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INTRODUÇÃO 
A Sequencia Metavulcanossedimentar Rio do Coco 
(SRC) está inserida no cinturão Araguaia, unidade 
geotectônica da porção ocidental da Província 
Estrutural do Tocantins (Almeida et. al., 1981). Esta 
sequencia é uma faixa de rochas metassedimentares, 
metamáficas e metaultramáficas que estão contidas 
entre as zonas de cisalhamento Rio do Coco (ZCRC) e 
Pium (ZCPI), possuindo quatro unidades de 
mapeamento classificadas por Dantas (2015): unidade 
Filito Carbonoso, unidade Metacherts, unidade Máfica-
Ultramáfica e unidade Metassedimentar (Fig. 1). A SRC 
foi correlacionada ao Complexo ofiolítico Quatipuru, de 
idade neoproterozóica, pelo Serviço Geológico do 
Brasil (CPRM), contradizendo estudos pioneiros 
(Barreira, 1980; Barreira e Dardenne, 1981) que a 
associaram a um Greenstone Belt de idade arqueana. 
 
CONTEXTO GEOLÓGICO 
A Província Estrutural Tocantins (Almeida et. al., 1981), 
localizada no Brasil central, está situado entre os 
Crátons São Francisco e Amazônico e limita-se a norte 
e sul pelas bacias do Parnaíba e Paraná, 
respectivamente (Almeida et. al., 1981). Nesta 
província há um sistema colisional complexo composto 
por terrenos arqueanos e paleoproterozóicos (Maciço 
de Goiás), pelo Arco Magmático de Goiás (Pimentel e 
Fuck, 1992; Fuck et al., 2001) e pelos cinturões 
orogenéticos, Araguaia, Paraguai e Brasília, 
desenvolvidos durante o Neoproterozóico (Gorayeb et. 
al., 2013). 
O Cinturão Araguaia é representado por rochas do 
embasamento, da sequencia supracrustal, por corpos 
ultramáficos metamorfisados, rochas graníticas e por 
rochas sedimentares da Formação Rio das Barreiras 
(Moura et. al. 1993). As rochas supracrustais 
representam uma sucessão metavulcanossedimentar e 
pertence à unidade litoestratigráfica de maior 

expressão na área do cinturão, o Supergrupo Baixo 
Araguaia (Abreu, 1978) composto pelos grupos 
Estrondo e Tocantins. A parte oriental do cinturão é 
dominada pelo Grupo Estrondo, conformado pelas 
formações Morro do Campo, Xambioá e Canto da 
Vazante. A porção ocidental é composta pelas rochas 
do Grupo Tocantins com as formações Couto 
Magalhães e Pequizeiro (Hausi et. al., 1984a; 
Dall’Agnoll et. al.,1988; Alvarenga et al., 2000). 
Os corpos máficos e ultramáficos foram interpretados 
como corpos ofiolíticos, mas não possuem a pseudo-
estratigrafia clássica dos mesmos, sendo representados 
principalmente por peridotitos mantélicos 
serpentinizados e derrames basálticos (Paixão, 2009). A 
identificação destes antigos restos de litosfera 
oceânica (Trouw et. al., 1976; Paixão e Nilson, 2002; 
Kotschoubey et. al.; 2005) tem contribuído para um 
melhor entendimento da evolução geológica do 
cinturão, porém suas principais características ainda 
não são bem definidas como idade, ambiente tectônico 
de geração, natureza das rochas máficas e ultramáficas 
e características das rochas encaixantes (Paixão, 2009). 
A “Sequencia Vulcano-Sedimentar de Rio do Coco”, 
nomeada inicialmente por Barreira (1980), aflora a 
oeste da cidade de Paraíso do Tocantins (Iwanuch, 
1991) e foi dividida em duas unidades: unidade Inferior 
composta por intercalações de metassedimentitas 
químicas e pelíticas com rochas metaígneas de 
natureza ultramáficas e a unidade Superior composta 
por xistos feldspáticos e anfibolitos (Barreira, 1980; 
Iwanuch, 1991). A idade proposta para a sequencia foi 
obtida indiretamente através dos dados disponíveis e 
as correlações feitas por Barreira (1980) com outras 
unidades que indicaram uma idade arqueana e, em 
virtude das principais características, foi possível 
enquadrá-la como modelo clássico de um “Greenstone 
Belt”. Segundo Barreira (1980), a associação 
sedimentar constituída por formações ferríferas; xistos 
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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. 
 
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 Sm-
Nd 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 

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. 
 

 
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 – 
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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* 
= 0.54 a 0.99; sendo Eu* = (Sm vs Gd)

1/2
; (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, 

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, pode-
se 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 

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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