamentais da etologia,
restringindo assim a ocorrência de traços fosseis a seis
grandes categorias: traço de descanso, traço de
rastejamento, traço de pastagem, estrutura de
alimentação, estrutura de residência e estrutura de
escape.
Com base em estudos de distribuição estratigráfica,
etologia e associação de numerosos Icnofósseis em
rochas de várias idades e ambientes deposicionais,
Seilacher (1963, 1964, 1967) e Frey & Seilacher (1980)
estabeleceram sete Icnofácies que são recorrentes e
mais ou menos distintas : Scoyenia (continental),
Trypanites (substrato consolidado), Glossifungites
(substrato semi-consolidado), Skolithos, Cruziana,
Zoophycos e Nereites (indicadores de profundidade de
lâmina d’água).
Como os parâmetros que controlam a abundância e
distribuição dos cons trutores dos traços fósseis
tendem a mudar com o aumento da profundidade da
água, as icnofácies fornecem informações relativas à
variação batimétrica na costa marinha (Figura 1).
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Figura 1 - Perfil batimétrico esquemático de uma costa marinha não deltaica mostrando a distribuição das icnofácies quanto ao
ambiente de sedimentação e a profundidade da bacia. As icnofácies Scoyenia, Trypanites e Glossifungites não aparecem, pois
ocorrem em ambientes continentais e substratos endurecidos (modificado de Abreu et al., 1993).

RESULTADOS
Os testemunhos recuperados correspondem às
formações Furnas e Ponta Grossa (Tabela 1).
A Formação Furnas na região de estudo é composta
por arenitos de granulação média a grossa, com alguns
níveis seixosos e outros argilosos, rosados no topo e
esbranquiçados na base, com estratificações cruzadas
tabular, possivelmente de um ambiente de
sedimentação costeira (estuário/delta).
A Formação Ponta Grossa, que sobrepõe a Formação.
Furnas é composta predominantemente por uma
frequente intercalação de arenitos e folhelhos
intensamente bioturbados. Os arenitos são de
granulometria muito fina a média, cor cinza claro, com
estratificações cruzadas truncadas ; enquanto os
folhelhos são de cor cinza escuro com laminação plano
paralela. A alternância entre fácies mais arenosas e
fácies mais argilosas indica uma constante variação de
profundidade d’água na bacia. O ambiente de
sedimentação dessa Formação é interpretado como
uma plataforma marinha rasa.
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Figura 2 – Foto de detalhe mostrando os Icnofósseis
Asterosoma (esquerda) e Skolithos (direita) em testemunho.
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Tabela 1 – Síntese das fácies sedimentares em testemunhos, associação dos icnofósseis mais recorrentes, icnofácies interpretadas,
Formações, e os ambientes deposicionais. ** fósseis braquiópodes.

A Tabela 1 apresenta de forma sintética as fácies
sedimentares, as associações de icnofósseis e suas
respectivas icnofácies, assim como os ambientes
deposicionais, os quais serão discutidos a seguir da
base para o topo. Na Formação Furnas identifica-se
quase que exclusivamente a icnofácies Skolithos com
seus Icnofósseis típicos de mesmo nome (Figura 2,
direita), bem alongados, orientados na vertical, com
até 40 centímetros de comprimento. Esse Icnofóssil é
típico de ambientes de alta energia, onde os
organismos se movem para dentro do substrato para
escapar de fortes correntes formando essas estruturas
cilíndricas.
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Devido à característica cíclica das fácies sedimentares
da Formação Ponta Grossa os icnofósseis são
recorrentes. Por isso, necessitou-se estabelecer uma
associação predominante dos mesmos com as fácies
sedimentares para determinar as icnofácies
correspondentes.
Na base da Formação Ponta Grossa ocorrem somente
conchas de braquiópodes em uma seção bastante
argilosa, as quais foram atribuídas à icnofácies
Zoophycos, associação verificada por Gutschick et al.
(1962) em seu trabalho. Acima, icnofósseis de
Asterosoma (Figura 2, esquerda) e Planolites
constituem a associação em fácies silto-arenosas
3
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correspondentes à icnofácies Cruziana, em uma
plataforma rasa e mediana. Mais acima, em torno dos
100m, ocorre a associação de Subphyllochorda,
Helminthopsis, Terebellina, Asterosoma e Planolites, a
qual se atribuiu a icnofácies Cruziana/Zoophycos, em
fácies sedimentares arenito/folhelhos de plataforma
rasa mediana/distal. A associação de icnofósseis mais
superior da Formação Ponta Grossa compõe-se de
Ophiomorpha, Asterosoma, Planolites e Escape,
relacionadas à icnofácies Skolithos em fácies
sedimentares arenosas de plataforma rasa, proximal de
alta energia.
A bacia do Paraná é interpretada como uma bacia
intracratônica, o que faz com que a sua morfologia
diferencie do modelo mostrado na Figura 1, pois este
tipo de bacia é mais ras o e não possui talude, o que
não possibilitaria a formação de icnofácies mais distais
como Nereites.
CONCLUSÕES
Os icnofósseis e suas associações, as icnofácies, são
bons indicadores do ambiente de sedimentação,
principalmente quando associados a fácies
sedimentares.
Determinaram-se quatro icnofácies nas formações
Furnas e Ponta Grossa, estando a icnofácies Skolithos,
típica de ambientes de alta energia com taxa de
sedimentação rápida, presente na fácies arenito da
Formação Furnas e do topo da Formação Ponta Grossa;
Porém, o icnofóssil Skolithos foi o definidor na
Formação Furnas, enquanto Ophiomorpha foi o
definidos na Formação Ponta Grossa. A icnofácies
Cruziana é típica de um ambiente de sedimentação
mais calmo onde os organismos possuem mais
liberdade para se locomover, se alimentar e se alojar, e
foi definida com base no icnofóssil Asterosoma . A
Icnofácies Zoophycos, a mais distal na plataforma, é
típica de um ambiente de sedimentação ainda mais
calmo, fora da influência de retrabalhamento das
ondas de tempestade, identificada neste trabalho
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somente com base na presença de braquiópodes.
Finalmente, a icnofácies Cruziana/Zoophycos foi
definida com base no predomínio de Subphyllochorda.
Assumindo-se que a bacia do Paraná é do tipo
intracratônica, a Formação Ponta Grossa não alcançaria
profundidades batiais e abissais, não apresentando,
portanto as icnofácies de ambientes mais profundos
como Nereites (Figura 1).
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Introdução
As bacias de Poxoréo e Cambambe possuem idade
Cretácea e situam se no centro sudoeste do Estado de
Mato Grosso. Ambas tiveram a gênese relacionada a
processos de reativação de falhas por meio de grábens
e horsts, na porção norte da Bacia do Paraná conhecida
como Plataforma de Alto Garças, sendo um caso de
sobreposição de bacias. Sendo que a primeira está
limitada a oeste pelo arco de São Vicente e ao sul da
Falha Poxoréo, enquanto a outra encontra-se limitada
ao sul com o Arco São Vicente e a Norte com a Faixa
Paraguai, situam-se sobre Antéclise de Rondonópolis,
Bacia do Paraná (Coimbra, 1991). A região em estudo
neste trabalho está situada em um alto estrutural entre
as Bacias Cambambe e Poxoréo, onde afloram além
das unidades cretáceas rochas do Grupo Cuiabá, da
Bacia do Paraná e da Formação Cachoeirinha de idade
Terciaria. Este trabalho apresenta resultados
preliminares das descrições de seções montadas de
minerais pesados da região de Nova Brasilândia, Mato
grosso (Figura 1) visando à compreensão da
maturidade do sedimento. A análise dos minerais
pesados (densidade>2,8 g/cm³) pode proporcionar
importantes informações para o estudo de
proveniência e dispersão dos sedimentos em bacias
deposicionais. Isso porque algumas classes desses
minerais, com base em sua composição, são típicas de
grupos circunscritos de rochas ou áreas fontes, o que
contribui para a identificação destas. Sua dispersão na
bacia sedimentar possibilita a identificação das
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direções preferenciais do transporte dos sedimentos
(Machado & Remus, 2013).

Figura 1- Mapa de localização de pontos

Contexto Geológico
O embasamento regional da área é constituído pelas
rochas metamórficas do Grupo Cuiabá composto por
metaconglomerados, quartzitos,filito,filitos-ardosianos,
metagrauvacas,metarcóseos
e
metassedimentos
periglaciais (Tokashiki & Saes, 2008). A Bacia do Paraná
é uma bacia intracratônica composta por rochas
vulcânicas e sedimentares que datam do NeoOrdoviciano ao Neo Cretáceo. Sua área estende-se por
cerca de 1.500.000 km², localizada nos estados do
Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, São Paulo,
1
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Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e nos países
Argentina, Uruguai e Paraguai (Zálan et al.,1990;
in Milani et al., 2007). Na área de estudo foram
observados afloramentos da Formação Furnas,
composta arenito cinza esbranquiçado, com
estratificação cruzada de pequeno porte, planoparalela, níveis de seixos também são descritos
(Machado et al., 2009). A bacia Cambambe-Poxoréo é
parte de um sistema de rochas neocretáceas em Mato
Grosso que estão instalados em grabéns e depressões
‘tectônicas’ (Kuhn, 2014). As rochas cretáceas dessa
região são sedimentares detríticas e mistas. Diversos
trabalhos contribuíram para o entendimento tectônico
e sedimentar tais como, Almeida (1964) que
posicionou os sedimentos do cretáceo no centro do
sul-sudeste de Mato Grosso, inserindo-os dentro da
bacia do Paraná. Weska (1987) dividiu em três fáceis
Quilombinho, Cachoeira do Bom Jardim e Cambambe.
Weska (2006) posteriormente propõe que a bacia
Cambambe seja uma extensão ao sul da Bacia Parecis.
Coimbra (1991) sugere um modelo de sobreposição de
bacias, propondo que os sedimentos cretáceos não
fazem parte da bacia do Paraná, e sim das Bacias
Cambambe e Poxoréo, os limites entre as duas bacias
não é totalmente claro e o projeto no qual está
inserido este trabalho, visa elucidar essa questão. A
estratigrafia das Bacias Cambambe e Poxoréo é
constituída da base para o topo pelas rochas
magmáticas da Formação Paredão Grande proposta
por Weska et al., (1996), pelo Grupo Ribeirão Boiadeiro
composto pelas Formações Quilombinho e Cachoeira
do Bom Jardim, a última unidade pertencente as Bacias
é a Cambambe. As bacias cretáceas registram uma
deposição Vulcano-sedimentar depositada em um
sistema de leques aluviais (Weska, 1996; Kuhn, 2014).
A
Formação
Cachoeirinha
composta
por
conglomerados e arenitos, de idade terciária e por
cascalhos quaternários (zolinger et al., 2002).

amostras das frações areia fina e muito fina. O objetivo
das lâminas é a partir das descrições, e de suas
propriedades óticas determinar a assembleia mineral,
segundo (Kyrie 1946, Lihou & Mange-Rajetzky 1996
apud NASCIMENTO e GÓES, 2005). Os estudos de
variedades de turmalina e zircão, que exibem uma
série de propriedades ópticas (cor, forma e estrutura
interna) que, qualitativamente, servem como indicador
petrológico.
Resultados:
CPR083: Apresenta uma assembleia mineralógica não
abundante em grãos translúcidos, predominando os
minerais opacos. Ocorre predominância de grãos muito
alterados, corroídos, e uma grande quantidade grãos
alterados, autigenos, que não foram identificados
devido ao estado de preservação, apenas
quantificados. A assembleia de pesados é constituída
por zircão em menor proporção, geralmente incolor,
não zonado, de formas irregulares, a maioria são
arredondados a subarredondados. A turmalina tem
cores que variam em tons de marrom, amarelo e
verde, variam de arredondadas a subarredondadas. O
rutilo apresenta formas irregulares e muito
frequentemente arredondadas ou subarredondado, de
cor característica vermelha, porém ocorrem grãos
amarelos. A Andaluzita se apresenta incolor, bem
corroída, pode apresentar filmes de cimento oxido de
ferro. A grande maioria dos grãos estavam
fragmentados dificultando uma melhor caracterização
dos mesmos, grande parte muito alterada pelos
processos químicos. A seguir a abundância de cada
mineral é exemplificada na tabela 1.

Metodologia:
Foram coletadas 2 amostras em afloramentos
localizados no município de Nova Brasilândia ao
sudeste do Estado de Mato Grosso, de arenitos
mapeados pelo CPRM como Formação Cachoeirinha.
Foram então confeccionadas 4 seções-montadas de
minerais pesados (2 na fração areia fina e 2 na areia
muito fina). Em laboratório, seguiu-se o procedimento
de preparação que se constituiu em cominuir 100g de
amostras, peneirá-las e lavá-las para a retirada das
frações siltosas e argilosas; secá-las à temperatura de
60°C. Utilizou-se o bromofórmio cuja densidade é de
2,89/ml para decantação dos minerais pesados nas
RESUMO EXPANDIDO

Tabela 1 –Quantidade e Porcentagem da assembleia mineral

CPR87: Os Opacos são os grãos predominantemente,
seguido dos autigenos na ordem de abundância. A
assembleia mineralógica de grãos translúcidos não
micáceos ocorrem em menor proporção como
mostrado nas figuras 2 e 3, o Zircão ocorre de maneira
arredondada a subarrendada, não zonados e incolor, a
Turmalina
ocorre
na
forma
arredonda,
subarredondada, de cores variando de marrom á
amarela, o Rutilo com sua cor característica sempre em
2
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tons de vermelho, quanto à forma são em geral
irregulares, fragmentados, alguns apresentando
apenas resquícios do mesmo, poucos preservavam
uma forma que variava de arredondados a
subarrendondado, a Andaluzia pode apresentar filmes
de cimento oxido de ferro, corroído, geralmente
arredondada, com cor de interferência muito forte
característica das mesma. A Assembleia mineralógica
mostrava-se muito alterados, pelos processos físicoquímicos dificultando uma melhor caracterização dos
mesmos., c a seguir a abundância de cada mineral é
exemplificada na tabela 2
CPR087
0.063
%
CPR 087
0,125
%

Alt
21

And.
...

Apa
....

Opc
728

Rut
9

Tur.
9

Zir
4

Tot
765

2,75
123

6

...

95,16
416

1,2
21

0,4
10

0,52
3

100
576

21,35

1,04

71,70

3,64

1,74

0,52

100

A análise de minerais pesados para estudos de
proveniência é uma das técnicas mais sensível e
altamente empregada. As associações dos minerais
pesados formam paragêneses, as quais propiciam
informações cruciais sobre tipos de rochas-fonte
(Morton & Hallsworth,1994; 1999). Porém a análise da
assembleia mineral não traz apenas uma análise da
composição da área fonte, vai além de um comparativo
petrografico, as características dos mesmos, conta-nos
muito sobre os diversos processos químico-físicos que
os grãos passaram, sendo que estes podem alterar a
abundância relativa dos grãos ao longo dos ciclos
sedimentares. Essas modificações ocorrem durante o
intemperismo, o transporte, a deposição e a diagênese.

Tabela 2 –Quantidade e Porcentagem da assembleia mineral

Figura 3. Assembleia mineral, grãos translúcidos, não
micáceos - A-Turmalina, corroída. B fragmento de Rutilo CZircão, D-Zircão E-Andaluzita.

Figura 2- Assembleia mineral, grãos translúcidos, não
micáceos(A-Rutilo.B-Turmalina.C-Turmalina.D-Rutilo,ERutilo.)

Discussão e Conclusão
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Rochas e sedimentos das áreas-fonte estão sujeitos a
intemperismo, o qual pode alterar a composição das
assembleias de minerais pesados, antes da
incorporação desses no sistema de transporte. (Corrêa,
et al., 2008), Segundo Nascimento & Góes, (2005) o
intemperismo químico e a diagênese são os principais
processos que modificam a composição das
assembleias mineralógicas e determinam sua
distribuição nos depósitos sedimentares. Assim todos
os grãos estão sujeitos a muitas modificações, tanto
3
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estrutural quanto química, até mesmos os grãos
classificados como estáveis ou ultra estáveis como
Rutilo, Turmalina e Zircão, objetos de análise desse
estudo, os quais dominam as suítes de minerais
pesados em arenitos mais antigos (Hubert, 1962), estes
grãos também são submetidos a dissolução durante a
diagêneses, assim grãos menos estáveis dissolvem mais
rápido e, finalmente, desaparecem em profundidades
de enterramento relativamente rasas, porém mais
estáveis dissolvem a taxas menores e desaparecem em
maiores profundidades (Andò et. al., 2012), a
importância dessa análise é que investigando a
dissolução de diversos minerais nos traz uma leitura do
clima no registro estratigráfico, e para verificar-se em
que medida a assembleia detritica original foi
modificado por diagêneses (Andò et. al., 2012). Assim

os dados apresentados dão um entendimento de um
sedimento muito maturo, com uma clara interferência
físico-química, fazendo com que a assembleia
mineralógica se torne pobre em variedade e
quantidade de minerais pesados translúcidos, não
micáceos a quantidade de autigenos em todas as
amostras corrobora para o entendimento da intensa
dissolução nas rochas aflorantes na região de Nova
Brasilândia, em especial nas rochas mapeadas como
formação Cachoeirinha. Tal maturidade textural pode
estar relacionada à ação dos processos pedogenéticos
no planalto que compõem a área, visto trabalhos como
de Salomão et al., (2012) descrevem solos com auto
grau de desenvolvimento na região.
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INTRODUÇÃO
As unidades litoestratigráficas paleozoicas da
Bacia do Parnaíba têm sido alvo de diversas
pesquisas nos últimos anos. Isso decorre,
principalmente,
de
descobertas
de
acumulações econômicas de gás natural feitas
por companhias petroleiras que têm investido e
produzido nessa sinéclise intracratônica, como
a ENEVA, no Estado do Maranhão (Eneva,
2017). Embora haja vários estudos acerca desse
assunto, percebe-se a necessidade de
compreender-se como as fácies-reservatórios
se distribuem espacial e temporalmente na
bacia, bem como a geometria de seus
depósitos sedimentares. Com esse intuito, este
trabalho utiliza os conceitos da Análise
Faciológica e da Estratigrafia de Sequências
para iniciar a construção de um modelo da
arquitetura
deposicional
das
fácies
sedimentares da Formação Poti, no Carbonífero
Inferior da bacia em questão. A área de estudo
está localizada na porção leste da bacia do
Parnaíba e os afloramentos analisados
encontram-se nas proximidades das cidades de
Floriano-PI e Barão de Grajaú-MA (figura 1).

CONTEXTO GEOLÓGICO
A Formação Poti constitui o topo de uma das
cinco supersequências da Bacia do Parnaíba, o
Grupo Canindé, um grande ciclo transgressivoregressivo do Mesodevoniano ao Mississipiano.
A Fm. Poti limita-se, na base, com as rochas de
contexto plataformal da Formação Longá e, no
topo, em contato discordante, com a Formação
Piauí, cujas rochas são típicas de ambiente
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desértico (flúvio-eólico na base e marinho
restrito na porção do topo). Datada do Viseano,
esta unidade litoestratigráfica possui espessura
máxima de 320 metros e é composta
predominantemente por arenitos finos claros,
com estratificações cruzadas tabulares,
acanaladas, sigmoidais, hummocky, swaley,
laminações cruzadas truncadas por ondas e
marcas onduladas de corrente e de onda. São
comuns arenitos muito finos intercalados com
siltitos/folhelhos em acamamentos do tipo
flaser, ondulares e lenticulares, bem como
arenitos muito finos/siltitos com laminações
cruzadas cavalgantes. Ocorrem também
delgadas e restritas camadas de carvão e
escassos níveis de conglomerados e diamictitos
(Góes, 1995; Melo and Loboziak, 2000; Vaz et
al., 2007).
A Formação Poti é interpretada como
pertencente a um sistema deposicional
costeiro, em que ocorreu uma complexa
associação de ambientes sedimentares tais
como planícies aluviais (fluviais, pequenos
deltas sigmoidais rasos, etc.), fluvio-estuarinos
(canais, barras de inframaré, planícies de maré
e lagunas) em ambiente costeiro protegido das
ondas, bem como em ambiente marinho raso
(shoreface/foreshore). A sedimentação costeira
ocorreu sob a relação de competição entre
fluxos dominados por ondas normais e de
tempestade, marés e corrente. É constituída
por ciclos sedimentares majoritariamente
progradantes e regressivos, com rápidas
transgressões (Della Fávera, 1990; Góes, 1995).

1
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Figura 1 - Mapa de localização geográfica e geológica dos afloramentos A, B e C, das cidades às quais
são próximos e das vias de acesso a eles. Base geológica: Folha Teresina, 1:1000.000, (CPRM, 2017).

RESULTADOS
As análises deste trabalho foram realizadas em
três afloramentos, sendo um deles –
afloramento A - no estado do Maranhão,
próximo a Barão de Grajaú, e os demais –
afloramentos B e C - no estado do Piauí, nas
redondezas de Floriano, na BR-343, sentido
Teresina. Tais exposições compõem um trend
noroeste-sudeste e localizam-se em porções
proximais da bacia do Parnaíba, figura 1.
O empilhamento sedimentar foi descrito em
escala 1:100, segundo a metodologia da análise
faciológica, em que são identificados fácies,
sucessão vertical de fácies, ambientes
deposicionais e elementos da estratigrafia de
sequências (Catuneanu, 2006; James and
Dalrymple, 2011).
No estudo dos três afloramentos, foram
encontradas as seguintes associações de fácies:
Associação de fácies de barra de inframaré
(figura 2.A):
Caracterizada pelas fácies B1) folhelho com
intercalações de arenito em acamamento
lenticular, que grada para acamamento
ondular, com climbing ripples nos níveis
arenosos. Há também dobras convolutas e
raros fragmentos de carvão, bioturbação
moderada; B2) arenito muito fino com
intercalações de folhelho com predomínio de
acamamento flaser, bioturbação moderada; e
B3) arenito médio com estratificações cruzadas
sigmoidais, drapes de argila e intensa
bioturbação verticalizada no topo. Juntos
RESUMO EXPANDIDO

formam um empilhamento coarsening upward.
A associação dessas fácies caracteriza o
ambiente barra de inframaré.
Associação de fácies de shoreface médio a
inferior (figura 2.A e 2.B):
Esta associação é composta pelas seguintes
fácies: S1) arenito muito fino a fino intercalado
com siltito/folhelho, em acamamento ondular e
lenticular e laminações truncadas por onda,
gradando em ciclos de engrossamento e
espessamento para o topo; S2) arenito muito
fino com estratificações cruzadas hummocky; e
S3) arenito muito fino a fino, limpo, com
estratificação cruzada swaley (figura 2.A). A
associação dessas fácies caracteriza ambiente
de shoreface médio a superior dominado por
ondas de tempestade.
Associação de fácies de sistema flúvioestuarino (figura 2.A e 2.B e 2.C):
Caracterizada pelas fácies FE1) arenito fino a
médio com estratificações cruzadas de grande
porte tabulares/sigmoidais; FE2) arenito muito
fino a fino com laminações cruzadas de
pequeno porte a microcruzadas acanaladas e
tabulares; e FE3) arenito muito fino com
acamamento flaser e climbing ripples. Formam
ciclos que afinam e se adelgaçam para o topo
(fining upward). Essa associação de fácies
evidencia ambientes continentais, rasos, com
ação de processos sedimentares trativos e
unidirecionais, em contexto de barras em um
sistema flúvio-estuarino.
2
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Essa associação apresenta propriedades típicas
de fácies-reservatório, como a seleção boa dos
grãos sedimentares e a alta razão areia-argila, o
que indica porosidade e permeabilidade
elevadas nessas rochas.
Associação de fácies de frente deltaica do tipo
sigmoidal (figura 2.A e 2.B e 2.C):
Caracterizada pelas fácies: D1) siltito/folhelho
com intercalações de arenitos muito finos com
climbing ripples; e D2) arenito fino a médio com
estratos cruzados sigmoidais de grande porte.

Essa associação, conforme apresentado por
Della Fávera (2001), corresponde a lobos
sigmoidais (acreções frontais, laterais, franjas
deltaicas) formados por fluxos submetidos a
suspensão mais tração, de natureza
homopicnal. Tais lobos são produzidos por
sedimentação episódica (carga extrema de rios)
de deltas em lagos ou lagunas, por exemplo. A
ocorrência apenas da fácies D1 também pode
estar relacionada a ambientes do sistema
fluvial, como crevasse splays, em planícies de
inundação.

Figura 2 - Perfil litológico dos afloramentos A, B e C, com a individualização das fácies sedimentares, das suas
associações e dos ambientes deposicionais que representam. Notar a ocorrência de superfícies-chaves –
discordâncias, superfícies de máxima inundação e superfícies de ravinamento de maré e de onda – e das sequências
de alta frequência encontradas, bem como os tratos de sistema – transgressivo e de mar alto - que as compõem.
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Sequências sedimentares
No afloramento A, figura 2.A, foi identificada
uma discordância, que denota a presença de
duas sequências deposicionais. A sequência
inferior (AI, figura 2.A), situada abaixo da
discordância, é composta pelas fácies de
shoreface e pelas fácies de barra de inframaré.
Na base do empilhamento de shoreface, há
uma superfície de ravinamento de onda, com
intraclastos de folhelho, bem como uma
superfície de máxima inundação. Tais
ambientes constituem um trato de sistemas de
mar alto e transgressivo, respectivamente. A
sequência superior (AS, figura 2.A), situada
acima da discordância, é composta por rochas
de contexto flúvio-estuarino, que se inicia com
uma superfície de ravinamento de maré, com
intraclastos de folhelho (junto à discordância) e
pelas fácies de shoreface. Na base da
associação de shoreface, há uma superfície de
máxima inundação. Tais ambientes compõem
os tratos de sistemas transgressivo e de mar
alto (figura 2.A).
No afloramento B, figura 2.B, também
indentificou-se uma discordância, denotando a
presença de duas sequências deposicionais. A
sequência inferior (BI, figura 2.B), situada
abaixo da discordância, é composta pelas
rochas de ambientes de lobos deltaicos
sigmoidais raso/lobos de crevasse (planície
costeira aluvial) e é representada por um trato
de sistemas de mar alto. A sequência superior
(BS, figura 2.B), situada acima da discordância,
é composta rochas de contexto flúvio-estuarino
e pelas fácies de shoreface inferior dominada
por tempestade. Na base do empilhamento
flúvio-estuarino, junto à discordância, há uma
superfície de ravinamento de maré, com
intraclastos de folhelho; e, na base do
empilhamento de shoreface, uma superfície de
ravinamento de onda, também com
intraclastos de folhelho, e uma superfície de
máxima inundação. Tais ambientes compõem
os tratos de sistemas transgressivo e de mar
alto.
No afloramento C, figura 2.C, não foram
identificadas superfícies-chaves da Estratigrafia
de Sequências. No entanto, constitui uma
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exposição completa de um lobo sigmoidal, um
megaclimbing ripple (Della Fávera, 2001), e que
faz parte de um trato de mar alto (topo), nesta
porção proximal da bacia.

DISCUSSÕES/CONCLUSÕES
A análise faciológica dos afloramentos
estudados levou a identificação de 11 fácies
sedimentares, que foram agrupadas em 4
associações de acordo com o ambiente que
representam: 1) associação de fácies de barra
de maré; 2) associação de fácies de shoreface
médio a inferior; 3) associação de fácies de
sistema flúvio-estuarino; e 4) associação de
fácies deltaicas sigmoidais. A identificação de
discordâncias levou a individualização de duas
sequências no afloramento A e de duas
sequências no afloramento B. Em ambos os
afloramentos, as sequências são incompletas.
Nas sequências AS, BS e AI foram identificados
apenas os tratos de sistemas transgressivo e
mar alto; e, na sequência BI, apenas o trato de
sistemas de mar alto.
As rochas que compõem a associação de fácies
de sistema flúvio-estuarino caracterizam fáciesreservatórios e apresentam geometrias de
barras e canais flúvio-estuarino, geralmente
dispostos perpendicularmente à costa.
Também as fácies de shoreface são exelentes
reservatórios
e
desenvolvem
extensas
geometrias paralelas à costa. Bem como os
lobos sigmoidais, apesar de menos expressivos,
podem desenvolver reservatórios quando
amalgamados.
A localização dos afloramentos A, B e C em
contexto proximal da bacia do Parnaíba
permite a identificação de apenas 2 tratos de
sistemas: trato de mar alto e trato
transgressivo, uma vez que o trato sistemas de
mar baixo ocorre principalmente na porção
distal da sinéclise e dentro dos vales incisos.
Assim, o registro geológico da borda da bacia,
sob o prisma da estratigrafia de sequências, é
composto pela intercalação de tratos de
sistemas de mar alto com tratos de sistemas
transgressivos.
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RESUMO
buscar ampliar o debate visando chegar num
entendimento de como preservar a natureza que nos
O trabalho apresenta os resultados de uma ação de
rodeia, para isso é fundamental conscientizar as
educação na escola de Ensino Básico Alya do Paredão,
pessoas dos impactos do consumo e das limitações dos
que teve como objetivo realizar uma discussão sobre
recursos naturais.
geociência e a utilização de recursos naturais em uma
linguagem de fácil aprendizagem para os alunos,
METOLOGIA
relacionando o tema geologia com o passado e o
presente da comunidade indígena.
A ação foi desenvolvida com estudantes do 4° ano,
5°ano e 6°ano da Escola de Ensino Básico Alya do
INTRODUÇÃO
Paredão com apoio do professor Adelson Realino
Iranche, onde foi realizado um debate para entender
A educação em geociências e as políticas de
os avanços na tecnologia e de onde vêm os materiais
geoconservação estão intrinsicamente ligadas. Pereira
que são utilizados para produção dos bens de
et al., (2010, pg. 477) destaca como ameaças a
consumo. Também foi realizada uma abordagem
geodiversidade, “à ausência ou à incorreta educação,
histórica visando demonstrar como os antepassados
nomeadamente a ignorância dos valores da
utilizavam os bens minerais no seu dia-a-dia.
geodiversidade e a existência de concepções
alternativas de desenvolvimento sustentável”. A ação
RESULTADO
de educação e geociências aconteceu abordando
alunos do 4°ano, 5°ano e 6° ano, da escola de Ensino
Nas Aldeias Manoki uma história é contada de geração
Básico Alya do Paredão na aldeia Paredão que está
em geração retratando o como tudo começou na vida
dentro da terra indígena Irantxe/Manoki, que fica
do povo, como o mundo em que vivemos veio há
situada no município de Brasnorte,noroeste do Estado
existir. Na ocasião o ancião Alípio Iranche que já tem
de Mato Grosso. Para Teixeira et al., (2016, pg. 70)
78 anos de vida e que teve muito tempo na frente da
existe a necessidade da “inserção da Educação
liderança do povo Manoki fez o relato. Antes de contar
Ambiental em todos os seguimentos da sociedade,
ele enfatiza que foi seu pai que lhe contou a história:
principalmente no berço da formação intelectual dos
indivíduos, escolas e universidades”. Para Kuhn 2016
“No começo havia uma grande rocha que
(pg. 261) “as ações de educação patrimonial e
abrigava os povos indígenas e não indígenas,
educação em geociências, visando popularizar os
nessa rocha havia uma pequena passagens, no
conhecimentos referentes ao nosso planeta, o tempo
entanto ninguém havia tido o interesse de ver
geológico e a evolução da vida, reafirmando com estas
aonde a passagens levaria, certo homem se
informações a necessidade de preservação do meio
transformou em um pássaro e passou pela
ambiente.” O uso de bens minerais ocorre desde a prépequena passagem, ao sair viu o vasto campo e
história (Filho, 1999 pg. 99), mas qual a forma como as
matas altas, era inicio da primavera, flores que
comunidades indígenas enxergam essa temática? Essa
cobriam a fase da terra eram tudo muito lindo,
foi uma das perguntas o qual esse trabalho buscou
então ele andou e andou e ao chegar atarde ele
elucidar. Considerando os impactos ambientais que as
sentiu que já era hora de voltar, então pegou
ações humanas geram no planeta, assim como, as
umas flores e levou pra dentro da grande rocha,
relações e desafios da sociedade tecnológica, é preciso
ao chegar lá dentro ele veio e sentou e colocou
RESUMO EXPANDIDO
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as flores atrás de suas pernas e então se fez de
triste, as pessoas vieram e perguntaram a ele
por que estaria triste e ele disse que onde eles
moravam era feio que o mundo era lindo e tinha
como provar a eles então pediram que
comprovasse ele pegou as flores e mostrou a
eles que logo começaram a querer sair, então
começaram a dizer como eles iria sair, foi ali que
os animais que estavam fora da rocha ouviram
eles conversando e entenderam que eles queria
sair de dentro da rocha, então veio a paca e
começou a roer, mas como a rocha era dura
seus dentes quebraram o mesmo aconteceu com
a cutia, após duas tentativas sem sucesso veio o
pica pau e começou a bicar e vendo a lavandeira
veio de e disse vou lhe ajudar, vou molhando a
rocha e você vai bicando ate nos fazermos uma
passagens para os humanos saírem, após varias
horas o povo já estava fora da grande rocha que
por muito tempo lhe serviu de moradia, após
saírem os povos, cada um tomou uma direção,

os anciões dizem que a rocha fica ao lado que o
sol nasce, essa historia e contada de geração
por geração ate nos dias de hoje. Op. Cit. Ancião
Alípio Iranche”
Após essa conversa com os alunos, foi solicitado que
cada um dos discentes desenhasse os objetos que os
Manoki usavam no passado que era confeccionado
com argila e rocha (Figura 1). No dia 24 de Abril de dois
e dezessete na Aldeia Recanto do Alípio, o ancião da
aldeia Alípio Iranche Xinuli abordou como o povo
Manoki usava a argila no seu dia a dia, ele conta que
por varias vezes ele presenciou sua mamãe indo até a
beira de rio ou ainda córregos buscar argilas para
confecção de panelas, ao chegar com a argila ela
amassava o barro, fazia a base da panela e logo
começava a subir as laterais ate terminar, após a
panela pronta ela buscava umas folhas e também
cascas de arvores para queimar dentro da panela, após
queimar a panela já estava pronta a ser usada nos
trabalhos do dia a dia.

Figura 1: A) Desenho de Roiane, B) Desenho de Dierison, C) Desenho de Raissa, D) Desenho de Mateus

No dia 28 de Abril foi realizado um diálogo com a anciã
da Aldeia Cravari, Angélica Kamuntsi ela me conta de
como o seu povo usava a rocha antes de conhecer a
civilização não índia, diz ela que os homens buscavam
nos rios uma rocha forte, teria que ter uma aparência
RESUMO EXPANDIDO

do machado que conhecemos hoje feito de ferro, após
acharem as rochas que mais tarde seria machado eles
pegavam umas madeiras para seremos cabos dos
machados, com os machados produzidos eles faziam
grandes roças derrubando apenas as arvores menor,
sempre que buscava a rocha para ser o machado, os
2
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homens também procuravam outra rocha que seria
usado como um afiador da ferramenta.
Na manhã do dia 15 de Maio de Dois Mil e Dezessete o
trabalho foi desenvolvido na Aldeia Paredão da etnia
Manoki a Escola de Ensino Básico Alya do Paredão
(Figura 2), junto ao Professor Adelson Realino Iranche
com alunos do 4° ano, 5° ano e 6° ano. Na sala de aula
foi abordado assuntos envolvendo o cotidiano do povo
Manoki, mais precisamente suas tradições, antes do
contato com a civilização não índia., quais foram às
técnicas que o povo usou pra poder sobreviver ao
longo do tempo e qual foi sua importância na vida
DISCUSSÃO E CONCLUSÃO
Conforme proposto por Kuhn (2016, pg. 268) “A
educação patrimonial, contudo deve ser pensada e
planejada de forma que gere um diálogo com as
comunidades, a linguagem também deve ser
desenvolvida
para
conseguir
transmitir
o
conhecimento para os diferentes públicos, desde
idosos até crianças.” A ação desenvolvida nas Aldeias
Manoki, demonstrou que a comunidade indígena
possui conceitos relacionados a geociências e

deles. Foi abordada também a realidade das aldeias
após o contato, quais foram às ferramentas e várias
tecnologias que entraram na comunidade, e que faz
parte do cotidiano dos jovens Manoki. Foi abordado
sobre a geociência na civilização índia e não índia. Por
exemplo, nas aldeias vários objetos que eles têm nas
mãos como celular, as cadeiras usadas em sala de aula
são vindo de um minério de ferro, fios de cobre que
traz a energia para escola e até a sala de aula é
construída com bens minerais, também sobre a
mineração, e a necessidade de se fazer um uso
consciente, pois os minerais não são renováveis..
geoconservação relacionadas às lendas e contos.
Conhecendo a história do povo Manoki no uso da terra
e da água,, somados ao aprendizado agora sobre a
formação dos minerais e também de como eles estão
fazendo parte da nossa vida. A ação demonstrou ser
uma ótima pratica na busca para se fazer um bom uso
dos bens minerais, preservando tanto a cultura de
origem do povo Manoki, como também buscar saber
usar e cuidar do nosso planeta, mas pra que isso seja
feito precisamos nos conscientizar e Incentivar que
outras pessoas possam ajudar e preservar a natureza.

Figura 2: Alunos da escola Alya do Paredão
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Introdução
Atualmente Brasília enfrenta uma marcante crise
hídrica que vem forçando os moradores da capital a se
adequarem à nova realidade e a buscarem novas
alterna韉�vas para o abastecimento público da capital e
de suas regiões administra韉�vas. Nesse contexto, e visto
como uma das possíveis soluções, se insere o Lago
Paranoá, um importante reservatório urbano cuja
construção se deu entre os anos de 1955 e 1959, tendo
como aﬂuentes os rios Gama, Torto, Riacho Fundo e
Bananal. O reservatório desde a sua construção
apresenta grande importância para os brasilienses por
contemplar usos múl韉�plos seja para lazer, geração de
energia e recentemente para consumo, cujo sistema
provisório deverá entrar em operação no segundo
semestre de 2017(Plano Integrado de Enfrentamento à
Crise Hídrica‐2017). Devido às a韉�vidades presentes no
lago e a atual necessidade de u韉�lização de sua água
para abastecimento público torna‐se essencial o
monitoramento do reservatório visando entender os
impactos ocasionados pela ocupação urbana ligada à
impermeabilização de parte da bacia hidrográﬁca.
Nesse sen韉�do o presente estudo buscou avaliar e
discu韉�r o assoreamento do braço do Riacho Fundo por
meio da análise de perﬁs estra韉�gráﬁcos na região
assoreada.
Área de estudo
A Bacia do Lago Paranoá está inserida no centro do
Distrito Federal entre as la韉�tudes 15º 35” e 15º 59” Sul
e longitudes 47º 47” e 48º 05” Oeste, compreendendo
uma área de 18% do DF (FERRANTE et al., 2001). Sua
bacia é cons韉�tuída pelas unidades hidrográﬁcas do
Córrego do Torto, Córrego do Bananal, Ribeirão do
Gama, Córrego Cabeça de Veado e Ribeirão Riacho
Fundo, sendo o úl韉�mo escopo deste estudo, ﬁgura 1.
RESUMO EXPANDIDO

O Ribeirão Riacho Fundo nasce na Unidade Q3
(quartzitos)
e
corta
a
Unidade
R3(metarri韉�mitos‐arenosos), passando pelas ardósias e
depósitos aluvionares (Campos & Freitas, 1998). Essa
sub‐bacia apresenta a maior densidade e diversidade
de ocupação, compreendendo áreas residenciais,
comerciais e áreas de a韉�vidade agrícola (Ferrante et al.,
2001; CODEPLAN,1994).

Figura 1 Mapa da região de estudo. (Modificada de Paulo
Henrique B J Menezes 2010).

Etapas e Métodos
O estudo foi dividido em quatro etapas:
I‐Preparação da base de dados e escolha do ponto de
amostragem;
II‐Coleta dos perﬁs;
III‐Descrição do perﬁl coletado segundo Tucker (2001);
IV‐Interpretação sedimentológica do perﬁl segundo o
método proposto por Taylor(2000).
A base de dados u韉�lizada é composta por fotos aéreas
1
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digitais da área na escala 1:25000 (1958, 1971 e 1983),
ortofotos 1:10000 (1997, 2009, 2016), imagens de alta
resolução (2012 a 2015), rede de drenagem e bacia
hidrográﬁca com dados de ba韉�metria referente aos
anos de 1960, 1979, 1988 e 2009. Os dados foram
georeferenciados e corrigidos topologicamente com
auxílio do so ware ArcGis a ﬁm de se gerar uma base
uniﬁcada para melhor interpretação. Toda a base de
dados foi inserida em Banco de dados.
A par韉�r da análise desta base de dados escolheu‐se os
locais para amostragem na forma de perﬁs
estra韉�gráﬁcos. Dos 5 pontos selecionados para
amostragem o presente trabalho se propôs a
apresentar o primeiro furo onde a área não possui mais
caracterís韉�cas lacustres mas sim ﬂuvial.
Para a obtenção do perﬁl foi u韉�lizado um sistema 韉�po
“vibracore” desenvolvido pela empresa Eijkelkamp,
onde os perﬁs são preservados em tubo de PVC de
50mm.

caracterís韉�cas de ambiente lacustre e com isso um
retorno do ambiente ﬂuvial.
A porção mais inferior do perﬁl é caracterizada por
areias ﬁnas de coloração branca, que possivelmente
representa o ambiente ﬂuvial anterior à formação do
reservatório. Superior a ela, o sedimento adquire feição
argilosa rica em matéria orgânica e interpretado como
a fase inicial de inundação máxima da bacia. Acima
deste pacote, ocorrem intercalações milimétricas entre
material pelí韉�co e arenoso, em quatro principais ciclos
de granocresência ascendente de tal modo que as
camadas arenosas mais espessas têm sua gênese,
condicionada, principalmente por eventos mais
extremos de chuva. Este arranjo de acordo com Suguio
(2003), pode ser compar韉�mentado com uma planície
de inundação.

Figura 2 Processo de amostragem(a) perfil no suporte para
corte (b) makita para corte posicionada sob bancada (c)
perfil de 1m coletado aberto.

As amostragens foram realizadas com intervalos de 1m
(Figura 2). Após a coleta os tubos contendo o material
foram abertos longitudinalmente e o sedimento
con韉�do neste foi segmentado em planta com a
u韉�lização de ﬁo de nylon. Após abertura e
segmentação do sedimento, foi feito uma descrição
geológica e sedimentológica (mineralogia, estrutura,
textura e granulometria) ao longo do perﬁl, a ﬁm de se
criar uma coluna sedimentar, Figura 3.
Resultados
O produto ﬁnal da amostragem realizada, consis韉�u
num perﬁl de 4,56 metros de sedimentos não
consolidados, em cuja integração aos dados de
ba韉�metria permi韉�u aferir uma coluna assoreada no
ponto de 4,4 metros, de tal modo que representa uma
taxa de sedimentação média de 7,6cm/ano entre 1959
e 2017, demonstrando com isso a perda das
RESUMO EXPANDIDO

Figura 3 Limite do lago delineado em azul (modificada de
Paulo Henrique B J Menezes 2010) e Perfil sedimentar
descrito.

Conclusões
Devido ao predomínio de sedimento arenoso descrito
ao longo dos perﬁs coletados, pode‐se aferir,
inicialmente, uma maior energia de transporte do
córrego que segundo Menezes (2010) está relacionada
ao processo de urbanização e impermeabilização da
bacia, no qual a precipitação excedente passa a escoar
diretamente sob a rede de drenagem. Tais processos
em conjunto com o crescente ciclo de ocupação
2
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desordenada atenuou o processo de sedimentação do
braço do Riacho Fundo ocasionando com isso uma
perda de volume do Lago do Paranoá. Os resultados
preliminares ainda ajudam a entender a atual planície
de inundação do Riacho Fundo como tendo sua
morfologia controlada principalmente a par韉�r da
década de 70 pela intensiﬁcação da ocupação urbana.
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INTRODUÇÃO
Esta pesquisa faz parte do Projeto Água para o Futuro,
coordenado pela 17° Promotoria de Justiça de Defesa

da Ordem Urbanística e do Patrimônio Cultural de
Cuiabá, que busca a proteção das nascentes da área
urbana de Cuiabá para garantir a segurança hídrica e o
abastecimento de água potável. O objetivo deste
estudo foi avaliar a qualidade das águas subterrâneas a
partir do Valor Máximo Permitido (VMP) para consumo
humano estabelecido pelo Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA). Foram selecionados três poços
de monitoramento para coleta de amostras de água.
Estes poços foram construídos a montante das
nascentes que alimentam importantes córregos da
região, denominados: Ribeirão do Lipa, Três Barras e
Vassoural. As amostras foram coletadas em duplicata
no início do período chuvoso e analisadas no
Laboratório de Análises de Águas e Ambientais Hidroanálise, situado na cidade de Cuiabá.
CONTEXTO GEOLÓGICO
A área está inserida na Faixa de Dobramentos Paraguai.
Caracterizada como uma unidade geotectônica de Era
Neoproterozóica, consiste em uma faixa de
dobramentos de formato convexo e com
aproximadamente 1200 km de comprimento. É
dividida por uma zona interna e outra externa que, por
sua vez, diferenciam quanto unidades estruturais e
estratigráficas (Alvarenga & Trompette, 1993).
A porção inferior é formada principalmente por rochas
do Grupo Cuiabá. Este é constituído por
metassedimentos de baixo grau metamórfico, sendo
principalmente filitos intercalados com quartzitos no
qual ambos são cortados por veios de quartzo

(Tokashiki & Saes, 2008 apud Almeida, 1948).
A região externa da Faixa Paraguai é constituída por
rochas sedimentares afetadas por um metamorfismo
muito fraco, são dobradas e intensamente fraturadas
(Alvarenga & Trompette, 1993).
Quanto ao ambiente de formação, ocorre das zonas
mais internas para as mais externas, uma transição
gradual de um ambiente essencialmente turbidítico
para um ambiente glácio-marinho com correntes de
turbidez (Tokashiki, 2008 apud Almeida, 1948).
RESULTADOS
A qualidade das águas subterrâneas foi analisada
segundo parâmetros físico-químicos de potencial
hidrogeniônico, concentrações de nitrato, fluoreto,
ferro total, fosfato total e sódio. O método de
avaliação da qualidade foi a partir do Valor Máximo
Permitido (VMP) para Consumo Humano fornecido
pela CONAMA para Águas Subterrâneas.
Potencial Hidrogeniônico (pH)
Os valores de pH obtidos das águas subterrâneas dos
poços de monitoramento, apresentaram tanto caráter
mais ácido e mais básico, sendo que uma das amostras
apresentou concentração acima do VMP para consumo
humano que é entre 6 e 9. O pH da amostra PM01
possui o valor mais alto, de 5,8, enquanto o PM02 foi
de 6,5 e PM03 de 8,64.
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muito abaixo do VMP para o consumo humano que é
de 0,3 mg/L. Os teores encontrados no PM01 e o PM02
foram de 0,06 mg/L e 0,08 mg/L, respectivamente,
enquanto que o PM03 foi de 2,62 mg/L.

Figura 1 - Gráfico demonstrando os valores de pH dos poços
de monitoramento PM 01, PM 02 e PM 03, que correspondem
respectivamente as nascentes que alimentam os córregos
Ribeirão do Lipa, Três Barras e Vassoural.
−

Fluoreto (F )
Os teores de fluoreto foram abaixo do VMP de 1,5
mg/L nas águas coletadas em dois poços de
monitoramento. A água coletada no PM01 apresentou
concentração de 0,35 mg/L enquanto que o PM02 e o
PM03 apresentaram concentrações de 0,1 mg/L e 3,30
mg/L, respectivamente. Como pode ser observado, o
PM03 possui teor acima do dobro do VMP.

Figura 3 - Gráfico demonstrando os teores de Ferro Total (Fe)
dos poços de monitoramento PM 01, PM 02 e PM 03, que
correspondem respectivamente as nascentes que alimentam
os córregos Ribeirão do Lipa, Três Barras e Vassoural.
-

Nitrato (NO3 )
Os teores de nitrato da área estudada sempre foram
abaixo do VMP para consumo humano que é de 10
mg/L. Os valores obtidos nos três poços de
monitoramento variaram entre a concentração mínima
de 0,15 mg/L e máxima de 1,42 mg/L. A partir desses
resultados, é possível concluir que as águas
subterrâneas da região não estão sendo contaminadas
por este composto nitrogenado.

−

Figura 2 - Gráfico demonstrando os teores de Fluoreto (F )
dos poços de monitoramento PM 01, PM 02 e PM 03, que
correspondem respectivamente as nascentes que alimentam
os córregos Ribeirão do Lipa, Três Barras e Vassoural.

Ferro total (Fe)
Duas das amostras obtidas nos poços de
monitoramento apresentaram valores de ferro total

-

Figura 4 - Gráfico demonstrando os teores de Nitrato (NO3 )
dos poços de monitoramento PM 01, PM 02 e PM 03, que
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correspondem respectivamente as nascentes que alimentam
os córregos Ribeirão do Lipa, Três Barras e Vassoural.

Sódio (Na+)
Na área estudada, os teores de sódio apresentaram
baixas concentrações, com valores de 0,57 mg/L, 2,24
mg/L e 0,44 mg/L. Estas variações estão muito abaixo
dos valores máximos permitidos (VMP) para consumo
humano estabelecidos pela Portaria nº 396, que é de
200 mg/L.

Figura 5 - Gráfico demonstrando os teores de Sódio (Na+) dos
poços de monitoramento PM 01, PM 02 e PM 03, que
correspondem respectivamente as nascentes que alimentam
os córregos Ribeirão do Lipa, Três Barras e Vassoural.
3-

Fosfato total (PO4 )
A resolução CONAMA n° 396/2008 não estabelece
limites de concentrações para o fosfato. Nas áreas
estudadas, os valores obtidos das amostras do PM01
foi de 0,09 mg/L, enquanto que o PM02 e PM03 foi de
0,2 mg/L e 0,31 mg/L, respectivamente.

Figura 6 - Gráfico demonstrando os teores de Fosfato total
3(PO4 ) dos poços de monitoramento PM 01, PM 02 e PM 03,
que correspondem respectivamente as nascentes que
alimentam os córregos Ribeirão do Lipa, Três Barras e
Vassoural.

CONCLUSÕES
A análise da qualidade das águas subterrâneas
coletadas nos poços de monitoramento próximos às
nascentes dos córregos Ribeirão do Lipa, Três Barras e
Vassoural permitiram avaliar a interferência antrópica
na qualidade das águas, uma vez que estão inseridos
nas áreas de drenagem que compõem a Bacia
Hidrográfica do Rio Cuiabá.
Os valores dos parâmetros físico-químicos das águas
subterrâneas coletadas nas áreas cujos processos de
degradação estão mais acentuados são diretamente
proporcionais aos maiores teores dos elementos e
compostos
químicos.
Assim,
frequentemente
ultrapassando o limite dos Valores Máximos Permitidos
para consumo humano estabelecido pelo CONAMA.
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INTRODUÇÃO
ainda incipiente, mas que já vem dando resultado é o
Até o final da década de 1970 e início da de 1980, os
ecoturismo. Os potenciais atrativos encontram-se na
265 mil km² de terras associadas à Formação Utiariti,
convergência entre ampla variedade de sítios naturais
(Figura 1) eram consideradas inóspitas demais para
de grande beleza cênica e valores étnico-culturais dos
sustentar o padrão intenso de ocupação econômica
povos indígenas que habitam a região. É o caso da
que hoje se verifica. Outrora ocupadas de forma
Aldeia
Wazare
(https://ptsustentável, basicamente por populações indígenas e
br.facebook.com/aldeiawazare/), um projeto do povo
pequenos fazendeiros, a região está hoje inserida no
Paresi (autodenominados haliti), por meio do qual os
sistema capitalista de produção de grãos, pecuária de
visitantes a um só tempo conhecem a cultura indígena
corte, e energia hidroelétrica (ROSA et al, 2007). São
e aproveitam as belezas naturais associadas à
transformações profundamente impactantes nos
Formação Utiariti nas nascentes do Rio Formoso.
ecossistemas da região, basicamente causadas pelas
Dentro desse quadro, a ocorrência de formações
mudanças tecnológicas que propiciaram a produção
erosivas, particularmente na forma de cavernas nos
em larga escala, por serem adaptadas às condições
arenitos da Formação Utiariti é um dos componentes
edafoclimáticas do bioma cerrado (KLINK; MACHADO,
fundamentais da geodiversidade regional. Estes podem
2005).
constituir-se em atrativos a serem explorados de forma
sustentável, no contexto do ecoturismo.
O objetivo deste trabalho é reportar os primeiros
resultados de uma pesquisa sobre a avaliação do modo
de ocorrência das cavernas na formação em análise e
subsídios para sua geoconservação. Enfatizamos a
compartimentação regional e a contribuição dos
fatores estratigráficos e estruturais que mais
contribuem para o surgimento das mesmas.
METODOLOGIA

Figura 1: Localização da Formação Utiariti e da área de
estudo em Mato Grosso.

Assim, devido às grandes pressões sobre os recursos
naturais dessa região, há atualmente imperiosa
necessidade de formas alternativas sustentáveis de uso
do solo. Uma das iniciativas mais promissoras, embora
RESUMO EXPANDIDO

Fundamentação
A ocorrência de cavernas está usualmente relacionada
à feições cársticas carbonáticas entretanto, outras
litologias, como as siliciclásticas, podem sofrer
processos de intemperismo químico formando feições
cársticas. O carste é definido como produto
geomorfológico da degradação química de rochas
solúveis, geralmente afetadas por estruturas tectônicas
que facilitam a percolação dos fluidos que o darão
origem
(KLIMCHOUCK
et
al,
2000).
Sendo assim um carste arenítico é gerado através da
1
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dissolução associada a contatos litológicos entre
camadas de rochas de competências diferentes,
gerando erosão diferencial. Podendo ainda estar
associada a esforços estruturais que geram falhas nas
rochas possibilitando a percolação da água e formação
do
relevo.
A composição química pouco solúvel dos minerais de
rochas siliciclásticas determina a singularidade das
ocorrências de relevos cársticos. Desse modo, o
mapeamento de formações de rochas terrígenas com
potencial espeleogenético configura uma necessidade
de estudo científico acerca dos possíveis patrimônios
geológicos.
Área de estudo
A área de estudo situa-se na parte sul da área de
ocorrência da Formação Utiariti, entre os municípios de
Nova Marilândia e Diamantino. Pertence á sub-bacia
do Rio Santo Antônio, afluente do sistema Arinos–
Juruena, margem setentrional da Bacia Amazônica. As
nascentes do Rio Santo Antônio encaixam-se nas
bordas do Planalto dos Parecis, a cerca de 500m de
altitude. O trecho analisado vai da nascente até a foz
com o Rio Claro, 70 km a jusante, na direção N75-80E.
Esse trecho apresenta as condições típicas de
ocorrência espeleológicas na Formação Utiariti. A
região está inserida num contexto geológico
deposicional referente ao Grupo Parecis, composta
pela Formação Salto das Nuvens na base e pela
Formação Utiariti no topo. Litologicamente esta
Formação é caracterizada por arenitos maciços
ortoquartzíticos, localmente com estratificações
cruzadas. Esses arenitos apresentam também
percentagens variáveis de feldspatos que tendem a
desaparecer em direção ao topo da unidade. Admite-se
que foram depositados no Cretáceo Superior e que
apresentam correlação lateral com a Formação Bauru
da Bacia do Paraná (WESKA, 2006). Segundo Migliorini
et al (2006) a região está inserida na Província
Hidrogeológica dos Parecis, sendo o Aquífero Utiariti
localizado no topo da mesma. A província possui
vazões geralmente acima de 50 m³ e suas águas são
levemente mineralizadas, ácidas e com baixa
condutividade elétrica (COMELLI, 2011).
Fundamentação legal do conceito de cavernas
De acordo com a União Internacional de Espeleologia,
caverna é definida como uma abertura natural
subterrânea cujo tamanho é suficiente para permitir a
entrada humana. Todavia, o conceito adotado pelo
Decreto 99.556 de 1º de outubro de 1990, com as
modificações dadas pelo Decreto 6.640/2008, que
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dispõe sobre a proteção das cavidades naturais
subterrâneas existentes no território nacional é mais
amplo. No parágrafo único do Artigo 1º, são definidas
como cavidade natural subterrânea “todo e qualquer
espaço subterrâneo acessível pelo ser humano, com ou
sem abertura identificada, popularmente conhecida
como caverna, gruta, lapa, toca, abismo, furna ou
buraco, incluindo seu ambiente, conteúdo mineral e
hídrico, a fauna e a flora ali encontrados e o corpo
rochoso onde os mesmos se inserem desde que
tenham sido formados por processos naturais,
independentemente de suas dimensões ou tipo de
rocha encaixante” as quais deverão ser classificadas de
acordo com o seu grau de relevância, á partir da
análise de atributos ecológicos, biológicos, geológicos,
hidrológicos, paleontológicos, cênicos, históricoculturais e socioeconômicos, avaliados sob enfoque
regional
e
local.
O referido Decreto 99.556, preconiza ainda que as
cavidades deveriam ser classificadas em graus de
relevância máximo, alto, médio ou baixo, de acordo
com a análise dos seus atributos naturais, histórico,
culturais
e
socioeconômicos.
Os graus de relevância alto, médio e baixo são
determinados pela combinação da importância
(acentuação) e significância dos atributos da caverna
tanto em nível local quanto regional. Observa-se que a
versão alterada do Decreto nº 99.556/1990, garante a
preservação automática somente das cavernas de
máxima relevância. As cavernas com grau de relevância
alto e médio poderão sofrer impactos irreversíveis,
desde que o empreendedor assuma certas medidas
compensatórias
definidas
no
processo
de
licenciamento ambiental.
Base de dados e análise de potencialidade de
ocorrência de cavernas
A potencialidade de ocorrência de cavernas, de acordo
com Oliveira-Galvão (2014), pode ser relacionada de
forma tentativa com os litotipos presentes. Por outro
lado, no nosso trabalho, também correlacionamos os
fatores
litológicos
associados
ás
estruturas
sedimentares primárias presentes no corpo rochoso
com os erosivos, estes, evidenciado pelo nível de
dissecação do relevo. Consideramos também fatores
associados ás estruturas (lineamentos, falhas, fraturas)
e também fatores espaciais, ligados à vizinhança com
as ocorrências conhecidas. Desse modo, constituímos
uma base de dados espaciais digitais em ambiente SIG,
que incluíram: a) dados de vetoriais em formato
SHAPEFILE (litologia, geomorfologia, solos, lineamentos
estruturais, bacias hidrográficas); b) ocorrência de

2

142

cavernas do Centro Nacional de Pesquisa e
Conservação de Cavernas (CECAV); c) dados matriciais
formados por Modelo Numérico do Terreno (MNT). Os
dados vetoriais de geologia foram produzidos pelo
Zoneamento Socioeconômico Ecológico de Mato
Grosso, em escala de mapeamento de 1:250.000. O
MNT foi o TOPODATA, obtido pela reamostragem de
dados SRTM, para 30 x 30, produzido pelo Instituto
Nacional
de
Pesquisas
Espaciais
(INPE)
(http://www.webmapit.com.br/inpe/topodata/).
Trabalho em campo
Com base na classificação de potencialidades foi
produzido um mapa prévio com delimitação de zonas
mais favoráveis a ocorrência de cavernas, o qual foi
levado a campo para orientação dos trabalhos de
prospecção. Assim foi realizado o caminhamento em
campo visando identificar possíveis ocorrências de
sítios que pudessem abrigar cavidades no maciço
rochoso, possíveis de interesse espeleológico. Esse
caminhamento foi georreferenciado por meio de
receptor GPS de navegação. Uma análise integrada dos
dados coletados em campo com os dados do CECAV e
de meio físico foram realizadas com a utilização de
Sistema de Informações Geográficas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Compartimentação regional
A análise geomorfológica regional indicou que as
ocorrências de cavernas cadastradas na Formação
Utiariti estão preferencialmente associadas a áreas de
densidade de drenagem muito baixa, com distância
interfluvial entre 12,7 a 3,7 km, porem com
profundidade de entalhamento dos vales fraca (20 40m) a média (40 -80m). Essas condições são reinantes
nas imediações da borda das escarpas erosivas
(cuestas) do Planalto dos Parecis. Essas cavernas
ocorrem normalmente associadas a vales de rios
obsequentes, portanto, de alto potencial erosivo. São
situações que favorecem o aparecimento de feições
residuais, na forma de blocos ruiniformes. Outras
ocorrências, mais distantes das bordas do planalto,
estão relacionadas a vales mais entalhados, em sistema
de drenagem consequente. De menor potencial
erosivo, essas cavernas vão ocorrer na ruptura de
declives que marcam a passagem entre as formas de
relevo tabulares conservadas no topo do planalto
(seção Chapada dos Parecis) com as formas de relevo
fracas a medianamente dissecadas.
Fatores condicionantes locais
RESUMO EXPANDIDO

Estes foram observados e descritos na área da bacia do
Rio Santo Antônio. As cavernas observadas pertencem
ao grupo mais distante da borda do planalto. O padrão
de
drenagem
muda
consideravelmente,
de
consequente para subsequente. A fase consequente
está mais próxima ás nascentes, junto ás formas
tabulares. São áreas cobertas por latossolos espessos,
com raras crostas laterítica. Nessa área não foram
encontradas cavernas. Todavia, à medida que se dirige
para nordeste o vale vai se aprofundando até
encontrar um sistema de fraturas NE e ENE, nos quais
se encaixam, tornando-se assim subsequentes. É nessa
transição que começam aparecer cavernas associadas
aos relevos residuais, ruiniformes, com maior
ocorrência junto á margem do rio.
Nos trechos encachoeirados e de corredeiras,
observamos planos de falhas de gravidade que marcam
a tectônica extensional da área da borda da bacia.
Esses planos constituem zonas de fraqueza que
auxiliam o aprofundamento dos vales e a dissecação do
relevo.
Na área das cavernas, a Formação Utiariti é
caracterizada, basicamente por arenitos finos com
quantidades variáveis de feldspato caulinizados e
matriz ferruginosa com forte recristalização local sob a
ação de falhamentos. Esses arenitos são bastante
friáveis e encontram-se intensamente saprolitizados,
exceto quando localizados em zonas de falha, locais em
que ficam fortemente recristalizados (quartzitos).
Nessas situações, adquirem resistência diferencial que
dão origem aos saltos e corredeiras existentes nesse
trecho.
Conforme temos observado em outras áreas, a
ocorrência de cavernas na Formação Utiariti está
relacionada a relevos residuais, na forma de
afloramentos rochosos do tipo ruiniforme e blocos
desmoronados desses relevos.
Podem ocorrer também cavidades por erosão
diferencial quando estão presentes no maciço
intercalações de fácies areníticas feldspáticas com
fácies pelíticas, de modo que os níveis areníticos, por
serem menos resistentes, são removidos deixando
cavidades que podem ser classificadas como cavernas.
Em ambas situações, essas ocorrências são mais
frequentes em áreas dissecadas, isto é nos locais onde
o relevo apresenta-se mais erodido, com formação de
vales muito entalhados.
Considerações sobre a espeleogênese
Um fator muito importante na espeleogênese local é a
presença de estruturas sedimentares primárias nessa
parte superior da Formação Utiariti em combinação
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com a forma dos monumentos rochosos e as
estruturas tectônicas que os cortam.
Nessa área, os relevos residuais formam paredões
rochosos com diferença de nível entre 10 a 20m. Os
arenitos apresentam estratificações cruzadas, de
médio a grande porte envolvendo intercalação de
fácies areno-fedspáticas finas, com fácies de arenitos
laminados de matriz finos mais argilosa. Essas
intercalações, de porte métrico, quando cortada por
falhas ou fraturas verticais propiciam a percolação da
água no corpo rochoso. Ao interceptar a parede dos
blocos residuais, a água percolada remove as camadas
areno-fedspáticas menos resistentes deixando uma
cavidade de porte métrico em forma de cunha. Como,
em um mesmo monumento podem ocorrer várias
repetições de intercalações faciológicas, é possível
observar a formação de várias cavernas sobrepostas.
CONCLUSÕES
Os primeiros resultados deste estudo permitiram
identificar a compartimentação regional da ocorrência
de cavernas em arenitos da Formação Utiariti dentro
do contexto do Planalto dos Parecis. Por meio de um
trabalho de prospecção local, auxiliado por análise
prévia em ambiente SIG, foi possível identificar os
fatores condicionantes locais da ocorrência de
cavernas na área de estudo (bacia do rio Santo
Antônio). Mostramos também a aplicabilidade de
ferramentas de geoprocessamento para análise do
potencial espeleológico da região. A identificação de
outros modos de ocorrência de cavernas na Formação
Utiariti poderá ser analisada com base na metodologia
desenvolvida nesse estudo, o melhor conhecimento
dessas ocorrências propiciará subsídios para um plano
de aproveitamento ecoturístico e sua geoconservação.
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INTRODUÇÃO
A missão SRTM (Shuttle Radar Topographic Mission)
tem como objetivo fornecer informações topográficas
de maneira robusta, em escala global. O fácil acesso a
esses dados torna possível o desenvolvimento de
métodos automatizados para realização de diversas
tarefas. Uma dessas é a delimitação de bacias
hidrográficas, atividade extremamente importante para
o estabelecimento de diretrizes para a gestão dos
aquíferos.
Uma área do conhecimento em acelerada expansão é a
do Sensoriamento Remoto. Tal conceito refere-se, em
geral, à obtenção de informações sobre uma área,
objeto ou fenômeno pela análise de dados obtidos sem
contato com o alvo a ser analisado (Lillisand et al.,
2015). Devido ao desenvolvimento tecnológico cada
vez mais acentuado, o potencial de aplicação e a
performance do sensoriamento remoto tem melhorado
acentuadamente (C. Toth, G. Józków, 2016). Nesse
sentido, é dada ênfase especial à evolução das imagens
obtidas via satélite, que possibilita a utilização de
Figura 1. Limites do Estado de Goiás.
extração de conhecimento baseada em modelos
O
arquivo
Shapefile contendo os limites do estado,
representativos da superfície terrestre.
em
conjunto
com
suas mesorregiões, foi obtido através
Para a realização deste trabalho, além dos dados de
do
Núcleo
de
Economia
Regional e Urbana da
boa qualidade, é necessário o domínio sobre um SIG
Universidade
de
São
Paulo
(NEREUS,
2017).
(Sistema de Informação Geográfica). Esse é um sistema
As
informações
de
altimetria,
provenientes
das
de equipamentos, dados, metodologias e pessoas, que,
imagens
raster
da
missão
SRTM
foram
obtidas
através
perfeitamente integrados, tornam possível o
do portal Brasil em Relevo (EMBRAPA, 2006). As
processamento e análise de dados georreferenciados,
imagens possuem resolução espacial de 90 m e estão
além da produção de informação derivada da análise
divididas em 34 tiles que cobrem o estado.
desses dados (Lisboa & Iochpe, 1996).
Também foi utilizado o mapa das bacias hidrográficas
Dessa forma, este trabalho tem como objetivo
codificadas segundo o método de Otto Pfafstetter do
determinar a viabilidade do uso de ferramentas do
Estado de Goiás, na escala 1:250.000, informação
software QGIS 2.18.2 e imagens SRTM para delimitar as
disponibilizada através do Sistema Estadual de
bacias hidrográficas do estado de Goiás.
Estatística e Informações Geográficas do Estado de
Goiás (SIEG, 2014).
MATERIAL
O software utilizado foi o QGIS versão 2.18.2 em
A área de estudo foi todo o estado de Goiás, em seus
conjunto com a biblioteca de ferramentas GRASS 7.0.5.
340.110,385 km² de extensão (IBGE, 2017).
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A escolha do software se deu por diversos fatores
como: vasta biblioteca de funções, facilidade de acesso
e manuseio, gratuidade, entre outras.
MÉTODOS
O primeiro passo foi a junção de todas as imagens
SRTM do estado de Goiás em um único arquivo raster,
para que o processamento ocorresse de uma maneira
mais simples e para que nenhuma bacia fosse ignorada
pela ferramenta.
Após esse pré-processamento, foi aplicada a
ferramenta r.watershed presente no pacote GRASS.
Essa ferramenta analisa as direções de fluxo que estão
ocorrendo no modelo de elevação, realizando
simulações de escoamento. O resultado disso é um
mapa com as direções de escoamento da região.

Figura 2. Exemplo de mapa de direção de escoamento.

Após estabelecer as direções de escoamento, a
ferramenta realiza a análise dos locais onde há o
acúmulo de fluxo. Dessa forma, delimita as regiões de
fluxo acumulado, gerando a imagem de uma bacia
hidrográfica.
Após obter a imagem raster com a delimitação das
bacias, foi utilizada mais uma ferramenta para
conversão de dados raster para dados do tipo
shapefile.
Também foram calculados alguns parâmetros acerca
das bacias: coeficiente de compacidade; fator de
forma; índice de circularidade. O cálculo desses
parâmetros
visa
demonstrar
características
morfométricas das bacias dessa região e, neste
contexto especificamente, calcular índices para
determinação do risco comparativo entre as diversas
bacias.
O último passo, enfim, foi realizar uma comparação
visual e textual para analisar a acurácia da delimitação.
RESUMO EXPANDIDO

RESULTADOS
O resultado foi uma série de imagens do tipo raster e
shapefile, juntamente com valores de parâmetros para
cada bacia.
A delimitação do estado de Goiás (inicialmente
disponibilizadas pela SIEG) foi obtida em função do
modelo numérico de terreno adotado neste trabalho
(SRTM). Na figura 3 podemos observar o estado
dividido em 445 bacias.

Figura 3. Delimitação de bacias hidrográficas gerada pelo
software QGIS.

Visando aferir a qualidade da delimitação gerada pelo
software foi realizada uma comparação com o mapa
provido pela SIEG.
Na próxima imagem podemos visualizar essa
comparação:

Figura 4. Comparação entre mapeamentos.

É notável que o mapa gerado pelo software realizou
uma divisão maior, tendo como resultado um maior
número de bacias. O maior número de fatores se deve
ao valor selecionado para a variável Área mínima de
2
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sub-bacia, uma vez que essa variável está diretamente
ligada à precisão do estudo.
Essa leve diferença não é prejudicial para a
classificação, já que apenas deixou o mapeamento mais
detalhado e facilita a divisão dos setores de
gerenciamento de cada bacia.
O próximo resultado se resume ao cálculo de índices
para a determinação do risco de inundação nas bacias
delimitadas.
O coeficiente de compacidade, que pode ser calculado
pela equação 1, relaciona a forma da bacia com um
círculo e constitui a relação entre o perímetro da bacia
e a circunferência de um círculo de área igual à da bacia
(Cardoso et al., 2006).

Kc=0,28 P / √ A

Equação 1. Coeficiente de Compacidade.

Onde A representa a área da bacia e P o seu perímetro.
A relação do número de bacias em cada classe de risco,
que foram divididos através do critério da tabela 1,
pode ser observada na tabela 2.
Tabela 1. Critério de risco.

Valor do Kc
Kc<x-s
x-s<Kc<x+s
x+s>Kc

Classe de Risco
Baixo
Médio
Alto

Onde x representa a média dos coeficientes de
compacidade das bacias delimitadas e s representa o
desvio padrão da amostra
Tabela 2. Risco de inundação baseado em Kc

Classe de risco segundo o Kc
Baixo
Médio
Alto

Número de Bacias
55
346
44

Outro índice relevante é o índice de circularidade
(Cardoso et al., 2006). A sua equação pode ser
observada abaixo:

Ic=12,57 x ( A / P2)
Equação 2. Índice de Circularidade

Ao efetuar o seu cálculo, os resultados e as conclusões
obtidas foram semelhantes aos obtidos com o
coeficiente de compacidade.
CONCLUSÃO
A evolução dos métodos e tecnologias relacionados à
delimitação de bacias hidrográficas tem uma enorme
RESUMO EXPANDIDO

relevância para o desenvolvimento sustentável do
estado e para análise de risco regional. Para tanto, os
produtos do sensoriamento remoto podem ser deveras
úteis para o monitoramento de bacias, através da
técnica de processamento de imagens.
É conclusivo que o software é bastante preciso para
delimitar bacias hidrográficas de uma maneira rápida e
eficiente. Ainda, através dessas análises morfométricas
fica evidente a possibilidade de identificar e analisar
essas bacias hidrográficas. Tais análises tornam possível
a construção de um modelo tridimensional do terreno,
de uma representação sombreada da superfície, além
da modelagem hidrológica e diversos outros cálculos
matemáticos (áreas, perímetros, declividades, entre
outros índices).
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INTRODUÇÃO
De acordo com Stars & Estes (1991) na atualidade os
Sistemas de Informação Geográfica (SIGs) vem se
destacando devido a sua eficácia na estruturação e
organização de variáveis espaciais para a tomada de
decisões e resolução de problemas ambientais.
Os SIGs tornam-se ferramentas mais poderosas quando
são aliadas a uma metodologia multicritério. Apesar de
serem dois campos distintos de pesquisa, as
problemáticas que carecem de planejamento e
gerenciamento do mundo real frequentemente se
beneficiam da combinação das suas técnicas e
procedimentos (CARVER, 1991; JANKOWSKI, 1995;
GOMES & LINS, 1999).
Do ponto de vista técnico-científico a aplicação do
sensoriamento remoto para a resolução de
problemáticas relacionadas a análise ambiental merece
destaque (OLIVEIRA et al., 2011). As informações são
obtidas utilizando a radiação eletromagnética, gerada
por fontes naturais como sol e a Terra, ou por fontes
artificiais como os radares, que é lançada sobre objetos
imageados (alvos), os quais apresentam resposta
espectral sobre tal estímulo.
Na tomada de decisão a respeito das imagens de
satélite, notou-se a necessidade de escolher de forma
temporal quais deveriam ser as imagens, pois os
fatores climáticos são agentes modificadores dos
resultados dessa pesquisa e variam conforme o tempo.
Segundo Viegas et al. (2004) as condições
meteorológicas influenciam os incêndios florestais em
todas as suas etapas, participando da eclosão,
passando pela propagação até a sua supressão.
A presente pesquisa está fundamentada na
necessidade de produzir um modelo preventivo eficaz
para minimizar a incidência de incêndios florestais na
Região Oeste do Estado da Bahia, mais precisamente
abrangendo os municípios de Riachão das Neves,
Cotegipe, Wanderley, Angical e Cristópolis, (Figura 1).
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Figura 1 - Situação dos municípios que compõem a área de
estudo. Fonte: IBAMA (2006).

RESULTADOS
Neste item serão discutidos os seguintes tópicos:
análise e interpretação das imagens de satélite,
quantificação da densidade ocupacional das áreas
rurais, tratamento e interpolação dos dados climáticos,
e integração dos shapes e geração do mapa de
susceptibilidade a ocorrência de incêndios florestais.
Análise e interpretação das imagens de satélite
As imagens de satélite Landsat 5, 7 e 8, disponibilizadas
pelos sites do INMET e USGS respectivamente foram
de fundamental importância para essa pesquisa. A
partir das imagens puderam ser interpretadas
quantitativamente informações a respeito da direção
dos ventos, focos de incêndio e áreas queimadas.
Salvo que a variável direção dos ventos foi utilizada
apenas de forma qualitativa no modelo, devido a
dificuldade em atribuir valores espaciais para a mesma.
Após a interpretação, os dados foram convertidos para
formato matricial, representado por uma malha regular
de 5x5km que recobria toda a área. Na sequência de
posse das informações matriciais de todas as variáveis
foi feita a soma das mesmas no Excel, posteriormente
uma conversão para dados raster visando obtenção do
produto cartográfico.
A direção dos ventos foi extraída das imagens através
da identificação das áreas queimadas, observação de
sua geometria, atribuição de um vetor preferencial
1
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com base na geometria da área queimada e por fim
atribuição do sentido do vetor, considerando a
geometria da área queimada. Para identificar as áreas
queimadas foi utilizada uma composição colorida RGB
543, na qual a tonalidade da área queimada se
expressa na cor roxa (Figura 2).

ocorrência de focos de incêndios em níveis de
capacidade de incendiar, atribuiu-se a malha de 5 x
5km, subdividindo a área em oito classes de incêndio
(Figura 4).

Figura 4 - Mapa do registro temporal de ocorrência dos focos
de incêndios.

Figura 2 - Direção preferencial do vento orientado de leste
para oeste.

Com base nas observações feitas nas imagens
observou-se como sentido preferencial de direção dos
ventos leste para oeste e sudeste para nordeste. Os
ventos de leste para oeste são originados nas Serras
Gerais do Espinhaço, influenciando principalmente o
município de Wanderley, perdendo intensidade na
direção dos municípios de Cotegipe e Riachão das
Neves. Os ventos de orientação sudeste para nordeste
são originados nos patamares estruturais do Chapadão
do São Francisco e influenciam com maior intensidade
o município de Cristópolis, perdendo intensidade na
direção do município de Angical (Figura 3).

Figura 3. Modelo digital de elevação do entorno da área de
pesquisa.

Os focos de incêndio foram interpretados com base em
dois parâmetros, sendo eles a geometria das áreas
queimadas e a direção dos ventos. Assim os focos
foram posicionados no inicio do vetor de cada área
incendiada. Na busca por quantificar as áreas com
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O produto obtido após a análise temporal dos focos de
incêndios foi uma malha representada por células com
diferentes níveis de risco de focos de incêndios. Dessa
forma fazendo uma breve interpretação da figura
supracitada observa-se que a predominância do maior
nível de risco de incêndios encontra-se no município de
Cristópolis, principalmente na porção leste do mesmo.
As células de maior risco são observadas também no
município de Wanderley e no vetor sudeste-nordeste
saindo da porção noroeste de Angical até a porção
sudeste de Riachão das Neves, bem como ocorrem na
porção norte de Riachão das Neves.
As áreas queimadas puderam ser identificadas por
meio da composição colorida das imagens de satélite.
Utilizou-se da composição RGB 543, a qual envolve as
bandas do infravermelho médio, infravermelho
próximo e comprimento de onda do visível (na cor
azul) respectivamente, para discriminar as áreas
queimadas, evidentes em tons de roxo. Por meio da
análise temporal, feita através da sobreposição das
áreas queimadas observadas nas imagens referentes
aos anos de 1984, 1989, 1994, 1999, 2004, 2009 e
2014, e através da identificação de áreas de interseção
de queimadas, comuns a dois anos ou mais, puderam
ser gerados diferentes níveis de áreas queimadas,
tendo como advento o grau de repetitividade dos
eventos ao longo dos anos numa mesma célula da
malha.
Após realizar a sobreposição dos dados de áreas
queimadas foi possível criar um shapefile de áreas com
potencial risco de serem queimadas (Figura 5).
Ao fazer uma breve interpretação das células com
potencial risco de ocorrência de áreas queimadas,
observamos a mesma tendência descrita na figura
relativa aos focos de incêndio. Sendo que no município
2
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de Riachão das Neves onde o risco de áreas queimadas
se expressa com maior intensidade do que o risco de
focos de incêndio.

Figura 5 - Mapa do registro temporal de ocorrência das áreas
queimadas.

estações de obtenção de dados climáticos, ou seja, os
dados são pontuais.
No que se refere as estações utilizadas, ao traçar uma
linha imaginária que liga todas elas, formou-se uma
área imaginária que cobria todos os municípios. Dessa
forma por meio de ferramentas de interpolação
puderam ser geradas superfícies com diferentes
valores correspondentes a temperatura, precipitação e
umidade relativa do ar. Após sobrepor uma malha de 5
x 5km nas áreas interpoladas, foi atribuído a cada
célula um valor correspondente a um intervalo de
variável que proporcionou a geração de oito classes de
possibilidade de ocorrência de incêndios florestais, as
quais variam de 0 até 7 (Figura 7).

Quantificação da densidade ocupacional das áreas
rurais
As áreas foram qualificadas quanto a presença
comunidades ou aglomerações residenciais em
perímetro rural e urbano, com o auxílio das células de
5 x 5km pertencentes a malha que recobre todos os
municípios da área de pesquisa. Portanto foram
criadas, oito classes de 0 à 7, as quais indicam de forma
estimada a densidade ocupacional de cada célula que
compõe a malha (Figura 6).

Figura 6 - Mapa de densidade ocupacional da área de
pesquisa.

Fazendo uma breve interpretação da figura
supracitada, observa-se que os núcleos com maior
densidade ocupacional estão inseridos na porção oeste
do município de Angical, na porção sudoeste do
município de Cristópolis e na porção sul dos municípios
de Cotegipe e Wanderley, em consonância com a
leitura das demais figuras.
Tratamento e interpolação dos dados climáticos
Os dados climáticos tratados nesse item são
temperatura, precipitação e umidade relativa do ar. A
saber, ambos os dados foram obtidos no banco de
dados do INMET, sendo que foram provenientes de
RESUMO EXPANDIDO

Figura 7. Mapas contendo classes de possibilidade de
ocorrência de incêndio relacionadas as variáveis climáticas
(A-precipitação; B- temperatura; C- umidade do ar).

Analisando a figura acima podemos observar que das
três variáveis aquela que mostra uma geometria mais
aproximada da realidade dos focos de incêndio e áreas
queimadas é a umidade relativa do ar. Fato é que a
umidade relativa do ar é maior no norte dos municípios
de Cotegipe e Riachão das Neves (devido a presença do
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Rio Grande e seus afluentes) e decresce para sul. Como
a umidade relativa do ar é inversamente proporcional a
propensão de ocorrência de incêndios florestais a faixa
vermelha correspondente a classe 6 é a mais propensa
a ocorrência de incêndios florestais. A variável
umidade do ar é diretamente proporcional a
temperatura, o que é observado facilmente quando se
compara a distribuição espacial dessas variáveis.
Tal qual a variável umidade relativa do ar, a
precipitação é inversamente proporcional a propensão
de ocorrência de incêndios, já a variável temperatura é
diretamente proporcional. A respeito da precipitação
observa-se um decréscimo da mesma de oeste para
leste, pois a Massa de Ar Equatorial Continental perde
umidade no decorrer de seu percurso.
Integração dos dados e geração do mapa de
susceptibilidade
De posse das informações matriciais de todas as
variáveis foram feitas considerações para efetivação do
cálculo final base para a geração do Mapa de
Susceptibilidade a Ocorrências de Incêndios Florestais.
Primeiramente foi feita uma consideração que partiu
da premissa da equidade das variáveis na contribuição
efetiva para a ocorrência do incêndio, pois durante as
etapas anteriores notou uma considerável consonância
entre o resultado das variáveis. Essa consideração está
respaldada no fato de não haver na metodologia uma
distribuição específica de pesos para as variáveis as
quais os pesquisadores optaram por selecionar.
Na sequência, os dados, que variam de 0 a 7, foram
classificados em níveis de susceptibilidade a ocorrência
de incêndios, através da média aritmética feita para
cada célula, por meio da média aritmética de todas as
variáveis classificadas em níveis. Essa média foi
carregada nas células matrizes que compunham o
arcabouço do Mapa de Susceptibilidade a Ocorrência
de Incêndios Florestais, que ainda nesse momento era
representado de forma matricial. Posteriormente os
dados matriciais foram convertidos em dados raster,
por meio de uma interpolação, gerando finalmente o
Mapa de Susceptibilidade a Ocorrência de Incêndios
Florestais (Figura 9).
Com base no Mapa de Susceptibilidade a Ocorrência de
Incêndios Florestais, podemos observar sua
similaridade com os mapas representativos de cada um
dos temas que compuseram esse produto final.
Fazendo uma breve síntese a respeito do mapa nota-se
que não existem áreas totalmente imunes a ocorrência
de incêndios, pois os valores de classes de
susceptibilidade variam de 2 à 7. Podemos admitir que
os valores próximos a 2~3,1, representados pelas áreas
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em tons e verde, são referentes a locais onde a
ocorrência de incêndio é pouco provável, tais áreas
ficam evidenciadas no setor norte dos municípios de
Cotegipe e Riachão das Neves, bem como na porção
leste de Riachão das neves próximo a divisa com o
Estado do Tocantins.

Figura 9. Mapa de Susceptibilidade a ocorrência de incêndios
na área de pesquisa.

Ocorrem no mapa áreas com baixas a moderadas
classes de possibilidade de ocorrência de incêndios,
representadas em tons de amarelo e laranja pelas
classes que variam de 3,1 até aproximadamente 5,3.
Tratam-se de áreas aonde um monitoramento e um
cautelosa atenção vem a calhar, principalmente na
região expressa pelo tom de laranja referente a classe
que varia de 4,2 a 5,3. Estas últimas por assim dizer,
são áreas representadas por extensos domínios de
maior
propensão
que
ficam
distribuídos
majoritariamente na porção sul da área de estudo,
predominantemente no lado oeste do município de
Angical, porção sul dos municípios de Riachão das
Neves, Cotegipe e Wanderley, e praticamente na
totalidade do município de Cristópolis.
As áreas mais críticas estão representadas pelas classes
que variam de 5,3 até ~7, que exibem tons de laranja
escuro até vermelho. Necessitam de imane atenção, e
prática de medidas preventivas, de caráter elucidativo
a respeito da problemática e da grande probabilidade
dessas áreas queimarem no período da seca. Sugere-se
que as equipes de combate de incêndio florestal façam
patrulhas de inspeção para averiguar periodicamente a
situação desses locais. A saber, essas áreas críticas
ficam distribuídas na porção centro-oeste do município
de Angical, na porção sul do município de Wanderley, e
na porção leste do município de Cristópolis, onde fica
localizada uma pequena “ilha” que apresenta a mais
alta probabilidade de incêndio florestal da região de
estudo.

4

152

CONCLUSÃO
Foram identificadas áreas queimadas ao longo dos
municípios de Wanderley, Cotegipe, Riachão das
Neves, Angical e Cristópolis, durante os anos de 1984
até 2014, tendo sido possível notar maior
concentração das ocorrências de focos de incêndios e
áreas queimadas nos municípios de Cristópolis, Angical
e Riachão das Neves.
Os focos de incêndio foram observados geralmente
associados aos pequenos incêndios. As porções com
menor ocorrência de focos de incêndio e
consequentemente áreas queimadas ao longo dos anos
estão localizadas a norte dos municípios de Cotegipe e
Riachão das Neves, bem como a porção oeste de
Riachão das Neves. Quando o quesito é densidade
ocupacional as regiões que concentram maior número
de habitações/ comunidades rurais localizam-se a
noroeste de Angical e sul de Cotegipe.
No que se refere as variáveis climáticas os dados foram
interpolados gerando superfícies que refletem um
aumento do gradiente de chuvas de Oeste para leste,
diminuição das temperaturas no sentido oeste e
sudeste da área geral, e um aumento da umidade
relativa do ar em direção a norte. Em termos gerais
conclui-se que as variáveis se comportam de modo
harmonioso refletindo uma determinada lógica, que
facilita a interpretação dos dados. Acredita-se que essa
harmonia das variáveis seja fruto de uma escolha
coerente das variáveis escolhidas para compor o
modelo.
A respeito do mapa de susceptibilidade a ocorrência de
incêndios, é possível afirmar que no setor norte dos
municípios de Cotegipe e Riachão das Neves, bem
como nas porções extremo leste e oeste dos
municípios de Riachão das Neves a probabilidade de
ocorrência de incêndios florestais é remota. Ocorrem
vastos domínios de moderada probabilidade de
ocorrência de incêndios florestais amplamente
distribuídos por toda área, no entanto as regiões
noroeste e sudeste dos municípios de Angical e
Riachão das Neves respectivamente, região sul de
Cotegipe e Wanderley, e município de Cristópolis,
merecem uma atenção especial. Também podem ser
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citadas as áreas com alto risco de ocorrência de
incêndios florestais, nos municípios de Cristópolis,
Wanderley e Angical. Sugere-se que mais
investimentos sejam feitos nessa linha de pesquisa,
que é de utilidade pública, e infelizmente é
negligenciada por parte do poder público, mesmo
tendo potencial para melhorar a qualidade de vida dos
cidadãos e até mesmo evitar tragédias.
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INTRODUÇÃO
contribuir para o entendimento dos eventos
O Bloco Arqueano-Paleoproterozóico situa-se no
extensionais que atuaram na região desde o arqueano
extremo oeste da Faixa Brasília e é constituído por
até o cretáceo.
cerca de 80% de terrenos granito-gnáissicos e 20% de
sequencias vulcanossedimentares do tipo greenstone
CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL
belts (Almeida et al. 1977, Danni et al. 1981, Resende
O Bloco Arqueano–Paleoproterozóico de Goiás situa-se
1999, Jost et al. 2005). Tanto o domínio dos greenstone
a oeste da sintaxe dos Pirineus e representa um
belts como o do domínio dos terrenos granitofragmento alóctone que foi amalgamado na Faixa
gnáissicos são interceptados por enxames de diques e
Brasília durante o ciclo Brasiliano (Jost et al. 2014). A
stocks máficos e ultramáficos, que ainda não estão
porção meridional deste bloco é constituída pelos por
devidamente cartografados. Estudos preliminares
complexos granito-gnáissicos Caiçara e Uvá e pelos
nesta região apontam para a existência de diversas
greenstone belts Faina e Serra de Santa Rita (Figura 1).
gerações de diques com posicionamento estratigráfico
O complexo Caiçara é constituído essencialmente por
distinto dentro da evolução tectônica da região em
ortognaisses, granodioritos, monzogranitos e rochas da
apreço (Tomazzoli 1997, Jost e Scandolara 2010). As
série charnockítica (Beguelli Junior 2012). Os
principais dificuldades encontradas no estudo destes
ortognaisses apresentam composição tonalítica a
enxames de diques estão relacionadas com a
granodiorítica com idade de cristalização de 3.144 ± 35
obliteração das relações estratigráfica originais, devido
Ga. Os granodioritos e monzogranitos, por sua vez,
à superposição de diferentes eventos tectono-termais,
consistem em plutons intrudidos nos ortognaisses e
e escassez de afloramentos com espesso perfil de solo.
possuem idades de cristalização entre 2.838 ± 24 Ma e
A utilização de dados aerogeofísicos magnetométricos
2.818 ± 14 Ma (Beguelli Junior 2012). O complexo Uvá,
com auxilio de dados gamespectrométicos tem se
situado no extremo sul do terreno, é composto
mostrado uma ferramenta poderosa na identificação e
predominantemente por gnaisses tonali ́ticos e
cartografia de enxames de diques máficos e na
granodioríticos associados a stock de metadiorito (Jost
reconstrução dos diferentes ambientes tectônicos que
et al. 2005). Dados isotópicos obtidos por Jost et al.
afetaram as regiões cratônicas precambrianas (Silva et
(2013) em amostras do batólito tonalítico mostram
al. 1995, Airo 1999, Reeves 1999, Chaves 2001,
idades entre 3040 e 2930 Ma.
Metelka et al. 2011). A área de trabalho está recoberta
Os greenstone belts de Faina e Santa Rita localizam-se
pelo levantamento aerogeofísico de alta densidade de
entre o Complexo Uvá e o Complexo Caiçara e estão
amostragem denominado “Sudeste do Mato Grosso”.
separados por uma falha direcional dextral designada
A utilização de produtos derivados dos dados
Falha de Faina (Figura 1). Ambas as sequências são
magnéticos são fundamentais na identificação e
compostas na base por rochas vulcânicas de
cartografia dos exames de diques da região, bem como
composição ultramáfica, sotopostas a rochas
na sua expressão em sub-superfície.
vulcânicas de composição máfica com intercalações de
O objetivo central deste artigo é apresentar como é
lentes de rochas vulcânicas de composição
possível identificar, cartografar e caracterizar as
intermediária a félsica (Resende et al. 1998). As duas
diferentes gerações de diques máficos e ultramáficos
faixas diferem em relação à pilha sedimentar que
da porção sul do Bloco Arqueano-Paleoproterozóico de
recobre a sequência vulcânica basal. O greenstone belt
Goiás, a partir da integração de dados aerogeofísicos,
Faina apresenta dois ciclos sedimentares plataformais
dados de campo e caracterização petrográfica das
completos cujas sucessões litológicas são definidas
diferentes gerações de diques. Pretende-se assim
(para ambos os ciclos) por conglomerado basal,
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seguidos de arenitos, pacotes pelíticos e, no topo,
dolomitos encimados por formações ferríferas. Já no
greenstone belt Serra de Santa Rita, o primeiro ciclo
inicia-se com a sedimentação de pelitos carbonosos
que dão espaço, da base ao topo, a pacotes de chert,
seguidos por BIF e dolomitos. O segundo ciclo é
definido por ritmitos pelito-arenosos na base, seguidos
por bancos de arenito feldspático com eventuais
intercalações pelíticas. No topo, essas sucessões
encontram-se sotopostas por sequências turbidíticas
(Resende et al. 1998).

Figura 1: Localização dos complexos granito – gnáissicos e
das
faixas
greenstone
no
Terreno
ArqueanoPaleoproterozóico de Goiás. O polígono em preto indica a
localização da área de estudo (Jost et al. 2014).

MATERIAIS E MÉTODOS
Os dados aerogeofísicos utilizados nessa pesquisa são
oriundos do aerolevantamento denominado “Sudeste
do Mato Grosso” executado pela FUGRO-LASA a
pedido da CPRM (Serviço Geológico do Brasil). Os
métodos empregados no aerolevantamento foram
magnetométricos e gamaespectrométricos obtidos
com altura de voo de 100m, com linhas de voo e
controle de direção N-S e EW, espaçadas a cada 500 m
e 5 km, respectivamente.
As etapas de processamento dos dados aerogeofísicos
foram realizadas a partir da utilização do software
OASIS/MONTAJ, versão 8.1 (GeosoftTM, 2013) Para a
análise e interpretação foram utilizados produtos
derivados de dados magnéticos que realçam o
arcabouço estrutural e as diferentes gerações de
diques e stocks que interceptam a porção sul do Bloco
Arqueano de Goiás, tais como: derivadas horizontais e
vertical do campo magnético anômalo (CMA),
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amplitude do sinal analítico de ordem zero do CMA e
gradiente horizontal total do CMA. Utilizando esses
produtos foi possível caracterizar domínios magnéticos
com assinatura e morfologia de diques máficos e
ultramáficos descritos por cristas lineares com alta
amplitude do sinal analítico. Efetuou-se, ainda, a
interpretação dos dados gamaespectrométricos,
principalmente dos canais de eU e eTh e a composição
ternária RGB (K,eTh,eU), que forneceu informações
relevantes a respeito do arcabouço aflorante na área
de estudo. Do ponto de vista metodológico, objetivouse mapear a expressão desses corpos em superfície,
bem como a continuidade lateral. Os resultados
obtidos foram incorporados no software ArcGis, versão
10.0, onde os produtos foram interpretados gerados
mapas para utilização em trabalho de campo.
O trabalho de campo concentrou-se na área referente
ao domínio do complexo granito-gnáissico Caiçara. As
amostras coletadas foram laminadas e descritas,
utilizando-se técnicas e critérios tradicionais de
petrografia. Objetivou-se classificar e reconhecer os
protólitos dos diferentes enxames de diques,
identificar as texturas e assembleias metamórficas
diagnósticas dos
eventos tectono-metamórficos
regionais que afetaram os corpos estudados.
Adicionalmente, foram utilizados dados do Trabalho de
Formatura de 2014 do IG UnB (TF-2014) com o intuito
de complementar a caracterização dos diques
presentes na área.
RESULTADOS
A interpretação dos produtos derivados do campo
magnético anômalo, principalmente da derivada
vertical e da amplitude do sinal analítico, permitiu
caracterizar assinaturas magnéticas dos diques, já que
esses corpos, por apresentarem elevada concentração
de minerais magnéticos, manifestam-se tipicamente
como cristas magnéticas alongadas e retilíneas com
alta amplitude do sinal analítico (Figuras 2 e 3). Como
resultado, observou-se 4 direções de diques na área de
estudo: diques de direção NS, EW, SW e SE (Figura 3). A
análise
e
interpretação
dos
dados
gamaespectométricos, por sua vez, forneceu
informações relevantes a respeito do arcabouço
aflorante na área de estudo, o que contribuiu para o
mapeamento dos diques, expressos de forma
generalizada por baixos teores dos radioelementos K,
eTh e eU. Durante o trabalho de campo, realizado com
base na interpretação dos dados aerogeofísicos, foram
visitados 19 pontos (RD-01 a RD-19 na Figura 2) nos
quais pôde-se validar a ocorrência de corpos máficos
e/ou ultramáficos. A integração dos dados
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aerogeofísicos com os dados coletados em campo e a
subsequente descrição petrográfica das amostras
coletadas permitiu caracterizar diferentes gerações de

diques máficos e ultramáficos na porção sul do Bloco
Arqueano de Goiás.

Figura 2: Amplitude do sinal analítico do campo magnético anômalo e localização dos pontos visitados durante o trabalho de campo
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clinopiroxênio, plagioclásio, quartzo e proporções
subordinadas de minerais secundários
epidoto,
actinolita e clorita. A pesar das texturas ígneas ainda
estarem bem preservadas (textura subofítica e
intergranular) a associação metamórfica presente, que
incluem cristais de epidoto, clorita e actinolita,
representam uma paragênese típica de metamorfismo
em condições de fácies xisto verde. A assinatura
geofísica referente ao ponto RD-07 caracteriza-se por
padrão de cristas magnéticas movimentado sem
direção definida, o que sugere que esse corpo esta
relacionado a um stock máfico ou mesmo a um dique
de pequeno porte que não pôde ser reconhecido nos
produtos derivados do CMA devido a resolução dos
dados aeromagnetométricos disponíveis.

Figura 3: Interpretação dos dados aérogeofísicos enfatizando
as diversas direções de diques presentes no Bloco ArqueanoPaleoproterozóico.

Os diques e stocks mapeados foram classificados em
quatro grupos com base em suas características
texturais, grau metamórfico, composição mineralógica
e assinatura magnética:
Diques e stocks máficos com textura e mineralogia
ígnea preservadas
São repesentados por gabro, gabronoritoe diabásio
(RD-04, RD-05, RD-10 e RD-13) compostos
essencialmente por plagioclásio, clinopiroxênio,
ortopiroxênio, quartzo e hornblenda. As texturas
primárias estão preservadas e podem ser subofítica,
ofítica e intergranular . Quartzo, hornblenda e opacos
aparecem como raros cristais intersticiais. A maior
parte das rochas pertencentes a esse grupo referem-se
a diques de direção NW-SE e, subordinadamente, E-W
(RD-04), expressos nos produtos derivados dos dados
aeromagnéticos por cristas magnéticas descontinuas e
alinhadas as direções supracitadas.
Stocks máficos metamorfizados em fácies xisto verde
Apenas uma das amostras coletadas em campo (RD-07)
pertence a esse grupo. Trata-se de um metadiabásio
composto
essencialmente
por
cristais
de
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Diques e stocks ultramáficos metamorfizados em
fácies anfibolito
A mineralogia dessas rochas, que incluem amostras
coletadas nos pontos RD-01, RD-06, RD-08, RD-11, RD12, RD-17 e RD-18, é caracterizada essencialmente por
ortopiroxênio,
clinopiroxênio,
hornblenda,
cummingtonita, e proporções subordinadas de olivina
e clorita. As principais texturas indentificadas são
granoblástica e nematoblástica visíveis principalmente
nos domínios com predominância de cristais de
anfibólio. Ainda assim, cristais reliquiares de piroxênio
são evidentes em todas as lâminas analisadas e
remontam ao caráter ígneo dos protólitos. A presença
de cristais de hornblenda, cummingtonita, ± clorita
compondo texturas metamórficas é indicativo de
metamorfismo em condições de fácies anfibolito
superior. As rochas pertencentes a esse grupo
relacionam-se a diques de direção E-W que são
expressos, nos produtos derivados do CMA, por feições
lineares e contínuas com alto gradiente magnético e,
também, por stocks ultramáficos caracterizados por
padrão de cristas magnéticas movimentado com alto
gradiente magnético.
Dique/Stock máfico metamorfizado em fácies
granulito
Apenas uma das amostras coletadas em campo (RD-19)
apresenta assembleia metamórfica diagnóstica de
fácies granulito. A rocha em questão é composta por
cristais de clinopiroxênio, ortopiroxênio, plagioclásio e
± hornblenda,. A textura dominante é a granoblástica e
reflete o caráter metamórfico dessa rocha. Neste
contexto, a presença de cristais poligonais de
clinopiroxênio, ortopiroxênio e plagioclásio indicam
recristalização desses minerais sob condições de fácies
granulito. A assinatura geofísica referente a esse
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granulito máfico caracteriza-se por padrão de cristas
magnéticas movimentado seguindo trend difuso na
direção NE-SW o que sugere que o corpo em questão
está associado a um dique de direção NE-SW ou
mesmo com um stock máfico.
DISCUSSÕES E CONCLUSÕES
O desenvolvimento dessa pesquisa mostrou que a
interpretação dos produtos derivados dos dados multifonte provenientes de levantamentos aerogeofísicos
de alta densidade de amostragem, como é o caso dos
dados do Projeto Sudeste do Mato Grosso utilizados
nesse trabalho, pode representar uma ferramenta
poderosa para auxiliar no mapeamento e
caracterização de diques e stocks máficos e
ultramáficos, principalmente em regiões com espessos
perfis de solos e escassez de afloramentos, como é o
caso do Bloco Arqueano-Paleoproterozóico de Goiás.
Nesse sentido, a metodologia utilizada para o
desenvolvimento desse trabalho, que inclui a
interpretação dos produtos derivados dos dados
gamaespectométricos e magnetométricos, trabalho de
campo e descrição petrográfica subsequente, mostrouse especialmente apropriado, já que, além de permitir
caracterizar as assinaturas magnéticas típicas de cada
geração de diques, possibilitou cartografar as intrusões
e caracterizar cada enxame de acordo com o seu grau
metamórfico e mineralogia, proporcionando, assim,
maior compreensão das relações estratigráficas entre
as intrusões e maior entendimento dos diferentes
eventos tectônicos que afetaram as regiões cratônicas
pré-cambrianas.
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INTRODUÇÃO
A Serra de São Domingos gerada pela Orogênese
Brasiliana na borda ocidental da Bacia do São Francisco
apresenta grande interesse para estudo geológico da
região, sobretudo pela Falha de São Domingos que
expôs as megassequências São Francisco e Paranoá,
em específico, o Grupo Paranoá e o Grupo Bambuí que
estão expostas na Falha de São Domingos.
Normalmente, os trabalhos desenvolvidos nesta área
são realizados com bases cartográficas existentes,
geralmente, disponibilizadas pelo DSG (Diretoria de
Serviço Cartográfico do Exército) e IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística) nas escalas
1:100.000. Dependendo do detalhamento do
levantamento geológicos, estas bases são deficientes
para fornecer apoio para o planejamento e
desenvolvimento das atividades de campo em nível de
detalhamento dos trabalhos executados. Assim, um
mapa cartográfico de referência na escala de trabalho
é fundamental para um trabalho de mapeamento
geológico. A proposta deste trabalho é desenvolver
uma metodologia para extração automática de feições
relacionadas a um mapa referência para apoio ao
mapeamento geológico realizado na região. No intuito
da metodologia ser aplicada sem custos adicionais,
propõe-se aqui o uso de dados gratuitos.
METODOLOGIA
Como o projeto foi embasado no uso de dados
gratuitos, inicialmente o procurou-se utilizar
fotografias aéreas analógicas na região, porém, por se
tratar de dados analógicos, a disponibilidade para
digitalização em scanner cartográfico não foi possível.
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Figura 1 - Área de estudo, com a Serra de São Domingos ao
centro, e os pontos coletados em campo marcados.

Dessa forma, a pesquisa foi pautada em dados
gratuitos de Sensoriamento Remoto disponibilizadas,
sobretudo, pela USGS (Serviço Geológico dos Estados
Unidos, em português) e pela JAXA (Agência Japonesa
de Exploração Aeroespacial, em português).
Os dados SRTM (Shuttle Radar Topography Mission)
foram gerados por radar de abertura sintética (SAR), o
que minimiza bastante os problemas com interferência
atmosférica. Em 2013 foram liberados os dados de
resolução espacial de 30 metros do SRTM obtidos pela
banda C da missão que ocorreu nos anos 2000. Os
dados Alos (Advanced Land Observing Satellite) são
resultante de estereoscopia realizada por meio de um
dos três sensores do satélite, o PRISM. Os dados foram
processados para atendimento da resolução de 30
metros, juntamente com os dados do SRTM.
Um dos grandes desafios desta pesquisa é entender as
diferenças proporcionadas por estes dois dados na
formação de feições cartográficas como curvas de nível
e hidrografia. Para as curvas de nível foi realizada um
pré-processamento para suavizar este produto que
seria gerado, enquanto para a hidrografia, foi realizado
uma remoção de imperfeições dos dados, ambos de
forma automática e com o objetivo de gerar extrações
mais precisas e concisas com a realidade.
1
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Como o objetivo foi a construção de um mapa de
referência da região, procurou-se produtos capazes de
garantir a extração de drenagem e curvas de nível,
assim, foi procurado sensores que adquirem dados
altimétricos da superfície e que possuíssem maior
resolução espacial para melhor qualidade dos produtos
desejados. Para a validação dos dados foi realizado um
levantamento de campo geodésico com receptor de
dupla frequência para a determinação de pontos de
controle. O método de processamento foi o estático
rápido, o qual, é utilizado dois receptores, sendo um
fixo como base e referência das outras localizações
adquiridas e o outro como coletor dos pontos de
interesse com um rastreamento menor do que 20
minutos, este método foi definido como o mais
adequado devido a alta qualidade dos pontos que
foram coletados e é possível obter uma cobertura mais
completa da área de estudo, já que é uma região muito
extensa.

Figura 2 - Coleta de ponto com receptor de dupla frequência

Posteriormente, os MDEs foram validados utilizando os
trinta e um pontos de controle distribuídos ao longo da
Serra de São Domingos e métodos estatísticos para
compreender o erro dos sensores em relação aos
pontos coletados, além de descobrir se há ocorrência
de tendência realizando o Teste de Tendências através
da distribuição t de Student, tal correlação é avaliada a
partir do valor de t com 30 amostras e 0,05 (5%) graus
de liberdade, já que se observou 10% de precisão para
o cálculo do Padrão de Exatidão Cartográfico. Este
valor da distribuição deve ser maior (em módulo) do
que o analisado para ter como conclusão a não
tendência dos dados dos sensores.

é o erro-quadrático médio da diferença, 𝞓N é a média da
diferença e n o número da amostra, utilizado para o Teste de
Tendência.

O PEC (Padrão de Exatidão Cartográfico) foi utilizado a
fim de avaliar a qual escala os produtos que seriam
gerados estavam correlacionados e sua qualidade, a
partir da análise do erro-quadrático médio da diferença
entre a altimetria do receptor com os dos sensores.
Também se observou pontos de controle disponíveis
na página do IBGE e de cartas topográficas do exército,
porém os resultados foram aquém das expectativas e
seu uso para a validação dos dados foram descartados.
O PEC (Padrão de Exatidão Cartográfico) foi utilizado a
fim de avaliar a qual escala os produtos que seriam
gerados estavam correlacionados e sua qualidade, a
partir da análise do erro-quadrático médio da diferença
entre a altimetria do receptor com os dos sensores.
Após validação e correções, foi gerada de forma
automática por um software de Sistemas de
Informação Geográfica (SIG) as curvas de nível e
hidrografia.
RESULTADOS
Por meio da coleta de trinta e um pontos em campo,
localizadas ao redor da Serra de São Domingos, foi
realizado o confrontamento com os MDEs para então
realizar a análise de qualidade que resultou o
atendimento do Padrão de Exatidão Cartográfico
altimétrico 1:50.000, Classe A para os produtos SRTM e
ALOS, assim, obtendo uma referência melhor do que as
disponíveis atualmente. Vale citar que o sensor ALOS
obteve produtos de maior qualidade, contendo curvas
de nível mais concisas e mais drenagens extraídas,
além de obter um erro altimétrico menor, apesar de
ambos os sensores terem apresentado tendência
segundo o Teste de Tendência aplicado.
Para cada dado gerado foi realizado uma diferente
análise de qualidade. Para a hidrografia foi utilizada
uma avaliação percentual de intersecção das
drenagens geradas automaticamente com as extraídas
manualmente utilizando imagens de sensores digitais,
avaliando que os dados gerados extraídos por SIG
possui detalhamento menor do que a extraída de
forma manual, mas ainda com uma quantidade
satisfatória de aspectos adquiridos.

Figura 3 - Valor da distribuição t de Student utilizado, onde Sn
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Figura 4 - Quadro com a porcentagem de interseção dos
dados extraídos manualmente com os de forma automática
para cada sensor

Para as curvas de nível foi realizada uma comparação
visual com as cartas topográficas, disponibilizadas pelo
Exército Brasileiro, na escala 1:100.000, avaliando que
as geradas automaticamente apresentam uma
concordância com a morfologia da carta, no entanto,
com dados mais detalhados.
CONCLUSÃO
As fotos aéreas da USAF (Força Aérea dos Estados
Unidos, em português) possuem importância para o
desenvolvimento de diversos trabalhos, sobretudo, o

mapeamento geológico, devido a extensa cobertura da
superfície do território brasileiro, auxiliando na análise
fotogeológica e física do relevo, disponibilizados
somente para consulta do fotoíndice, sem a
disponibilidade das fotos pela CPRM. Assim, dados
gratuitos de sensores digitais, como o SRTM e do ALOS,
são alternativas para o desenvolvimento de trabalhos
de aquisição de dados e garantem a execução para
gerar um MDE e um mapa de referência de qualidade.
Contudo, diversas divergências com a superfície
verdadeira do geóide podem ainda ser visíveis com
esses sensores, sobretudo na região de maior
altimetria da Serra de São Domingos. Dessa forma, os
métodos estatísticos do PEC e de geodésia espacial
foram utilizados para avaliação e validação dos dados
gerados, examinando, assim, que esses métodos são
efetivos para a garantia da qualidade do mapa de
referência final para, sobretudo, a realização de
mapeamento geológico.
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INTRODUÇÃO
metarritmito argiloso (topo) da Formação Ribeirão
Nos países tropicais comumente ocorrem espessos
Piçarrão (Campos, 2013) pertencente a sucessão
solos recobrindo as rochas, principalmente quando a
psamo-pelítica carbonatada denominada Grupo
topografia e a reologia favorecem os processos
Paranoá.
pedogenéticos.
Na parte central de Brasília, em função da expressiva
cobertura pedológica e a escassez de afloramentos
rochosos, inexistem mapas geológicos com detalhes
estruturais.
Neste contexto, o trabalho desenvolveu-se em uma
região próxima à antiga Jazida do Canil, onde ocorreu a
exploração de areia de 1960 até 2007, quando a
mineração foi interrompida para o início das obras do
Setor de Habitações Coletivas Noroeste (SHCNW). No
local ocorre uma espessa cobertura de solo com
escassos afloramentos, apresentando dificuldade para
a determinação dos contatos entre o pacote de
metassiltitos e a possível lente de quartzito presentes
na área, ambas às rochas pertencentes à Formação
Ribeirão Piçarrão (antiga Unidade S), Grupo Paranoá.
Por ser um local onde ocorreu a extração de areia
durante um longo período de tempo e atualmente se
tornou um bairro residencial, este estudo agrega
conhecimentos para futuros trabalhos em geotecnia e
para determinação da quantidade e localização da
areia disponível na área.
O objetivo deste trabalho é a verificação da eficiência
do método GPR no auxilio do mapeamento geológico
para a delimitação de contatos mais precisos e a
identificação de estruturas geológicas em áreas com
espessas coberturas de solo e/ou escassos
afloramentos.

CONTEXTO GEOLÓGICO
A área de estudo encontra-se na porção oriental central do domo estrutural do Distrito Federal (Figura
1), neste local ocorrem metassiltitos com lentes de
RESUMO EXPANDIDO

Figura 1- Mapa geológico do Distrito Federal (Freitas e Silva,
1995) com o polígono da área do trabalho.

O contexto
condicionado
dobramentos
cavalgamento
Descoberto.

estrutural do Distrito Federal é
pelo padrão de sobreposição de
e pelos arranjos de sistemas de
Paranã, São Bartolomeu/Maranhão e

No DF ocorrem cinco fases deformacionais sendo F1
relacionada a incipiente recristalização de filossilicatos
paralelos a S0, seguido de uma fase F2 que apresenta
geralmente dobras assimétricas (D2) com eixos N-S. A
fase F3 é mais atenuada, sendo caracterizada por
dobras de deslizamento flexural (D3) com direção axial
N-S, em seguida ocorre a fase F4 com a atenuação
progressiva da deformação iniciando a propagação de

1
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dobras suaves a moderadas (D4)
normalmente orientados para N80W/18.

com

eixos

A sobreposição das fases D2/D3 e as dobras D4
resultaram no padrão típico de domos e bacias do
Distrito Federal. Por fim ocorreu a fase de
fraturamento F5 caracterizada como um evento
descompressional similar ao de estruturação de
orógenos em fase final (Campos et al. 2011).

METODOLOGIA
No campo a equipe desenvolveu o mapeamento
geológico de detalhe e adquiriu as seções de Ground
Penetration Radar (GPR) próximo às vias principais do
Bairro Noroeste. Em campo a equipe coletou quatro
perfis de GPR (Figura 2), somando aproximadamente
7,7Km de dados, com o objetivo de auxiliar o
mapeamento geológico da área com os dados de
subsuperficie.

No cálculo da velocidade de propagação da onda
eletromagnética para a área, usou-se uma seção de
GPR obtida sobre um alvo com profundidade
conhecida (uma manilha de concreto), calculou-se a
velocidade do meio (0,1 m/ns) usando-se a equação do
tempo duplo de transito com afastamento nulo entre
as antenas (v=2h/t; v é a velocidade, h é a
profundidade do alvo, e t é o tempo duplo de trânsito).
Na análise e na interpretação dos dados usaram-se os
critérios de padrão de reflexão que levam em conta
geometria e amplitude dos refletores. Nas seções de
GPR reconheceram-se quatro padrões principais de
reflexão (P1, P2, P3 e P4) relacionado às radarfácies
presentes na área (Figura 3).

Figura 3- Padrões de radarfácies reconhecidos nas seções de
GPR e usados nas interpretações.

Figura 2- Imagem aérea do Setor Noroeste (DF), com o
posicionamento e a direção das linhas de GPR.

Na aquisição de dados usou-se o sistema SIR-3000
(GSSI) acoplado a uma antena blindada de 200MHz
juntamente com uma roda odométrica. Na coleta de
dados aplicou-se a técnica do afastamento constante
(common offset) com o registro de traços a cada 5 cm,
janela temporal de 300 ns, 1024 amostras por traço, e
intervalo de amostragem temporal de 0,29 ns.

O padrão P1 quase não apresenta refletores e possui
baixa amplitude, sendo interpretado como uma
possível camada superficial de solo com espessura
entre 0,5 a 6m. Os refletores planos contínuos e
inclinados com alta amplitude representam o padrão
P2, os refletores com padrão P3 são semelhantes a P2,
porém apresentam amplitudes moderadas a baixas,
estes dois padrões são reconhecidos como camadas da
lente de quartzito do topo da Formação Ribeirão
Piçarrão. Os refletores descontínuos e horizontais de
baixa a média amplitude entre regiões com ausência
de refletores foram interpretados como o padrão P4
referente aos metassiltitos da Formação Ribeirão
Piçarrão (Figura 4).

No processamento dos dados das seções GPR usou-se
o software ReflexW versão 7.5, com a aplicação de
ganhos e filtros de acordo com a necessidade de cada
dado especifico, com o objetivo de eliminar ruídos e
realçar estruturas geológicas.
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Na rocha que estava na escavação foi feita a
identificação de fraturas e do acamamento além de
uma possível feição de “tubo” indicando um possível
dobramento parasítico com direção axial E-W onde
apenas o flanco norte aflora.
O quartzito na área é muito friável com constituição
mineralógica de apenas quartzo com granulometria
variando de médio a grânulo, predomínio de areia
média, grãos bem selecionados e sub-arredondados. A
cor da rocha variou entre cinza a branca, em alguns
locais apresentou-se rosado devido a maior quantidade
de óxido de ferro.

Figura 4 – Parte de uma seção de GPR referente a linha 3,
com a identificação e os limites entre os padrões de reflexão
encontrados na área.

RESULTADOS
No mapeamento geológico da área não foram
encontrados afloramentos de metassiltitos. O quartzito
aparece diversas vezes na área como blocos soltos e
não aflorantes, porém esta rocha foi encontrada in-situ
em cinco locais diferentes sendo quatro afloramentos
rasteiros e um localizado em uma escavação (Figura 5).

Os solos caracterizados na área foram classificados em
campo como latossolo vermelho e neossolo regolitico
(>20% de argila), este segundo proveniente do
intemperismo do quartzito. O mapeamento por meio
de solos na área apresentou se impreciso devido a
grande quantidade de escavações para obras que
deslocam materiais por todo o local.
Nestes afloramentos encontrados foram aferidas cerca
de 26 medidas do acamamento (S0), por meio da
elaboração de estereogramas (acamamento S0 ; Figura
6) foi visto que todas as camadas encontradas
apresentaram mergulho para norte com densidade
máxima de 348/25° (dip-direction) pelo mapeamento
de superfície não foi possível a identificação de
estruturas geológicas que afetam a área em maiores
escalas.

Figura 5 – Fotografia de quartzitos in-situ dentro de
escavação com feição em “tubo” definindo uma possível
dobra parasita, com medidas de 345/24° (dip-direction).

Os afloramentos rasteiros não demonstraram feições
estruturais expressivas além do acamamento que por
vezes apresentou um padrão dômico não
possibilitando a identificação de acamamento ou
foliação.
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Figura 6 – Estereograma com a projeção de 26 medidas de
acamamento (S0) aferidas em alfloramentos na área do Setor
Noroeste.

Os resultados de GPR identificaram uma cobertura
pedológica de 0,5 a 6 metros de espessura,
relacionados ao padrão de reflexão P1. Nas seções
3
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notam-se as maiores espessuras de solo sobrepondo os
metassiltitos, o que corrobora com a falta de
afloramentos desta unidade geológica. Acima dos
quartzitos, o solo é pouco espesso atingindo
profundidades de 0,5 até 3 metros.
Pela análise do forte contraste entre as radarfácies do
padrão P2, P3 com os P4 foi inferido os contatos entre
as duas litologias da área. Os padrões P2 e P3 mostram
caimento para direções opostas, o que sugere um
dobramento com eixo E-W que afeta fortemente a
topografia da área. As camadas de quartzito
apresentam mergulhos de baixa inclinação de 20° a
30°, logo por estarem mais sub-horizontais são pouco
aflorantes na área. Estas análises foram feitas por meio
da elaboração de modelos geofísicos-geológicos para
cada uma das quatro seções de GPR (Figura 7).

CONCLUSÕES
A integração dos dados geológicos de superfície com os
resultados 2D de GPR possibilitaram a aferição mais
precisa do contato entre o pacote de metassiltitos e o
pacote de quartzito da Formação Ribeirão Piçarrão no
bairro Noroeste de Brasília (Figura 8). Além da
delimitação da lente de quartzitos, verificou-se a
ocorrência de um dobramento principal com eixo na
direção E-W nas camadas de quartzitos, porém os
dados de superfície mostram que na região apenas o
flanco norte da dobra está aflorante, possivelmente
isto ocorre pela baixa inclinação de mergulho
(aproximadamente 25° a 35°) do flanco sul e pela sua
curta extensão na área.

Figura 8 – Mapa geológico esquemático com delimitação do
quartzito no Setor Noroeste, com o eixo do dobramento e
afloramentos com suas respectivas medidas.

O dobramento de escala decamétrica verificada pelos
dados GPR em subsuperfície, controla o relevo da área
com um alto topográfico na região da charneira. A
estrutura foi classificada como uma dobra anticlinal,
aberta e assimétrica com o eixo na direção E-W. O
plano axial mergulha para o sul, nesta mesma direção
foi constatado no mapa que ocorre uma inflexão do
eixo do dobramento e dos limites do quartzito, ambos
determinados com uso dos dados GPR.
Por fim como contribuição e verificação da eficiência
do GPR no mapeamento geológico, a lente de quartzito
delimitada no estudo foi plotada no mapa geológico do
DF de Freitas-Silva e Campos (1995; Figura 9) a posição
do quartzito proposto neste trabalho ultrapassou os
limites da Formação Ribeirão Piçarrão no mapa
supracitado.

Figura 7- Linha 4: Dado GPR e modelo geofísico-geológico.
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Logo o método confirmou eficiência no mapeamento
de áreas com rochas pouco aflorantes e recomenda-se
revisão do tamanho, formato e possível colocação de
eixos de dobramento em futuros trabalhos e revisões
relacionados ao mapa geológico do Distrito Federal.
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INTRODUÇÃO
da litosfera local, o que possibilitará maior
O estudo da sismologia é um dos mais importantes
entendimento da estrutura interna da região.
meios para entender a crosta terrestre. A partir da
análise de dados sismológicos pode-se obter
CONTEXTO GEOLÓGICO
informações estruturais a grandes profundidades, o
A Zona Sismogênica de Porto dos Gaúchos é localizada
que não poderia ser observado em nível de
a noroeste do estado do Mato Grosso. Mais
afloramento.
precisamente ao noroeste da borda da bacia dos
A área de estudo é localizada a noroeste do estado do
Parecis. A geologia local está restrita ao subsolo préMato Grosso. A atividade sísmica da região de estudo
cambriano e corresponde ao Cratón Amazônico e aos
apresenta duas áreas que recebem destaque. A
sedimentos da bacia Fanerozica do Parecis.
primeira localiza-se à leste e representa uma zona
A bacia do Parecis é caracterizada por ser uma bacia
sísmica orientada, na direção SW-NE que se estende
intracratonica, profunda de subsidência prolongada e
desde a borda da bacia do Paraná até à fronteira da
com influencia marinha. Predominam sedimentos
bacia do Parnaíba. Esta zona sísmica é
siliciclásticos por toda coluna, porém no Paleozoico
aproximadamente paralela, mas não coincidente com o
ocorrem alguns carbonatos e um pouco de evaporitos,
Lineamento Trans-Brasiliano, uma série de falhas do
conferindo o caráter marinho a lacustre a suas
Neoproterozoico e menor idade Paleozoica,
sequências. No Mesozoico e no Cenozoico os
coincidente com anomalias de gravidade elevada ao
sedimentos são continentais dos tipos fluvial e eólico.
longo da faixa de dobramento Araguaia (Assumpção et
Adicionalmente, derrames de basalto e diques de
al., 1986;. Fernandes et al., 1991). A outra zona está
diabásio da base do Jurássico e kimberlitos e rochas
concentrada nas redondezas de Porto dos Gaúchos
afins do Juro-cretáceo completam o quadro
(ZSPG), com algumas sequências sísmicas estudadas
estratigráfico da bacia (Siqueira et al., 1989).
por Barros et al. (2009) que mostraram um mecanismo
transcorrente dextral orientado para ENE-WSW e sem
METODOLOGIA
correlação com o sistema de grábens e hosts sob a
Para destacar e registrar os eventos sísmicos na ZSPG,
bacia.
o primeiro passo realizado foi a busca de informações
A Zona Sismogênica de Porto dos Gaúchos (ZSPG)
sobre os eventos sísmicos e o local de pesquisa, que se
chama atenção por ser uma das zonas mais
restringiu aos trabalhos de Assumpção et al., (1986),
sismicamente ativa do país, com o maior evento
Barros (2009) e França (2006) Em seguida os dados
registrado de magnitude 6.2 mb. Em suas proximidades
sísmicos foram obtidos, através do Observatório
foram instaladas um conjunto de seis estações de
sismológico da UnB. Deste modo foram selecionados
banda larga através projeto “Estudos tectônicos sobre
os dados sismológicos dos eventos que ocorreram
a bacia do Parecis” financiado pelo CNPq, que são
dentro de um raio de 300km da cidade de Porto dos
utilizadas para monitorar a região.
Gaúchos – MT, das estações VILB, PTLB, PDRB, CLDB,
Este trabalho tem como objetivo de destacar e
PAR1, PAR2, PAR3, PAR4, PAR5, PAR6 para análise e
registrar os abalos sísmicos nos anos de 2015 e 2016,
interpretação.
nas estações instaladas pelo projeto citado e em outras
As análises feitas determinaram os parâmetros de
pré-existentes, com a determinação dos eventos
fonte de cada evento, como hora de origem,
sísmicos regionais pelas leituras dos tempos de
magnitude e a localização do evento. Inicialmente
chegada das ondas “P” e “S”, assim como caracterizar o
foram identificados nos registros sísmicos os sinais dos
regime sísmico da região relacionando com a estrutura
eventos regionais e locais. Para estes foram feitas as
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leituras dos tempos de chegada das ondas “P” e “S” e
sua localização, utilizando os programas SAC (Seismic
Analysis Code) e SeisComP3.
A localização dos eventos foi realizada de acordo os
pacotes do SeiscomP3 e elocate com o modelo newBR
de Assumpção. As magnitudes foram calculadas a
partir da equação 1, onde V é a velocidade da partícula
da onda P,em µm/s, R é a distancia epicentral em Km

CONCLUSÕES
A partir da análise das figuras 1,2 e 3 e da tabela 1 é
possível concluir que a Zona Sismogênica de Porto dos
Gaúchos continua sendo uma das mais ativas dos país
e necessita de continuo acompanhamento e pesquisas
sobre área. Principalmente por que esta região não é
bem compreendida e faltam informações geológicas e
geofísicas. Deste modo, apesar das observações feitas
não foi possível associar os eventos a uma feição
geológica especifica presente na área.

Mr = Log V + 2,3*Log R – 2,48
(Equação 1)
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RESULTADOS
A partir dos dados analisados foram elaborados
gráficos e tabelas, que evidenciam o comportamento
sismo-tectônico na Zona Sismogênica de Porto dos
Gaúchos durante os anos de 2015 e 2016.
Durante o período estudado ocorreram 4 eventos com
magnitude acima de 3,0 do total de 56 eventos, como
(figuras 1 e 3), (tabela 1). Sendo os meses de julho e
agosto de 2016 apresentam o maior numero de sismo,
ambos com 8 (figura 2).Logo é observado que a ZSPG
continua ativa, com um número de eventos
considerável, para continuar o monitoramento e
pesquisas na área (figura 3).
E observa-se que não existe horário preferencial dos
eventos (tabela 1), excluindo alguma relação com
atividades relacionadas com pedreiras, que executam
explosões controladas no período da tarde, e que no
raio de 300km da cidade de Porto dos Gaúchos não
possui lavras de empresas de extração mineral (figura
3).O que reafirma a origem natural dos eventos.
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Figura 1 – Magnitude média por mês dos eventos sísmicos na ZSPG durante os anos de 2015 e 2016.
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Figura 2 - Quantidade de eventos sísmicos por mês na ZSPG durante os anos de 2015 e 2016.

Figura 3 - Eventos sísmicos na ZSPG durante os anos de 2015 e 2016.
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Tabela 1 - Tabela com latitude, longitude, data, hora e magnitude dos eventos que ocorreram em um raio de 300km da cidade de
Porto dos Gaúchos -MT.
Evento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Latitude

Longitude

Data (DD/MM/AAAA)

Hora (UTM)

Magnitude (MR)

-56.55

-11.37

26/01/2015

06:12:03:000

4

-55.91

-10.44

18/03/2015

00:15:17:000

2,1

-56.28

-10.44

12/04/2015

13:54:30:000

1,5

-56.64

-11.07

13/04/2015

03:31:48:000

1,7

-56.66

-11.07

13/04/2015

04:38:00:000

1,6

-56.71

-11.48

05/06/2015

23:32:19:000

3,1

-55.88

-11.3

08/06/2015

03:20:54:000

1,8

-58.19

-11.11

30/06/2015

00:11:46:000

2,4

-55.83

-11.76

25/07/2015

05:14:00:000

1,7

-56.6

-11.11

06/08/2015

02:22:43:000

2

-57.57

-11.49

30/10/2015

13:37:45:000

2,4

-57.55

-11.59

30/10/2015

14:03:01:000

2,2

-56.94

-10.24

06/11/2015

15:49:35:000

2,3

-57.04

-11.5

14/11/2015

03:49:34:000

2

-55.78

-10.49

22/11/2015

23:50:40:000

2,4

-56.98

-11.36

05/12/2015

15:51:20:000

2,1

-56.64

-11.66

15/12/2015

19:57:10:000

1,7

-57.16

-9.14

16/02/2016

08:39:33:000

1,7

-56.77

-11.53

02/03/2016

06:59:14:000

2,2

-56.84

-9.13

02/03/2016

22:09:10:000

1,9

-58.68

-12.66

14/03/2016

19:39:54:000

2,3

-57.21

-9.09

16/03/2016

16:52:45:000

2,4

-55.65

-10.38

16/03/2016

22:21:10:000

2,1

-56.67

-11.63

08/04/2016

00:05:07:000

2,7

-55.42

-10.46

12/04/2016

21:55:03:000

2,1

-58.6

-9.92

13/04/2016

15:15:07:000

2,5

-56.95

-9.14

13/04/2016

21:16:47:000

2,2

-58.13

-12.39

27/04/2016

23:05:07:000

1,8

-56.82

-11.6

07/05/2016

11:50:34:000

1,8

-56.86

-11.58

29/06/2016

03:17:00:000

2,7

-55.39

-10.46

08/07/2016

00:37:00:000

2,2

-56.73

-11.64

09/07/2016

06:47:00:000

2,8

-58.02

-12.62

14/07/2016

07:34:00:000

2,1

-57.02

-10.3

16/07/2016

00:21:00:000

2
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

-56.99

-12.4

22/07/2016

01:52:00:000

2

-57.03

-10.19

27/07/2016

00:15:00:000

2

-56.85

-9.1

27/07/2016

12:42:00:000

1,6

-56.74

-11.55

31/07/2016

15:54:00:000

2,8

-57.72

-8.73

03/08/2016

09:10:54:000

1,6

-56.78

-11.55

05/08/2016

10:01:00:000

2,1

-56.77

-11.53

09/08/2016

11:48:00:000

3,1

-57.01

-9.13

10/08/2016

12:52:26:000

1,6

-56.98

-9.18

12/08/2016

12:32:30:000

1,9

-56.9

-10.38

16/08/2016

00:13:18:000

2,1

-56.97

-9.14

25/08/2016

14:30:05:000

1,9

-57.01

-9.11

27/08/2016

05:24:00:000

2,2

-56.77

-11.53

08/09/2016

11:48:00:000

3,1

-59.1

-10.19

13/09/2016

09:29:04:000

3,5

-57.02

-9.89

17/09/2016

01:04:00:000

2,5

-56.94

-9.19

23/09/2016

02:06:21:000

2

-58.46

-9.37

10/10/2016

18:16:38:000

2,4

-56.99

-9.14

18/10/2016

00:34:50:000

1,7

-57.21

-11.91

13/11/2016

15:00:40:000

2,1

-56.89

-11.59

19/11/2016

05:05:30:000

2,2

-56.82

-11.71

20/12/2016

00:32:15:000

2,7

-56.8

-11.68

20/12/2016

00:35:15:000

2,7
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INTRODUÇÃO
plataforma na qual o embasamento foi consolidado em
Recentemente, com o agravamento da crise hídrica na
tempos pré-brasilianos, servindo de antepaís para o
região norte de Minas Gerais, a atenção se voltou para
Evento Brasiliano. Alkmim et al. (1993) completaram a
o potencial hídrico dos rios da região. O Projeto
definição, considerando o cráton como uma feição do
Hidroagrícola Jequitaí, empreendido pela Companhia
Proterozoico Superior por ter sido moldada pelo
de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e
Brasiliano, apesar de ter sido consolidada como
Parnaíba (Codevasf), visa à construção de duas
segmento da litosfera durante o Arqueano. A Faixa de
barragens no Rio Jequitaí. O reservatório deve
Dobramentos Araçuaí, por sua vez, localiza-se a leste
promover o desenvolvimento regional com base no uso
do Cráton São Francisco, sendo definida por Almeida
múltiplo da água.
(1977) como um cinturão de dobramentos e
A gravimetria é um método geofísico passivo, ou seja,
cavalgamentos do Neoproterozoico.
não requer uma fonte de energia, e se fundamenta em
As litologias presentes na região apresentam
perturbações locais do campo de gravidade terrestre,
dobramentos suaves (Chaves & Benitez, 2006). São
causadas por contrastes laterais de densidade entre
encontradas na área de estudo litologias pertencentes
massas rochosas em subsuperfície.
aos Supergrupos Espinhaço (Paleoproterozoico a
Este trabalho utiliza dados de gravimetria com o
Mesoproterozoico) e São Francisco (Neoproterozoico),
objetivo de estabelecer um modelo de subsuperfície ao
e ao Grupo Areado, além de coberturas inconsolidadas
longo de um perfil nas proximidades da região do
do Terciário-Quaternário.
futuro Reservatório de Jequitaí. A Figura 1 mostra um
Na região o Supergrupo Espinhaço é representado
mapa de localização da área de estudo.
pelos quartizitos puros e esbranquiçados, de
granulometria fina e bem selecionados da Formação
Galho do Miguel (Grupo Diamantina), pelos
metassiltitos e metargilitos com um nível de quartizito
intercalado da Formação Santa Rita (Grupo Conselheiro
Mata) e pelos quartzo-metarenitos da Formação
Córrego dos Bórges (Grupo Conselheiro Mata) (Chaves
& Benitez, 2006). O Supergrupo São Francisco é
constituído pelos metadiamictitos da Formação
Jequitaí (Grupo Macaúbas), pelos metassiltitos e
metargilitos com intercalações de folhelhos
ardoseanos da Formação Serra de Santa Helena (Grupo
Bambuí) e pelos calcilutitos intercalados com siltitos da
Figura 1 – Mapa com a localização da área de estudo
Formação Lagoa do Jacaré (Grupo Bambuí) (Chaves &
(retângulo vermelho). A região que será alagada está
Benitez, 2006). Há estreitas faixas rochosas ao redor de
mostrada em azul na área de estudo.
parte da Serra da Água Fria, constituindo a Formação
Abaeté
(Grupo
Areado),
representada
por
CONTEXTO GEOLÓGICO
conglomerados com uma matriz de seixos arenosos e
Em termos geotectônicos, a área de estudo está
presença de cimento (Souza, 1985). Há coberturas
inserida na porção sudeste do Cráton São Francisco,
parcialmente inconsolidadas de dois tipos: depósitos
próximo ao limite com a Faixa de Dobramentos
detrítico-lateríticos e depósitos aluvionares. A Figura 2
Araçuaí. O Cráton São Francisco é definido
mostra um mapa geológico da área de estudo.
originalmente por Almeida (1977) como uma região de
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Figura 2 – Mapa geológico da área de estudo (parcial e
modificado de CPRM, 2007). A área de estudo corresponde ao
retângulo preto.

Alkmim et al. (1993, 1996) dividem a Bacia do São
Francisco em três compartimentos estruturais: i)
compartimento oeste (W), correspondendo ao cinturão
de antepaís das faixas Brasília e Rio Preto; ii)
compartimento central (C), indeformado; e iii)
compartimento leste (E), deformado de antepaís. A
área estudada está inserida no compartimento leste,
no qual a cobertura sofreu deformação thin-skinned e
há estruturas como falhas de empurrão e dobras, em
duplex e leques imbricados.
MATERIAIS E MÉTODOS
Os dados de gravimetria utilizados neste trabalho são
oriundos de um trabalho de campo executado entre os
dias 03 e 08 de outubro de 2015, no qual foram
realizadas 273 medidas na região onde será construído
o reservatório. A aquisição de dados foi realizada
utilizando o gravímetro CG-5 Autograv™, da empresa
Scintrex, pertencente ao Laboratório de Geofísica
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Aplicada da Universidade de Brasília (LGA/UnB). Os
dados planialtimétricos foram coletados por meio de
um GPS Etrex 20x Garwin. O espaçamento médio entre
estações adjacentes foi de 500 m na área próxima à
região do futuro reservatório e de 1 km nas áreas mais
afastadas. Foram também coletadas amostras de
rocha, cujas densidades, parâmetros de entrada do
modelo, foram medidas no Laboratório de Geoquímica
da UnB. Após a aplicação das reduções gravimétricas
foi calculada a anomalia Bouguer completa, com a qual
foi gerada uma malha regular no software Oasis
Montaj, versão 8.5, da Geosoft™. Para a confecção
dessa malha foi utilizado o método de interpolação da
krigagem, com tamanho de célula igual a 250 m e
extrapolação (“blanking distance”) de 6 km. A fim de
aumentar a quantidade de estações, esses dados foram
integrados aos dados de uma malha da anomalia
Bouguer cedida pelo Instituto de Astronomia, Geofísica
e Ciências Atmosféricas, da Universidade de São Paulo
(IAG/USP). A integração foi feita utilizando o método
de sutura entre as malhas do IAG/USP e dos dados
originais
Foram aplicados processamentos e técnicas de realce
no grid da anomalia Bouguer, como mostra o
fluxograma simplificado da Figura 3, para gerar
produtos que auxiliassem a elaboração de um modelo
bidimensional. Para tanto, foi novamente utilizado o
software Oasis Montaj, versão 8.5. Os mapas foram
confeccionados utilizando o software ArcGIS, versão
10.2, da Esri.

Figura 3 – Fluxograma ilustrando o processamento e as
técnicas de realce aplicadas aos dados: derivadas direcionais
em X, Y e Z, Gradiente Horizontal Total (THDR), Derivada Tilt
(TDR), Espectro Radial de Potência e Deconvolução de Euler.
Todas essas etapas contribuíram direta ou indiretamente na
construção da modelagem gravimétrica.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
A Figura 4b mostra o mapa da anomalia Bouguer, na
qual se percebe variações na aceleração da gravidade
causada pela geologia de subsuperfície. Ao comparar
2
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os mapas Bouguer (Figura 4a) e geológico (Figuras 2 e
4a), constata-se que não há uma relação direta entre
os altos e baixos gravimétricos e as litologias
aflorantes, o que implica que existem fontes mais
profundas causando as variações gravimétricas. A
Figura 4c apresenta as curvas de gravidade, na qual as
bolinhas pretas representam a curva observada e a
linha contínua representa a curva gerada pelo modelo.
A Figura 4d apresenta o resultado da modelagem
direta, juntamente com as soluções da Deconvolução
de Euler (índice estrutural 1 e janela de 7 x 7 km), que é
uma técnica que permite estimar a profundidade e a
geometria de fontes anômalas, generalizada para o
caso 3D por Reid et al. (1990).
A análise do espectro radial de potência, técnica
introduzida por Spector & Grant (1970), revelou
profundidades de até aproximadamente 2,9 km, que
foi interpretada como a profundidade máxima
alcançada pelo topo do embasamento. Essa
informação foi incorporada ao perfil AA’. Estudos
prévios (Braun et al., 1993; Teixeira et al., 1993; Hercos
et al., 2008) indicam que o relevo do embasamento
nessa região está estruturado em altos e baixos, com a
presença de grábens e horsts.
Na porção sul da Figura 4b, há dois altos gravimétricos,
cortados pelo perfil AA’, ao longo do qual foi realizada
a modelagem (Figura 4d). Tal perfil foi escolhido por
causa da densidade de medidas ao longo de sua
direção, e por atravessar estruturas de interesse na
região. O alto gravimétrico a sudeste (Figuras 4b, 4d)
coincide com a região da Serra do Cabral, e foi
interpretado como causado por um alto do
embasamento, pois este apresenta densidade maior do
que a das rochas da cobertura e pode ser visto na
Deconv. de Euler, limitado por falhas. O alto
gravimétrico a sudoeste (Figuras 4b, 4d), por sua vez,
está situado na zona braquissinclinória entre as Serras
do Cabral e da Água Fria-Porteiras. Assim, um alto do
embasamento não seria passível de justificar o alto
gravimétrico, que foi então interpretado como causado
por uma intrusão em subsuperfície. Na Figura 4d,
percebe-se
que
o
corpo
foi
delimitado
satisfatoriamente pelas soluções da Deconv. de Euler.
CONCLUSÕES
Com base em dados de gravimetria terrestre e na
informação geológica disponível, foi possível construir
um modelo de subsuperfície ao longo de um perfil, que
atravessa as principais feições na área de estudo. O
modelo consiste em uma cobertura sedimentar
suavemente dobrada, depositada sobre um
embasamento estruturado em altos e baixos (grábens
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e horsts), cuja profundidade do topo alcança até
aproximadamente 2,9 km. Foi interpretada também a
presença de uma intrusão com densidade mais elevada
do que a da cobertura, pois um alto do embasamento
não poderia explicar o alto gravimétrico encontrado na
região entre as Serras do Cabral e da Água FriaPorteiras.
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Figura 4 – a) Mapa geológico da área de estudo, incluindo o perfil AA’; b) Mapa da anomalia Bouguer, mostrando o perfil AA’, ao
longo do qual foi feito o modelo; c) Curva gravimétrica do perfil. Os valores observados são representados pelas bolinhas pretas,
enquanto os valores calculados para o modelo constituem a linha contínua; d) Modelo de subsuperfície do perfil AA’, juntamente com
as soluções da Deconvolução de Euler para o índice estrutural 1 e janela de 7 x 7 km.
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INTRODUÇÃO
intrusões acamadadas sin-orogênicas de idades
Depósitos sulfetados de Ni-Cu-(PGE) têm origem
relacionadas, sendo Americano do Brasil associado ao
magmática e são formados, comumente, em intrusões
segundo episódio de magmatismo (660-600 Ma)
acamadadas, pela segregação e concentração de
referente ao final do Ciclo Brasiliano/Pan-Africano,
líquidos imiscíveis de sulfetos, a partir de magmas de
durante o Neoproterozóico (Laux et al., 2004).
composição máfica a ultramáfica (Naldrett, 2004). No
O complexo de Americano do Brasil é um pequeno
Brasil, as intrusões acamadadas estão presentes em
corpo de direção EW, de 12 km de comprimento por 3
grande parte de seu território, desde os grandes corpos
km de largura, separado dos gnaisses encaixantes por
deformados e metamorfizados, como Niquelândia
zonas de cisalhamento. A sequência de cristalização
(Ferreira Filho et al., 2010; Correia et al., 2012), aos
(Ol+Chr≥Ol+Opx+Chr≥Cpx+Opx≥Opx+Pl+Cpx≥Opx+Pl+C
pequenos corpos acamadados, como Americano do
px+Ilm+Mag), a partir de um magma parental toleítico
Brasil (Nilson, 1981; Mota-e-Silva et al., 2011).
com alto teor de MgO, e a separação das fases
O complexo máfico-ultramáfico de Americano do Brasil
precocemente formadas, originaram uma sucessão de
tem idade estimada em 626 ± 8 Ma (Laux et al., 2004) e
cumulados que formam as Sequências Norte e Sul,
sua origem é associada a regimes orogênicos sinseparadas pela Falha Salgado de direção EW (Mota-etectônicos (Nilson, 1981; Mota-e-Silva et al., 2011),
Silva et al., 2011). Os três corpos de minério de Ni-Cu
onde hospeda mineralizações sulfetadas, disseminadas
sulfetado, com reserva total em torno de 3.1 Mt e
a maciças, de Ni e Cu. Em 2012, a Votorantim Metais
teores médios, em peso, de 1.12% de Ni e 1.02% de Cu,
Ltda. interceptou uma porção maciça do corpo de
estão alojados em três níveis distintos: (i) Corpo S2, de
minério S1, ainda não descrita, constituída por
sulfeto semi-maciço a maciço; (ii) Corpo S1, de sulfeto
estruturas circulares concêntricas, caracterizadas por
disseminado, com porções maciças; e (iii) Corpo G2, de
um núcleo de pirita (FeS2) circundado por calcopirita
sulfetos com textura em rede (net-textured). Os corpos
(CuFeS2), que se encontram imersas em pirrotita (Fe1de minério S2 e G2 possuem porções enriquecidas em
Cu-Pt-Pd, enquanto que o corpo S1, a qual hospeda o
xS). A caracterização mineralógica dessas estruturas e
as relações texturais entre as fases sulfetadas e
minério maciço interceptado deste estudo, é depletado
silicáticas, até então inédita, é uma importante fonte
em Pt-Pd (Nilson, 1981; Mota-e-Silva et al., 2011).
de informações acerca dos processos de imiscibilidade
de líquidos magmáticos e do fracionamento dos
MINERALOGIA
elementos Ni-Cu-PGE em intrusões acamadadas.
Descrições mineralógicas e texturais, a partir de
microscopia de luz transmitida e refletida, foram
CONTEXTO GEOLÓGICO
utilizadas como base para imageamento, por meio de
A área de estudo do presente trabalho está inserida na
microscopia eletrônica de varredura (MEV-EDS),
Província Tocantins (Almeida, 1977; Almeida et al.,
realizado no Laboratório de Geocronologia do Instituto
1981), mais precisamente no Arco Magmático de
de Geociências da Universidade de Brasília (IG/UnB).
Goiás, originado durante o desenvolvimento da Faixa
A assembleia óxido-sulfetada do minério maciço
Brasília (Pimentel et al., 2000; Pimentel, 2016) (Fig.1).
consiste, essencialmente, na associação de pirrotitaEssa região é caracterizada por um conjunto de
pentlandita-calcopirita-pirita-(±magnetita). Os minerais
RESUMO EXPANDIDO
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Figura 1 – O complexo máfico-ultramáfico acamadado de Americano do Brasil localiza-se a leste do município homônimo, no estado
de Goiás. O corpo principal, pouco deformado, é separado a norte e a sul por contato tectônico das encaixantes, metamorfizadas na
fácies anfibolito, e comumente mantêm feições ígneas bem preservadas. Modificado de Mota-e-Silva et al. (2011).

silicáticos ocorrem em baixas quantidades nas formas
de grãos isolados de origem primária; fragmentos de
rocha engolfados, provindos das encaixantes, ou como
produtos secundários de processos de alteração.
A pirrotita é o sulfeto mais abundante, perfazendo 6570% da assembleia mineral. Há predominância de
cristais anedrais (0.2-1.3cm), a qual hospedam os
outros sulfetos e a maior parte dos minerais silicáticos.
A pentlandita ocorre, predominantemente, na forma
intersticial (0.1-1.4mm) separando os grãos de
pirrotita; em menores proporções formam vênulas de
até 1.2 mm de espessura as quais cortam os grãos de
pirrotita e podem ser substituídas parcialmente por
calcopirita. Exsoluções de pentlandita são comuns no
interior e nas descontinuidades da pirrotita, como
fraturas e bordas, nas formas de faixas estreitas ou
lamelas orientadas (até 50 µm), esta última forma uma
textura “em chamas”, paralelas à partição {0001} da
pirrotita (Kelly e Vaughan, 1983).
A pirita ocorre como cristais euhedrais a subhedrais
(2.0cm-0.2mm) imersos em uma matriz de calcopirita,
RESUMO EXPANDIDO

esta última associada à pirrotita, formando estruturas
circulares concêntricas (Fig.2-A,B). Localmente, pode
apresentar maior nucleação de cristais euhedrais de
granulação média a grossa. A calcopirita ocorre na
forma de agregados anedrais (0.2mm-1.1cm), que
geram texturas de engolfamento nas bordas de cristais
de pirita, sugerindo interação entre ambas. Ademais, a
calcopirita preenche microfraturas, de espessuras
variando de 0.4 a 1.5 mm, ao longo da pirita,
geralmente formando microinclusões associadas à
magnetita, carbonato e a fases silicáticas. Outras
microinclusões de pirrotita e pentlandita na pirita
indicam equilíbrio entre as fases.
A magnetita é o principal óxido e ocorre como cristais
euhedrais (0.3-0.5mm), inclusos na pirrotita, calcopirita
e pirita. Fluidos redutores de alta temperatura alteram
a pirita, às vezes possibilitando sua substituição por
carbonato (Fig.2-C), e os anfibólios, causando
assimilação de ferro e formando uma segunda geração
tardia de magnetita. Esta última é caracterizada por: (i)
cristais euhedrais disseminados
2
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em uma massa de carbonato e quartzo associado,
formando vênulas de até 5 mm; (ii) pseudomorfos de
anfibólios (Fig.2-D) de hábito alongado, a qual
compõem vênulas de até 0.5 mm. Ambas vênulas são
tardi-magmáticas e cortam toda a assembleia mineral;
e (iii) agregados granulares anedrais a subhedrais
formando uma borda de reação nos silicatos.
Os minerais silicáticos são, essencialmente,
hornblendas (0.1-4.0 mm) e plagioclásio engolfados
(0.1-0.3 mm). As hornblendas são caracterizadas por
uma tendência entre magnésio-hornblenda e
tschermaquita; mais raramente, esses anfibólios
podem apresentar alteração para biotita nas
descontinuidades. Intercrescimento de quartzo
anedral nas bordas de hornblendas (Fig.2-E) ocorrem
devido a processos de imiscibilidade do líquido
magmático. A textura simplectítica, a qual ocorre um
intercrescimento de quartzo vermiforme em grãos
finos de biotita, ocorre pontualmente, indicando
cristalização em baixas temperaturas. Vênulas tardimagmáticas, de até 8 mm, compostas por anfibólios
de hábito fibroso e orientados a uma direção
preferencial de percolação de fluidos, apresentam

raras texturas de exsolução de ilmenita-hematitailmenita, indicando cristalização a altas temperaturas.
Cristais engolfados de plagioclásio ocorrem dispersos
no sulfeto e caracterizam-se como massas com
diferentes graus de alteração devido a atuação dos
processos de saussuritização. Este último é
responsável por formar minerais do grupo do
epidoto, calcita e, às vezes, clorita. Uma textura
comum é caracterizada por “gotículas”, compostas de
hornblenda zonadas em contato com plagioclásio
saussuritizado e limitados por uma borda de
magnetita granular, hospedadas na calcopirita (Fig.3).
Uma interpretação seria de que a hornblenda em
contato ao plagioclásio pode ter interagido com
fluidos redutores, a qual perderia o ferro de sua
composição e formado as bordas de magnetita.
QUÍMICA MINERAL
Análises químicas pontuais quantitativas de elementos
maiores em sulfetos e teluretos (Tab.1), foram
realizados por Microssonda Eletrônica, no laboratório
homônimo, pertencente ao Instituto de Geociências
da Universidade de Brasília (IG/UnB).

Figura 3 – A) Amostra do minério maciço do corpo S1, apresentando estruturas circulares concêntricas de pirita, calcopirita e
pirrotita, além de fragmentos de hornblendito isotrópico provindos da encaixante; B) Fotomicrografia em luz refletida. A pirita
euhedral, hospedada em uma massa de calcopirita, de granulação fina é corroída por magnetita; C) Fotomicrografia em luz refletida.
Pirita sendo alterada por carbonato, hospedado em plagioclásio. Notar cristal cúbico de magnetita parcialmente fraturado; D)
Imagem de MEV-EDS. Hornblenda sendo substituído por magnetita, devido à perca de ferro em condições redutoras, e,
consequentemente, pseudomorfizando-a. Notar a borda formada composta de magnetita nos limites do cristal de hornblenda; E)
Imagem de MEV-EDS. Comum feição presente nos cristais de hornblenda, dispersos em pirrotita, a qual há imiscibilidade de fases,
gerando bordas constituídas de quartzo. Notar texturas em chamas de pentlandita perpendiculares às fraturas na pirrotita. As
abreviaturas utilizadas seguem as recomendações de Whitney e Evans (2010): carb – carbonato; ccp – calcopirita; hbl – hornblenda;
mag – magnetita; pl – plagioclásio; pn – pentlandita; po – pirrotita; py – pirita; qtz – quartzo.
RESUMO EXPANDIDO
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Figura 3 – Imagem de MEV-EDDS. Fragmentos engolfados da
encaixante, compostos por hornblenda zonada e plagioclásio
saussuritizado, formam uma textura com bordas de
magnetita, além de corrosão causada nos cristais de pirita.

A proporção metal/enxofre (M/S) da pirrotita
encontra-se próximo a 1.54; os teores de Fe e S estão
dentro do esperado e menores quantidades de Ni
(0.57-0.90%) e Co (0.04-0.12%) são observadas na
composição do mineral. As proporções de Ni/Fe e M/S
para pentlandita são de 1.21 e 2, respectivamente;
pequenos teores de Co (1.52-1.89%) são esperados
como resposta às substituições entre Ni e Fe; valores
de Pd (até 0.02%), Te (0.21-0.28%), Au (até 0.04%) e Ag
(até 0.2%) ocorrem oclusos à estrutura da pentlandita.
A calcopirita tem valores próximos aos esperados para
Fe, Cu e S; sua proporção de M/S é de 1.88 e o teor de
Pb (0.07-0.23%); sistematicamente, apresenta teores
de Ag (até 0.04%). A pirita tem proporção de M/S de
0.87 e menores teores de Co (0.09-0.80%), Ni (até
0.13%) e Pd (até 0.01%).
Valores maiores que o esperado de Se ocorrem na
pirrotita (até 0.09%), pentlandita (até 0.06%) e
calcopirita (0.08%); Mo e Pb ocorrem em maiores
quantidades para pirrotita (0.01-0.14% e 0.09-0.15%),
pentlandita (0.01-0.17% e 0.04-0.23%) e pirita (0.070.12% e 0.13-0.21%), respectivamente. Quantidades
traço de Pd e Pt foram encontradas, principalmente,
nas formas de minerais de teluretos e bismutitos.
DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
A porção maciça do corpo de minério S1 estudada é
constituída por pirrotita-pentlandita-calcopirita-pirita(±magnetita). A relação entre a mineralogia e as
feições texturais, a partir de descrições petrográficas e
análises químicas, sugerem origem magmática primária
RESUMO EXPANDIDO

Tabela 1 – Química mineral representativa dos principais
sulfetos, e eventual telureto (Te), presentes na assembleia
mineral do complexo, recalculados para 100% em peso.
Mineral Po
Pn
Ccp
Py
Te
AMB-01
AMB-03
AMB-03
AMB-03
Amostra AMB-3
As
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Zn
0.000
0.073
0.001
0.072
0.000
Se
0.016
0.007
0.057
0.006
0.000
Cu
0.000
0.000
34.135
0.000
0.631
S
39.392
33.672
34.731
53.046
1.267
Pb
0.138
0.070
0.140
0.135
0.213
Bi
0.025
0.001
0.000
0.000
4.467
Cd
0.006
0.000
0.040
0.058
0.014
Fe
59.458
28.975
30.833
45.728
1.261
Co
0.120
1.731
0.031
0.803
0.000
Ni
0.741
35.148
0.004
0.027
3.179
Mo
0.076
0.037
0.016
0.116
0.000
Au
0.000
0.023
0.000
0.000
2.048
Ag
0.000
0.024
0.003
0.000
0.182
Pt
0.000
0.000
0.000
0.000
29.370
Pd
0.026
0.008
0.009
0.009
2.012
Te
0.000
0.231
0.000
0.000
55.357

dos sulfetos, sendo típicas dos processos de
imiscibilidade de líquidos e segregação magmática
(Naldrett, 2004). Nilson (1981) enfatiza que a
cristalização dos sulfetos ocorreram a partir de um
líquido imiscível sulfetado, após a segregação do
magma silicático parental, e que coalesceram para a
base da intrusão. O magma parental presente no corpo
S1, caracterizado pelo alto teor de MgO e depletado
em PGE, foi sugerido por Mota-e-Silva et al. (2011)
como o último evento de segregação sulfetada.
O primeiro mineral a cristalizar, em um líquido óxidosulfetado, foi a magnetita, na forma de cristais isolados
euhedrais a subhedrais, inclusos na pirrotita,
calcopirita e pirita. Relações de fase no sistema Fe-S-O
(Naldrett, 1969; 2004) sugerem que em altas
temperaturas (entre ca. 1150°C para liquidus e 1030°C
para solidus) e fugacidade (fO2) a magnetita tende a
cristalizar antes da pirrotita. Porém, isso não é verdade
para a maioria dos depósitos naturais (Naldrett, 1969).
Experimentos no sistema Cu-Fe-Ni-S demonstraram
que, a altas temperaturas, o líquido sulfetado imiscível
consiste em uma co-cristalização entre duas fases: (i)
solução sólida monossulfetada (MSS) de pirrotita, com
porções cupríferas e niquelíferas; e (ii) magnetita
(Naldrett, 1969, 2004).
As estruturas circulares concêntricas sugerem que a
calcopirita se formou posteriormente à pirita, em
temperaturas mais baixas (Kullerud et al., 1969). A
pirita não é um mineral comum em associações
magmáticas de composição máfica e sua origem
denota processos secundários ou de contaminação da
4
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crosta (Naldrett, 2004). De fato, Mota-e-Silva et al.
(2011) sugere que o corpo de minério S1 é formado
por assimilação parcial do pirita-gnaisse encaixante, no
topo da Sequência Sul, a qual pode ter fornecido
enxofre o suficiente para a pirita ser formada antes da
pentlandita (Kullerud, 1970). Nesse caso, a pirita e a
pentlandita não coexistem até que a temperatura
diminua abaixo de 215°C (Craig, 1973).
Durante a lenta sequência de resfriamento, a MSS não
acomoda o Cu e o Ni em solução sólida. A expulsão do
Cu como uma fase de alta temperatura da calcopirita,
na forma de solução sólida intermediária (ISS), inicia
quando a temperatura chega a 400-500°C. Nas
temperaturas 400°-100°C, a calcopirita tende a
coalescer em massas anedrais e a pentlandita tende a
se tornar difusa e a recristalizar na forma de vênulas
intersticiais aos grãos da MSS. Durante a contínua
diminuição de temperatura abaixo de 200-100°C, as
taxas de difusão do Ni diminuem e as últimas
pentlanditas formadas exsolvem como finas chamas
orientadas (Vaughan e Craig, 1994).
A escassez de PGE somado a ausência de As em todas
as análises químicas de sulfetos, sugerem que os
mesmos foram cristalizados na forma de arsenetos.
Essa ideia é concordante com a conclusão de Mota-eSilva et al. (2011) sobre o magma original depletado
em PGE do corpo de minério S1.
Posteriormente a fase de cristalização magmática
primária, as presenças de fluidos de alta temperatura
são marcadas pelas vênulas constituídas de carbonato
e quartzo associados. O caráter redutor resulta na
comum formação de magnetita. Isso é observado nas
interações do fluido com os silicatos ferromagnesianos, que geram engolfamento e, por vezes,
provocam uma borda de reação composta de
magnetita. Paralelamente, vênulas compostas de
anfibólio em alta temperatura cortam o minério e,
comumente, são pseumorfizadas pela magnetita.
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INTRODUÇÃO
como gamaespectometria em razão da associação
As rochas do Complexo Alcalino de Planalto da Serra,
magnética com corpos ultramáficos. Foram selecionade idade aproximada 600 Ma encontram intrudidas nos
dos 13 alvos para investigação na parte centro norte do
metassedimentos dos Grupos Cuiabá e Araras (Almeiprojeto aero geofísico com base na combinação da
da,1964). Ocorrem na forma de pequenos plugs e diintensidade magnética e do canal de tório da gamaesques na direção da estrutura regional N60-80E. Neste
pectometria (Figura 01). Sobre três destes 13 alvos
trabalho são apresentadas técnicas de prospecção que
foram executados magnetometria terrestre de detalhe
foram utilizadas para descoberta de novos corpos care realizados furos de sonda com orientação geofísica,
bonatíticos a partir de levantamento aero geofísico e
mas os resultados foram negativos tanto para ultramáda geoquímica de solos com tratamento dos dados
ficas quanto para carbonatitos.
pela técnica da Análise de Componentes Principais com
A partir destes testes constatou-se que só a geofísica
objetivo de identificar assinaturas geoquímica ultramánão era suficiente para descoberta de corpos ultramáfica/carbonatítica.
ficos e carbonatíticos.
A nova estratégia de prospecção se deu pela análise
CONTEXTO GEOLÓGICO E PROSPECTIVO
contextual
do
que
são
corpos ultramáfiO Complexo Alcalino Planalto da Serra (CAPS) foi descos/carbonatíticos (Ribeiro, 2008):
coberto por mapeamento geológico (Pinho et ali, 2005;
1). As ultramáficas possuem anomalias magnétiNeder et al. 2005 e Ormond, 2005). Neder et al. 2005,
cas.
descreveram sistemas intrusivos alinhados na direção
2). As ultramáficas apresentam assinatura geoN60-80E constituídos por peridotitos, piroxenitos alcaquímica de Fe, Ti, V, Cr, Ni, Co e Cu.
linos, carbonatitos e brechas carbonatiticas. A idade
3). As ultramáficas possuem valores muito baixos
destes corpos foi definida em 598.2 +- 4.7 Ma (Cominde Th e U, e assim sendo, não se espera correlações
Chiaramonti et al. 2011; e De Min et al. 2013) pelo méentre elementos ultramáficos com Th e U.
todo Ar-Ar em flogopita e Rb-Sr em carbonatitos.
4). Já os carbonatitos associados possuem assinaA descoberta dos corpos alcalinos carbonatitos de Lau
tura geoquímica com teores elevados de P, Ca e princiMassau; Mutum; Big Valey e Chibata-Denizar, deu oripalmente U e Th.
gem a um convenio entre CPRM e SICME-MT que exe5). No caso de associações ultramáfica/carbonatito a
cutaram em 2007 um levantamento aero geofísico nesassinatura pesquisada passa ser a união das duas assita região trazendo novas informações geológicas para
naturas supracitadas: P, Ca, Th, U e Fe, Ti, V, Cr, Ni, Co
esta área. Zaffari (2016) propôs que a geofísica produe Cu.
zida nesta área, quando analisada convenientemente a
A geoquímica de solos é o método mais adequado para
partir da intensidade do sinal analítico é capaz de idenidentificação dos elementos que compõem a assinatutificar
novos
corpos
intrusivos
ultramáfira ultramáfica/carbonatítica, já que os elementos procos/carbonatíticos.
curados são facilmente concentrados residualmente
pelo processo de intemperismo. Nesta etapa foram
MÉTODOS E RESULTADOS
amostrados em malha 100 x 100 metros os treze alvos
Neste trabalho o autor desenvolveu e aplicou novas
selecionados gerando cerca de 3180 amostras de solos
técnicas prospectivas com o objetivo de estabelecer
e processadas 101.400 determinações químicas com
um controle de prospecção para identificação de novos
um aparelho de fluorescência de raio X portátil da marcorpos carbonatíticos.
ca Delta. Os dados químicos foram tratados com o sofComo ponto de partida foram utilizados os dados do
tware Statistica utilizando o procedimento de Análise
levantamento aero geofísico, tanto de magnetometria
de Componentes Principais, cujo objetivo é identificar
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ou não a presença de correlações entre os elementos
que compõem a assinatura geoquímica ultramáfica/carbonatítica (Ribeiro, 2008). Dos treze alvos investigados apenas dois revelaram a assinatura procurada.
Estes alvos estão situados a noroeste dos corpos descobertos anteriormente por Nader et ali 2005. Os outros 11 alvos resultaram em correlações parciais, insuficientes para caracterizar uma assinatura geoquímica.
Os dois alvos positivos (Figura 01) são mostrados plotados sobre imagem aero geofísica de Amplitude do
Sinal Analítico com a denominação de Alvo Giovani e
Alvo Altino.

Elementos

Factor 1

Factor 2

Factor 3

P

-0.324835

0.485011

-0.114477

K

0.116993

-0.592220

-0.506638

Ca

0.135642

0.010163

-0.229888

Ti

-0.917127

0.222119

0.098681

V

-0.941087

0.040308

-0.082886

Cr

-0.745128

-0.126550

0.135487

Mn

-0.062294

-0.009830

-0.867421

Fe

-0.792219

-0.473334

0.057766

Co

-0.683100

-0.619608

0.072454

Ni

-0.562991

0.531805

-0.397108

Cu

-0.833387

-0.091187

-0.078401

Th

-0.824553

0.245756

0.098187

Tabela 01. Extração de três fatores para análise da assinatura geoquímica carbonatítica.

A ausência do Ca na assinatura do fator 1 se justifica
pelo alto grau de intemperismo na área da coleta das
amostras e pelo fato deste elemento ser considerado
móvel do ponto de vista geoquímico. Os fatores 2 e 3
apenas mostram que o Ca e o K estão em oposição
com os elementos que compõem a assinatura carbonatítica, ou seja, que no local onde existem concentrações de elementos das ultramáficas o Ca e o K foram
lixiviados dos solos. Como os fatores estão associados a
coordenadas UTM X e Y, eles podem ser cartografados.
Com auxílio do programa ArcGis foi possível interpolar
o fator 1 que representa a assinatura geoquímica bebedourítica/carbonatítica. O resultado é mostrado na
Figura 03.

Figura 01. Amplitude do Sinal Analítico ressaltado as anomalias com alto valores de nT/m

ALVO GIOVANI
O alvo Giovani (Tabela 01) apresenta uma assinatura
típica de rochas carbonatíticas associado a rochas ultramáficas composta por alta correlação no fator 1
negativo entre os elementos P, Ti, V, Cr, Fe, Co, Ni, Cu e
Th. O tratamento dos dados por Análise de Componentes Principais (ACP) tem por objetivo inicial descrever
um conjunto de dados e de definir os grupos de elementos correlacionados. Finalmente os dados são
agrupados em fatores que podem ter relações com
fenômenos geológicos.
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Figura 03. Representação cartográfica do Fator 1 da ACP
sobre 12 variáveis piloto P, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co,
Ni, Cu e Th, plotado sobre imagem de anomalia magnética da amplitude do sinal analítico.
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A análise da representação cartográfica do fator 1 confrontado com os resultados químicos, descritivos e
petrográficos dos testemunhos de sete furos (Figura
04) realizados com sonda rotativa confirmaram a presença de uma associação de rochas bebedouríticas e
carbonatiticas.

do manto intempérico em 30 m, a espessura real do
dique ultramáfico/carbonatítico em 120m e o mergulho do corpo em 59oS.
Norte

Sul

Figura 07. Seção NS passando pelo furo 02 interpretando
uma modelo 2D da geometria do corpo carbonatítico.

Figura 04. Locação dos furos de sonda sobre representação gráfica da assinatura geoquímica do fator 1.

Os carbonatitos ocorrem cortando bebedouritos e flogopititos na forma de veios, diques e plugs de diversas
dimensões (Figura 05). Em determinadas posições os
bebedouritos encontram-se fortemente flogopitizados,
porém, preservando seus núcleos e imprimindo um
aspecto de brecha ao conjunto (Figura 06).

2cm

Figura 05. Aspecto geral do carbonatito do alvo
Giovani.

2cm

Figura 06. Testemunho de flogopitito com núcleos preservados de bebedouritos.

O modelamento geológico 2D do corpo está representado por uma seção norte sul na linha do furo 02 (Figura 07). Este modelo 2D serviu para estimar a espessura
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Petrograficamente essa rocha pode ser denominada
carbonatito pela quantidade de carbonato presente.
Porém, há evidência de que uma boa parte do carbonato contido na rocha foi introduzida posteriormente
por processos hidrotermais. Além dos carbonatos foram identificados também grande quantidade de perovskita, que é um mineral normalmente abundante
em rochas da série bebedourítica (Brod et al. 2004) e
não em carbonatitos. A presença de pseudomorfos de
clinopiroxênio permite, incluir partes desta rocha como
pertencente à série bebedourítica (Brod et ali, 2004).
Os pseudomorfos compostos por clorita parecem terse originados por processos metamórficos sobre clinopiroxênios.
Os minerais que compõem essa rocha são: carbonato,
tetraferriflogopita, clorita, perovskita, carbonato, apatita e opacos (magnetita e ilmenita).
Os teores de P2O5 variam de 2.5 a 9% no manto de intemperismo e 2.5- 3.5% na rocha fresca.
ALVO ALTINO
O segundo corpo ultramáfico/carbonatítico, denominado de Altino, foi revelado também a partir da geoquímica de solos aplicada sobre alvo aero geofísico. No
tratamento dos dados geoquímicos pela técnica ACP
foram extraídos dois fatores que explicam 65.1% da
variância dos dados. Os resultados revelaram uma forte correlação entre elementos P, Ca, Sr, Th (carbonatitos) e Ti, V, Cr, Mn, Fe e Ni (bebedouritos) no fator 1,
que
traduzem
uma
assinatura
ultramáfica/carbonatítica (Tabela 02). Nestas rochas o Ca aparece entre os elementos que se correlacionam. A explicação mais provável é que em função deste corpo estar
menos intemperizado do aquele do alvo Giovani, onde
a intensidade do intemperismo removeu todo Ca, inclusive aquele na estrutura da apatita, aqui a erosão
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removeu a parte intensamente intemperizada e o solos
amostrados se posicionam mais próximos da rocha sã.
Os elementos Co, Th e Cu tem fraca correlação negativa no fator 1 e forte correlação no fator 2. Mas estes
dois conjuntos apresentam em oposição com o K e o U
que ocorrem fator 2 com correlação positiva.
Elementos
P
K
Ca
Ti
V
Cr
Mn
Fe
Co
Ni
Cu
Th
U
*Sr

Factor 1

Factor 2

-0.664802
0.602212
-0.837820
-0.864745
-0.925462
-0.915469
-0.860664
-0.626565
-0.288597
-0.879207
-0.297834
-0.698339
0.352747
-0.781773

0.206906
0.387723
0.160837
-0.064170
0.182168
0.140500
0.239679
-0.022274
-0.539058
0.220896
-0.788504
-0.579723
-0.363383
0.239252

Tabela 02. Tabela 02. Extração de três fatores para análise e definição da assinatura geoquímica carbonatítica.

Neste alvo foram realizados cinco furos com sonda
rotativa que revelou um manto de intemperismo pouco espesso, da ordem de 12 metros. No alvo Altino o
líquido carbonatítico não chegou se separar totalmente
do líquido silicático formador dos bebedouritos. Os
carbonatos ocorrem na sua maioria como glóbulos milimétricos (Figura 08) evidenciando que processos de
imiscibilidade de líquidos tiveram lugar na formação
destas rochas, porém não atingindo o estágio de aglutinação para individualizar grandes corpos de carbonatitos tal como observado no Complexo Carbonatítico
Catalão I por Ribeiro (2008). O fato dos glóbulos estarem protegidos dentro da massa de bebedouritos sugerem uma segunda hipótese para presença do Ca no
fator 1. Provavelmente o elemento Ca em parte protegido dentro da apatita, e em parte protegido nos glóbulos dentro dos bebedouritos tenham resistido mais
ao intemperismo do que aqueles do corpo Giovani onde massas mais volumosas de carbonatitos puros estariam mais sujeitas intemperismo e por isto lixiviados
dos solos com mais facilidade.
A forte correlação do P e Ca (apatita) no fator 1 com
elementos típicos de rochas ultramáficas demonstram
que este corpo é tipicamente um bebedourito tipo Tapira (Brod,1999) onde a mineralização de apatita ocorRESUMO EXPANDIDO

re principalmente na parte mais silicática ultramáfica
dos que nos carbonatitos e foscoritos tipo Catalão I
(Ribeiro, 2008).

Figura 08. Brecha de fluxo com fragmentos de bebedouritos
numa matriz silicática composta por glóbulos de carbonato
isolados, apatita, glóbulos carbonatos aglutinados, clinopiroxênios e flogopita.

CONCLUSÕES
Os dados aero geofísicos por si só não garantem a
identificação de carbonatitos a partir da intensidade da
amplitude do sinal magnético conforme proposto por
Zaffari (2016). Mas a geofísica, associada a um levantamento geoquímico de solos, com tratamento dos
dados por técnicas multielementares na busca de assinaturas que traduzem correlações de elementos de
rocha ultramáfica e carbonatitos é a chave para descobertas de pequenos e grandes corpos carbonatíticos/bebedouríticos intrudidos e não aflorantes.
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INTRODUÇÃO
ao delineamento dos contatos geológicos (Rao &
Em estudos para a implantação de empreendimentos
Narayana, 2015).
mineiros, é fundamental o conhecimento mais
Este trabalho se propõe a efetuar a modelagem
confiável possível sobre a geometria da zona
geológica de um depósito de calcário situado no
mineralizada e arredores, o qual será a base para a
município de Indiara, estado de Goiás, utilizando a
quantificação dos recursos e reservas minerais, e
krigagem indicadora como metodologia para estimar
subsequentemente, para a análise de viabilidade do
as probabilidades de ocorrência de cada categoria
projeto.
litológica, e então, determinar e avaliar as incertezas
A elaboração do modelo geológico, o qual descreve o
atribuídas à modelagem dos contatos geológicos.
formato físico dos corpos geológicos e das estruturas
O local de estudo está localizado na região pertencente
controladoras da mineralização, têm sido realizada
à sequência metavulcanossedimentar Anicuns-Itaberaí,
pelo método das seções transversais, baseado no
neoproterozóica (890-830 Ma), contida no Arco
delineamento manual de seções verticais e/ou
Magmático de Goiás, o qual abrange sequências
horizontais, seguido da união destas, obtendo-se,
metavulcanossedimentares evoluídas como arco de
então, um sólido tridimensional (Rossi & Deutsch,
ilhas intraoceânicos (Laux et al., 2010, Laux, 2004).
2014).
Neste caso, a formação do arco se deu (Cordani et al.,
A metodologia tradicionalmente utilizada, entretanto,
2013) pela subducção de litosfera oceânica relacionada
de acordo com trabalhos de Emery & González (2007),
ao fechamento do oceano Goiás-Farusiano, inciado em
Emery & Ortiz (2005) e Rao & Narayana (2015)
cerca de 900 Ma e finalizado em torno de 300 Ma.
apresenta problemas, os quais são: (i) subjetividade da
definição dos domínios litológicos e no delineamento
METODOLOGIA
dos contatos geológicos, e; (ii) impossibilidade de
As informações amostrais para a realização do trabalho
fornecer as incertezas associadas ao modelo.
foram fornecidas pela Calcário Ouro Branco Ltda. e
Uma abordagem alternativa para o modelamento
consistem em 455 amostras, obtidas por furos de
geológico consiste em elaborar um modelo baseado
sondagem rotativa e trincheiras/canaletas. Apesar das
em probabilidades de ocorrência de cada unidade
diferenças quanto aos suportes amostrais, optou-se
litológica no depósito mineral, que é uma reprodução
por utilizar ambas as amostragens visando uma
da continuidade geológica de cada unidade (Rao &
melhora quantitativa da informação. A Figura 1 mostra
Narayana, 2015). Tal abordagem é baseada em
a distribuição espacial das amostras coletadas por meio
procedimentos geoestatísticos, tais como a krigagem
de furos de sondagem (em verde) e de canaletas (em
indicadora e a simulação sequencial indicadora, que
vermelho).
tratam de variáveis binárias, as quais informam sobre a
O banco de dados é composto por informações
presença ou a ausência de uma unidade litológica
analíticas dos teores de CaO e MgO, derivados de
específica em cada local amostrado.
análises químicas por fluorescência de raios-X, e pela
Os métodos geoestatísticos baseados em indicadores
descrição geológica das amostras retiradas nos furos
minimizam os problemas inerentes à subjetividade do
de sondagem rotativa.
procedimento tradicional e, além, são capazes de
fornecer a informações sobre as incertezas atribuídas
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Figura 1 - Mapa em planta mostrando as posições espaciais
dos furos de sondagem e das canaletas/trincheiras

As informações amostrais foram submetidas a uma
etapa inicial de validação, onde foram confrontadas as
informações analíticas e as respectivas descrições
geológicas. Na sequência, realizou-se uma análise
exploratória inicial, visando entender as características
estatísticas gerais do banco de dados.
Em seguida procedeu-se com a classificação das
unidades/categorias litológicas, a qual foi baseada nas
especificações fornecidas pela empresa para seus
produtos e na proposta de categorização de rochas
carbonáticas mostrada em Machado (2017). A partir de
tais informações, e considerando as descrições
geológicas dos furos de sondagem, as unidades foram
classificadas em calcário calcítico (CLC), calcário
magnesiano (MAG), calcário dolomítico (DOL), “calcário
impuro” (CLI) e vulcânicas e/ou metavulcânicas (VMV),
estas representando as rochas não carbonáticas. A
Tabela 1 mostra os critérios utilizados para a
classificação.
Tabela 1 - Critérios utilizados para a classificação das
unidades litológicas.

Unidade
CLC
MAG
DOL
CLI
VMV

Critérios Químicos
Impureza
CaO + MgO
MgO
< 25%
> 38%
< 5%
< 25%
> 38%
≥ 5% e ≤ 12%
< 25%
> 38%
> 12%
≥ 25% e ≤ 50%
> 25%
-

A partir da classificação geológica, foi feita uma análise
estatística para os dois óxidos (CaO e MgO), em cada
categoria litológica, visando tomar conhecimento sobre
o formato das distribuições estatísticas e verificar a
presença ou não de valores anômalos (outliers). Tal
análise identificou dois outliers, ambos na categoria do
calcário dolomítico (DOL), os quais foram retirados. As
RESUMO EXPANDIDO

análises subsequentes foram, então, realizadas com
453 amostras.
Na execução da krigagem indicadora, primeiramente
foram geradas variáveis categóricas, uma para cada
domínio litológico. Em cada variável, para cada
amostra, foi atribuído o valor “1” para indicar a
presença do domínio litológico associado à variável, e
“0” para indicar a ausência do mesmo. Analisou-se,
então, a continuidade espacial das categorias
geológicas por meio de variogramas indicadores, três
para cada variável categórica/indicadora. Nesta etapa,
conforme mostra a Figura 1, não houve necessidade de
desagrupamento prévio das amostras em virtude de
ausência de agrupamentos preferenciais.
A partir de estudos e observações geológico-estruturais
da área (Figura 2), foi constatado que as lentes de
calcário estão hospedadas em uma grande anticlinal,
com um mergulho suave para oeste (W). Desta forma,
os variogramas indicadores, três para cada categoria
geológica (dois horizontais e um vertical), foram feitos
nas direções N-S e E-W, correspondentes às direções
preferenciais de continuidade.

Figura 2 - Mapa geológico da área mostrando as litologias,
estruturas e a posição espacial das amostras. Os pontos
vermelhos indicam o início dos furos de sondagem e os traços
pretos o início das canaletas (Modificado de Araújo et al.,
1980 apud Fumes, 2014).

Os variogramas experimentais obtidos foram, então,
ajustados interativamente por modelos teóricos (Figura
3), considerando, no ato do ajuste, os parâmetros mais
adequados aos três variogramas, simultaneamente.
As informações sobre a continuidade das unidades
litológicas, dadas pelos variogramas indicadores, foram
a base para a estimativa das probabilidades de
ocorrência de cada categoria nos locais não
amostrados.
A krigagem indicadora foi efetuada no módulo ik3d, da
biblioteca Gslib, em um modelo de blocos com
2
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dimensões unitárias de 10 m x 10 m x 5 m, compatíveis
com as atualmente utilizadas pela empresa. A
vizinhança de busca (elipsoide) foi determinada a partir
das orientações dos variogramas indicadores (Figura 3)
e dos respectivos alcances. Neste caso, a dimensão de
cada eixo foi calculada como uma média aritmética dos
alcances variográficos naquela direção.

domínios litológicos estimados e amostral. Tal análise
evidenciou, a princípio, uma boa aderência entre a
amostragem e o modelo, conforme mostra a Figura 4.
A partir de tais considerações, a abordagem
probabilística, em termos gerais, se mostrou
satisfatória para descrever os contatos geológicos.

Figura 4 - Exemplo de uma seção transversal do modelo
geológico expondo os domínios litológicos amostrais e
estimados
por
krigagem
indicadora
com
cores
correspondentes.

A partir da comparação entre as proporções dos
domínios litológicos amostrais e do modelo (Figura 5),
percebe-se que aparentemente houve uma
sobrestimativa da categoria CLC, enquanto as demais
se mostraram subestimadas. Observa-se na Figura 5
que há desvios globais significativos entre o modelo e
os dados amostrais.

Figura 3 - Variogramas indicadores experimentais e
respectivos ajustes teóricos. a) CLC, b) MAG, c) DOL, d) CLI, e)
VMV. A linha tracejada horizontal representa a variância a
priori.

O modelo resultante, contendo os valores de
probabilidade em cada ponto, foi tratado no SGeMS
através de um algoritmo, que determinou, em cada
ponto estimado, a categoria de maior probabilidade de
ocorrência (Moda), e a incerteza na definição da
categoria, calculada como a subtração entre a
probabilidade total (1) e a maior probabilidade entre as
cinco estimadas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O modelo geológico resultante foi submetido
primeiramente a uma análise visual, a partir da
comparação, em seções transversais, entre os
RESUMO EXPANDIDO

Figura 5 - Gráfico mostrando o comparativo entre as
proporções/frequências relativas dos domínios litológicos nos
dados amostrais e no modelo.

A quantificação dos desvios, dada na Tabela 2, mostra
que as diferenças são maiores nas unidades litológicas
com pequenas frequências relativas (MAG, DOL, CLI e
VMV), onde a maior diferença foi atribuída ao “calcário
impuro”, cuja frequência relativa do modelo foi 49%
3
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menor que a frequência relativa amostral. Do contrário
a unidade DOL apresentou o menor desvio, de ‒ 19%.
Ainda, nota-se que, em média, houve um desvio
negativo de 21,9% em relação aos dados amostrais.
Tabela 2 - Comparativo entre as proporções/frequências
relativas dos domínios litológicos nos dados amostrais e no
modelo com a quantificação dos respectivos desvios.

Categoria
CLC
MAG
DOL
CLI
VMV

Proporções
Amostras
Modelo
0,51
0,70
0,17
0,11
0,10
0,08
0,10
0,05
0,11
0,07

Desvio (%)
+36,7
‒38,2
‒19,0
‒49,0
‒40,0

As diferenças observadas podem ser consequência do
espaçamento entre as amostras na malha de
amostragem, as quais estão com um espaçamento
médio de 230 m x 200 m, e da diferença de tamanho suporte - das amostras coletadas.
O espaçamento entre as amostras é um fator
importante para a qualidade do modelo, atribuída à
capacidade
dos variogramas
em
reproduzir
adequadamente a continuidade geológica das
categorias. Neste caso, foi observado que os
variogramas indicadores (Figura 3), especialmente os
referentes à direção leste, não demonstraram um
crescimento bem definido na origem, o que é devido
sobretudo ao espaçamento amostral. Tal fato,
inevitavelmente, leva ao aumento dos desvios entre o
modelo e a amostragem.
O mapeamento das incertezas (1 ‒ maior
probabilidade) indicou a presença de valores da ordem
de até 79%, embora 14% das incertezas estejam
menores que 1%, os quais estão vinculados
principalmente do domínio CLC, detentor da grande
parcela das amostras. A Tabela 3 mostra os parâmetros
estatísticos da incerteza.
Tabela 3 - resumo estatístico da incerteza no delineamento
classificado por unidades litológicas

Domínio
CLC
MAG
DOL
CLI
VMV
Total

Mínimo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Média
0,29
0,48
0,47
0,50
0,46
0,35

Máximo
0,76
0,76
0,76
0,79
0,75
0,79

Desv. P.
0,19
0,12
0,14
0,13
0,18
0,20

Observa-se na Tabela 3 que os maiores valores de
incerteza estão atribuídos aos domínios com uma
RESUMO EXPANDIDO

pequena quantidade de amostras em relação ao total
amostrado (MAG, DOL, CLI e VMV). A categoria CLC
apresentou os valores mais baixos de incerteza, como é
possível notar pelo valor médio, o que é consequência
da maior quantidade de informação disponível para
este domínio em relação aos demais, cuja quantidade
de amostras representa 51% do total.
A análise da distribuição espacial das incertezas (Figura
6) mostra que os valores próximos a zero ocorrem em
sua maioria nas bordas do modelo geológico,
coincidindo geralmente com as ocorrências de calcário
calcítico
(CLC).
Este
comportamento
pode
eventualmente ser consequência da falta de
informações amostrais de outras categorias nestas
regiões, o que resultaria em valores maiores de
incertezas, já que, em tese, haveria um aumento da
variedade de domínios litológicos possíveis nestes
locais.

Figura 6 - Mapas da distribuição espacial das incertezas. a)
0%, b) 20%, c) 40%, d) 60%, e) 70%.

O modelo geológico obtido também previu a provável
presença de duas falhas geológicas (Figura 7), uma do
tipo inversa (F1), com direção do plano de falha de
aproximadamente 17° e inclinação para SE de 24°, e a
segunda (F2) do tipo normal, com direção do plano de
falha de aproximadamente 186°, com inclinação de 42°
para NW. Tais características são aproximadas, e a
ocorrência das falhas necessita ser averiguada em
estudos de campo.
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CONCLUSÕES
Os resultados obtidos com a modelagem geológica por
krigagem indicadora mostraram um deslocamento
significativo entre o modelo e os dados amostrais,
principalmente nos domínios litológicos com uma
quantidade menor de amostras. Tais desvios podem
ser consequência do grande espaçamento entre
amostras na malha, que é de aproximadamente 230 m
x 200 m, e da grande variação do suporte amostral.
Os níveis de incerteza atribuídos à modelagem
probabilística se mostraram elevados, mesmo na área
de operação atual de extração (mina), o que
eventualmente é consequência do espaçamento
amostral e quantidade de amostras coletadas. A adição
de novas informações geológicas, por meio de furos de
sondagem rotativa, e com suportes mais padronizados
possível, melhorará a qualidade do modelo geológico,
e, portanto, resultará em uma melhor reconciliação
durante a operação de lavra.
Além disso, os níveis elevados de incerteza explicam os
desvios observados, já que a aderência entre o modelo
probabilístico e as amostras tende a ser menor quanto
maior o espaçamento amostral.
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ABSTRACT
This expanded abstract shows the results of geoelectric
investigation with the induced polarization method
(time domain and frequency domain) used for the
identification of auriferous mineralizations in the
region of Poconé, Mato Grosso. The results generated
by these methodologies were sections of electric
resistivity (ER), chargeability (M), percentage of
frequency effect (PFE) and metal factor (MF). The
geophysical data were analyze and integrated for the
elaboration of the local geological model. The results
were satisfactory and it was possible to identify, in the
model, 4 distinct regions for possible gold occurrence.

Neste trabalho usa-se o trabalho de Tokashiki e Saes
(2008) devido à proximidade com a área pesquisada.
Assim, na região o Grupo Cuiabá é dividido em três
formações (Figura 1): Formação Campina de Pedras
(filitos, filitos grafitosos, intercalações de metarenitos
com ciclos de Bouma incompletos, mármores calcíticos
e meta- grauvacas feldspáticas), Formação Acorizal
(depósitos rítmicos com intercalações subordinadas de
metaritmitos com seixos caídos, quartzitos e
metadiamictitos maciços) e Formação Coxipó (filitos
conglomeráticos, metarenitos, quartzitos, mármores e
metadiamictitos petromíticos).

INTRODUÇÃO
O município de Poconé encontra-se na província
aurífera da Baixada Cuiabana, na porção centro sul do
estado do Mato Grosso. Os primeiros relatos de ouro
na região datam do século XVIII, quando bandeirantes
paulistas encontraram o metal nas margens do rio
Coxipó e no córrego da Prainha (Barbosa, 2008).
Atualmente, o município é explorado por pequenas e
médias mineradoras, que investem em métodos
tradicionais de pesquisas, tais como: sondagens
rotativas e geoquímica para compreenderem e avaliar
o potencial aurífero na região. Recentemente, as
técnicas indiretas, principalmente a geofísica,
ganharam espaço entre os mineradores, pois possuem
baixo custo e os resultados oferecem assinaturas
geofísicas em função da característica composicional
do subsolo. Os depósitos auríferos associados a
sulfetos, maciços ou disseminados, apresentam
anomalias distintas em função dos métodos elétricos.
Na Baixada Cuiabana, predominam rochas do Grupo
Cuiabá, que possui inúmeras variações faciológicas.

Figura 1: proposta de empilhamento estratigráfico para a
Faixa Paraguai (Tokashiki e Saes, 2008).

As litologias predominantes da área de estudo são
filitos que apresentam granulação fina, as vezes
homogêneos (Figura 2-I) ou laminados (Figura 2-II), de
composição sericítica ou carbonosa. Outras litologias
frequentes são metarenitos (Figura 2-III), apresentam
granulação média, preservada do protólito sedimentar.
Ainda é observada uma intercalação de escala
centimétrica de filitos sericíticos, filitos carbonosos e
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metarenitos, informalmente designada de metaritmito
(figura 2-IV).
O ouro está associado a sulfetos encontrados em veios
de quartzo que preenchem fraturas, ou então
disseminado nas rochas encaixantes próximas a essas
estruturas. Em alguns depósitos da Baixada Cuiabana,
notam-se três fases de deformação: as duas primeiras
de direção NE são responsáveis pela geração dos veios
de quartzo V1, chamados informalmente de
“travessões” e a terceira de direção NW responsável
pela geração dos veios de quartzo V2, chamada
informalmente de “filões” (Silva, 2002).
A área de estudo encontra-se acerca de 16 km da
cidade de Poconé (Figura 3), inserida no contexto do
lineamento Cangas-Poconé estendendo-se na direção
NE, representa diferentes situações estruturais na
Antiforme de Bento Gomes (Silva, 2002).

Figura 2: Fotografias evidenciam a presença de: I- filitos
carbonosos de coloração cinza escura, com laminação plano
paralelas com aspecto mosqueado marcado por concreções
de óxidos de ferros; II- Ritmito de camadas milimétricas a
centimetricas de filito fino, intercaladas com metarenitos de
areia fina, com veios de quartzo paralelos ao S0; IIIMetarenito amarelado de areia fina a muito fina com quartzo
buldinado.

Figura 3: mapa geológico regional da Faixa Paraguaia. A
estrela vermelha indica a localização da mineradora em
estudo.

METODOLOGIA
As seções de ER, PFE, MF e M foram adquiridas com o
eletrorresistivímetro Syscal Pro 72 (Iris Instruments). Os
dados foram adquiridos com a técnica do
caminhamento elétrico, e arranjo dipolo dipolo. A
escolha do arranjo deve-se ao baixo acoplamento
eletromagnético, e à maior sensibilidade a variações
horizontais de resistividade, sendo indicado para
identificar estruturas verticais como fraturas (Loke,
2016).
As seções possuem direção NW/SE com comprimento
de 525 metros e espaçamento entre os eletrodos de 10
metros (Figura 4).

Figura 4: Mapa de localização da linha geofísica de aquisição
indicado pela seta vermelha.

Na aquisição dos dados de ER usou-se uma voltagem de
400 V entre os eletrodos de corrente. Os registros de
resistividade elétrica ocorreram em dois tempos
distintos de injeção de corrente, 2 e 8 segundos,
totalizando 924 medidas e 22 níveis de investigação
para cada aquisição. Assim, geraram-se seções de PFE
e FM usando-se as equações 1 e 2.
𝜌𝑎0 −𝜌𝑎1

𝑃𝐹𝐸 = 100(

𝜌𝑎1

𝐹𝑀 = 2𝜋105 (

)

𝜌𝑎0 −𝜌𝑎1
𝜌𝑎0 𝜌𝑎1

Equação (1)
)

Equação (2)

Onde 𝜌𝑎0 𝑒 𝜌𝑎1 correspondem as resistividades
aparentes medidas em baixas e altas frequências,
respectivamente.
A aquisição dos dados de M ocorreu com voltagem de
800 V entre os eletrodos de corrente, para o aumento
da razão sinal/ruído. No campo usou-se um tempo de
injeção e relaxamento de corrente de 4 segundos,
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totalizando uma seção com 535 pontos e 10 níveis de
profundidade de investigação.
A filtragem e a modelagem dos dados ocorreram nos
softwares Prosys II (Iris Instruments), no RES2DINV
(GEOTOMO) e Oasis Montaj 7.0 (GEOSOFT). O Prosys II
foi utilizado para retirar dados inconsistentes do
levantamento através da análise dos valores da
resistência de contato, corrente, resistividade e curva
de decaimento IP (Figura 5).

Para determinar a distribuição em subsuperfície da
resistividade elétrica verdadeira é necessário a técnica
de inversão (Loke, 2015). O software RES2DINV utiliza
o método matemático dos mínimos quadrados para
fazer a inversão por suavização dos dados (Fachin,
2007). A inversão por mínimos quadrados utiliza o
método de otimização por mínimos quadrados de
Gauss-Newton (Loke e Barker, 1996). Dessa forma, foi
possível obter as seções de resistividade e de
cargabilidade do meio. As seções inversas foram
exportados em formato .xyz para o software Oasis
Montaj, onde foram interpoladas para obtenção dos
modelos finais.

RESULTADOS
A seção de ER (Figura 8b) foi obtida com 10 iterações
apresentando erro RMS final de 16,5%, com valores de
resistividade de 19,2 Ω.m e 23577,7 Ω.m. Esse dado foi
o maior responsável pela delimitação de estruturas e
identificação de litologias para o modelo geológico.
Figura 5 – Curvas do potencial elétrico durante o tempo de
relaxamento da corrente. Acima, curva com bom
comportamento. Abaixo curva com ruído, que foi removida
dos dados.

No RES2DINV, fez-se a remoção de ruídos sistemáticos
e aleatórios com as ferramentas Remove Bad Data
Points (Figura 6) e RMS error statistics (Figura 7).

Figura 6 – Diagrama de distribuição dos pontos de
resistividade amostrados em campo. As elipses em vermelho
retratam alguns dos ruídos sistemáticos removidos na
filtragem.

Figura 7 – Histograma de distribuição de erro entre os valores
de resistividade medido e calculado (%), com o limite usado
para exclusão dos pontos (linha verde).

A seção de M (Figura 8c) foi obtida após 10 iterações
apresentando erro RMS final de 1,4% com valores de
cargabilidade de 1,36 mV/V a 32,1 mV/V. Essa seção foi
utilizada para identificar as principais zonas
mineralizadas.
O perfil obtido pelo PFE (Figura 8e) foi gerado após 10
iterações com erro RMS final de 20,6%, o intervalo de
valores observado vai de -7,5% a 83,1%. O perfil de MF
(Figura 8d) foi gerado com 10 iterações e erro RMS de
126,5%, e intervalo de valores da ordem de -20,5 1/Ω.m
a 745,1 1/Ω.m. Esses produtos auxiliaram na
elaboração do modelo geológico final, sendo utilizados
para confirmar hipóteses de estruturas geológicas e
mineralizações observadas nas seções de ER e M.
As anomalias e as feições observadas nos modelos
elétricos foram correlacionadas, posteriormente, para
gerar um modelo geológico-geofísico (Figura 8a). O
modelo apresenta 3 camadas geoelétricas. A camada
em vermelho representa o solo, atingindo até 10
metros de profundidade e resistividade de 2710 até
4700 Ω.m. A camada laranja ilustra a zona de
intemperismo, assim definida devido ao seu valor
relativamente alto de resistividade, aproximadamente
1800 Ω.m e encontra-se no intervalo de 4 a 40 metros.
A camada cinza representa a rocha inalterada, devido à
baixa resistividade observada de 125 a 200 Ω.m, e se
localiza no intervalo de 10 a 62,3 metros, composta por
uma intercalação de metarenito, filito sericítico e filito
carbosono. Além das camadas, 8 estruturas verticais
foram delimitadas na figura 7b, posicionadas em 92,
115, 155, 235, 290, 315, 335 e 365 metros e
resistividades próximas de 80 Ω.m, essas feições são
compatíveis espacialmente com as 4 anomalias de M e
MF (Figura 8 c, d) e sugerem a ocorrência de zonas
sulfetadas.
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CONCLUSÕES
O método da ER foi eficaz na detecção de estruturas
verticalizadas. As anomalias dos perfis de M e MF
apresentam boa correlação espacial com essas
estruturas. Isso foi determinante para confirmação de
zonas anômalas, relacionadas a fraturas preenchidas
por quartzo com sulfetos. O PFE não foi eficiente na
detecção do cisalhamento ou fraturas e nem
apresentou uma boa correlação com as anomalias
inferidas pelas seções de M e MF. A grande
contribuição desse produto foi na caracterização
composicional do metarritmito que parece apresentar
variações laterais, individualizadas pelos domínios “A”
e “B”. A análise conjunta dos resultados adquiridos pela
RES, M, PFE e MF possibilitou a formulação de um
modelo geológico-geofísico condizente com a geologia
local.
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Figura 8 – Análise de dados e correlação de anomalias encontradas nas seções de eletrorresistividade (b), polarização
induzida (c), fator metal (d) e porcentagem de efeito de frequência (e), para elaboração do modelo geológico-geofísico
(a).
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INTRODUÇÃO
As rochas sedimentares, alvo do presente estudo,
ocorrem espacialmente associadas às rochas vulcânicas
do Grupo Colíder, no norte do Estado de Mato Grosso.
Os eventos vulcânicos consistem de processos que
caracteristicamente
constroem
relevo
e,
consequentemente, favorecem os processos de
erosão, transporte e deposição, principalmente de
depósitos piroclásticos inconsolidados. Com isso, a
associação entre rochas vulcânicas primárias e
sedimentares vulcanogênicas é frequentemente
observada em diversos terrenos vulcânicos.
No norte do Estado de Mato Grosso como um todo, é
frequente a identificação de rochas sedimentares que
apresentam uma intrínseca relação espacial com as
rochas vulcânicas do Grupo Colíder. Esta intrínseca
relação espacial tem levado diversos autores a incluir
essas rochas sedimentares no Grupo Colíder (Souza et
al., 2005, Alves et al., 2010), denominando-as
genericamente
de
rochas
sedimentares
vulcanogênicas. No entanto, estudos sistemáticos e
detalhados sobre essas rochas, especialmente no que
se refere aos seus aspectos de proveniência, não tem
sido publicados. Dessa forma, o presente estudo tem
como principais objetivos a análise petrográfica
qualitativa e quantitativa para abordar questões
referente à proveniência dessas rochas sedimentares.
CONTEXTO GEOLÓGICO-GEOTECTÔNICO
A região norte de Mato Grosso está inserida no
contexto geotectônico do Cráton Amazônico, mais
especificamente nas províncias Ventuari-Tapajós (1,95
a 1,8 Ga) e Rio Negro-Juruena (1,8 a 1,55 Ga) de
Tassinari & Macambira (1999), ou nas províncias
Tapajós-Parima (2,03 a 1,88 Ga) e Rondônia-Juruena
(1,82 a 1,54 Ga) de Santos et al. (2000). Essa região
RESUMO EXPANDIDO

simples
1,0)
também é parcialmente englobada na Província
Aurífera Alta Floresta (PAAF), alvo de diversos estudos
metalogenéticos, petrológicos e geotectônicos. Souza
et al. (2005) e Silva & Abram (2008) descrevem a
evolução geotectônica da PAAF segundo três arcos
magmáticos distintos: Cuiú-Cuiú, Juruena e Roosvelt.
Silva & Abram (2008) relacionam as rochas vulcânicas
do Grupo Colíder com os estágios finais de evolução do
Arco Magmático Juruena, durante o período Stateriano
do Paleoproterozóico.
O Grupo Colíder é constituído por rochas efusivas
(derrames riolíticos, riodacíticos, dacíticos e quartzo
traquíticos), subvulcânicas (intrusões riolíticas e
dacíticas) e piroclásticas (ignimbritos e depósitos de
tração e suspensão como surges e ash-fall tuffs) de
composições dominantemente ácidas, com rochas
intermediárias (andesitos) a básicas (basaltos)
subordinadas. Além dessas, ocorrem rochas
epiclásticas como arenitos e grauvacas dominantes,
com pelitos e conglomerados subordinados. As
assinaturas litoquímicas indicam afinidade com
magmas cálcio-alcalinos alto-K e Tipo-A (Souza et al.,
2005, Silva & Abram, 2008, Alves et al. 2011). As idades
de cristalização U-Pb e Pb-Pb variam de 1804±10 Ma
(Duarte, 2015) a 1757±14 Ma (Bini et al., 2015).
As rochas epiclásticas do Grupo Colíder na região de
Guarantã do Norte ocorre intercaladas com as rochas
vulcânicas efusivas e piroclásticas, e são intrudidas
pelos granitoides da Suíte Intrusiva Teles Pires (Fig. 1).
Possuem estratificações plano-paralelas dominantes e
cruzadas acanaladas de médio a pequeno porte. As
medidas de S0 indicam um mergulho preferencial para
NE (entre 063° e 086°), com inclinações de 08° a 30°.
MÉTODOS
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O trabalho de campo envolveu a descrição de
afloramentos e coleta de amostras de rochas
sedimentares. Foram estudados 36 afloramentos dos
quais foram coletadas 23 amostras representativas. A
partir dessas, foram confeccionadas 18 lâminas
delgadas para estudo petrográfico sob microscópio de
RESUMO EXPANDIDO

luz transmitida. O estudo petrográfico qualitativo
envolveu a descrição dos litotipos e seus constituintes.
O estudo petrográfico quantitativo envolveu a
contagem modal de aproximadamente 750 pontos
segundo a sistemática de Gazzi-Dickinson (Zuffa, 1985).
Os dados de contagem modal foram plotados nos
2
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diagramas ternários de classificação de rochas
epiclásticas de Folk et al. (1970) e de ambientes
tectônicos de Dickinson et al. (1983).
PETROGRAFIA DAS ROCHAS SEDIMENTARES
As rochas sedimentares do Grupo Colíder na região de
Guarantã do Norte (MT) podem ser classificadas como
quartzo arenitos, sublitoarenitos, subárcoseos, quartzo
grauvacas, grauvacas arcoseanas e grauvacas líticas
(Fig. 2).

Figura 2 – Diagramas de classificação de arenitos (a) e de grauvacas
(b), segundo Folk et al. (1970).

Os quartzo arenitos possuem granulometria de areia
fina a média, predominando tamanho médio, são
submaturos mineralogicamente e texturalmente. O
arcabouço é moderadamente selecionado com grãos
aubangulares a subarredondados de alta esfericidade.
A rocha é clasto suportada com matriz tamanho silte e
argila compondo de 2 a 4% da rocha. São observados
fragmentos líticos em quantidades inferiores a 4%.
Os sublitoarenitos possuem grãos moderadamente
selecionados, tamanho areia fina a média,
dominantemente subangulosos e com esfericidade
variando de alta a baixa. A rocha é clasto suportada
RESUMO EXPANDIDO

com contatos suturados e alongados. A percentagem
de matriz varia de 5 a 7%. Os fragmentos líticos são de
quartzitos, cherts e riolitos, totalizando de 8 a 19% da
rocha.
Os subarcóseos possuem grãos subangulosos de alta
esfericidade de tamanhos variando de areia fina a
média. A rocha é clasto suportada com contatos
alongados e pontuais. Possuem xx% de matriz. Os
fragmentos líticos são raros (~1%) e constituídos por
chert e quartzitos.
As quartzo grauvacas possuem matriz tamanho silte e
argila variando de 12 a 28% e são dominantemente
matriz suportadas. Os clastos são tamanho areia fina a
muito fina e formam localmente contatos pontuais e
alongados. São subangulosos a angulosos e de
esfericidade baixa a alta.
As grauvacas líticas variam de clasto suportada a matriz
suportada com matriz entre 20 e 45%. A rocha é
submatura em termos mineralógicos e texturais, e
moderadamente selecionada. Os clastos são
arredondados a subangulosos de alta esfericidade e
granulometria variando de areia fina a grossa. Os
fragmentos líticos consistem de quartzitos e riolitos, e
somam aproximadamente 18% da rocha.
As grauvacas arcoseanas são imaturas possuem
granulometria variando de areia muito fina a média,
com raros clastos tamanho areia grossa. Possuem de
18 a 38% de matriz e são dominantemente clasto
suportada e localmente matriz suportada. Os grãos são
moderadamente selecionados, subangulosos a
arredondados e de esfericidade baixa a alta. Os
fragmentos líticos são essencialmente de quartzitos e
em proporções em torno de 9% da rocha.
CONSIDERAÇÕES SOBRE A PROVENIÊNCIA DAS
ROCHAS SEDIMENTARES
Os dados de contagem modal dos arenitos e das
grauvacas com quantidades de matriz inferiores à 25%
foram plotados nos diagramas ternários QtFL (quartzo
total vs feldspatos vs líticos) e QmFLt (quartzo
monocristalino vs feldspatos vs líticos totais) de
Dickinson et al. (1983). No diagrama da figura 3a os
quartzo arenitos, as quartzo grauvacas e um
subarcóseo ocupam o campo de interior cratônico
estável, enquanto as demais litologias plotam no
campo de orógeno reciclado. No diagrama da figura 3b
as grauvacas líticas e os sublitoarenitos plotam no
campo quartzo reciclado. Quartzo arenitos,
subarcóseos e quartzo grauvacas ocupam o campo
cráton estável, enquanto a grauvaca arcoseanas o
campo misto.
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Estas características, aliadas às feições petrográficas,
sugerem uma moderada contribuição das rochas
vulcânicas do Grupo Colíder como área fonte. A
presença constante de fragmentos de rochas
metamórficas, além dos campos de interior cratônico e
de orógeno reciclado em diagramas ternários, sugerem
uma maior participação de granitoides e rochas
metamórficas, típicas de blocos continentais e
orógenos soerguidos.

Os dados de contagem modal demonstram a
importância da prática de aquisição de dados
petrográficos quantitativos. Esses dados permitiram a
individualização entre arenitos e grauvacas (matriz
>15%), além de refinar a classificação das rochas
siliciclásticas. A utilização dos dados de contagem
modal em diagramas ternários de proveniência
demonstram que, além da contribuição vulcânica,
outras fontes também estiveram envolvidas na geração
dessas rochas. Levando-se em conta o contexto
geológico-geotectônico da área de estudo, pode-se
sugerir que as rochas metamórficas do Complexo CuiúCuiú serviram de fonte de sedimentos, bem como as
diversas unidades graníticas presentes na PAAF. A
contribuição dos diferentes granitoides é de difícil
distinção dada a ampla variedade de litotipos e idades
de cristalização dos granitoides. Como estudos
adicionais e complementares, é amplamente
recomendada a aquisição de dados litoquímicos e
geocronológicos U-Pb que venham a permitir uma
melhor caracterização das áreas fontes, bem como
definir as idades de máxima e mínima deposição.
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CONCLUSÕES
As rochas sedimentares espacialmente associadas ao
Grupo Colíder na região de Guarantã do Norte (MT)
possuem quantidades de fragmentos líticos vulcânicos
que permitem definir as rochas como de natureza
vulcanoclástica.
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INTRODUÇÃO
ABSTRACT
The results of a survey using resistivity and induced
polarization methods are shown in two sections of
500 and 390 m, in a sulphide zone associated with
gold occurrences in the Bom Futuro mining area,
Várzea Grande, Mato Grosso State, Brazil. The IP
survey method was time domain, carried out with 4
seconds of current injection, the results shows high
chargeability regions (> 20mV/V) associated with an
average resistivity range of 300 Ohm.m, which
indicates that they are acceptable for a sulphide
zone. With the results shown here, it was possible to
identify zones with possible occurrences of gold.
KEY WORDS: chargeability, resistivity, sulphide zone,
mining.

A área da pesquisa situa-se na mineradora Bom Futuro na
região de Várzea Grande-MT. O estudo foi feito em duas
linhas, com 500 e 390 m de comprimento. As duas linhas
de geofísica estão em local próximo a ocorrências de ouro,
onde é possível observar cavas em que ocorreu a
exploração do metal.
As primeiras descrições das rochas do Grupo Cuiabá
ocorreram na década de 1960 com trabalhos de
individualização litoestratigráfica, onde foram sugeridos os
Grupos Jangada e Cuiabá (ALMEIDA, 1964). O Grupo
Cuiabá se caracteriza por uma sequência com
predominância de rochas de filito com intercalações de
quartzitos,
metagrauvacas,
metarenitos,
meta
conglomerados, com raras ocorrências de metacalcários e
filitos calcíferos (Migliorini, 2000). Na imagem a seguir
(figura 1) é possível visualizar o mapa tectônico da Baixada
cuiabana, em que se situa a região estudada.

RESUMO
Os resultados de uma pesquisa com resistividade e
polarização induzida são mostrados em duas seções
de 500 e 390 m, em uma zona de sulfeto associada a
ocorrências de ouro na área de mineração do Bom
Futuro, Várzea Grande, Mato Grosso, Brasil. O
método de pesquisa de IP foi o domínio do tempo,
realizado com 4 segundos de injeção de corrente, os
resultados mostram regiões de alta capacidade de
carga (>20mV/V) associadas a uma faixa média de
resistividade de 300 Ohm.m, o que indica que eles
são aceitáveis para a zona de sulfeto. Com os
resultados mostrados aqui, foi possível identificar
zonas com possíveis ocorrências de ouro.
PALAVRAS-CHAVE: cargabilidade, resistividade, zona
de sulfeto, mineração.
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Figura 1 – Mapa geológico da baixada cuiabana e perfil de dobras
de sua formação geológica. O polígono vermelho indica a área de
estudo. (OLIVEIRA, 2012).

O Grupo Cuiabá, grupo no qual a região estudada está
inserida, permitiu a identificação de três fases de
deformação, as duas primeiras (direção NE) são
responsáveis pela origem dos veios de quartzo, chamados
informalmente de “travessões” e a terceira (direção NW)
pela criação dos veios de quartzo, chamada informalmente
1
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de “filões”, sendo que nestas fases de deformação foram
encontradas veios de quartzo que preenchem fraturas, ou
então disseminado nas rochas encaixantes próximas a
essas estruturas, podendo ser portadora de mineralizações
auríferas (SILVA, 2002).
A origem do ouro neste grupo foi atribuída a diferentes
fontes, entre elas, sedimentar (singenética), onde o ouro
foi depositado juntamente com os sedimentos que
preencheram a bacia sedimentar. O metamorfismo pode
ter contribuído para a remobilização e concentração destes
fluidos para fraturas onde precipitaram formando veios de
quartzo auríferos (Alvarenga, 1990). A Figura 2 mostra
intercalação de rocha entre quartzito e meta-argilito
dentro de uma cava do garimpo, próximo ao local de
aquisição das linhas de resistividade e IP.

acordo com a disponibilidade de área livre, uma vez que a
pesquisa foi feita em local já explorado e com presença de
cavas. As linhas de resistividade e IP foram adquiridas em
fevereiro de 2017, em época de chuva.

Figura 3 – Localização das duas linhas de resistividade e IP. Linha
1 em azul e Linha 2 em amarelo. Área da Mineradora Bom Futuro,
município de Várzea Grande, MT.

Figura 2 - Fotografia tirada dentro de uma das cavas da
mineradora, e mostra duas ocorrências de rocha na área de
estudo, com intercalação de quartzito (cor bege) e meta-argilito
(cor marrom).

O equipamento utilizado nas medições de resistividade e IP
foi o Syscal Pro 72 (Iris Instruments Inc.). O arranjo utilizado
foi o Dipolo-Dipolo com espaçamento entre eletrodos de
10 m. Foram obtidos 240 pontos de investigação e 7 níveis.
A aquisição de IP ocorreu no domínio do tempo, com
janelas cole-cole e intervalo de injeção de corrente de 4 s
com injeção constante de 800 V. Foram utilizados
eletrodos porosos.
O equipamento de aquisição foi programado para realizar
no máximo 3 leituras, com fator de qualidade com desvio
padrão máximo de 2%. Com esta configuração o
equipamento realiza no mínimo 3 medidas no mesmo
ponto, e salva as duas melhores medidas.

A pesquisa teve como objetivo localizar possíveis
mineralizações de ouro, que ocorrem associados à zonas
sulfetadas. A resistividade teve como objetivo localizar
regiões com baixos valores de resistividade que possam
indicar presença de fraturas e falhas. Enquanto que a
cargabilidade teve como objetivo apontar possíveis zonas
sulfetadas.
Em estudo muito similar, também realizado na Baixada
Cuiabana (Nunes, 2007) apresenta uma região com
incidências de zonas mineralizadas de ouro associados a
veios de quartzo. As anomalias de cargabilidade
identificadas nestas áreas indicaram valores de 15 a 30
mV/V.
METODOLOGIA

Figura 4 – Aquisição de resistividade e IP com o aparelho Syscal
Pro 72, com espaçamento de 10 m entre os eletrodos.

Foram adquiridas duas linhas (Figura 3) de resistividade e
IP. Uma com 500 e 390 m de comprimento e dispostas de

O método de polarização induzida baseia-se na medição
das variações de voltagem em função do tempo ou
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frequência, a partir de uma interrupção de corrente,
observando o decaimento da carga. As rochas atuam como
capacitores, onde, minerais metálicos, argilas e eletrólitos
armazenam cargas. Com isso, é possível realizar a
discriminação das rochas e minerais presentes no solo
(KEAREY et al.,2002).
Com injeção de corrente, os íons negativos e positivos se
agrupam em lados opostos do material. Quando ocorre a
interrupção da corrente injetada, estes retornam as suas
posições originais após um período finito de tempo,
causando um decaimento gradual da voltagem. Este
fenômeno é conhecido como polarização de membrana,
comum na presença de argilas (KEAREY et al., 2002).
No caso dos sulfetos, as cargas positivas e negativas
sofrem repulsão devido a injeção de corrente. Os íons
negativos e positivos se acumulam de cada lado do grão,
tentando liberar elétrons para o grão ou aceitar elétrons
conduzidos através do grão. Consequentemente, ocorre
acumulo de íons (KEAREY et al., 2002).
Quando ocorre interrupção da corrente, os íons se
dispersam lentamente de volta a seus locais originais e
causam um decaimento transitório de voltagem. As
medições de IP no domínio do tempo envolvem a medição
do decréscimo da voltagem após a corrente ter sido
desligada (KEAREY et al., 2002).
Os parâmetros mais utilizados são a resistividade e a
cargabilidade (M), definido como a área (A) abaixo da
curva de decaimento, em um dado intervalo de tempo Δt,
normalizada pela ΔVc contínua, pois o valor de M depende
do V inicial, (KEAREY et al, 2002), conforme a fórmula
abaixo:

RESULTADOS
Para cada linha adquirida (linha 1 e linha 2) foram obtidas
seções de cargabilidade e resistividade. Na linha 1, a seção
de resistividade (Figura 5) foi obtida com 4 iterações
apresentando erro RMS final de 5,4%, com valores de
resistividade de 50 Ohm.m a 2559 Ohm.m. As informações
de resistividade permitiram a delimitação de estruturas e
identificação de possíveis falhas e/ou fraturas. A seção de
IP foi obtida após 4 iterações apresentando erro RMS final
4,1% com valores de cargabilidade de 1 mV/V a 41mV/V.
Essa seção foi utilizada para identificar possíveis zonas
mineralizadas, quando estas ocorrem associadas ao
sulfeto.
Na figura 5, é possível identificar região horizontalizada
que atinge até 8,72 m de profundidade, com resistividade
de 408 até 1969 Ohm.m, interpretada como solo. A partir
de 22 m de profundidade, em região horizontalizada no
perfil, a resistividade varia de 143 a 408 Ohm.m, o que é
caracterizada como baixa resistividade para o local. As
anomalias encontradas no perfil de cargabilidade com
valores de 11 a 36 mV/V na mesma faixa de profundidade
do solo (encontrada na seção de resistividade) sugerem
presença de argila no solo. As anomalias encontradas no
perfil de cargabilidade, a partir de 20 m de profundidade,
com valores de 21 a 41 mV/V. Sugerem ocorrência de
zonas sulfetadas, ocorrendo associadas a baixos valores de
resistividade.

.
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Figura 5 – Seção elétrica da linha 1. Acima: Seção de resistividade aparente. Abaixo: Seção de Polarização Induzida com a representação
da cargabilidade. Comprimento da linha de 500 m, com espaçamento de eletrodo de 10 m e tempo de injeção de corrente de 4s.

Na linha 2, a seção de resistividade (Figura 6) foi obtida
com 5 iterações apresentando erro RMS final de 8,4%, com
valores de resistividade de 30 Ohm.m a 13268 Ohm.m. A
seção de IP foi obtida após 5 iterações apresentando erro
RMS final 5,6% com valores de cargabilidade de 1 mV/V a
38,5 mV/V.
Na figura 6, a camada que atinge até 13 m de
profundidade, apresenta valores de resistividade entre 343
a 3924 Ohm.m, sedo interpretada como solo. A partir de
13 m de profundidade, o valor da resistividade varia de 30
a 152 Ohm.m, sendo interpretada como zona de rochas

sedimentares com presença do nível d’água. As anomalias
encontradas no perfil de cargabilidade com valores de 16 a
36 mV/V na mesma faixa de profundidade do solo
(encontrada na seção de resistividade) sugere presença de
argila na camada de solo, caracterizado pela polarização de
membrana. As anomalias encontradas no perfil de
cargabilidade com valores entre 16 e 38,5 mV/V, a partir
de 17 m de profundidade, sugere ocorrência de zonas
sulfetadas.

Figura 6 – Seção elétrica da linha 2. Acima: Seção de resistividade aparente. Abaixo: Seção de Polarização Induzida com a representação
da cargabilidade. Comprimento da linha de 390 m, com espaçamento de eletrodo de 10 m e tempo de injeção de corrente de 4s.

CONCLUSÃO
A partir dos resultados de cargabilidade nas seções de IP
foi possível identificar 4 zonas com anomalias de
cargabilidade. Na linha 1, foi possível indicar duas
anomalias a 21,8 metros de profundidade, uma entre 100
a 140 m de distância na horizontal, e a segunda anomalia
entre as posições 190 e 210 m na horizontal. Na linha 2, foi
possível indicar duas anomalias a partir de 17 m de
profundidade, uma entre as posições 95 a 135 m no eixo
horizontal e a segunda anomalia entre as posições 160 a
180 m na horizontal. As quatro anomalias mencionadas
acima foram indicadas como possíveis zonas de
acumulação de ouro. Até a data de submissão deste
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resumo as anomalias indicadas ainda
escavadas.

não foram
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INTRODUÇÃO
Tapajós-Parima (2,03-1,88 Ga) e Rondônia-Juruena
A Província Aurífera de Alta Floresta (PAAF) está
(1,82-1,54 Ga) segundo Santos et al. (2000). O setor
situada no extremo norte do estado de Mato Grosso,
leste da PAAF apresenta diversos depósitos auríferos
centro-sul do Cráton Amazônico. Ela hospeda mais de
hospedados em sistemas graníticos paleoproterozoicos
uma centena de depósitos auríferos que foram
(Paes de Barros 2007). Assis (2015) divide as rochas
interpretados como pertencentes a sistemas do tipo
desse setor em quatro unidades principais: (a)
Au-pórfiro e sistemas epitermais de baixa a média
embasamento granítico deformado e metamorfizado
sulfetação (Assis 2011), os quais ocorrem concentrados
(2,81-1,99 Ga); (b) unidades plutono-vulcânicas e
ao longo do alinhamento Peru-Trairão, de direção NWvulcano-sedimentares do tipo I (1,97-1,78 Ga), que
SE. No geral, os depósitos auríferos da província estão
hospedam a grande maioria dos depósitos; e (c)
hospedados em sistemas graníticos cálcio-alcalinos
unidades plutônicas e vulcânicas pós-colisionais e
oxidados (granitos tipo I), ou localmente em
anorogênicas (1,78-1,75 Ga), com granitoides do tipo I
subvulcânicas, vulcano-sedimentares e granitos
e tipo A. Essas unidades ainda são recobertas por (d)
alcalinos epizonais e oxidados (granitos tipo A).
sequências sedimentares clásticas (cerca de 1,37 Ga).
Entretanto, é comum as zonas hidrotermalizadas dos
O depósito aurífero Pé Quente está localizado próximo
depósitos serem truncadas por diversos diques de
ao município de Peixoto de Azevedo, inserido no setor
subvulcânicas máficas. Embora a maioria desses diques
leste da PAAF e apresenta mineralizações do tipo Aunão exiba indícios de processos hidrotermais, há
pórfiro (Assis 2011). A Suíte Pé Quente (1,9 Ga),
aqueles variavelmente hidrotermalizados, com
hospedeira do depósito homônimo, é composta por
consequente sulfetação disseminada, principalmente
diorito-monzodiorito e monzonito e está truncada por
aqueles que truncam o depósito Pé Quente.
diversos diques subvulcânicos máficos sulfetadas e não
Este trabalho, portanto, objetiva caracterizar os
sulfetados, de idade desconhecida.
diferentes diques de subvulcânicas máficas do depósito
supracitado, por meio da caracterização petrográfica e
PETROGRAFIA
geoquímica de rocha total. Esse trabalho busca avaliar
Diques de subvulcânicas sulfetadas
e indicar parâmetros que possam distinguir as
Compostos por diabásio isotrópico, magnético de
subvulcânicas sulfetadas das não sulfetadas (estéreis),
granulação fina. Sulfetos são visíveis a olho nu e
e, portanto, se o magmatismo máfico teve participação
formam aglomerados de até 2 mm (Fig. 1A). São rochas
na metalogênese aurífera na PAAF. O depósito Pé
constiuídas por plagioclásio (50%), clinopiroxênio
Quente foi escolhido por apresentar uma clara
(15%), ortopiroxênio (5%), além de magnetita (1-2%),
distinção entre subvulcânicas máficas sulfetadas e não
apatita, olivina, zircão e quartzo como fases acessórias.
sulfetadas.
Temporalmente as tipologias da alteração hidrotermal
que teriam afetado esse conjunto de diques incluem:
CONTEXTO GEOLÓGICO
(1) alteração potássica (feldspato potássico +
A PAAF é composta por terrenos plutônicos-vulcânicos
hematita); (2) alteração sericítica (sericita + muscovita
de idade paleo a mesoproterozoica. Está contida entre
± quartzo ± sulfetos); (3) alteração propilítica (clorita +
as províncias geocronológicas Ventuari-Tapajós (1,95clinozoisita + calcita + epidoto ± quartzo ± rutilo ±
1,8 Ga) e Rio Negro-Juruena (1,8-1,55 Ga) de Tassinari
titanita ± sulfetos); (4) alteração clorítica (somente
& Macambira (1999), ou entre as províncias tectônicas
clorita); e (5) vênulas tardias (quartzo ± hematita) (Fig.
RESUMO EXPANDIDO
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1B). As zonas sulfetadas ocorrem de forma
disseminada e são representadas pela paragênese:
pirita ± calcopirita ± esfalerita ± galena ± wulfenita ±
ouro (Fig. 1C). A precipitação dos sulfetos está
associada principalmente à alteração sericítica e,
secundariamente, à alteração propilítica.

A

Diques de subvulcânicas não sulfetadas
São diques constituídos por microgabro de granulação
fina a média, isotrópico, magnético e porfirítico. A
paragênese mineral primária é representada por
plagioclásio (60-70%), clinopiroxênio (10-20%),
magnetita (3-5%) ortopiroxênio (3-5%) e quartzo (Fig.
2). Clorita e sericita ocorrem como fases secundárias.

B
Figura 2: Subvulcânica não sulfetada com textura ofítica e
sub-ofítica. Fotomicrografia com polarizadores cruzados.
LEGENDA: Agt: augita; Pl: plagioclásio.

C

Figura 1: (A) Subvulcânica sulfetada, com destaque para os
finos aglomerados de sulfetos; (B) Fenocristal de plagioclásio
sericitizado, matriz também sericitizada; (C) Au como
inclusões na pirita. Fotomicrografia B com polarizadores
cruzados; C: imagens de elétrons retro-espalhados. LEGENDA:
Ab: albita; Au: ouro; Ms: muscovita; Pl: plagioclásio; Py:
pirita; Ser: sericita.
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LITOGEOQUÍMICA
A análise de elementos maiores e menores (SiO2, TiO2,
Al2O3, Fe2O3, MgO, MnO, CaO, Na2O, K2O, P2O5) e
alguns elementos-traço (Cr, Ni, Ba, Rb, Sr, La, Ce, Zr, Y,
Nb, Cu, Zn, Co, V e Ga) foi feita por meio de
fluorescência de raios-X no Laboratório de
Fluorescência de Raio-X (DPM, UNESP, Rio Claro).
Foram analisadas 09 amostras ao todo, sendo quatro
provenientes do grupo das subvulcânicas não
sulfetadas e cinco das subvulcânicas sulfetadas.
Há diferenças geoquímicas entre os dois grupos, tal
como observado no diagrama TAS, no qual, as
subvulcânicas sulfetadas encontram-se no campo do
monzogabro enquanto as não sulfetadas dispõem-se
no campo dos gabros (Fig. 3A). Foram construídos
diagramas binários utilizando o número de magnésio
(Mg#), visto melhor representar o fracionamento
magmático em rochas básicas e ultrabásicas (Rollinson
1993). Nesses diagramas percebe-se uma lacuna de
valores de Mg# entre 27 e 33, a qual separa as
subvulcânicas sulfetadas das não sulfetadas (Fig. 3B e
3C). No diagrama de ambiência tectônica de Canabis &
Lecolle (1989), o conjunto das subvulcânicas sulfetadas
apresentam características de basaltos cálcio-alcalinos
de arcos, enquanto as subvulcânicas não sulfetadas
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tendem-se a se concentrar no campo de ambientes
tardi- a pós-orogênico (Fig. 4).

A

B

C

Figura 3: (A) Diagrama TAS modificado por Middlemost
(1994) para rochas intrusivas; (B e C) Diagramas de Mg#
versus TiO2 e Ce, respectivamente.
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Figura 4: Diagrama Y-La-Nb de Canabis & Lecolle (1989) em
que é possível verificar que as subvulcânicas sulfetadas
encontram-se no campo de basaltos cálcio-alcalinos de arcos
vulcânicos, diferentemente das subvulcânicas não sulfetadas
que exibem ampla dispersão, porém, com tendência de
concentração no campo pós-orôgenico.

DISCUSSÕES E CONCLUSÕES
Os diques subvulcânicos sulfetados e não sulfetados
apresentam perceptíveis diferenças, as quais incluem:
(1) as subvulcânicas não sulfetadas mostram
granulação grossa e composição eminentemente
gabroica; enquanto (2) as subvulcânicas sulfetadas
exibem granulação fina e composição monzogabroica,
além de terem sido variavelmente afetadas por
diversos estágios hidrotermais. Em adicional, os dois
grupos analisados exibem diferenças geoquímicas
significativas: (1) grupos individualizados pela lacuna
do Mg#; (2) as subvulcânicas sulfetadas têm menor
Mg# do que as não sulfetadas; além de (3) estarem
mais enriquecidas em elementos maiores, menores e
traço. Por fim, as subvulcânicas sulfetadas mostram
afinidade geoquímica com ambientes de arcos
magmáticos, enquanto as não sulfetadas uma ligeira
tendência ao ambiente pós-orogênico. No conjunto,
essas informações são sugestivas de que os grupos
estudados pertençam a duas unidades distintas, e,
portanto, não comagmáticas.
A inexistência de dados geocronológicos para o
conjunto de dados não permite uma correlação
assertiva quanto às unidades geológicas regionais às
quais possam pertencer. No entanto, algumas
possibilidades podem e são factíveis de serem
elencadas.
Por estarem hidrotermalizadas, as subvulcânicas
sulfetadas são aqui interpretadas como as mais
antigas, e, portanto, correlacionadas à: (a) Suíte
3
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Intrusiva Flor da Serra que apresenta composição
semelhante, filiação toleítica, ocorrência na forma de
diques na região do rio Peixoto de Azevedo (Lacerda
Filho et al. 2004, Moreton & Martins 2005). Não
existem dados geocronológicos desta unidade, porém,
é descrita por Moura (1998) como intrusiva na Suíte
Matupá (1.872 ±12 Ma), embora, Souza et al. (2005)
correlacione essa unidade a Suíte Ingarana na Província
Tapajós de idade 1.879 ±3 Ma; (b) Intrusivas Básicas de
Guadalupe, composta por gabro, microgabro e diorito
que ocorrem na forma de stocks na Suíte Paranaíta
(1.808-1.769 Ma) e exibem evidências de
cogeneticidade entre si (Souza et al. 2005, Duarte et al.
2012); (c) Grupo Colíder (1.803 a 1.766 Ma), que
segundo a definição de Duarte (2015) engloba não
somente rochas vulcânicas e subvulcânicas ácidas e
intermediárias, mas também máficas. De acordo com
este autor, as rochas máficas deste grupo apresentam
características de magmas gerados em margem
continental ativa. Em adicional, o autor interpreta que
o Grupo Colíder em conjunto com a Suíte Paranaíta
seria representativo do provável cinturão vulcânico
continental do Arco Magmático Juruena.
Em contrapartida, as subvulcânicas não sulfetadas, por
não estarem afetadas pela alteração hidrotermal e
também pela sua ambiência tectônica, são mais jovens
e, portanto, podem ser correlacionadas aos (a) Diques
básicos descritos por Moreton & Martins (2005)
constituídos por microgabro, gabro e diabásio, que
foram interpretados como pertencendo a uma fase
distensiva associada aos estágios finais da evolução do
Arco Juruena (Frasca & Borges 2005). Um dique de
diabásio desta unidade foi datado em 1.416 ±14 Ma
pelo método K-Ar por Silva et al. (1980); (b) Suíte
Intrusiva Nova Guarita, que ocorre na forma de
enxame de diques de gabro, diabásio e microgabro,
localizados próximo à vila homônima (Bispo-Santos et
al. 2012). Esse enxame também é correlacionado a
outro próximo às cidades de Matupá e Peixoto de
Azevedo (próximo ao depósito Pé Quente). A idade
obtida por esses autores foi de 1.418,5 ±3,5 Ma,
correlacionável àquela obtida por Silva et al. (1980).
Esses autores também sugerem que esses diques
representariam uma fase distensional relacionada ao
início da separação do Cráton Amazônico do
supercontinente Nuna.
Os trabalhos mais antigos (Paes de Barros 2007, Assis
2011) interpretaram que a metalogênese do ouro na
Província havia ocorrido em três estágios (1) 1,98-1,93
Ga; (2) 1,89-1,87 Ga e (3) 1,78-1,75 Ga. No entanto,
esses estágios são incongruentes com as idades Re-Os
em pirita e molibdenita de 1.805 ±7 Ma (Serrato 2014)
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e 1.782 ±8,2 Ma a 1.805 ±21,5 Ma (Assis 2015).
Portanto, Assis (2015) considera que os dois primeiros
estágios descritos anteriormente foram responsáveis
somente pela geração das hospedeiras plutônicas, e
apenas o terceiro estágio teria relação com a
metalogênese aurífera na província. As idades obtidas
para a mineralização são equivalentes àquelas
apresentadas por Duarte et al. (2012) para o Grupo
Colíder e Suíte Paranaíta e também à idade da Suíte
Intrusiva Teles Pires de 1.782 ±17 Ma (Silva & Abram
2008), sugestivas, portanto, que a mineralização
aurífera estaria associada ao magmatismo responsável
pela geração do Grupo Colíder, ou das Suítes Paranaíta
e Teles Pires. A Suíte Teles Pires é constituída por
plútons graníticos do tipo A com características póstectônicas a anorogênicas (Santos et al. 2001, Duarte
2015). Depósitos do tipo Au-pórfiro estão
frequentemente associados a ambientes de arcos
magmáticos (Sillitoe 2010), e visto Duarte (2015)
relacionar o Grupo Colíder e a Suíte Paranaíta ao
Cinturão Vulcânico do Arco Juruena, propõe-se aqui
que esse magmatismo teria tido potencial em gerar as
referidas mineralizações na PAAF. Em adicional, as
subvulcânicas sulfetadas poderiam ser correlacionáveis
ao vulcanismo máfico incluído ao Grupo Colíder por
Duarte
(2015).
Neste
caso,
teriam
sido
contemporâneas ao evento aurífero proposto por Assis
(2015) e, portanto, poderiam ter contribuído com a
metalogênese aurífera. A adição de magmas máficos
em sistemas magmáticos-hidrotermais contribui
efetivamente na gênese de depósitos do tipo pórfiro
com o fornecimento de calor, fluidos, enxofre e metais
calcófilos (e.g. Cu e Au) ao sistema (Sillitoe 2010, Stern
et al. 2011, Fiege et al. 2014). Além disso, Sillitoe
(2010) afirma que depósitos do tipo Cu-pórfiro ricos
em Au tendem a estar associados a intrusões mais
máficas, e que do tipo Au-pórfiro pobre em Cu
geralmente estão associados a dioritos cálcio-alcalinos
e quartzo-dioritos pórfiros, o que seria mais um indício
da participação de magmas máficos na metalogênese
do ouro, tal como aqui exemplificado.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados apresentados neste trabalho ainda estão
incompletos, sendo necessário complementar as
análises geoquímicas, coletar um maior número de
amostras em um estudo mais regional, e também
acrescentar dados geocronológicos para as unidades
que ainda não os têm.
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1 INTRODUÇÃO
uma centena de depósitos e ocorrências de ouro
A província Aurífera de Alta Floresta (PAAF)
primário. Nesta região, boa parte das rochas
figura entre as cinco maiores produtoras de ouro no
hospedeiras das mineralizações é correlacionável
Brasil e sem dúvida entre as áreas com maior potencial
àquelas encontradas na porção leste da PAAF
para exploração mineral na América do Sul.
(Complexo
Cuiú-Cuiú,
que
possui
rochas
A porção de maior relevância econômica da
correspondentes
no
MT,
Suíte
Creporizão,
PAAF é o setor leste, mais especificamente a região de
correlacionável à Suíte Nhandú, Suíte Parauarí,
Peixoto de Azevedo-MT, onde são conhecidas, além
correlacionável à Suíte Matupá, entre outras),
dos depósitos do tipo placer, cerca de uma centena de
entretanto, no Tapajós, as idades das mineralizações
ocorrências e pequenos depósitos primários de ouro,
têm se mostrado mais próximas das suas hospedeiras.
de idades paleoproterozoicas, caracterizados por
Estudos geocronológicos realizados por Juliani et al.
baixos volumes, altos teores e predomínio de corpos
(2005) e Coutinho (2008) apontam dois picos de idades
de minério filoneanos. A gênese desses depósitos ainda
distintas para as mineralizações no Tapajós: ~1,95 Ga e
é controversa, porém, há certo consenso (Souza et al.,
~1,88 Ga. Tal fato corrobora a hipótese de que a
2005; Silva & Abram, 2008 e Assis, 2015) em classificaconcentração de mineralizações no leste da PAAF,
los como magmático-hidrotermais. Alguns deles
justamente sobre as rochas da Província
possuem características semelhantes aos depósitos
Geocronológica Tapajós-Parima, não tenha sido gerada
epitermais de baixa sulfetação (Cruz, 2002 e Souza et
exclusivamente pelo magmatismo de ~1,78 Ga, mas
al. 2005) e de sulfetação intermediária (Assis, 2015).
também por eventos pretéritos.
A grande maioria dos depósitos nessa região
As mineralizações concentram-se alinhadas ao
hospeda-se em rochas ígneas ou meta-ígneas
longo de três estruturas magnéticas de direção NW-SE,
plutônicas ácidas inseridas no contexto geotectônico
denominadas de sul para norte de lineamentos Peixoto
da Província geocronológica Tapajós-Parima (Santos et
de Azavedo, Matupá e Novo Mundo (Fig. 1). Essas
al., 2000), entre 2,0 Ga e ~1,86 Ga (Fig. 1), porém,
estruturas caracterizam-se por uma deformação
ainda não foram obtidas idades de mineralização nessa
gerada por um cisalhamento de cinemática destral e
faixa.
Assis
(2015),
baseado
em
estudos
caráter dúctil-rúptil e pela presença de dezenas de
geocronológicos realizados em 4 depósitos da região,
diques máficos aflorantes ou em subsuperfície,
sugeriu que a mineralização na província teria se dado
marcados por anomalias geofísicas.
num único evento, em cerca de 1,78 Ga, atribuindo-as
Segundo Robb (2005), depósitos minerais
ao par plutono-vulcânico Teles Pires-Colíder (Martins &
importantes no mundo decorrem da superposição
Moreton, 2005; Silva & Abram 2008), inserido na
casual de vários processos geológicos durante um
Província geocronológica Rondônia-Juruena (Santos et
período prolongado de tempo, o que faz da região
al, 2000).
limítrofe entre as Províncias Tapajós-Parima e
Cerca de 300 km a norte de Peixoto de
Rondônia-Juruena (Santos, 2000), ou seja, a região
Azevedo, no sudoeste do Pará, encontra-se outra
leste da PAAF, uma importante zona de concentração
importante província aurífera da Amazônia, a Província
de processos geológicos formadores de depósitos.
Aurífera do Tapajós (PAT), contendo também mais de
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B

Figura 1. A. Mapa geotectônico do norte de Mato Grosso. A
porção quadriculada mostra a área de estudo. B. Mapa das
províncias geocronológicas do cráton amazônico segundo
Santos et al. 2008.

2. GEOLOGIA REGIONAL
A porção leste da PAAF se encontra no
extremo sul do Cráton Amazônico, no limite entre as
províncias
geocronológicas
Tapajós-Parima
e
Rondônia-Juruena Santos et al., (2000-Fig.1). Segundo
Santos et al., (2000), a Província Tapajós-Parima seria
produto da formação de arcos acrescionários
amalgamados a um núcleo Arqueano (Província
Amazônia Central) durante grande parte do período
Orosiriano, com decréscimo das idades de NE para SW.
Para Santos (2003) a evolução da Província TapajósParima na região do Tapajós-PA, estaria associada a
acresção lateral de pelo menos quatro arcos
magmáticos sucessivos (2,03-1,89 Ga), sendo dois
insulares e dois continentais. Vasquez & Rosa-Costa
(2008) propõe a evolução da Província Tapajós-Parima
como um único arco, e a sucessão de eventos
magmáticos ocorridos no período de 2,03 a 1,87 Ga
marcariam as fases pré, sin e pós-orogenética deste
arco, culminando com uma fase francamente
anorogênica representada pelo vulcano-plutonismo
Iriri-Maloquinha por volta de 1,88 e 1,86 Ga. Modelos
recentes contestam o caráter insular dos arcos
magmáticos desta província e propõem que a litosfera
oceânica subductou de sul para norte sob a margem do
continente arqueano, com a formação de dois arcos
magmáticos continentais orientados segundo a direção
E-W (Juliani et al., 2013).
RESUMO EXPANDIDO

Para Scandolara et al. (2017) a evolução da
Província Rondônia-Juruena estaria relacionada a um
orógeno paleo/mesoproterozoico desenvolvido entre
1,81 e 1,51 Ga. Tal orógeno teria se iniciado com a
subducção de uma crosta oceâica de sul para norte,
sobre o Terreno Tapajós-Parima, gerando um extenso
vulcano-plutonismo ácido, cálcio-alcalino de alto
potássio entre 1,81 e 1,74 Ga, precedido por uma
colisão entre 1,69 e 1,63 e posteriormente por um
magmatismo pós-colisional a anorogênico entre 1,6 e
1,51 Ga. Sousa et al. (2005) e Assis (2015) também
propõem um ambiente de arco magmático para a
formação de parte da província. Já Rizzoto et al. (2016)
propõe que o magmatismo de 1,81 a 1,74 Ga da
província
Rondônia-Juruena
teria
origem
intracontinental, gerado pela instalação de um rift, e
explica que a deformação de alto grau na parte central
do rift representaria a crosta inferior exumada, a qual
foi colocada lado a lado com granitoides e vulcânicas
pouco ou nada deformados. Situação geológica
equiparada com os Complexos de Núcleo Metamórfico
identificados nos registros geológicos do PréCambriano ao Recente.
Na porção norte do estado de Mato Grosso,
onde se localiza a área de estudo, as rochas da
Província Tapajós-Parima foram englobadas por Santos
et al. (2000) no Domínio Peixoto de Azevedo, as quais
correspondem às unidades da região do Tapajós-PA,
com assinaturas típicas de arco magmático. O
magmatismo neste domínio pode ser divido em duas
fases, tendo como base em seus intervalos de idades.
O mais antigo, gerado no intervalo aproximado de
2040 a 1955 Ma é representado pelas rochas do
Complexo Cuiu-Cuiu (~2040-1990Ma) e pelas suítes Pé
Quente (~1994-1980 Ma) e Nhandu (~1970-1955 Ma).
O magmatismo tardio, que ocorre no intervalo
aproximado de 1904 a 1870 Ma, é representado pelas
suítes Guarantã (1,9 Ga) e Matupá (1,87 Ga). Ocorre
ainda, o magmatismo máfico da Suíte Flor da Serra,
aflorante sob a forma de diques e pequenos corpos
intrusivos.
Sousa
et
al.
(2005)
sugerem
contemporaneidade entre esta suíte e a suíte Matupá,
pela presença de texturas de mistura de magma. Neste
domínio encontram-se também raros remanescentes
de crosta arqueana, representados por gnaisses
migmatíticos poli-deformados (Gnaisse Gavião).
A Província Rondônia-Juruena no seu setor
oriental é constituída por 4 associações petrotectônicas: 1) granitoides isotrópicos a fortemente
foliados da Suite Juruena e sienogranitos e granófiros

2

215

da Suíte Teles Píres, com idades de cristalização
variando entre 1,82 e 1,76 Ga (Scandolara et al, 2017)
2) gnaisses migmatíticos para e ortoderivados do
Complexo Nova Monte verde, com idades do
paleossoma e do neossoma respectivamente de 1,79 e
1,77 Ga na porção ortoderivada, com mesma idade de
fusão para a porção paraderivada e idade de deposição
do protólito inferior a 1,87 Ga, atribuída ao zircão
detrítico mais jovem (Rizzotto et al 2017 in prep); 3)
rochas vulcânicas ácidas do Grupo Colíder, com picos
de idades na faixa de 1,78 Ga (Scandolara et al, 2017);
e 4) sequências siliciclásticas fluviais de rift continental
de idade mesoproterozoica (grupos Beneficente e
Dardanelos).
Depositadas sobre o grupo Beneficente, no
Gráben do Cachimbo, encontram-se as sequências
siliciclásticas e químicas paleozoicas pertencentes ao
Grupo Alto Tapajós.
3.CONTROLES ESTRUTURAIS DAS MINERALIZAÇÕES
A maioria das mineralizações da PAAF
hospeda-se nas rochas tapajônicas, incluindo
granitoides,
metagranitoides,
ortognaisses
e
migmatítos das Suítes Pé Quente, Nhandú e Matupá e
do Complexo Cuiú-Cuiú. Tais rochas são cortadas por 3
tipos de estruturas tectônicas, que foram interpretadas
por
meio
de
análises
de
imagens
de
aeromagnetometria, pela análise gemorfológica e por
trabalhos de campo no local.
As estruturas mais jovens possuem caráter
rúptil, extensões de dimensões locais e são
reconhecidas principalmente pelo alinhamento dos
elementos que compõem a geomorfologia (serras,
vales e drenagens). Caracterizam-se por lineamentos
preferencialmente dispostos nas direções N20W e
N20E, impressos nas rochas como fraturas subverticais.
Provavelmente estejam associadas às juntas de
cisalhamento de Riedel de um esforço com
componente horizontal e sigma 1 de direção N-S,
formadas pelo mesmo evento que gerou as expressivas
zonas de cisalhamento nas bordas nos grabens do
Cachimbo e do Caiabis.
As estruturas intermediárias possuem caráter
dúctil-rúptil e são reconhecidas principalmente na
aeromagnetometria.
Estão
alinhadas
preferencialmente nas direções E-W e possuem
cinemática sinistral. Podem controlar localmente as
mineralizações.
As estruturas mais antigas são também as
responsáveis por controlarem regionalmente as
principais mineralizações do distrito e caracterizam-se
por zonas de cisalhamento destrais, marcadas pela
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geofísica e reconhecidas em campo através de
milonitos, protomilonitos e filonitos. Possuem direções
que vão de N20W a N45W, sendo as 3 principais
estruturas sendo denominadas, de norte para sul de
zonas de Cisalhamento Novo Mundo, Flor da Serra e
Peixoto de Azevedo (Fig. 2). As mineralizações auríferas
estão ora associadas a filões paralelos ou contidos
nessas estruturas, como nos depósitos associados à
Zona de Cisalhamento Novo Mundo, ora em direções
divergentes, no caso de algumas das mineralizações
controladas pelas Zonas de Cisalhamento Flor da Serra
e Peixoto de Azevedo.
4. GÊNESE DOS FILÕES AURÍFEROS
Historicamente os autores têm sugerido
gênese magmática-hidrotermal (Moura, 1998; Souza et
al. 2005; Silva & Abram, 2008; Assis, 2011 e Assis,
2015) e /ou orogênica (Paes de Barros, 2007) para os
depósitos da região de Peixoto de Azevedo, o que
parece razoável, uma vez que grande parte das
mineralizações associa-se a granitoides e ao mesmo
tempo é fortemente controlada por zonas de
cisalhamento. Outra característica geral dos depósitos
é a baixa razão Ag/Au (usualmente <5) e baixos teores
de metais base (<500 ppm), que sugerem, segundo
Hedenquist & Henley (1985), a atuação de fluidos
pouco salinos. A presença predominante de pirita em
quase todos os depósitos, com quantidades variáveis
de calcopirita e arsenopirita sugerem um sistema com
fugacidades de enxofre relativamente baixas. Texturas
observadas nos veios (cavidades drusiformes e hábitos
laminados no quartzo e carbonato) sugerem que as
mineralizações ocorreram em ambientes epizonais, de
forma semelhante aos veios do tipo bonanza (baixos
volumes e altos teores) nos clássicos depósitos
epitermais de baixa sulfetação.
Einaudi et al. (2001) sugerem que
a
capacidade de magmas mantélicos em prover fluidos
extremamente concentrados em Au podem ser uma
explicação para abundancia de veios bonanza em
depósitos epitermais associados a rift. Segundo os
autores, se os fluidos forem fortemente concentrados
em enxofre reduzido (H2S), eles serão aptos a carregar
grandes quantidades de Au e precipitá-lo durante uma
fervura rápida (rapid boilling). Além disso, magmas
máficos relacionados a rifts geralmente são mais ricos
em enxofre se comparados aos mesmos tipos de
magma em outros ambientes. Se um fluido exsolvido a
partir da intrusão de diques ascende rapidamente –
como ocorre em câmaras magmáticas conectadas à
superfície por meio de falhas – o resfriamento
instantâneo e acentuado leva à supersaturação de
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diversos componentes, resultando na formação de
coloides de sílica e Au, que seriam precipitados na
forma de gel de sílica a profundidades variando entre
50 e 300 m da superfície (Hedenquist et al. 2000). O
predomínio de veios bonanza hospedados em rochas
riolíticas sobre rochas basálticas pode refletir a
retenção de grande parte do magma máfico em
porções mais inferiores da crosta por conta do
contraste de densidade com magmas ácidos. Esta
suposição é suportada pela forte correlação entre
lineamentos magnéticos atribuídos a diques máficos
em subsuperfície e depósitos epitermais de baixa
sulfetação na porção norte do rift de Nevada (Ponce
and Glen, 2002), de forma análoga ao observado na
porção leste da PAAF.
A

B

Figura 2. A. Mapa de lineamentos estruturais, ocorrências
auríferas e diques máficos na porção leste da PAAF. B.
Estereogramas representando as direções dos filões em cada
uma das estruturas.

5. CONCLUSÕES
As mineralizações da porção leste da PAAF
possivelmente sejam controladas por estruturas
regionais verticais de direção N20W a N45W e
cinemática destral. Essas estruturas teriam servido de
conduto para a instalação de diques riolíticos e
basálticos num ambiente extensional instalado entre
1,82 – 1,78 Ga.
RESUMO EXPANDIDO

Apesar de não haver datações absolutas dos
diques máficos que cortam as rochas tapajônicas na
região de Peixoto de Azevedo, datações relativas
obtidas por meio de trabalhos de mapeamento
geológico posicionam os diques entre 1,86 e 1,8 Ga,
uma vez que eles cortam as rochas mais jovens da
Província Tapajós e não cortam as rochas da Província
Juruena.
De maneira análoga à porção norte do Rift de
Nevada, EUA, a correlação das mineralizações com
características epizonais e os diques máficos
provavelmente indique a atuação de um sistema
epitermal de baixa sulfetação na porção leste da PAAF.
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