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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 Juruena-
Teles 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 WNW-
ESSE, limitada ao norte pelo Graben do Cachimbo e ao 
sul pelo Graben dos Caiabis.  Segundo o modelo de 

Tassinari & Macambira (2004) a PAAF está dividida em 
dois terrenos relacionados às províncias Ventuari-
Tapajós 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 

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 
mostrando desvitrificação; E)Fotomicrografia evidenciando estratificação; F) Fotomicrogafia mostrando textura rapakivi. 


