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APRESENTAÇÃO

O   momento atual da economia global tem imposto profundas mudanças nas empresas e instituições  
 governamentais. No caso da mineração, há uma forte competitividade por orçamentos, o que leva à 

priorização de projetos em fase mais avançada em detrimento de programas exploratórios. Os países com 
maior nível de conhecimento geológico, geofísico e geoquímico e que disponibilizam mapas e bancos de 
dados organizados levam vantagem na atratividade de investimentos realizados por mineradoras nacionais 
e internacionais de qualquer porte. Com base nessa premissa, o Ministério de Minas e Energia e a Secretaria 
de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, por meio do Serviço Geológico do Brasil – CPRM, tem 
a satisfação de disponibilizar à comunidade geocientífica, empresários do setor mineral e à sociedade em 
geral, os resultados obtidos pelo projeto “Evolução Crustal e Metalogenia da Porção Centro Norte da Faixa 
Brasília”, pertencente ao empreendimento “Áreas de Relevante Interesse Mineral” (ARIMs).

Este é um empreendimento financiado pelo PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PACII 
- MME00970) do governo federal, dentro da ação AVALIAÇÃO DOS RECURSOS MINERAIS DO BRASIL, 
que integra o Programa GESTÃO ESTRATÉGICA DA GEOLOGIA, DA MINERAÇÃO E DA TRANSFORMAÇÃO 
MINERAL. Esta ação consiste em um conjunto de projetos que visam estimular a pesquisa e a produção 
mineral brasileira, com foco adicional no suprimento de matérias primas essenciais para o desenvolvimento 
da infraestrutura e do agronegócio no Brasil. O projeto foi executado pela Gerência de Geologia e Recursos 
Minerais da Superintendência Regional de Goiânia, com supervisão nacional da Divisão de Geologia Econô-
mica – DIGECO e coordenação geral do Departamento de Recursos Minerais – DEREM.

O projeto “Evolução Crustal e Metalogenia da Porção Centro Norte da Faixa Brasília” possui 13.000 
Km2 de área, situada na divisa Tocantins-Goiás, correspondendo a pouco mais que quatro folhas na escala 
1:100.000. Foram descritas mais de 15 tipologias de mineralizações e dezenas de jazimentos (indícios, ocor-
rências, garimpos, depósitos e minas) de ouro, elementos terras raras, gemas, granadas, turmalina, coríndon, 
berilo, quartzo, zirconita, grafita, rochas ornamentais, rochas carbonáticas, água termal, amianto, cassiterita, 
wolframita, tantalita, manganês e associação de Cu-Pb-Zn.

Com o produto aqui disponibilizado o Serviço Geológico do Brasil cumpre seu papel de induzir o desen-
volvimento socioeconômico regional e setorial por meio da atualização do conhecimento geológico e dos 
recursos minerais do Brasil, contribuindo com a identificação de áreas prioritárias para investimentos em 
pesquisa mineral, diminuindo o risco do investidor. Os resultados, integrados em Sistema de Informações 
Geográficas (SIG), estão disponíveis no banco de dados corporativo do Serviço Geológico do Brasil – CPRM 
(http://geosgb.cprm.gov.br).



RESUMO

O trabalho objetivou contribuir para o conhecimento geológico regional, além de gerar consistente banco 
de dados geológico-metalogenéticos para subsidiar futuros projetos de pesquisa mineral, uso e ocupação 
racional do solo, contribuindo efetivamente para o desenvolvimento regional dos estados do Tocantins e Goiás.

Este projeto integra o Empreendimento MME 01409 no domínio do PAC 2015-2018, que tem por escopo 
aprofundar o conhecimento sobre as ARIM ś – Áreas de Relevante Interesse Mineral, com suporte na Ação 
2399 – Avaliação de Recursos Minerais do Brasil. Esta ação engloba um conjunto de projetos direcionados 
para a identificação de áreas atrativas para exploração, em províncias e distritos minerais, cuidadosamente 
selecionados, para permitir a triagem de alvos exploratórios com menores níveis de incerteza e riscos para 
os investidores. Esta ação também propicia a possibilidade de ampliação das reservas minerais brasileiras.

O Projeto Evolução Crustal e Metalogenia da Porção Centro Norte da Faixa Brasília, com área total de 
13.000 Km2, é constituído por quatro folhas na escala 1:100.000: Bananal, São Salvador, Jaú do Tocantins e 
Palmeirópolis, além de uma pequena porção norte da folha Uruaçu. Apresentam-se os resultados do mape-
amento geológico na escala 1:250.000 e recortes das quatro folhas na escala 1:100.000, desenvolvidas pelo 
Serviço Geológico do Brasil – CPRM - Superintendência Regional de Goiânia. 

Foram percorridos cerca de 2200 km de perfis geológicos ao longo de estradas, rios e trilhas, estudados 
162 afloramentos, descritas 79 lâminas petrográficas, efetuadas 92 análises litoquímicas com 15 determina-
ções isotópicas/geocronológicas, 9 análises Sm-Nd e 6 U-Pb. Acompanha este estudo o levantamento geo-
químico com a coleta de 355 amostras de solo em 110 km de perfis e identificados 102 jazimentos minerais. 
No mapeamento geológico 23 unidades litoestratigráficas foram caracterizadas com a individualização de 
66 litotipos, todos relacionados ao Orógeno Brasília e seu embasamento. No embasamento regional foram 
identificados arqueano-paleoproterozoicos, além de associações metavulcanossedimentares mesoprotero-
zoicas representantes de depósitos de rifts, plataformas marinhas, aberturas oceânicas abortadas, a presença 
de arcos magmáticos acrescionários e colisionais e das bacias a estes ambientes relacionadas.

A ênfase do projeto foi direcionada ao Complexo Palmeirópolis e a identificação de novas áreas potenciais 
associadas à bacia. Com a aquisição de novos dados geofísicos, petrográficos, litoquímicos e geocronológicos 
foi necessário realizar uma nova proposta de reordenação estratigráfica de Palmeirópolis que, por suas carac-
terísticas estruturais, metamórficas e geocronológicas não se sustenta mais como uma sequência idealizada 
Stricto Sensu, com a proposta de novo entendimento geológico-tectônico regional, e, consequentemente, 
com novas oportunidades minerais.

Todas as unidades estratigráficas estão deformadas e incluídas em três domínios estruturais não pro-
gressivos: o primeiro, que se desenvolveu em condições dúcteis é relacionado a forte encurtamento crustal 
sob cisalhamento puro de presumível idade Toniana dobra as unidades neoproterozoicas e seu embasa-
mento. No Criogeniano/Ediacarano zonas contracionais de baixo ângulo, rampas frontais e oblíquas com 
dobras recumbentes e isoclinais aliam-se ao sistema de Falhas do Rio Maranhão e desenvolvem sistemas de 
fold-thrust belts assimétricos. Finalmente, são registradas as principais zonas de transcorrências, destrais e 
sinistrais e componentes no sistema Riedel de direção final NE relacionado ao Sistema Transbrasiliano. A área 
ainda registra múltiplos eventos extensionais com a geração de bacias de idades 1.7 Ga, 1.6/1.5 Ga, 1.3/1.2 
Ga, 0.85 Ga e 0.55 Ga sobrepostas, ou não. Reconhecem-se também as deformações prévias e mais antigas 
que estão registradas no embasamento paleo-mesoproterozoico.

São descritas mais de 15 tipologias de mineralizações e dezenas de jazimentos (indícios, ocorrências, 
garimpos, depósitos e minas) de ouro, ETRs, gemas, granadas, turmalina, coríndon, berilo, quartzo, zirconita, 
grafita, rochas ornamentais, rochas carbonáticas, água termal, amianto, cassiterita, wolframita, tantalita, 
manganês e Cu-Pb-Zn.



ABSTRACT

This project is part of MME 01409 inserted in the PAC 2015-2018 domain, whose scope is to improve the 
knowledge about ARIM’s - Areas of Relevant Mineral Interest, supported by Action 2399 - Evaluation of Mineral 
Resources of Brazil. This action encompasses a set of projects aimed at identifying attractive areas for explo-
ration, in carefully selected provinces and mineral districts to allow for the screening of exploratory targets 
with lower levels of uncertainty and risks to shareholders. This action also promotes not only the attraction 
of private investments, but also the expansion of reserves of Brazilian mineral resources.

The Crustal Evolution and Metalogeny Project of the North Central Portion of the Brazilian Belt, with a total 
area of 13,000 km2, basically include four sheets on a 1: 100,000 scale map (Bananal, São Salvador, Jaú do 
Tocantins and Palmeirópolis) and a small part of the northern portion of the Uruaçu sheet. The results of the 
geological mapping are presented with integration in the 1: 250,000 scale and the four separate sheets on a 
1: 100,000 scale map developed by Geological Survey of Brazil – CPRM - Regional Superintendence of Goiânia.

Approximately 2200 km of geological profiles along roads, rivers and tracks were studied, with 162 outcrops, 
79 petrographic thin sections, 92 lithochemical analyzes, 15 isotopic / geochronological determinations and 
9 Sm-Nd and 6 U-Pb. This study includes the geochemical survey with track openings and collection of 355 
soil samples in 110 km profiles, identified 102 mineral occurrences. The mapping of 23 lithostratigraphic units 
were realized with individualization of 66 lithologic types, all related to the Brazilian Belt and its basement. 
Archaean-paleoproterozoic basements, mesoproterozoic metavulcanosedimentary associations representing 
rift deposits, marine platforms, aborted oceanic openings, presence of Neoproterozoic accretionary and colli-
sional magmatic arcs and related basins to these environments are identified.

The emphasis of the project was directed to the Palmeirópolis Complex and the identification of new 
potential areas associated to the basin. With the acquisition of new geophysical, petrographic, lithochemical 
and geochronological data, it was necessary to carry out a new proposal for a stratigraphic reordering of 
Palmeirópolis that, due to its structural, metamorphic and age characteristics, is no longer maintained as a 
sequence, opening a new range in the regional geological understanding and in mineral opportunities.

It is organized according to the collected data and analytical results of the project, added to the compi-
lation of geological records and academic research that confirm a proposal of crustal evolution, adding and 
substantiating such geological interpretation.

All stratigraphic units are deformed and included in three non-progressive structural domains: the first 
under a ductile shear regime, related to a strong crustal shortening under pure shear of presumed Tonian age 
that folds neoproterozoic rocks and their basement. In the Cryogenian / Ediacarano low-angle contraction 
zones, front ramps with recumbent and isoclinal folds align with the Fault system of the Maranhão River and 
develop asymmetrical fold-thrust belts. Finally, the main transcurrent zones, dextral and sinistral zones and 
components in the Riedel system of the final direction N200-400E of the Transbrasilian System are recorded. 
The area still records a long extensional period in multiple cycles and generation of basins ages of 1.7, 1.6 / 
1.5, 1.3 / 1.2, 0.85 and 0.55 Ga. It is also recognized the previous and earlier deformations that are registered 
in the Paleo-Mesoproterozoic basement.

More than 15 types of mineralization are described, many occurrences, mining and deposits including 
gold, ETRs, gemstones, grenades, tourmaline, corundum, beryl, quartz, zirconite, graphite, ornamental rocks, 
carbonate rocks, thermal water, asbestos, cassiterite, wolframite and tantalite, manganese and Cu-Pb-Zn.

The objective of this work was to provide a contribution to regional geological knowledge, as well as to 
generate a consistent geological-metallogenetic database to support future mineral exploration, use and ratio-
nal land occupation, effectively contributing to the regional development of the states of Tocantins and Goiás.
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1. INTRODUÇÃO

1.1. GENERALIDADES

A área de estudo está inserida geotectonicamente 
na porção centro-norte da Faixa Brasília (FUCK et al., 
1993; FUCK, 1994; PIMENTEL et al., 2004; DARDENNE, 
1978, 2000), região central da Província Tocantins 
(ALMEIDA et al., 1977, 1981) e contempla uma grande 
diversidade de terrenos geológico-geotectônicos 
cuja evolução, policíclica, se estende do Arqueano 
ao Neoproterozoico. 

Este projeto integra o Empreendimento MME 01409 
no âmbito do PAC 2015-2018, que tem por objetivo 
aprofundar o conhecimento sobre as ARIM ś - Áreas de 
Relevante Interesse Mineral, com suporte na Ação 2399 
– Avaliação de Recursos Minerais do Brasil. Esta ação 
abrange um conjunto de projetos direcionados para a 
identificação de áreas atrativas para exploração, com 
o objetivo de estimular a produção mineral brasileira. 

A área total do projeto possui 13.000 Km2 e 
contempla basicamente quatro folhas na escala 
1:100.000, assim designadas: Bananal, São Salvador, 
Jaú do Tocantins e Palmeirópolis, além de uma pequena 
porção norte da folha Uruaçu. O trabalho consistiu 
de uma minuciosa análise dos dados pré-existentes, 
integração de dados geológicos, aerogeofísicos 
e geoquímicos e mapeamento dirigido, com foco 
na definição dos ambientes geotectônicos. Foram 
realizadas três etapas de campo no decorrer de 2015 e 
2016. Esta primeira fase do projeto focou basicamente 
o estudo do Complexo Palmeirópolis, visando uma 
compreensão mais ampla do contexto geotectônico 
no qual estão inseridos os depósitos polimetálicos de 
Zn, Pb e Cu pertencentes à CPRM.

O Complexo Palmeirópolis, principal objeto 
geológico estudado, hospeda mineralizações de 
sulfetos maciços (Cu-Pb-Zn) descritas como do tipo 
stratabound com reservas que alcançam 5,3 Mt 4,31% 
Zn; 1,19% Cu, 0,67% Pb, 25,2g/t Ag, 114,45g/t Cd e 
12,54% S (CPRM, 1988).

Além dos depósitos de sulfeto maciço, relacionados 
às supracrustais do Complexo Palmeirópolis, já conheci-
dos, foram identificados outros metalotectos, à exemplo 
dos granitos das suítes Serra Dourada e Mata Azul e da 
Alcalina de Peixe que possuem elevado potencial para 
jazimentos de gemas, elementos terras raras leves, 
cassiterita e zirconita, além da Formação Mocambo 
que possui potencial para depósitos de sulfeto.

1.2. JUSTIFICATIVAS E OBJETIVOS

Recentemente, durante o mapeamento geológico 
da Folha Alvorada (escala 1:250.000), foram catalogados 
vários jazimentos minerais de relevante interesse econô-
mico, com destaque para o depósito polimetálico (cobre, 
chumbo e zinco) de Palmeirópolis, com reservas (medi-
das + indicadas + inferidas), da ordem de sete milhões 
de toneladas. Além deste depósito, foram identificados 
jazimentos de ETR (allanita), associadas ao Complexo 
Alcalino de Peixe, em granitos da Suíte Mata Azul e em 
granitos da Suíte Granitos da Província Tocantins (Granitos 
Serra Dourada, Serra da Mesa e Serra Branca); jazidas 
de zirconita (utilizada na indústria cerâmica), relacio-
nadas à Intrusão Alcalina de Peixe; jazidas de gemas 
(turmalina, corindon, berilo água marinha e quartzo 
rosa) em pegmatitos distais e proximais da província 
pegmatítica Palmeirópolis-Jaú, cuja gênese relaciona-
-se aos fluidos tardios dos granitos da Suíte Mata Azul; 
jazidas de rochas ornamentais, com destaque para as 
rochas calcissilicáticas do Grupo Serra da Mesa; jazidas 
de granada gemológica da Província Gemológica de São 
Valério da Natividade, originadas a partir da interação 
de fluidos dos granitos da Suíte Mata Azul.

Além destes jazimentos, podem ser citados os indí-
cios de ouro e estanho em amostras de sedimento de 
corrente e concentrado de bateia, relacionados ao Arco 
Magmático de Goiás e aos granitos da Suíte Aurumina. 
Foram catalogados garimpos de ouro, associados aos 
metassedimentos dos grupos Paranoá e Araí, Formação 
Traíras. Este conjunto de jazimentos credencia a área 
como uma ARIM – Área de Relevante Interesse Mineral, 
motivo pelo qual foi criado o Projeto Evolução Crustal e 
Metalogenia da Porção Centro-Norte da Faixa Brasília, 
com foco prioritário no enquadramento geotectônico do 
depósito de Palmeirópolis, considerando que este depó-
sito encontra-se em fase de preparação para licitação.

1.3. LOCALIZAÇÃO

A área está localizada a aproximadamente 520 Km 
de Goiânia, na região que compreende o extremo sul do 
estado do Tocantins e uma pequena parte do extremo 
norte do estado de Goiás, entre os paralelos 12°00’ e 
13°40’ sul e os meridianos 48°00’ e 49°00’, a oeste de 
Greenwich, cobrindo uma área em torno de 13.000 Km2, 
correspondente às folhas Bananal, São Salvador, Jaú, 
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Palmeirópolis e parte do extremo norte da folha Minaçu, 
na escala 1:100.000 (Figura 1.1). Abrange os municípios 
de Palmeirópolis, Peixe, Paranã, Jaú do Tocantins, São 
Salvador, São Valério da Natividade em Tocantins e 
Minaçu em Goiás.

O acesso à área, a partir de Goiânia, é feito através 
da BR-153 até Santa Tereza de Goiás. A partir de Santa 
Tereza, toma-se a GO-241 até o município de Formoso. O 
percurso final é realizado através das rodovias GO-142 e 
TO-387, até Mata Azul e Palmeirópolis, respectivamente. 
Aeronaves comerciais e aviões menores, mantem voos 
regulares para passageiros entre Brasília e Palmas. A 
partir de Palmas chega-se à área através da BR-153. 
O acesso à parte interna da área do projeto é feito a 
partir de estradas secundárias de terra batida, algumas 
transitáveis o ano todo, ou através do rio Tocantins, em 
embarcações de pequeno calado. 

1.4. INFRAESTRUTURA

O suprimento de energia da região é feito pelo sis-
tema Furnas-Tucuruí que abastece Palmeirópolis através 
de uma subestação com capacidade 34,5 KV e possibi-
lidade de ampliação através do “linhão” de 138 KV que 

liga o centro de distribuição de Porangatu à cidade de 
Minaçu - GO onde está a mina de amianto da SAMA, 
distante 100 km de Palmeirópolis.

O estado do Tocantins possui aproximadamente 
7000 Km de estradas pavimentadas que permitem a 
interligação do estado com as demais regiões do país. 
Praticamente todo o abastecimento ainda é realizado 
através da BR-153, rodovia que corta o estado de norte 
a sul. Em termos de transporte o Tocantins ainda conta 
com a hidrovia Tocantins-Araguaia que também corta o 
estado de Norte a Sul e com a ferrovia Norte-Sul com 800 
Km de extensão e seis plataformas multimodais: Aguiar-
nópolis, Araguaína, Colinas, Guaraí, Palmas e Gurupi. A 
ferrovia Norte-Sul, liga o estado aos principais centros 
do Brasil e ao porto de Itaqui no estado do Maranhão.

1.5. MATERIAIS E MÉTODOS

A heterogeneidade da distribuição das informações 
pré-existentes e o ineditismo na forma de concepção 
do projeto, exigiram um criterioso planejamento, pois, 
enquanto na folha Palmeirópolis, região do Complexo Pal-
meirópolis, onde se encontram os depósitos polimetálicos 
de Cu-Pb-Zn da CPRM, os trabalhos alcançam nível de 
detalhe, no restante da área, as informações geológicas 
encontram-se na escala 1:250.000 e o levantamento 
geoquímico de sedimento de corrente e concentrado 
de bateia, na escala 1:100.000. A Figura 1.2 resume os 
diversos trabalhos de geoquímica realizados na área 
total do projeto e a Tabela 1.1 as características dos 
principais levantamentos geoquímicos. Toda a área possui 
cobertura aerogeofísica de alta resolução. A Tabela 1.2 
apresenta as características dos diversos levantamentos 
aerogeofísicos que cobrem a área do projeto.

A área do Complexo Palmeirópolis contempla uma 
gama de trabalhos de prospecção, a maioria realizada 
na década de 1970, incluindo geofísica terrestre (vários 
métodos), geoquímica de sedimento de corrente, geoquí-
mica de solo de alta densidade, trincheiras, sondagens, 
incluindo a abertura com explosivos de uma rampa de 
pesquisa. Todos estes trabalhos culminaram com a des-
coberta de um depósito polimetálico de cobre, chumbo 
e zinco no qual foi realizada uma amostragem de grande 
volume (bulk sample) para caracterização do minério. A 
Figura 1.3 mostra a localização dos principais trabalhos 
realizados na região do Complexo Palmeirópolis e a Tabela 
1.3 sumariza as características desses trabalhos.

Para a execução deste projeto adotou-se uma for-
matação técnica diferencial em relação às atividades 
rotineiras executadas pela CPRM. Mesclou-se parte dos 
fundamentos do Programa de Geologia Básica (PGB) com 
técnicas de prospecção mineral dirigida para o check de 
anomalias aerogeofísicas e geoquímicas. Portanto, o 
método utilizado para mapeamento seguiu parcialmente 

Figura 1.1 - Mapa de localização da área do projeto sul  
do Tocantins e centro norte de Goiás.
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Figura 1.2 - Projeto Evolução Crustal e Metalogenia da Porção Centro-Norte da Faixa Brasília:  
Distribuição dos trabalhos de geoquímica realizados na área do projeto nas 4 últimas décadas.

PROJETO C.CUSTO ELEMENTOS ESCALA ANO TIPO QUANTIDADE

Palmeirópolis - Área dos depósitos da CPRM 6.990.650 Cu,Pb,Zn, Ag 1:50.000 1976 sed. 939

Palmeirópolis/JICA - Área fora dos depósitos da CPRM 6.990.650 Cu,Pb,Zn, As 1:50.000 1977 sed. 270

SE do Tocantins - Folha Alvorada 2.075.650 54 elementos 1:250.000 2010 sed. e conc. 181sed/182conc

BRASILEXPLORER/Folha Alorada 54 elementos 1:100.000 2014 sed. e conc. 777sed/706conc

Tabela 1.1 - Características dos principais levantamentos geoquímicos realizados na área do projeto.

Tabela 1.2 - Características dos levantamentos aerogeofísicos que cobrem a área do projeto.

AEROLEVANTAMENTO DATA DE AQUISIÇÃO ALTURA 
DE VOO

DIREÇÃO E 
ESPAÇAMENTO 
LINHA DE VOO

DIREÇÃO E 
ESPAÇAMENTO 

LINHA DE CONTROLE
EMPRESA

Paleo-neoproterozoico do 
Nordeste de Goiás 01/05/2006 a 01/09/2006 100 m N-S 500m E-W 5km LASA

Complemento do Tocantins 06/12/2006 a 12/01/2007 100 m N-S 500m E-W 5km LASA

Tocantins 26/06/2005 a 21/12/2005 100 m N-S 500m E-W 5km AeroGeoPhysica 
LatinoAmerica - AGP - La
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TRABALHO REALIZADO CARACTERISTICA/QUANTITATIVO

Mapeamento Geológico escalas 1:60.000, 1:10.000, 1:5.000 e 1:2.000 

Amostragem de sedimento de corrente 1.740 amostras analisadas por AA para Cu, Pb e Zn

Amostragem de solo 30.429 amostras em malhas regulares 200x80m e 50x20m   

Sondagem 165 furos  com 32.500m perfurados

Poços e galerias 81 poços e uma galeria com 64,2m de comprimento

Geofísica magnetometria e V.L.F (Very Low Frequency)

Figura 1.3 - Projeto Evolução Crustal e Metalogenia da Porção Centro-Norte da Faixa Brasília:  
Principais trabalhos de geoquímica realizados na região do Complexo Palmeirópolis.

Tabela 1.3 - Síntese dos trabalhos prospectivos realizados na região de Palmeirópolis.

a sistemática estabelecida no guia de procedimentos 
técnicos do Serviço Geológico do Brasil - CPRM, para 
elaboração e confecção de mapas geológicos na escala 
1:100.000 que compreende três fases principais:

A fase inicial constou da elaboração de uma síntese 
bibliográfica, contemplando todos os trabalhos realiza-
dos na região do Complexo Palmeirópolis, seguida da 
interpretação de sensores remotos, dados aerogeofísicos 
de alta resolução, que aliados aos dados geoquímicos, 
geocronológicos e isotópicos pré-existentes resultaram 

na consolidação dos mapas preliminares e de serviço, 
estruturados em Sistema de Informações Geográficas (SIG). 

Na fase principal foram realizadas etapas de campo 
com foco no Complexo Palmeirópolis e no check de 
anomalias com a descrição de afloramentos, perfis de 
amostragem de solos, coleta de material para análises 
microscópicas, petroquímicas (elementos maiores, traço 
e terras raras), isotópicas/geocronológicas e seleção de 
alvos em afloramentos-chave pré-determinados. Grande 
parte dos dados levantados envolveram as operações 
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diretas de campo (45 dias). Foram executados mapea-
mento geológico e amostragem de 2200 km de perfis 
lineares com a descrição de 162 afloramentos.

A fase final consistiu das atividades pós-campo, fun-
damentalmente a integração dos dados obtidos, inter-
pretações temáticas em função dos resultados analíticos 
disponíveis, elaboração, digitação, digitalização, revisão 
e compatibilização de texto explicativo e figuras com a 
consolidação de todas as informações em um relató-
rio, um mapa integrado na escala 1:250.000 e 4 mapas 
geológico-geofísicos na escala 1:100.000.

Foram enviadas ao laboratório SGS-GEOSOL 92 
amostras de rocha para análise de elementos maiores  

(SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3, MnO, MgO, CaO, Na2O, K2O, P2O5, 
LOI, analisadas por ICP-MS-fusão em LiBO2, elementos 
traço (Ba, Be, Co, Cs, Ga, Hf, Nb, Rb, Sn, Sr, Ta, Th, U, V, 
W, Zr, Y) e ETR, analisados também por ICP-MS.

Para análise de rochas alteradas visando a identifica-
ção do protólito, foram analisadas, na Superintendência 
Regional da CPRM em Manaus - SUREG-MA, 19 amostras 
para determinação mineral por difratometria de Raios-X.

1.6. DADOS DE PRODUÇÃO

A Tabela 1.4 resume o quantitativo produzido de 
dias, perfis e amostras coletadas para diversas análises.

DADOS FÍSICOS

Período total de trabalho de campo 59 dias

Caminhamento/perfil geológico 2200 km

Afloramentos descritos 162

Amostras de rochas coletadas total Projeto 200

Amostras com descrição petrográfica 79

 Amostras de rocha para litoquimica 92

Amostras de rocha para Fire Assay 20

Amostras de solo para análise química 355

Amostras para análise geocronológica U-Pb e isotópica Sm-Nd 15 - 6 U/Pb 9 Sm-Nd

Difratometria de raios-X 19

Amostras analisadas MEV 3

Tabela 1.4 - Dados de produção do projeto.
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2. CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL

2.1. PROVÍNCIA ESTRUTURAL DO TOCANTINS

A Província Estrutural do Tocantins (ALMEIDA; HAS-
SUI; BRITO NEVES, 1977) abrange os estados de Goiás, 
Tocantins, Distrito Federal e as porções meridionais dos 
estados do Pará, Mato Grosso, oeste do Mato Grosso do 
Sul, Minas Gerais e São Paulo. Constitui um sistema de 
orógenos brasilianos caracterizado por três cinturões: 
Brasília, Araguaia e Paraguai, decorrência da convergência 

e colisão do Cráton Amazônico a oeste, Cráton São Fran-
cisco a leste e a sudoeste do Cráton Paranapanema, na 
atual posição geográfica. Estes orógenos se destacam 
por sua importância geotectônica e metalogenética na 
estruturação e evolução da plataforma Sulamericana, 
Pimentel, Fuck e Gioia (2000), Pimentel, Jost e Fuck (2004), 
Dardenne (2000) (Figura 2.1). O orógeno Brasília, objeto 
deste estudo, representa um compartimento agregado à 
montagem do paleocontinente West Gondwana.

Figura 2.1 - Compartimentação da Faixa Brasília e posição da área do projeto  
em sua região setentrional, Marini et al. (1974) apud Dardenne (2000).
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2.2. ORÓGENO BRASÍLIA

Almeida (1967, 1968), Almeida, Hassui e Brito Neves 
(1976), Almeida et al. (1977, 1981) e Hassui e Almeida 
(1970) realizaram as primeiras sugestões de comparti-
mentação geotectônica e os primeiros estudos geocro-
nológicos baseados em métodos Rb-Sr e K-Ar de grande 
abrangência na Província Tocantins.

Estes autores deram os seguintes enfoques: (i) O Oró-
geno Brasília e constituído por várias unidades de rochas 
metassedimentares depositadas (e deformadas) na borda 
oeste do Cráton do São Francisco, (ii) o metamorfismo 
e a deformação são progressivos e aumentam de leste 
para oeste, (iii) idades K-Ar confirmavam a importância 
do evento termal neoproterozoico, mas também sugeri-
ram, com constância, a presença de rochas mais antigas 
recicladas no evento Brasiliano, e (iv) grandes terrenos 
gnáissicos e granulíticos, expostos, especialmente nas 
suas porções centro-oeste e norte constituem o emba-
samento antigo das sequências supracrustais da faixa, 
formando o Maciço Mediano de Goiás (ALMEIDA; HASSUI; 
BRITO NEVES, 1976; MARINI et al., 1984).

Fuck et al. (1993), Fuck (1994), Dardenne (2000), 
Pimentel et al. (2004), Almeida (1974), (Figura 2.1), Divi-
diram a Província Tocantins nas seguintes unidades tec-
tônicas: Zona Cratônica e Maciço de Goiás, Faixa Brasília 
com suas Zonas Interna e Externa, Arco Magmático de 
Goiás, Faixa Paraguai-Araguaia. Nessa proposta, indivi-
dualizaram o Maciço de Goiás como um microcontinente 
envolvido nos processos colisionais brasilianos e destaca-
ram deste, uma faixa de acresção crustal neoproterozoica, 
denominada Arco Magmático de Goiás (PIMENTEL; FUCK; 
MARINE, 1991; PIMENTEL; FUCK, 1992). Estes autores 
identificaram na Faixa Brasília dois segmentos distintos 
(zonas externa e interna) que se diferenciam, um do outro, 
pela intensidade deformacional a que foram submetidos e 
por apresentarem polaridade metamórfica crescente em 
direção à zona interna da faixa. Também deram ênfase 
a uma grande faixa a oeste composta por terrenos mais 
jovens e pertencentes ao Arco Magmático de Goiás. 

Este projeto insere-se na posição setentrional do 
Orógeno Brasília, onde três quartos da área de estudo 
estão inclusas no embasamento do orógeno, identifica-
dos na região como um bloco mais antigo denominado 
Bloco Natividade-Cavalcante e na continuidade norte 
do Maciço de Goiás. O restante da área abrange o Arco 
Magmático de Goiás.

2.3. BLOCO NATIVIDADE-CAVALCANTE

O Bloco Natividade-Cavalcante (BRITO NEVES; FUCK; 
PIMENTEL, 2014) é um núcleo paleoproterozoico, exposto 
na região leste da área que representa uma extensão do 
Cráton do São Francisco envolvido e deformado na orogenia 

Brasiliana. É constituído por associações de terrenos tipo 
TTG e greenstone belts, gnaisses orto e paraderivados, 
granitos peraluminosos sin- a pós-colisionais e rochas 
supracrustais gnaissificadas, incluindo metavulcânicas e 
metassedimentares paleo a neoproterozoicas. A idade do 
magmatismo varia entre 2.3, 2.2 e 2.15 Ga e sugere a gera-
ção de diferentes fragmentos de crosta continental juvenil 
retrabalhadas no Paleoproterozoico (BRITO NEVES; FUCK; 
PIMENTEL, 2014). Determinação U-Pb em zircão de tonalitos 
e granodioritos gnaisses do Bloco Cavalcante-Natividade a 
leste do Lineamento Transbrasiliano (LTB) indicam a idade 
de cristalização de 2142±11, (FRASCA, 2015).

Na área de estudo o Bloco Natividade-Cavalcante 
está representado, principalmente por rochas graníticas 
deformadas, inclusas na Suíte Aurumina e pelas cober-
turas metassedimentares do Grupo Araí. Estas unidades 
são objetos de estudo recentes e tiveram um acréscimo 
substancial em sua área de ocorrência, na porção a leste 
da folha Palmeirópolis.

2.4. MACIÇO DE GOIÁS

O Maciço de Goiás é um bloco continental, exótico 
e alóctone, de longa e complexa evolução crustal, que 
colidiu contra a margem ocidental sanfranciscana no neo-
proterozoico. Este bloco é composto por seis complexos 
de ortognaisses e cinco greenstone-belts metamorfizados 
em baixo grau, de idades arqueanas e paleoproterozoicas. 
Na sua parte norte afloram os complexos de Hidrolina, 
Moquém, Caimar e Anta e alojam os greenstone-belts de 
Crixás, Pilar de Goiás e Guarinos e outros menores. Ao 
sul estão os complexos de Caiçara e Uvá e os greenstone-
-belts, de Serra de Santa Rita e Faina.

Jost et al. (2010, 2013), descrevem o Maciço de Goiás 
como um terreno exótico e alóctone, amalgamado à Pro-
víncia Tocantins durante os estágios finais da Orogenia 
Brasiliana. Segundo estes autores, este maciço é formado 
pelas rochas mais antigas da região, cujos protólitos são 
tonalitos-granodioritos e dioritos polideformados com 
idade de cristalização entre 3040 Ma e 2930 Ma.

Os conjuntos mais novos são compostos por tonali-
tos, monzogranitos e corpos tabulares de granodioritos 
formados entre 2876 e 2846 Ma. Parte desses complexos 
foi desenvolvida, pelo menos, durante duas fases mag-
máticas e como segmentos crustais independentes. As 
porções mais jovens no Maciço de Goiás indicam idades 
paleoproterozoicas, relacionadas a eventos Riacianos.

Na parte norte do Maciço de Goiás, sequências vul-
canossedimentares (Juscelândia, Indaianópolis e Pal-
meirópolis) em alto grau metamórfico contêm rochas 
metavulcânicas bimodais com características geoquí-
micas anorogênicas, datadas em 1,3-1,25 Ga e em 0.79 
Ga (PIMENTEL et al., 2003; DELLA GIUSTINA et al., 2009, 
FERREIRA FILHO et al., 2010). 
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Registro de evento tafrogênico preservado no maciço 
pode estar relacionado à abertura precoce de um oceano. 
Isso apoia as interpretações anteriores, que sugerem 
que estas associações de rochas ígneas são parte de um 
bloco exótico no Orógeno Brasília e sugerem que estas 
associações ígneas descritas formem um bloco alóctone, 
fornecendo informações adicionais para os modelos de 
reconstrução continental, antes do fragmentação do 
Rodínia, (FERREIRA FILHO et al., 2010).

Essas rochas supracrustais encontram-se em contato 
tectônico com os três volumosos complexos máfico-
-ultramáficos diferenciados e metamorfizados em fácies 
granulito definidos como Barro Alto, Niquelândia e Cana 
Brava, respectivamente. 

A idade de cristalização destes complexos foi, no 
passado, motivo de muita controvérsia. Mais recente-
mente, Idades de cristalização U-Pb SHRIMP em zircão 
de 797 Ma e de metamorfismo granulítico em 770 Ma 
(PIMENTEL et al., 2003) foram confirmadas por Ferreira 
Filho et al. (2010) e Giovanardi et al. (2015, 1017). 

O metamorfismo granulítico de 770-750 Ma é indi-
cativo de evento orogênico precoce do neoproterozoico, 
parcialmente preservado no Maciço de Goiás, porém 
geralmente obliterado pelos eventos metamórficos prin-
cipais ocorridos entre 650-600 Ma, relacionados aos epi-
sódios colisionais que estruturaram toda a Faixa Brasília.

O evento magmático 1.25 Ga representa uma 
associação ígnea que compreende rochas vulcânicas 
bimodais (Complexos Palmeirópolis, Indaianópolis e 
Juscelândia) e extensas e grandes intrusões máficas 
acamadadas associadas (Serra dos Borges e Serra da 
Malacacheta). Dados geoquímicos de rochas vulcânicas 
máficas indicam composições semelhantes à MORB, 
sugerindo um ambiente tectônico de rifting continen-
tal que culminou com a abertura de uma bacia oceâ-
nica. Grandes intrusões acamadadas coexistem com a 
sequência vulcanossedimentar e consistem principal-
mente de cumulatos de olivina mais plagioclásio, com 
troctolitos abundantes e leucotroctolitos, associado 
com olivina-gabro, gabros, anortositos e piroxenitos 
(FERREIRA FILHO et al., 2010).

O Complexo de Palmeirópolis é o objeto central de 
estudo deste trabalho e será abordado em um tópico 
específico sobre seu histórico e as informações obtidas 
nas etapas de campo. 

2.5. ARCO MAGMÁTICO DE GOIÁS

O Arco Magmático de Goiás (PIMENTEL; FUCK, 1992; 
PIMENTEL; FUCK; SILVA, 1996; PIMENTEL; FUCK; GOIA, 
1998, 2000) se estende desde a região de Arenópolis 
e Bom Jardim de Goiás até Porangatu-Mara Rosa em 
Goiás, ocupando a porção mais ocidental da Faixa Bra-
sília. Estudos posteriores estendem o Arco Magmático 

de Goiás até a região de Silvanópolis-Monte do Carmo, 
no Tocantins. Representa o testemunho de uma crosta 
juvenil que registra a abertura e fechamento de um 
grande domínio oceânico, polifásico, entre os paleocon-
tinentes Amazônico e São Francisco-Congo, entre 900 a 
600 Ma. Durante a fase pré-colisional, houve subducção 
de litosfera oceânica com o desenvolvimento de rochas 
plutônicas de arcos insulares e cordilheirianos, asso-
ciados a outros gnaisses representantes de sequências 
vulcanossedimentares.

O Arco Magmático de Goiás é dividido em arco meri-
dional e setentrional. A porção norte é denominada 
Arco de Mara Rosa, arco de ilha juvenil de idade 900-
800 Ma (PIMENTEL; FUCK, 1992; LAUX et al., 2005) e 
um arco continental mais jovem chamado de Arco de 
Santa Terezinha de Goiás com sequências vulcanosse-
dimentares de idade 670-630 Ma (JUNGES et al., 2002; 
FUCK et al., 2002, 2006). O arco juvenil possui em suas 
unidades toleíticas e cálcio-alcalina razões isotópicas 
Sr87/Sr86 iniciais baixas e valores eNd positivas com idade 
modelo TDM principalmente entre 0,8 e 1,1 Ga, (LAUX et 
al., 2005). As associações de arco mais novas tem valo-
res eNd(T) entre +2,8 e -15,1, sendo a maioria das rochas 
com eNd negativo, levando os autores a concluir pela 
provável formação em margem continental ativa no final 
da orogenia Brasiliana e pelo envolvimento de crosta 
continental mais antiga para este evento. 

A predominância de composição calcialcalina dessas 
rochas magmáticas indica a ação de contínuos proces-
sos relacionados à subducção. Acrescentam Dantas et 
al. (2007), que na região setentrional do arco as rochas 
plutônicas são peraluminosas, mas com assinatura iso-
tópica de material juvenil relacionado a evolução de 
arcos. Citam idades modelo TDM variando entre 1.5 a 1.2 
Ga, contudo, uma maior participação de material deri-
vado de crosta continental antiga é misturada às rochas 
juvenis, refletindo idade modelo TDM entre 2,6 e 1,7 Ga. 
Apõem ainda a presença de rochas máficas e ultramáficas 
em faixas alongadas e deformadas, interpretadas como 
restos de crosta oceânica estirada e colocada de forma 
descontinua ao longo do Lineamento Transbrasiliano.

Na porção setentrional do Arco Magmático de Goiás 
(AMG) parte do Orógeno Brasília, encontra-se em con-
tato com o Orógeno Araguaia, através do Lineamento 
Transbrasiliano (LTB). Frasca (2015) identificou através de 
dados litoquímicos e isotópicos diferentes períodos de 
acresção magmática, individualizados em um embasa-
mento e quatro estágios magmáticos neoproterozoicos, 
todos combinados tectonicamente no LTB. Os grandes 
compartimentos estão expostos na Figura 2.2.

O fragmento de arco de ilha, chamado de Mara 
Rosa, em seu extremo setentrional, corresponde a 
tonalitos e granodioritos gnaisses calcialcalinos, deple-
tados em LILE e HFSE, com idades de cristalização U-Pb 
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Figura 2.2 - Compartimentação geotectônica da porção setentrional dos orógenos Brasília  
e Araguaia, (BRITO NEVES; FUCK; PIMENTEL, 2014; FRASCA, 2015).
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entre 848 ±4 Ma a 810 ±4 Ma, TDM entre 1480 e 910 
Ma e eNd(T840) com valores de +1.56 a +5.14, sugerindo 
fontes juvenis Frasca (2015).

O arco continental de Santa Terezinha de Goiás de 
idade 670-630 Ma e um compartimento mais recente 
com idades U-Pb em zircão em torno de 590 a 540 Ma, 
intrudem e reciclam as unidades mais antigas (FRASCA, 
2015). Este mesmo autor indica que o estágio colisional 
arco-continente apresenta LILE moderados a elevados, 
HFSE baixos a moderados, enriquecimento em ETRL e 
depleção em ETRP sem anomalia de Eu, possuem fontes 
mistas e heterogêneas, parte reciclagem crustal, parte 
juvenis com TDM desde 2610 a 960 Ma, em média em 
torno de 1.2 Ga e eNd -25.44 a +6.13. 

O estágio colisional representa a maturidade química 
do arco. Possui valores elevados LILE e HFSE com ano-
malias positivas em Th, La, K e Zr e padrões depletados 
em Ba, Nb, P e Ti, padrões assimétricos e enriquecidos 
em ETRL, depletados em ETRP com anomalias negativas 
de Eu. Determinações U-Pb em zircão indicam idades de 
594 ±2 Ma, 586 ±3 Ma e 540 ±5 Ma e zircão herdados do 
arco insular com idades 822 ±15 Ma, 884 ±11 Ma e 855 
Ma, TDM entre 2860 e 900 Ma e eNd(T580) de -22.42 a +2.84, 
a grande maioria negativa indicando retrabalhamento 
de crosta Frasca (2015).

Encontram-se ainda associadas às rochas da margem 
continental ativa o Complexo Porangatu em sua fase 
de fechamento e colisão crustal nas adjacências das 
zonas de alto grau metamórfico, lascas de embasamento 
arqueano exumadas e representadas pelo Complexo 
Serra Azul de Goiás. 

O estágio de arco maduro apresenta padrões comuns de 
arco continental pós-colisional. Há um maior enriquecimento 
em HFSE e ETRL do que em LILE. As idades de cristalização 
são próximas a 545 Ma. Rochas básicas pós-orogênicas 
analisadas apresentam fontes crustais e juvenis e TDM entre 
1490 e 820 Ma, com eNd(T530) -1.11 a +4.26. O LTB delimita 
em seu interior o embasamento e os dois arcos magmáticos 
que foram submetidos à intensa deformação. As faixas 
granulíticas marcam as zonas de transpressão e zonas de 
cisalhamento transcorrentes. Estas descontinuidades obli-
teram as suturas entre os blocos crustais, embaralhando e 
interrompendo unidades (FRASCA, 2015).

O LTB apresenta uma arquitetura assimétrica e de 
vergência dupla, semelhante a uma mega ”pop up” ou 
estrutura em flor positiva. Os orógenos Brasília, Ara-
guaia e Paraguai, incluso e contíguo ao LTB formam 
um complexo orogênico, pois compreendem blocos do 
embasamento, acresções juvenis e margens continentais 
com duração mínima de 350 Ma, incluindo 100 Ma para 
geração do arco intraoceânico e 120 Ma para o período 
de acresção continental e colisão, com momentos de 
quiescência magmática entre eventos, desde a ruptura 
do Rodínia à montagem de W-Gondwana.

2.6. CONTEXTO ESTRUTURAL REGIONAL

A á abrange diversos terrenos geológicos. Sua diver-
sidade litoestratigráfica acompanha a heterogeneidade 
estrutural que apresenta características distintas com 
variados estilos e interferências deformacionais. Apesar 
desta complexidade estes padrões podem ser discrimi-
nados, proporcionando a análise de domínios e regimes 
deformacionais, seja por inserção em um mesmo nível 
crustal, ou por estarem submetidos num determinado 
período a um campo tensional similar ou comum.

Estes padrões deformacionais estão relacionados à 
ação de grandes estruturas regionais que afetam ou atra-
vessam a área, onde se destacam os sistemas de Falhas 
Transbrasilianas (LTB) e o Lineamento Maranhão-Paranã, 
ambos justapondo diferentes blocos crustais (Figura 2.3).

2.6.1. Lineamento Transbrasiliano

A denominação Lineamento Transbrasiliano foi criada 
por Schobbenhaus Filho et al. (1975) para definir uma 
feição estrutural regional que separa o Orógeno Bra-
sília, dos orógenos Paraguai e Araguaia, no âmbito da 
Província Tocantins. Na citação original, os autores não 
discutiram a origem, ou significado destes lineamentos, 
caracterizando-os apenas como um sistema de falhas 
de direção principal NE-SW e direção secundária N-S e 
que estes lineamentos já haviam sido citados localmente 
por Northfleet et al. (1969) como Sistema de Falhas do 
Centro-Leste de Mato Grosso. Esta feição foi melhor 
definida por Cunha et al. (1981) que a descreveram como 
uma faixa intensamente falhada do território brasileiro 
representante de uma feição estrutural com mais de 
2700 km de extensão.

Durante a década de 1980 e inicio dos anos 1990, 
Costa, Hasui e Gorayeb (1988); Costa e Hasui (1988); 
Machado et al. (1981), reconheceram o significado tec-
tônico do sistema de falhas Transbrasilianas, caracteri-
zando-as como zonas de cisalhamento transcorrentes, 
confirmadas também, em levantamentos aerogeofísicos. 
À exceção de Hasui (2010), Hasui e Ponçano (1978), 
Assumpção, Lima e Tomás (1986) a maioria dos autores 
concordam com a cinemática preferencial dextral.

Este sistema é também, citado como responsável 
pelo controle de inúmeros depósitos minerais, Radaelli 
(1992), Lacerda Filho et al. (1999). Em sua evolução são 
assinaladas sucessivas reativações que refletem pro-
cessos de fragmentação crustal e são responsáveis pela 
implantação de bacias ensiálicas fanerozoicas na região 
de sua influência.

Segundo Frasca (2015) o lineamento é formado por 
feixes e zonas de cisalhamento sigmoidais quilométri-
cos, falhas transcorrentes com vetor principal dextral, 
e encerra em seu interior inúmeros blocos crustais de 



| 19 |

| Áreas de Relevante Interesse Mineral (ARIM) - Evolução Crustal e Metalogenia da Porção Centro Norte da Faixa Brasília |

Figura 2.3 - Imagem aerogamaespectométrica da composição ternária RGB dos canais de K, eTh e eU, assinalando diferentes  
blocos crustais e suas descontinuidades marcadas pelo sistema de falhas Transbrasiliana e o Lineamento Maranhão-Paranã.

origens e idades diversas. Dados estruturais de campo 
indicam uma zona central milonítica de transcorrência 
dextral, com total transposição e com foliação verti-
calizada. Os mergulhos são opostos para suas laterais 
em um conjunto de zonas transpressionais e de nappes 
epidérmicas, resultantes da convergência oblíqua das 

paleoplacas delimitadoras, o que lhe confere arquitetura 
assimétrica e de vergência dupla, semelhante a uma mega 
“pop-up”. Corresponde ao último episódio tectônico 
associado com a Orogenia Brasiliana-Pan Africana do 
período Neoproterozoico (MARINI et al., 1984; CORDANI 
et al., 2010, 2013a, 2013b). 
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Este modelo pressupõe o desenvolvimento de zona 
de intenso encurtamento crustal que comprimiu e con-
finou em uma área com menos de 100 km de largura 
dois arcos magmáticos de idades e origem distintas, 
fragmentos crustais diversos e lascas de embasamento, 
que podem representar resquícios de plataformas 
estendidas. 

A estrutura reflete a disposição das fácies metamór-
ficas de acordo com a distância da zona de transpressão, 
com rochas de infracrosta e zonas granulíticas no centro. 
Em direção a ambos os lados da zona central de alta 
deformação, ocorre variação metamórfica gradual para 
a fácies anfibolito, os ângulos de mergulho ficam menos 
acentuados, embora ainda altos. A cerca de 40 km do 
eixo as vergências ficam radicalmente opostas onde a 
tectônica de baixo ângulo predomina, com transpressão 
e metamorfismo da fácies xisto verde. A foliação de baixo 
ângulo é mais suave, tendendo à horizontalidade em 
direção ao Cráton Amazônico a oeste-noroeste. 

Este senso de divergência é registrado na cinemá-
tica e deslocamento, onde a lineação de estiramento 
mineral é transcorrente no centro e obliqua a frontal 
para as bordas, acompanhando a disposição das faixas 
metamórficas e na intensidade deformacional. A idade 
do evento transpressional deve coincidir com a idade 
proposta para os granulitos em torno de idade de 594± 
2 Ma, Frasca (2015).

Desta forma, este sistema é visto atualmente como 
uma megafeição, uma geossutura transcontinental (BRITO 
NEVES; CORDANI, 1991; MANTOVANI; BRITO NEVES, 
2005; BRITO NEVES; FUCK, 2014).

Forma um imbricado sistema de falhas transcorrentes 
dúcteis e subverticais dextrais que em sua maioria, são 
de direção N30°E e limitam domínios estruturais distintos 
na Província Tocantins.

Estudos recentes desenvolvidos pelo Observatório de 
Sismologia do Instituto de Geociências da UnB indicam 
que ao longo destas falhas ocorre uma zona ainda ativa 
denominada de faixa Sísmica Goiás-Tocantins. Trata-
-se de uma notável feição sismotectônica geradora de 
eventos com magnitudes 4.0 distribuídos ao longo de um 
“trend” NE-SW, com dimensões aproximadas de 700 km 
de extensão e 200 km de largura. 

Na área deste trabalho o Sistema Transbrasilano é 
representado por uma série de zonas de cisalhamento 
e falhas transcorrentes regionais que recebem várias 
denominações locais. São essas falhas denominadas: 

Falha de Talismã, Falha de Serra Azul e Falha da Água 
Bonita, todas de direção NE e com área de influência de 
quilômetros de largura.

2.6.2. Sistema do Lineamento  
Maranhão-Paranã

Barbosa et al. (1969) descreveram esse Sistema no 
Projeto Brasília como Falhas Rio Maranhão e caracte-
rizam-no como uma descontinuidade geológica cujo 
traçado pode ser observado desde a região de Padre 
Bernardo em Goiás, até a confluência dos rios Tocan-
tins e Paranã no extremo leste da área do projeto, com 
comprimento de mais de 300 Km. 

Fonseca, Dardenne e Uhlein (1995) propõe para 
oeste deste sistema, onde predominam rochas do Grupo 
Serra da Mesa, uma deformação polifásica com padrão 
de dobras flexurais típica de zonas internas de faixas 
móveis. A leste, segundo esses autores, uma segunda 
fase é apenas local e decorre da interferência de sistemas 
transcorrentes com sistemas frontais. Nesta mesma por-
ção do sistema Rio Maranhão, as rochas estão na fácies 
xisto verde (MARINI; FUCK, 1981) e, a oeste, na fácies 
anfibolito e a passagem é balizada pelo rio Tocantins 
(FUCK; MARINI, 1981).

Segundo Fonseca, Dardenne e Uhlein (1995) existe 
uma conjunção do Sistema Rio Maranhão com os Siste-
mas Paranã e Santa Teresa. A estes sistemas se associam 
outros, oblíquos/ transcorrentes de menor expressão, 
mas extremamente importantes, pois acomodam grande 
parte da deformação que compreende os outros grandes 
sistemas regionais. 

A arquitetura do sistema Rio Maranhão-Paranã e Santa 
Teresa possui geometria e cinemática complexas por falhas 
de empurrão imbricadas e conectadas a descolamentos 
sub-horizontais interestratais. Os dobramentos envolvem, 
em geral, dobras flexurais de deslizamento, com dobras 
normais ou assimétricas, nas mais variadas escalas. Neste 
caso dobras e falhas transpressionais e inversas mostram 
vergência para o Cráton São Francisco, a leste.

O sistema Transbrasiliano, nos limites entre as uni-
dades de arco Neoproterozoicas e o embasamento da 
Faixa Brasília, se conecta com as falhas do Rio Maranhão. 
Ambas representam fases ou padrões de interferência 
locais, produtos da nucleação de estruturas variadas ou, 
ainda, resultam de reativação regional de estruturas anti-
gas e herdadas, paralelas ao lineamento Transbrasiliano.
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3. ESTRATIGRAFIA

As primeiras referências a rochas gnáissicas do emba-
samento da porção sudeste do estado do Tocantins 
encontram-se em Barbosa et al. (1966), que descreveram 
paragnaisses com finas intercalações de metabásicas, 
migmatitos, milonitos e granitóides, englobando estes 
litotipos no Pré-Cambriano Indiferenciado. Almeida 
(1967) reuniu estas rochas sob a denominação informal 
de Complexo Basal. 

Autores como Lindenmayer (1970), Lessa Sobrinho 
e Andrade (1971), Baeta Júnior, Figueiredo e Souza. 
(1972), Berbert et al. (1980), adotaram a denominação 
de Almeida (1967), e dividiram o Complexo Basal, em 
função da escala de trabalho, em varias unidades. Costa 
et al. (1975) descreveram nessa porção da Província 
Tocantins, uma extensa área de rochas granito-gnáissicas, 
reunindo-as sob a designação de Associação Basal.

No decorrer das décadas de 1980, 1990 e 2000 os 
estudos nesta região se intensificaram. A estratigrafia 
ora proposta resulta da integração dos dados geológicos 
dos trabalhos de Barbosa et al. (1969), Almeida et al. 
(1977), Drago et al. (1981), Leão Neto (1983), Fuck et 
al. (1993) e Fuck (1994), Bizzi et al. (2003); Pimentel, 
Jost e Fuck, (2004), Frasca e Lima (2010), Frasca (2015) 
e Ribeiro e Alves (2017), adicionados às informações 
obtidas neste projeto.

Neste trabalho a estratigrafia é apresentada em 
forma de um sumário estratigráfico em ordem crono-
lógica com as informações básicas de cada unidade: 
histórico, relações de contato, área de abrangência, cons-
tituição litológica, aspectos sucintos de metamorfismo e 
deformação, aspectos geofísicos, base litoquímica e geo-
químicas prospectivas e de um limitado, mas fundamental 
e direcionado apoio de geocronologia U-Pb em zircão 
com apoio do laboratório de Geodinâmica, Instituto de 
Geociências da UnB e especialmente dos professores: 
Drs. Reinhardt Adolfo Fuck e Elton Luiz Dantas.

Ressalta-se ainda, que a estratigrafia descrita para uma 
serie de unidades que compõem a área do projeto são, em 
muitos casos, informações compiladas e atualizadas à luz 
dos dados mais recentes, uma vez que a ênfase principal 
do projeto foi direcionada ao Complexo Palmeirópolis. A 
esta unidade foi reservado um capitulo especial, no qual 
serão expostas as razões pelas quais, houve um reordena-
mento estratigráfico, onde parte foi elevada a categoria 
de Complexo e parte retirada de seu antigo contexto, 
com porções mais antigas atribuídas a unidades adja-
centes correlatas e porções muito mais jovens formando 

uma nova bacia, reforçando a ideia de múltiplos ciclos  
vulcânicos e sedimentares durante á sua formação.

A Figura 3.1 mostra o mapa geológico elaborado 
para o projeto e a Figura 3.2 a coluna proposta para as 
23 unidades estratigráficas cartografadas.

3.1. COMPLEXO SERRA AZUL DE GOIÁS - A3sag

Esta denominação foi criada por Dantas et al. (2007) 
para caracterizar a ocorrência de rochas na serra homô-
nima a oeste de Porangatu. Representa conjunto de 
biotita-gnaisses bandados, de composição granítica a 
tonalítica associados a zonas migmatizadas com injeções 
de leucossomas de composição sienogranítica, produtos 
anatéticos mais jovens.

Segundo Dantas et al. (op. cit.) esta unidade pode ser 
individualizada com o auxílio dos produtos aerogeofísicos 
nos canais aerogamaespectrométricos de U e K.

Na área deste projeto, a unidade é uma projeção dos 
corpos encontrados a sul e estão inteiramente baliza-
dos ou intercalados nas zonas granulíticas do Complexo 
Porangatu, controladas pelo Lineamento Transbrasiliano.

Fazem contatos com unidades adjacentes através 
de extensas zonas de cisalhamento transcorrentes e 
transpressionais, com milonitos, granulitos e gnaisses 
que representam porções de crosta profundas exumadas.

Na área do projeto o Complexo Serra Azul de Goiás 
é constituído por biotita sienogranitos e monzogranitos 
miloníticos, de granulometria fina e milimetricamente 
foliados, (Figura 3.3).

Datados pelo método U-Pb em zircão, os granitóides 
do Complexo definem uma idade de cristalização em 
torno de 2,9 Ga (DANTAS et al., 2006; FUCK et al., 2006) 
e apresentam uma assinatura isotópica caracterizada por 
valores de idade modelo TDM maiores do que 2.9 Ga. 
Os leucossomas de composição sienogranítica apresen-
tam Idades U-Pb em zircão em torno de 540 Ma. Idade 
modelo TDM em torno de 2.4 Ga e zircões com herança 
paleoproterozoica no leucossoma sugerem a presença 
de material mais jovem que arqueano misturado na zona 
de cisalhamento.

Datações executadas neste trabalho, confirmam as 
idades arqueanas a norte da área-tipo com idades U-Pb 
em zircão de 2.703±10 Ma e metamorfismo marcado 
pela perda de chumbo por volta de 606 Ma, coerente 
com a idade metamórfica do Complexo Porangatu de 
594 ± 2 Ma, Frasca (2015), (Figura 3.4). 
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Figura 3.1 - Mapa Geológico simplificado do Projeto Evolução Crustal  
e Metalogenia da Porção Centro Norte da Faixa Brasília.
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Figura 3.2 - Coluna Estratigráfica proposta para o Projeto Evolução Crustal  
e Metalogenia da Porção Centro Norte da Faixa Brasília.
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As rochas do Complexo Serra Azul de Goiás são 
Interpretadas como lascas arqueanas tectonicamente 
imbricadas nas rochas do Complexo Porangatu, durante 
a tectônica transcorrente e transpressional ediacaranas.

A presença destes fragmentos arqueanos balizados 
em sistemas de falhas transcorrentes e associados às 

Figura 3.3 - Milonitos e ultramilonitos de composição granítica do Complexo Serra Azul de Goiás, com foliação  
de alto ângulo localizada em setor central do Lineamento Transbrasiliano. As rochas representam lascas alóctones  

embutidas em zonas de alto grau metamórfico.

Figura 3.4 - Datação U-Pb em zircão das amostras LL-113 e LL-114 indicando a idade arqueana dos protólitos, 2703±10 Ma  
e marcada perda de Pb206. O intercepto inferior da amostra LL-11 pode indicar a idade de evento metamórfico,  

pois é coincidente com o a idade de granulitização da área próxima a 600 Ma.

seções profundas de crosta granulitizada é novidade na 
geologia da porção sul do estado do Tocantins;

Presume-se que estes fragmentos correspondam ori-
ginalmente a limites de blocos cratônicos e representam 
as margens estendidas destes blocos, arrancados ao longo 
de rupturas continentais. Outras unidades, tais como os 
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complexos Rio dos Mangues, Porto Nacional, Colméia 
e o Gnaisse Cantão podem ter este mesmo significado.

Estas frações arqueanas e paleoproterozoicas extra-
ídas de seus blocos comportam-se frente aos ciclos 
orogênicos subsequentes, principalmente em relação 
ao Ciclo Brasiliano, como terrenos exóticos e alóctones.

3.2. GRUPO ÁGUA SUJA - PPas

Esta unidade foi definida por Gorayeb et al. (1984) 
como um conjunto de rochas supracrustais, metassedi-
mentares e metavulcânicas indiferenciadas e distribuídas 
como faixas descontínuas de direção NE entre as cidades 
de Natividade e Chapada da Natividade e no leito do 
ribeirão Água Suja, sua área tipo. Silva (1987) denomi-
nou esta unidade de Sequência Metavulcanossedimentar 
Água Suja, subdividindo-a em sequência metavulcânica-
-metassedimentar química e sequência metassedimentar  
psamo-pelítica. Oliveira et al. (2012) acrescentou uma ter-
ceira unidade metassedimentar psamo-pelítica carbonosa.

Marques (2009) relacionou os paragnaisses inter-
calados por xistos grafitosos à Formação Ticunzal e os 
granitos peraluminosos à Suíte Aurumina. Sabóia e Mene-
ghini (2015) individualizaram dentro do Grupo Água Suja 
a Formação Serrinha constituída por metavulcânicas 

máficas e a Formação Córrego Salobro, dividida em 
3 fácies: metapelito-psamítica, metapsamo-pelítica e 
metassedimentar química. 

Esta unidade aflora no bloco do Maciço de Goiás que 
apresenta idades-modelo distintas das do Bloco Nativi-
dade-Cavalcante e está limitada por duas importantes 
descontinuidades estruturais e geofísicas (gravimétrica e 
magnetométrica): o Lineamento Transbrasiliano e a Falha 
do Rio Maranhão. Todavia se conjectura uma correlação 
estratigráfica e temporal entre esta unidade, o Grupo 
Riachão do Ouro e a Formação Ticunzal.

O Grupo Água Suja aflora na porção centro-leste e 
sul do projeto, em torno da região de Jaú do Tocantins, 
até o entroncamento para Palmeirópolis, onde ocorrem 
paragnaisses miloníticos, gnaisses calcissilicáticos, restos 
de xistos grafitosos (Figura 3.5), intercalados em ortog-
naisses, metagranitos e injeções pegmatíticas. Formam o 
embasamento do Maciço de Goiás ocupando os núcleos 
de dobras anticlinais.

São intrudidas pelas rochas da Suíte Alcalina do Peixe 
e por granitos e pegmatitos da Suíte Mata Azul, exibindo 
também contatos discordantes com os quartzitos e xistos 
do Grupo Serra da Mesa. As rochas são polideformadas e 
polimetamórficas, apresentando os padrões de interferência 
de fases de deformações não coaxiais que atingiram a região.

Figura 3.5 - A) Paragnaisse milonítico intemperizado com lentes centimétricas e películas de grafite ao longo da foliação  
anastomosada; B) detalhe do bandamento composicional dos paragnaisses; C) amostras de grafite e secção basal e lateral de 

afloramento em barranco de estrada com bandamento composicional de espessura centimétrica de direção aproximada N/NE.
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A presença de hornblenda e actinolita indica o ápice 
metamórfico em fácies anfibolito e de xisto-verde retró-
grada, de alta temperatura, respectivamente, a julgar 
também pelos mobilizados quartzo-feldspáticos, pelo 
bandamento gnáissico e pela presença de níveis de grafita 
de alta cristalinidade.

Dados químicos são relativamente escassos. Os pou-
cos que existem são de química mineral e idades U-Pb 
realizadas por Lima (2014) em titanitas em conjunto com 
a paragênese mineral, e permitiu concluir que estes cris-
tais foram submetidos à fácies anfibolito obtendo uma 
discórdia com intercepto superior em 2153 ± 25 Ma, e 
com erro alto (MSWD - 4.3) e com reequilíbrio parcial 
dos grãos de titanita sob condições de fH2O elevada 
em 2050 ± 53 Ma e interpretadas como resultado de 
perda de Pb durante o resfriamento, após o pico do 
metamorfismo (Figura 3.6).

Todavia, apesar dos dados exibidos e como mantém 
intima relação com a deformação, não se descarta que 
o sistema mineral tenha se reequilibrado sob influência 
de deformação e metamorfismo acima de 600°C rela-
cionado às atividades tectônicas de idade Brasiliana 
que afetaram a região.

Embora em blocos distintos, a correlação temporal 
pode ser realizada com a idade da Formação Ticunzal, 
que apesar de não estar bem determinada, é certa-
mente mais antiga que 2.17 Ga, idade atribuída aos 
granitos da Suíte Aurumina intrusivos na Formação 
Ticunzal (BOTELHO et al., 2006).

Dados Rb-Sr de Reis Neto (1983) determinaram 
duas retas de referência com cerca de 2.000 e 2.500 
Ma, para amostras tanto da Formação Ticunzal quanto 

Figura 3.6 - A), B) e C) Dados geocronológicos com Idades U-Pb em grãos de titanita  
da Sequência Metavulcanossedimentar Água Suja, dados de Lima (2014).

das rochas granito-gnáissicas do embasamento. Gui-
marães (2003) dataram quartzo-plagioclásio-biotita-
-mica branca xistos com grafita (região de Chapada 
de Natividade), obtendo idade Pb-Pb de 2172 ±5 Ma, 
e associaram à Formação Ticunzal. Em função de cri-
térios litológicos e geofísicos, neste relatório asso-
ciamos parte destes litótipos à Formação Ticunzal, 
ao menos no aspecto cronológico. Marques (2009) 
apresenta dados de TDM destas rochas com idades 
modelo amplas e variando entre 3.03 Ga a 2.63 Ga 
com eNd negativos de -7.54 a -1.98.

A unidade apresenta potencial para mineralizações 
de urânio à semelhança dos jazimentos encontrados na 
região do Rio Preto e, no município de Campos Belos-
-GO. Depósitos de grafita são historicamente explorados 
e abre-se um campo para outros metais e gemas nas 
proximidades de corpos graníticos a intrusões.

3.3. COMPLEXO ALMAS-CAVALCANTE - UNIDADES 
ORTOGNÁISSICA E GRANÍTICA - PP2γacgr

As primeiras referências a rochas gnáissicas do embasa-
mento da porção sudeste do Estado do Tocantins devem-se 
a Barbosa et al. (1966). Estes autores descreveram parag-
naisses com finas intercalações de metabásicas, migmati-
tos, milonitos e granitóides, englobando estes litotipos no 
Pré-Cambriano Indiferenciado. Almeida (1967) denominou 
informalmente estas rochas de Complexo Basal, denomina-
ção adotada por diversos autores, entre estes Lindenmayer 
(1970), Lessa Sobrinho e Andrade (1971), Baeta Júnior, 
Figueiredo e Souza (1972), Berbert (1980), que criaram 
subdivisões em função da escala de trabalho.
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Costa et al. (1975) descreveram nessa porção da 
Província Estrutural do Tocantins, extensa área de rochas 
granito-gnáissicas, reunindo-as sob a designação de 
Associação Basal. Em seguida Correia Filho e Sá (1980) 
retomaram o termo Complexo Basal para estas rochas 
e na região de Almas e Dianópolis o subdividiram em 
três associações: (1) Conjunto Granito-Migmatítico, (2) 
Conjunto Migmatítico-Anfibolítico e (3) Complexo Meta-
mórfico Vulcanossedimentar.

Cunha et al. (1981) propõem o termo Complexo 
Goiano, evitando o termo “basal” utilizado por Almeida 
(1967), denominação esta adotada por Siqueira, Cortês 
e Sá (1987) no Mapa Geológico de Goiás, com as subdivi-
sões propostas por Correia Filho e Sá (1980), destacadas 
no mapa em termos de predominância entre terrenos 
granito-gnáissicos e gnáissicos-migmatíticos.

Cruz (1993) e Cruz e Kuyumjian (1996, 1998) reco-
nhecem na região sudeste do Tocantins entre Almas e 
Dianópolis, duas suítes foliados. A Suíte 1, mais antiga, 
é rica em anfibólio e intrusiva nas rochas supracrustais 
do Grupo Riachão do Ouro e a Suíte 2, mais nova, abran-
gendo vários plútons ovais, intrusivos nas rochas da Suíte 
1 e nas supracrustais no Grupo Riachão do Ouro.

O termo Complexo Almas-Cavalcante foi proposto 
por Delgado et al. (2003) para reunir os terrenos granito 
gnáissicos paleoproterozoicos descritos por Correia Filho 
e Sá (1980), Costa (1984), Cruz (1993), Cruz e Kuyu-
mjian (1998), Almas-Conceição do Tocantins, Arraias-
-Natividade (FUCK et al., 2001), Cavalcante-Teresina 
de Goiás-Nova Roma de Botelho (1992), Botelho et 
al. (1993), São Domingos de Teixeira, Poli e Ferreira 
(1982) e Faria et al. (1986), como pertencentes à oro-
gênese Transamazônica e integrante do Orógeno Oeste 
Sanfranciscano.

No Projeto Sudeste do Tocantins os gnaisses do 
Complexo Almas-Cavalcante foram cartografados 
como parte do embasamento do Orógeno Brasília e são 
encontrados na porção leste deste projeto. Distribuem-se 
de forma restrita, perfazendo aproximadamente 15% 
da área, constituindo uma faixa alongada e estreita de 
direção NE-SW.

Esses gnaisses afloram na forma de lajeiros ao longo 
das drenagens e, mais raramente, como blocos métri-
cos. Seus litotipos apresentam-se, milonitizados, com 
orientação NE-SW e mergulhos subverticais para NW. 
Expõem-se, também, como partes restritas e enclaves 
de dimensões variadas nas bordas ou inclusos na Suíte 
Aurumina. Muitas dessas exposições são restritas, não 
mapeáveis na escala deste trabalho.

Mantém relações de intrusão e tectônica com o 
Grupo Água Suja. É intrudida pelos granitos da Suíte Auru-
mina, por um enxame de stocks graníticos e pegmatíticos 
neoproterozoicos da Suíte Mata Azul, e mantém relação 
de discordância com os metassedimentos do Grupo Araí.

Na porção nordeste do projeto, observam-se relações 
de contato deste complexo com o Arco Magmático de 
Goiás, através zonas de cisalhamento transcorrentes des-
trais de alto ângulo. Ao longo do contato ocorrem rochas 
muito modificadas por processos de alteração hidrotermal.

Predominam rochas com bandamento marcado pela 
alternância de faixas máficas compostas de biotita e 
hornblenda e félsicas quartzo-feldspáticas com pórfiros 
centimétricos de K-feldspato.

Os principais litotipos representam um terreno tipo 
TTG (tonalitos-trodjhemitos e granodioritos) e granitóides: 
hornblenda-biotita-tonalito gnaisse, hornblenda –biotita 
-granodiorito gnaisse, migmatitos de composição grano-
diorítica a diorítica subordinados, biotita-metatonalito e 
metagranodiorito, biotita metamonzogranito, muscovita-
-biotita metagranodiorito, granada-hornblenda-biotita 
gnaisse, granada metamonzogranito e biotita-epidoto 
metagranito. No afloramento LL-278 ocorrem gnaisses 
tipo TTG da Suíte 1 de Cruz e Kuyumjian (1998) (Figura 
3.7 A e B), de composições tonalítica a granodiorítica, 
bandados e/ou milonitizados, localmente dobrados, de 
cores dominantemente cinza a eventuais tipos rosados. 
O bandamento composicional apresenta variações na 
espessura, são sinuosos e longos em comprimento, por 
vezes, afinam, dobram e rompem, com os níveis félsicos 
mais volumosos que os máficos. Apresentam texturas 
nematoblástica, granolepidoblástica, hornblenda poiqui-
loblásticas e granoblástica poligonal, com mineralogia 
a base de plagioclásio (40%), quartzo (35%), k-feldspato 
(5%), hornblenda (10%) e biotita (10%), Figura 3.8 A e B.

Rochas pertencentes aos TTG da Suíte 1, de com-
posição semelhante aos gnaisses, em certos locais 
apresentam estruturas migmatíticas, Figura 3.9 de (A) 
a (D). Bandas com melanossoma diorítico e leucossoma 
tonalítico combinam-se gerando geometria ora dobrada, 
ora sigmoidal ou planar. São injetadas por fluidos gra-
nodioríticos a monzograníticos tardios, concordantes ou 
discordantes, também dobrados, ricos em material de 
origem crustal. Disseminações de granadas almandinas 
são comuns, principalmente ao longo dos contatos das 
injeções graníticas com os melanossomas. Os paleosso-
mas são de difícil identificação visual em campo.

Os biotita-metatonalitos e metagranodioritos são 
semelhantes a Suíte 2 de Cruz e Kuyumjian (1998), 
apresentam cor cinza clara, leuco a mesocráticos, de 
granulação média a grossa, com texturas granoblás-
tica, granolepidoblástica, localmente porfiríticos, raros 
termos isótropos, constituídos de plagioclásio sódico 
(40%), quartzo (30%), K-feldspato (15%), biotita (13%) e 
muscovita (2%), (Figura 3.10 A e B). Encontram-se folia-
dos e com estrutura milonítica, ora com aspecto xistifi-
cado e hidrotermalizado, com níveis e lentes sigmoidais 
de biotitito. São seccionados por veios pegmatóides 
quartzo-feldspáticos.
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Figura 3.7 - A) Vista panorâmica do afloramento LL-278 no rio Tocantins, exibindo o bandamento gnáissico;  
B) Em planta, aspecto do bandamento gnáissico contínuo a descontinuo, com espessuras centimétricas  

em biotita hornblenda tonalito e biotita granodiorito do Complexo Almas-Cavalcante com direção NE-SW;  
C) Bandamento sigmoidal e dobras, interceptados por deformação rúptil-dúctil tardia de direção N/S.

Figura 3.8 - A) Secção delgada em luz natural de hornblenda biotita tonalito gnaisse do afloramento LL-278.  
Hornblenda metamórfica com textura poiquiloblástica, biotitas neoformadas e bandas com deformação sinistral;  

B) Idem em luz polarizada.
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Figura 3.9 - A) Estruturas migmatíticas do afloramento LL-262, (Pedreira do Travessão), corte transversal com predomínio de 
melanossoma diorítico subverticalizado, injetado por apófise metagranodiorítica discordante; B) Em planta, leucossoma  

e melanossoma, tonalitico e diorítico, respectivamente, com dobras fechadas, apertadas, dobras sem raiz  
e sigmoides; C) Em corte transversal, granada metagranodiorito foliado subvertical intrusivo em migmatitos  

do Complexo Almas-Cavalcante; D) Detalhe das almandinas neoformadas e sobrecrescidas,  
principalmente nas porções máficas de migmatitos. 

A B

Figura 3.10 - A) Detalhe de amostra de biotita metagranodiorito foliado, cortado por veio quartzo-feldspático tardio, resíduo  
de mesma fase magmática principal; B) Biotita muscovita metagranodiorito milonítico com porfiroblastos segmentados  

de direção N/S, formando sigmoides e estruturas do tipo S-C com assimetria dextral.

Os biotita metamonzogranitos são leucocráticos, 
cor cinza-clara, granulometria grossa, constituídos de 
quartzo (25%), K-feldspatos (30%), plagioclásio (25%), 
biotita (12%), muscovita (5%) e granada, titanita e mine-
rais acessórios completam a moda (3%). Ocorrem tipos 

miloníticos foliados, predominando texturas porfiríticas 
a porfiroblásticas e granonematoblásticas. Os muscovita-
-biotita granodioritos são heterogêneos, geralmente 
foliados com texturas granoblásticas, granonematoblás-
ticas, granolepidoblástica e porfiróides.
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No Complexo Almas-Cavalcante é comum obser-
var-se o registro de domínios estruturais distintos e 
evidências de padrões de interferência deformacional 
dúctil. No extremo oeste do complexo nota-se um 
forte encurtamento crustal do bandamento gnáissico 
(S1) que gera os planos axiais das dobras assimétri-
cas (S2). Superposto ao encurtamento ocorre intensa 
deformação sob cisalhamento simples, transcorrente 
e de cinemática dextral, gerando foliação milonítica  
N20°-30°E (S3) impressa pelo Lineamento Transbrasiliano 
e com transporte tectônico de SSW para NNE, Figura 
3.11. Detalhes serão discutidos no capítulo 4.

Identifica-se também, inúmeras feições miloníticas 
constituindo faixas de alto strain de direção NE (S3), 
onde dominam veios quartzo-feldspáticos milimétricos 
a centimétricos boudinados, ricos em biotita (Figura 
3.10 B), cuja cinemática é preferencialmente dextral. 
Além de deformação dúctil, gerando foliação SC, ocorre 
comumente estiramento mineral de baixo ângulo com 
caimentos variáveis para NE e SE, que marcam zonas de 
transcorrência e transcorrências obliquas.

Cruz e Kuyumjian (1998, 1999) reconheceram dois 
eventos metamórficos: o primeiro (M1), associado ao 

evento D1, é confinado aos greenstone belts que ocorrem 
a leste da área do projeto, e o segundo, (M2), relacionado 
às zonas de cisalhamento D2, que atingem os TTG’s.

As paragêneses metamórficas indicam variação da 
fácies anfibolito à fácies xisto verde, com temperaturas 
e pressões entre 576±46 a 632±60°C e 3,9±2 a 4,4±2,3 
kbar para a fácies anfibolito e 485±18 a 539±65°C e 
4,0±0,2 a 4,4±0,5 kbar para a fácies epidoto anfibolito, 
que indicam profundidades de cerca de 10 km de crosta. 

Temperaturas de 320°C a 400°C a 2 kbar para a fácies 
xisto verde, cerca de 5Km de profundidade, o que implica 
em soerguimento tectônico e exumação da crosta na 
região entre os dois eventos metamórficos.

Thomsen e Kuyumjian (1994b), Cruz e Kuyumjian 
(1998) e Cruz et al. (2003) em estudos litoquímicos e de 
ambientação geotectônica em metatonalito e metadiorito 
do Complexo Almas-Cavalcante descrevem e interpretam 
composições químicas calcialcalinas com características 
de ambiente de subducção de arco magmático. A Suíte 
1 é metaluminosa, e suas rochas derivaram, provavel-
mente, da fusão parcial da cunha mantélica, enquanto 
a Suíte 2 é peraluminosa e resulta da fusão parcial de 
metabasaltos de litosfera oceânica subductada.

Figura 3.11 - A) Gnaisse granodiorítico preservando zona de deformação dúctil sob cisalhamento puro e encurtamento crustal. 
Esforços E-W dobram o bandamento composicional original (S1) gerando dobras cilíndricas, levemente simétricas com plano axial (S2) 
verticalizados e eixo sub-horizontais para N/NE. Domínio dúctil sob encurtamento crustal; B) Foliação pretérita N10°-20°W dobrada  

e transposta (dobra sem raiz) (S1//S2) em biotita meta granodioritos, superpostos por deformação sob cisalhamento  
simples, transcorrente sinistral com dobras assimétricas e geração de superfície S3 de direção NE e esforços E/W;  

C) Lineação de estiramento L3 em quartzo-feldspato (estrutura delta) de cinemática dextral.
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As idades obtidas por diversos métodos para o Com-
plexo Almas-Cavalcante são, em geral, riacianas. Costa 
(1984) ao descrever metatonalito dos domos obteve idades 
Rb-Sr de 2050 ± 276 e 2217 ± 85 Ma em rocha e foram inter-
pretadas como resultantes de rejuvenescimento isotópico. 
Cruz e Kuyumjian (1999) obtiveram TDM de 2,53 Ga para 
metatonalitos da Suíte 1 e 2,50-2,52 Ga para os da Suíte 2.

Datação U-Pb SHRIMP realizadas por Cruz et al. (2000) 
apresentaram idade 2200±5 Ma, obtidas em anfibólio 
metatonalito na região de Arraias, Natividade e Almas, 
com variações entre 2204±4 e 2206±5 Ma.

Cruz et al. (2003) obtiveram idades U-Pb de 2,2 e 
2,45 Ga em zircão e titanita de metatonalitos, respecti-
vamente, meta e peraluminosos. Tais idades e a presença 
de xenólitos de xistos máficos das rochas supracrustais 
nos metatonalitos e de apófises e veios destes nas rochas 
supracrustais indicam que os corpos tonalíticos se alojaram 
nos terrenos tipo greenstone belts da região.

Dardenne et al. (2009) obtiveram idade U-Pb de 
2206±13 Ma em zircão de rocha metavulcânica ácida a 
intermediária da Formação Morro do Carneiro. Diques 
de riodacito sericitizado e de idade modelo Sm-Nd de 
2.58 Ga cortam o anfibolito hospedeiro do depósito Cór-
rego Paiol (CRUZ; KUYUMJIAN, 2006). Segundo Fuck et al. 
(2010), tonalitos que ocorrem em Conceição do Tocantins 
apresentam idades U-Pb obtidas em zircão com 2.3 Ga.

Fuck et al. (2001), obtiveram em gnaisses de com-
posição granítica, desta unidade, idade U-Pb SHRIMP de 
2394±43 Ma, considerada como a idade de cristalização 
do protólito granítico com idades-modelo TDM entre 2.3 a 
2.4 Ga nos tonalitos deformados da região de Conceição 
do Tocantins/Natividade. 

Frasca et al. (2010) identificaram na Folha Gurupi, em 
biotita metatonalitos gnáissicos, com idade-modelo Sm-Nd 
arqueana, com valores de 2610 Ma eNd(T) de -25,17.

3.4. SUÍTE AURUMINA - PP2γ2au3 e PP2γ2au4

Botelho et al. (1999) a Suíte Aurumina como uma 
série de batólitos e stocks de composição granítica a 
tonalítica de idade Riaciana, quimicamente peraluminosa, 
sin a pós-colisionais e derivados de fusão crustal, com 
área-tipo nas proximidades do povoado de Aurumina, 
no município de Teresina de Goiás, região nordeste do 
estado de Goiás. Esta unidade se estende para o estado 
do Tocantins, compondo o Bloco Natividade-Cavalcante 
e embasamento da Faixa Brasília.

Segundo Botelho et al. (1999) e Botelho et al. (2006) 
esta suíte é intrusiva nos metassedimentos da Formação 
Ticunzal e esta subdividida em seis fácies: muscovita 
granito (PP2g2au1), biotita-muscovita granito (PP2g2au2), 
tonalito (PP2g2au3), biotita granito (PP2g2au4), turmalina-
-muscovita granito (PP2g2au5), migmatitos e turmalina-
-muscovita pegmatitos (PP2g2au6).

A derivação crustal desta granitogênese é sugerida 
pelas características mineralógicas e químicas. É comum 
a presença de muscovita magmática com teores de 
TiO2 entre 0,8 e 1,5%, em equilíbrio com biotita, ISA>1 
e a presença de granadas ígneas. A composição química 
peraluminosa, o enriquecimento em P, Th, Rb, Li e Ta e o 
grande fracionamento das terras raras (La/Yb)n>50, prin-
cipalmente, no caso dos sienogranitos e monzogranitos, 
atestam também a derivação crustal. Outra particularidade 
importante e frequente, tanto nos granitos, quanto nos 
tonalitos, é a presença de aglomerados ou nódulos de 
grafita Pereira (2001), Botelho et al. (2006).

No presente trabalho encontram-se duas fácies 
da Suíte Aurumina: i) fácies (PP2g2au3) composta por 
muscovita-biotita metatonalitos, muscovita-biotita meta-
granodioritos a metamonzogranitos, granada-biotita meta-
tonalitos e metagranodioritos, com estrutura gnáissica, 
migmatizados de composição tonalítica a granodiorítica, 
localmente dobrados e miloníticos. São rochas inequigra-
nulares, porfiríticas a porfiroclásticas, foliadas e miloníticas. 
ii) fácies metagranodiorítica, porfirítica e porfiroclástica 
grossa, como augen gnaisses. A fácies (PP2g2au4) também 
descrita como granito Xobó por Gorayeb et al. (1984), é 
aqui incluída na Suíte Aurumina por suas características 
petrográficas, litoquímicas, geofísicas e geocronológicas.

A Suíte Aurumina apresenta relações de contato tec-
tônicas e de intrusão: Com o Maciço de Goiás, através do 
sistema de falhas transpressionais do Rio Maranhão, e 
por zonas de transcorrências dextrais associadas ao Line-
amento Transbrasiliano. São sotopostos por discordância 
e por falhas de empurrão pelas rochas do Grupo Araí e 
intrudidos por granitos e pegmatitos de idade brasiliana.

Rochas da fácies metatonalítica a metagranodiorí-
tica (PP2g2au3) ocorrem na porção leste da folha. São 
rochas composicional e estruturalmente heterogêneas, 
com enriquecimento local de máficos, possuem desde 
termos anisotrópicos, mais comuns, a raros afloramentos 
com rochas isotrópicas. Em geral, apresentam foliação de 
direção norte/sul, marcada pelo alinhamento de filossili-
catos, mais penetrativa na proximidade dos sistemas de 
falhas regionais (Figura 3.12 de A a D).

A fácies (PP2g2au4) denominada de metagranito 
Xobó está representada por corpos e stocks alongados 
de augen gnaisses, biotita-muscovita metamonzogranitos, 
metagranodioritos e biotita metatonalito peraluminosos. 
Apresentam relação de contato intrusiva com os gnais-
ses do Complexo Almas-Cavalcante e tectônica com os 
metassedimentos do Grupo Araí.

Exibem coloração cinza com tonalidades avermelha-
das quando alteradas, granulação média a grossa, textura 
porfirítica a porfiroclástica, com fenocristais de até 10 
cm. Mineralogia predominante de quartzo, microclinio 
pertítico, plagioclásio, biotita e muscovita, com zircão, 
apatita como acessórios.
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Os corpos apresentam intensa deformação com 
o alinhamento de K-feldspato formando lineação de 
estiramento sub-horizontal, com cinemática destral 

Figura 3.12 - Fácies metatonalítica a metagranodiorítica (PP2g2au3) da Suíte Aurumina. A) B) e C) afloramentos  
heterogêneas em composição, granulometria e estrutura, mostrando a diversificação interna da fácies;  

D) foliação penetrativa e enriquecida em minerais filossilicáticos (muscovitas e biotitas).

Figura 3.13 - Fácies metagranítica pórfiroblástica e augen gnáissica - fácies Xobó; A, B, C, D) augen gnaisse com  
as características típicas da fácies (PP2g2au4), mostrando a textura porfiroblástica e fenoblastos rotacionados, muito  

deformados e de cinemática destral, deformação transcorrente, com cristais de K-feldspato subhorizontalizados.

predominante, estrutura augen distintiva e exclusiva 
dessa fácies da suíte (Figura 3.13). A foliação miloní-
tica é bem desenvolvida e realçada pela presença de 
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minerais micáceos, muitas vezes formando faixas de 
cisalhamento com alta taxa de deformação e cine-
mática preferencialmente destral. Eventualmente, 
ocorrem zonas e porções mais preservadas (pods), 
onde se observa uma foliação incipiente. Veios de 
quartzo e pegmatitos feldspáticos são encontrados 
cortando estes granitóides de forma concordante e 
discordante com a foliação.

No extremo leste do projeto no corte cartográfico 
da folha 1:100.000 (Palmeirópolis), ocorre uma unidade 
granito gnáissica definida por Nilson et al. (1996) como 
Complexo Rio Maranhão. Esta unidade faz contato tec-
tônico a oeste com o Complexo Máfico-ultramáfico de 
Cana Brava e a leste com os grupos Araí e Paranoá. No 
presente estudo redefine-se esta unidade como perten-
cente à Suíte Aurumina, representada pelo Granito Xobó 
(fácies PP2g2au4) conforme exposto na Figura 3.14 A.

As justificativas para a inclusão destas rochas na 
Suíte Aurumina são as seguintes: a) As rochas são bali-
zadas por falhas transpressionais e contracionais do 
sistema Rio Maranhão. Isto lhes confere uma geometria 

côncavo-convexa, interpretada como uma lasca de 
embasamento tectonizada, cavalgando e sendo caval-
gada por unidades geológicas mais jovens; b) as rochas 
regionalmente encontradas e denominadas Granito 
Xobó (fácies PP2g2au4) da Suíte Aurumina são idênticas 
em natureza composicional (granitos e granodioritos) 
e textura aos outros 7 corpos da referida suíte locali-
zados próximos e a norte da sua área de ocorrência, 
c) Possuem as mesmas características químicas, como 
rochas de afinidade calcialcalinas peraluminosas, com 
padrões de elementos traço e ETRs análogos, e, mesmo 
ambiente tectônica. A Figura 3.14 C1 a C4 ilustram as 
características descritas.

Dados U-Pb em zircões para as rochas da Suíte 
Aurumina, indicam Idades entre 2.12 Ga a 2.17 Ga, TDM 
entre 2.4 Ga e 2.6 Ga e valores de eNd (t2.1) entre -1 e 
-3. Botelho et al. (2006).

Determinação U-Pb em zircão de tonalitos e gra-
nodioritos gnaisses na Suíte Aurumina no Bloco Caval-
cante-Natividade a leste do LTB, indicam a idade de 
cristalização de 2142 ± 11, (Figura 3.15 B), Frasca (2015).

Figura 3.14 - A) Detalhe do mapa geológico da folha Palmeirópolis 1:100.000, onde observa-se a porção de embasamento ocupada 
pelo antigo Complexo Rio Maranhão (em rosa), interpretada neste projeto como uma lasca da Suíte Aurumina, fácies Xobó (PP2g2au4), 

envolvida nas zonas contracionais e transpressionais do sistema Rio Maranhão. No limite NE da figura compara-se esta lasca com 
os demais corpos ocorrente; B1 e B2 - Granitos com quartzo azul e granitos porfiroclásticos idênticos aos encontrados a sul em 

B3 - B4, antiga área de ocorrência do Complexo Rio Maranhão de mesma composição, mineralogia e texturas; de C1 a C4 possuem 
características químicas comuns tais como peraluminosidade, padrões ETR, elementos traço e ambiente tectônico, que  

embasam a proposta de enquadramento das rochas deste complexo na Suíte Aurumina. Estudos geocronológicos  
e isotópicos são ainda necessários para certificar a correlação e as evidências explanadas.
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Entre o Bloco Cavalcante-Natividade e o AMG se 
posiciona um segmento crustal estreito e intensamente 
deformado, considerado como extensão do Maciço de 
Goiás. Este segmento constitui-se de diversas unidades 
diferentes em origem, natureza química e idades. Nes-
tas ocorrem paragnaisses ricos em grafite intercalados 
a gnaisses tonalíticos e granodioríticos polideformados 
e não possuem uma definição estratigráfica formal, 
mas possivelmente são relacionados à Suíte Aurumina. 
Datação U-Pb em zircão de um tonalito gnaisse (Figura 
3.15 B), indicou idade de cristalização de 2138 ± 10 Ma 
em uma lasca do embasamento Frasca (2015).

Para Fuck et al. (2013) e Frasca (2015), as idades 
modelo mais antigas estão no Bloco Natividade-Caval-
cante, onde a maioria do TDM é arqueano entre 2.91 e 
2.48 Ga, os valores de eNd calculadas para (T2.1) apresen-
tam fontes distintas, parte das amostras indicam fontes 
juvenis e outra parcela associada mostra evidência de 
uma crosta antiga de idade Sideriana e reciclada com 
valores variando entre -16.17 a +3.69.

Idade Modelo Sm-Nd realizada neste estudo, no Gra-
nito Xobó PP2g2au4 ponto LL-257 UTM (826052/8626271) 
em biotita tonalito porfírítico, apresenta TDM de 2.54 Ga 
com eNd(t2.12) de -2,19.

Outra análise realizada no mesmo granito porfirítico 
AF-027, na área onde era definido como Complexo Rio 
Maranhão, apresentou TDM de 2.48 Ga com eNd(t2.12) de 
-1,74. O que reforça as fontes em comum e granitos de 
derivação crustal.

Cuadros Jiménez (2017) considera as rochas graníticas 
peraluminosas e termos metaluminosos subordinados 
da Suíte Aurumina como de origem em processos híbri-
dos em fonte, caracterizados pela reação entre rochas 
metassedimentares e fundidos basálticos formadas em 
um ambiente de arco continental tipo “cordilheirano”, 
acrescionário e distal em relação à borda espessada do 
Cráton do São Francisco. 

Os autores deste projeto consideram esta hipótese é 
plausível e explica o volumoso magmatismo peraluminoso 
com termos metaluminosos subordinados, descartando a 
necessidade, até então aventada de um evento colisional.

Os granitos da Suíte Aurumina hospedam minera-
lizações de ouro, platinóides em veios de quartzo na 
região de Aurumina e, provavelmente, em Cavalcante. 
Mineralizações de estanho e tantalita estão hospedadas 
em greisens e pegmatitos da Suíte Aurumina na região 
de Monte Alegre de Goiás (BOTELHO et al.,1999), além 
de mineralizações de urânio em albititos.

Figura 3.15 - A) a B) Augen milonito gnaisses tonaliticos e (B) tonalitos e granodioritos gnaisses do embasamento Aurumina, 
intensamente deformados com as respectivas idades U-Pb em zircão admitidas como de cristalização Frasca (2015).
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3.5. GRUPO ARAÍ - PP4ar

O Grupo Araí foi inicialmente descrito por Barbosa et al. 
(1969) e Dyer (1970) na localidade-tipo, denominada Serra 
das Traíras, Serra da Ave-Maria e Serra Dom Joaquim, entre 
os rios Paranã e Maranhão, estados de Goiás e Tocantins.

Representa uma maciça sequência com cerca de 
1.100 m de espessura, de natureza vulcânica e clástica-
-pelítica, depositada em discordância erosiva e angular 
sobre o Bloco Natividade-Cavalcante, Formação Ticun-
zal, Complexo Almas-Cavalcante e Suíte Aurumina e é 
intrudida pelos granitos anorogênicos estaníferos da 
Sub-província Paranã.

A bacia deposicional do Grupo Araí é relacionada a 
ambiente do tipo rift intracontinental, que teve seu início 
por volta de 1.8 Ga (PIMENTEL; FUCK; MARINI, 1991), 
com a deposição dos sedimentos da Formação Arraias, 
manifestações de vulcanismo félsico a máfico e contem-
poraneidade de intrusões graníticas (MARINI; BOTELHO, 
1986; BOTELHO; PIMENTEL, 1993).

Dardenne (2000) define os seguintes ambientes na 
evolução do Grupo Araí: (i) uma sequência continental 
pré-rift (sedimentos eólicos e fluviais); (ii) uma sequência 
rift (conglomerados aluviais e brechas intraformacionais 
com intercalações de rochas vulcânicas) e (iii) uma sequ-
ência marinha transgressiva pós-rift (pelitos, quartzitos 
e localmente lentes de carbonato).

Posteriormente Martins-Ferreira et al. (2018) desvin-
culam a Formação Traíras do Grupo Araí, baseados na 
idade máxima de deposição de 1543±31 Ma, correlacio-
nando-a a uma bacia do tipo “sag basin” bem mais jovem.

Apesar de reconhecer-mos coerência na proposta 
de Martins-Ferreira et al. (2018), mantém-se a estra-
tigrafia formal anterior, uma vez que esta proposta 
implicaria em uma redefinição do Grupo Araí e na asso-
ciação da Formação Traíras ao Grupo Serra da Mesa e/
ou Grupo Natividade.

A Formação Arraias, base do grupo, é caracteri-
zada por uma sequência essencialmente psamítica, 
representada por metaconglomerados, quartzitos 
conglomeráticos, quartzitos médios com estratifica-
ção cruzada tabular, metarenitos finos com marcas de 
ondas, quartzitos feldspáticos com intercalações de 
efusivas básicas (metabasaltos), ácidas a intermediárias 
(dacitos, riodacitos e riolitos), e subordinadamente, 
filitos e metassiltitos, depositados em ambiente domi-
nantemente fluvial. 

A Formação Traíras, supostamente topo do grupo, 
é constituída de metapelitos carbonáticos, calcixistos, 
filitos, clorita-xistos, quartzitos e, localmente, lentes 
de mármores e dolomitos, depositados em ambiente 
marinho raso.

3.5.1. Formação Traíras - PP4t

A Formação Traíras se encontra na porção sudeste da 
área do projeto, exposta em uma faixa dobrada com cerca 
de 10 a 15 km de largura de direção NS, leve inflexão 
para NE, constituindo amplas cristas alongadas e sinuo-
sas, que se destacam na fisiografia regional, a exemplo 
das serras Grande, Vermelha, Boqueirão, Tatu, Lajeado 
e Caldas, Figura 3.16 de (A) a (C). 

Figura 3.16 - Vista panorâmica das serras: A) Vermelha; B) Grande e C) Boqueirão, esta margeada pelo rio Paranã.
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Apresenta contatos em discordância angular e ero-
siva com as rochas da Suíte Aurumina e fazem contatos 
tectônicos a oeste por falha inversa associada ao sistema 
de falhas Rio Maranhão, com os litotipos do Complexo 
de Palmeirópolis. Comumente apresentam intercala-
ções com resquícios de gnaisses e xistos miloníticos do 
Complexo Almas-Cavalcante e da Suíte Aurumina que 
ocupam porções centrais de anticlinais ou como lascas 
tectonicamente imbricadas.

Está constituída por uma série de camadas e interca-
lações métricas a quilométricas descontínuas de musco-
vita biotita quartzo xisto, clorita xistos, biotita muscovita 
carbonato xisto, muscovita quartzo xisto, filitos carbo-
nosos, filitos manganesíferos, filitos ricos em magnetita 
com lentes de muscovita quartzito finos a médios, branco 
amarelados, calcixistos, lentes de calcários e mármores, 
sericita quartzito milonítico e veios de quartzo, (Figura 
3.17 A-E) e (Figura 3.18 A-C).

Figura 3.17 - A) Afloramento em corte de estrada com intercalações de quartzitos, filitos e biotita xistos da Formação Traíras,  
com vergência para NE; B) detalhe em corte das intercalações de camadas e lentes quartzíticas métricas; C) corte de estrada. 

Acamamentos rítmicos centimétricos entre metapelitos e metapsamitos, D) detalhe em planta de biotita muscovita xistos,  
lentes quartzíticas, filitos carbonosos dobrados e deformados em padrões sigmoidais, veios de quartzo concordantes  

e discordantes, E) em planta, detalhes de biotita xistos com magnetita, quartzitos filitos carbonosos dobrados.  
A foliação em todas as fotografias encontra-se subverticalizada com duplo caimento, ora para SE ou NW.
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Ênfase é dada às rochas carbonáticas que ocorrem na 
forma de cristas alinhadas e lajedos métricos, formando 
pequenas elevações com relevo cárstico característico, 
representadas por mármores e dolomitos de coloração 
branca a acinzentada, com finas lamelas de coloração 
verde-clara, constituídos de dolomita, calcita, musco-
vita, quartzo e subordinadamente, epidoto, sericita, 
zircão e sulfetos. Apresentam granulação fina a média, 
geralmente impuros, acamadados e foliados, formando 
espessos estratos ou lentes intercaladas nos quartzitos 
(Figura 3.19 A, B e C).

As rochas carbonáticas ocupam preferencialmente 
as zonas centrais dos sinclinais formados na primeira 
fase de dobramento, sob forte encurtamento crustal. 
Registram um guia estratigráfico marcando o topo da 
unidade. Em detalhe exibem dobras assimétricas com 
mergulhos duplos para oeste e leste, com planos axiais, 
eventualmente subverticais, e eixos sub-horizontais com 
duplo caimento. Parte destas dobras assimétricas se for-
mam sob cisalhamento simples associadas a empurrões 
com vergência para leste.

Em consequência desta fase, foram geradas super-
fícies miloníticas que formam estratos sigmoidais, resul-
tado da diferença de competência entre os quartzitos, 
veios de quartzo e metacalcários (Figura 3.20 A e B). 

Feições de microdobramentos, além de intercalações 
de veios de quartzo métricos concordantes a subcon-
cordantes, são também observadas. 

Em geral as estruturas do Grupo Araí, bem como as 
zonas de cisalhamento dúcteis e rúpteis, têm direção 
NS, com variações para NNE e NNW, caracterizadas por 
grandes transcorrências destrais (NS e NNE) e sinistrais 
(NNW) influenciadas pelo Lineamento Transbrasiliano. Ao 
sul da cidade de Paranã, este-nordeste de Cavalcante e 
oeste de Arraias, o embasamento cavalga os quartzitos 
basais do Grupo Araí através de falhas inversas. As dobras 
são frequentemente fechadas em braquissinclinais, com 
grau metamórfico de fácies xisto verde, diminuindo 
francamente para leste. Formação Traíras compreende 
um ambiente de deposição pós-rift, uma transgressão 
marinha rasa.

A porção basal, Formação Arraias, compreende depó-
sitos continentais fluviais, deltas aluvionares grosseiros 
e sedimentação eólica associada aos basaltos alcalinos, 
dacitos, riolitos e ignimbritos. As rochas desta unidade 
sugerem uma associação do tipo rift continental.

Atribui-se para o Grupo Arai idade deposicional em 
torno de 1750 Ma, com base nos dados geocronológicos 
U-Pb obtido em zircão das rochas metavulcânicas ácidas da 
Formação Arraias com 1771 ± 2 Ma, Pimentel et al. (1991).

Figura 3.18 - Filitos cinzas acamadados e dobrados: A) típica forma de ocorrência de metassedimentos em flanco  
de dobra anticlinal de geometria assimétrica; B) e C) detalhe de dobras parasíticas, estruturas localizadas nos flancos  

das dobras regionais mostrando diferença de competência entre camadas, intensidade de deformação  
e o caráter assimétrico da deformação.
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Corpos graníticos equivalentes às vulcânicas ácidas 
do Grupo Araí apresentam idade isocrônica Rb-Sr de 
1769±100 Ma, concordante com idade U-Pb em zircão 
de 1769 Ma de Pimentel e Botelho (2001) Figura 3.21.

Os valores de eNd(T1.77) variam entre -1,5 e -5,9 
nas rochas vulcânicas e -1.5 a -4.4 nas sedimentares, 
com os valores mais elevados referidos aos basaltos, 
indicando forte contaminação crustal (Figura 3.22), 
Pimentel e Botelho (2001).

Valores de TDM são paleoproterozoicos nas vulcâ-
nicas, entre 2.59 e 2.20 Ga, sendo que nos sedimentos, 

Figura 3.19 - A) Seção lateral exibindo afloramento de mármore estratificado e dobrado;  
B) e C) amostra de mão mostrando níveis de calcita recristalizada.

Figura 3.20 - A) Bolsões sigmoidais de quartzo em mármores; B) Segregação de veios de quartzo e sigmoides  
concordantes à foliação milonítica nos mármores ambos marcam zonas de transpurrões e rampas  

de cavalgamento pós-fase de dobramentos por encurtamento crustal.

esses valores estão entre 2.41 e 2.16 Ga. Esses dados 
indicam que o início da deposição do Grupo Araí ter-
-se-ia dado por volta de 1,8 Ga, com um vulcanismo 
produzido por magmas derivados principalmente de 
crosta paleoproterozoica e sedimentos produzidos pela 
erosão desta mesma crosta, com limitada contribuição 
de fontes arqueanas, Pimentel e Botelho (2001).

Marques (2009) obteve idades paleoproterozoicas, 
entre 2.4 e 2.0 Ga, em zircões detríticos de quartzito da 
Formação Traíras. Todavia, dados geocronológicos recen-
tes em zircão detríticos obtidos por Martins-Ferreira et al. 
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(2018), demonstram que a Formação Traíras tem idade 
máxima de deposição de 1543±31 Ma, bem mais jovem, 
correlacionável ao Grupo Serra da Mesa, possivelmente 
formando uma grande bacia do tipo “sag basin”. Com 
base neste dado, Martins-Ferreira et al. (2018) propõem 
a retirada da Formação Traíras do Grupo Araí e a ascende 
para hierarquia de um grupo estratigráfico independente 
com quatro formações.

3.6. GRUPO SERRA DA MESA - PP4sm

Grupo Serra da Mesa foi a denominação proposta 
por Marini et al. (1977, 1989a) e Fuck e Marini (1981) 
para as rochas da porção norte do Orógeno Brasília, em 
torno dos chamados “domos manteados” da Serra Dou-
rada, Serra do Encosto e Serra da Mesa, em substituição 
ao “Grupo Araxá”. Esta terminologia foi utilizada para 

Figura 3.21 - Idade isocrônica Rb-Sr dos granitos tipo G1 
correspondentes plutônicos e intrusivos no Grupo Araí,  

Pimentel e Botelho (2001).

Figura 3.22 - Composição isotópica de Nd para os granitos, 
supracrustais e comparação com rochas paleoproterozoicas do 

Cráton de São Francisco e Grupo Araí, Pimentel e Botelho (2001).

englobar um conjunto de rochas metassedimentares, 
xistos e quartzitos, com lentes de calcários e mármores, 
reconhecidos na serra homônima.

Constitui-se de uma ampla sequência de rochas 
metassedimentares que ocorre na porção nordeste 
de Goiás e sudeste do Tocantins, documentados desde 
Leonardos (1938); Erichsen e Miranda (1936) e Oliveira 
e Leonardos (1943), que correlacionaram estas rochas 
ao “Grupo Canastra” e posteriormente, por Barbosa 
et al. (1969). 

A região do Grupo Serra da Mesa apresenta relevo 
acidentado e possui espessura máxima aparente de 1.700 
m. Localmente apresentam estruturas circunscritas nos 
braquianticlinais das serras do Encosto, Dourada e da 
Mesa, com eixos NS, variando para NW e NE.

No âmbito deste projeto, esta unidade perfaz cerca 
de 12% da área mapeada e encontra-se distribuída na 
porção sul, constituindo várias faixas dobradas com 
cerca de 80 km de comprimento por 30 km de largura, 
de orientação NS e discreta inflexão para NE, até as 
proximidades do rio Tocantins, Figura 3.23.

Estão depositadas em discordância erosiva e angular 
sobre o embasamento granito-gnáissico do Complexo 
Almas-Cavalcante e Grupo Água Suja. Mantém contatos 
tectônicos por zonas de cisalhamento transcorrente com 
as rochas neoproterozoicas de arco insular de Goiás a 
oeste, e, por transpurrões reversos e transcorrências 
com a Formação Mucambo e Complexo Palmeirópolis 
a leste. É intrudida pelo Granito Serra Dourada e pelo 
Complexo Alcalino de Peixe e seus pegmatitos e, ainda, 
por dezenas de corpos graníticos e pegmatitos ácidos 
da Suíte Mata Azul.

O conjunto é de natureza clástica e pelítica, estru-
turalmente dobrados e representados por camadas e 
lentes descontínuas, intercalações, às vezes rítmicas, 
com pacotes nas mais diversas ordens de dimensão, 
desde centimétrica a quilométricas. São rochas de colo-
ração verde acinzentada e normalmente avermelhadas 
quando intemperizadas.

São constituídos por muitos tipos litológicos com 
mineralogia metamórfica diversa: granada cianita xis-
tos, granada estaurolita xistos, granada biotita xistos, 
biotita muscovita xistos intercalados a lentes de orto-
quartzitos e metarcósios de granulação fina e laminadas 
ricas em muscovita, (qt), lentes espessas de calcixistos, 
metamargas, mármores e calcários dolomíticos, gnaisses 
calcissilicáticos, (mm) e níveis subordinados de filitos e 
metassiltitos. Níveis ricos em granadas e turmalinas são 
comuns nas porções próximas ao contato de intrusões 
de granitos da Suíte Mata Azul (Figura 3.24).

Os xistos exibem coloração cinza a avermelhada, 
granulação fina à média, texturas granolepidoblástica e 
lepidoblástica, com porfiroblastos centimétricos arredon-
dados a sigmoidais de granada, sugerindo movimentação 
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Figura 3.23 - Vista panorâmica e em corte de um trecho da Serra Grande destacando as cristas de quartzito  
e xistos dobrados (linhas pretas) e superfície de discordância com o embasamento (linha tracejada branca).

de zonas de transcorrência preferencialmente destral, 
totalmente ou parcialmente substituídos por minerais 
filossilicatos (Figura 3.24 B). Estes xistos são constituídos 
por quartzo, biotita, plagioclásio, muscovita, granada, 
cianita, estaurolita e fases secundárias representadas 
por clorita, allanita, apatita, zoizita e opacos.

Os quartzitos PP4sm(qt) constituem camadas e 
lentes estiradas, ao longo de grandes estruturas, geral-
mente flancos de dobras isoclinais. São rochas de colo-
ração esbranquiçada a avermelhada, granulação fina 
a média, texturas milonítica e preservam localmente 
estruturas acamadadas (S0) com orientação N30E/50° 
SE/NW e Lb 35°/188.

Os mármores, metadolomitos e demais rochas cal-
cissilicáticas, PP4sm (mm) ocorrem sob forma de lentes 
e cristas, constituindo morrotes e serras e, subordina-
mente, níveis decimétricos a métricos, estratiformes 
ou lentes, intercalados em metamargas, calcixistos e 
quartzitos (Figura 3.25 A). São leuco-mesocráticos, ine-
quigranulares com granulação fina à média, exibem 
coloração branca, cinza-esbranquiçada, cinza-esverdeada 
e rósea, com eventuais pontos disseminados de oxida-
ção (sulfetos) e constituem solos finos argilo-arenoso 
vermelho-amarronzados.

Estas rochas carbonáticas são maciças (Figura 3.25 
B e C) a discretamente laminadas e estratificadas, com 

Figura 3.24 - A) Detalhe de intercalações centimétricas de biotita xistos alterados e quartzitos feldspáticos, preservando S0;  
B) Granada biotita xisto com estruturas tipo delta sincinemática; C) Bolsões de turmalina (afrisita) em biotita xistos  

do grupo Serra da Mesa, próxima a intrusões graníticas; D) detalhe de turmalina preta. 
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raras intercalações de sericita. Os mármores são de 
composição dolomítica, localmente silicificados e even-
tualmente seccionados por veios de quartzo e calcita.

Rochas carbonáticas próximas às cúpulas graníticas 
tardias da Suíte Mata Azul são cortadas por veios peg-
matíticos e geram, localmente, importantes depósitos do 
tipo skarn com mineralizações de diversos tipos gemoló-
gicos, tais como turmalinas bicolores, berilos, granadas e 
coríndon (Figura 3.25 D). Rochas calcissilicáticas à base de 
diopsídio-epidoto-biotita também são exploradas como 
rocha ornamental, (Figura 3.25 E e 3.25 F).

A paragênese reconhecida nestes tipos sugere 
metamorfismo máximo de fácies anfibolito alto, mas, 

Figura 3.25 - A) Mina de metadolomitos com metamargas calcíferas sobrepostas; B) e C) detalhe de dolomito e calcário maciço;  
D) skarn dolomítico invadido por veio pegmatito com mineralização de turmalinas rosadas; E) crista em morro com rochas 

calcissilicática, jazida de rocha ornamental; F) detalhe de gnaisse calcissilicático.

em geral, o grupo mostra mineralogia compatível com 
a fácies xisto verde. Xistos intercalados com camadas 
de quartzito de granulação fina, com granada, estau-
rolita e cianita, indicam fácies metamórfica xisto verde 
a anfibolito, com pressão elevada. O acamadamento 
So//Sn+1 varia em torno de 10-15° NE com mergulhos 
em torno de 35°NW e SE até subverticais (Figura 3.26 
A e B) e Lb varia de 18°/210, a 150 - 20°/020, gerando 
um sistema de anticlinais e sinclinais, assimétricas e 
braquianticlinais e sinclinais de caimento duplo. A defor-
mação proeminente é caracterizada por foliação plano-
-axial redobrada e estirada, com mergulhos verticais/
subverticais ora para SE, ora para NW.
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Dobras isoclinais com flancos de baixo ângulo 
suaves para oeste, e elementos cinemáticos, evidenciam 
uma tectônica de cavalgamento com vergência para 
leste, em direção ao Cráton do São Francisco, gerando 
uma tectônica de decollément. Em algumas posições 
a cinemática é reversa com a geração de estruturas 
tipo pop up. As rochas carbonáticas encontram-se 
invariavelmente ocupando o núcleo de sinclinais.

Em fases tardias estes litotipos apresentam-se 
milonitizados e transpostos por zonas de transpressão 
e transcorrências subverticais. Exibem, raramente, 
rochas em baixo grau metamórfico com intercalações de 
metassiltitos e quartzitos, e todos são cortados por veios 
de quartzo centimétricos a métricos dobrados e estirados. 

O Grupo Serra da Mesa representa uma sequência 
pós-rift marinha e transgressiva (DARDENNE et al.,1997, 
1999), depositada em ambiente plataformal raso entre 
1,6 e 1,47 Ga Dardenne (2000). Contudo, para alguns 
autores sua cronoestratigrafia é mesoproterozoica, 
balizada pela intrusão das rochas alcalinas do Peixe de 
idade U-Pb em zircão de 1.503 ± 5 Ma (KITAJIMA, 2002), 
de 1.47 Ga (ROSSI; ANDRADE; GASPAR, 1996) e do granito 
Serra Dourada U-Pb 1574 Ma, Pimentel, Fuck e Marini 
(1991) e 1578 Ma U-Pb em zircão, Rossi et al. (1992).

Para outros autores as datações U-Pb e Pb-Pb dos 
granitos estaníferos da Sub-província Tocantins, não 
intrusivos nos metassedimentos da Serra da Mesa, indi-
cam idades entre 1.658 e 1.574 Ga (PIMENTEL; FUCK; 
MARINI, 1991), revelando uma idade mais jovem para 
o grupo, o qual é marcado por intrusões de granitóides 
pegmatíticas de idade desconhecida.

Em adição, o micaxisto Serra da Mesa está tectoni-
camente disposto sobre os complexos de Palmeirópolis, 
Juscelândia e Indaianópolis, datados em 1,3 Ga por Araújo 
et al. (1995) e Correia et al. (1999). Estes dados permi-
tem considerar que os sedimentos do Grupo Serra da 
Mesa foram depositados em um intervalo entre 1.574 e 

1.47 Ga, o que pode corresponder a aproximadamente 
ao período da transgressão pós-rift para o Grupo Araí 
(DARDENNE, 2000).

Dardenne et al. (2003) posiciona o Granito Serra 
Dourada U-Pb 1.55 Ga, como intrusivo no Grupo Serra da 
Mesa, destacando a presença de apófises desse granito 
nos metassedimentos do grupo, sugerindo que os xistos 
e quartzitos são mais velhos que 1.6 Ga.

Neste projeto, pelas relações observadas no con-
tato oriental do Granito Serra Dourada com as rochas 
metassedimentares do Grupo Serra da Mesa, é possível 
defini-lo como intrusivo, baseado nos efeitos hidroter-
mais observados, afloramento AF-04 (772736/8549822). 

Estudo em zircão detrítico de quartzitos da base e 
de porção intermediária do Grupo Serra da Mesa (MAR-
QUES, 2010), apresentaram idades entre 3.3 Ga e 1.55 
Ga, com maiores frequências entre 2.2 Ga e 2.0 Ga, 
conforme Figura 3.27. Estes mesmos dados U-Pb em 
monazitas Marques (2010) sugerem eventos metamór-
ficos ocorridos em 630 Ma e 575 Ma.

A principal mineralização conhecida de chumbo 
e zinco ocorre na região de Castelão, abrangendo os 
municípios de Uruaçu e Niquelândia. Esta ocorrência, 
representada por galena e esfalerita está contida em uma 
sequência carbonática, composta principalmente por 
dolomitos brancos e calcários. Barbosa (1981) classifica 
as mineralizações de Castelão em dois tipos distintos: 
singenéticas estratiformes e epigenéticas em veios.

Os principais recursos minerais não metálicos 
associados são encontrados em pegmatitos distais do 
Granito Serra da Mesa, representados por ametistas, 
a cerca de 20 km a sudeste de Minaçu e granada no 
Garimpo Pela Ema (Manchão da Granada), localizado 
na borda sul da Serra Dourada. Ocorrências de barita 
são encontradas em Carnalina e próximas às margens 
do Córrego Lajes, na fazenda do Sr. Guilherme Batista 
Teles (MARINI et al., 1977). 

Figura 3.26 - A) Vista panorâmica da escarpa da Serra Grande, onde aflora rochas calcissilicáticas;  
B) afloramento de rocha silicática com injeções quartzo feldspáticas (em rosa) 775293/8592850.
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Figura 3.27 - Histogramas de zircão detrítico de Marques (2010), com idades entre 3.3 Ga a 1.55 Ga,  
com maiores frequências entre 2.2 Ga e 2.0 Ga para Grupo Serra da Mesa.

3.7. SUÍTE GRANITOS DA SUBPROVÍNCIA  
RIO TOCANTINS - PPMPγt

Na porção norte do Estado de Goiás e sul do Tocan-
tins, ocorre uma supersuíte de granitos anorogênicos 
paleo a mesoproterozoicos que fazem parte da Província 
Estanífera de Goiás, subdivididos em Subprovíncia Esta-
nífera do Rio Paranã e Subprovíncia Estanífera do Rio 
Tocantins (MARINI; BOTELHO, 1986). Dados geoquímicos 
e geocronológicos (PIMENTEL et al., 1991; BOTELHO et al., 
1993) indicam a existência de duas gerações de granitos, 
a primeira com idade de 1770 Ma (U-Pb em zircão) e a 
segunda em torno de 1600 Ma (U-Pb e Pb-Pb em zircão).

Não existem diferenças isotópicas significativas entre 
os granitos dessas duas subprovíncias. Os valores de 
eNd(T) variam entre +3,6 e -11,9, indicando prováveis 
misturas entre materiais juvenis e retrabalhados crus-
tais. As idades modelo situam-se entre 1.8 Ga e 2.5 Ga, 
sugerindo, assim como para as vulcânicas do Grupo Araí, 
que os magmas originais foram derivados principalmente 
de crosta paleoproterozoica com limitada contribuição 
arqueana (PIMENTEL; BOTELHO, 2001).

Na Subprovíncia Rio Tocantins, afloram apenas os 
granitos mais jovens, em torno de 1600 Ma (U-Pb e Pb-Pb 
em zircão), (Figura 3.28). Os corpos graníticos têm, em 
geral, aspecto ovalado, com diâmetro maior variando 
de alguns quilômetros a dezenas de quilômetros. O tipo 
litológico predominante é um biotita granito, porfirítico 
a inequigranular, de granulação média a grossa, com 
proeminente foliação milonítica, principalmente nas 
bordas dos corpos graníticos. Processos de alteração 
tardi/pós-magmática, do tipo albitização, microclinização 
e greisenização, têm grande importância metalogenética.

Os corpos graníticos apresentam-se intensamente 
deformados, quase sempre alongados e/ou amoldados 
às estruturas regionais, constituindo estruturas dômi-
cas junto com suas encaixantes. Os granitos mantêm 
relações intrusivas e tectônicas com as sequências 

metassedimentares, se encontram circunscritos por 
metassedimentos dos Grupos Serra da Mesa e Araí, 
ocupando o núcleo de serras e constituindo o centro de 
estruturas dômicas ou de braquianticlinais.

No caso dos maciços Serra Dourada, Serra do Encosto 
e Serra da Mesa, circundados pelo Grupo Serra da Mesa, 
Rossi et al. (1992) aferiram relações de contato indicativas 
de que os granitos seriam intrusivos nos metassedimen-
tos. Neste projeto atribuem-se estas relações como de 
origem intrusiva, parte tectônica e/ou em discordância 
aos referidos granitos e indicam-se também relações de 
intrusão pertencentes a um evento de granitogênese bem 
mais jovem e de idade ediacarana da Suíte Mata Azul.

3.7.1. Granito Serra Branca - PPMPγtsb

Os primeiros estudos que enfocaram as características 
magmáticas, petrográficas, geoquímicas e mineralizações 
de estanho deste granito são atribuídos a Andrade e Danni 
(1978), Montalvão e Bezerra (1981) e Pinto-Coelho (1996). 
O Granito Serra Branca constitui um corpo de aspecto 
circular e forma uma estrutura dômica, com cerca de 9 km 
de diâmetro, localizado a leste da cidade de Minaçu, no 
estado de Goiás. O corpo é caracterizado por um conjunto 
de granitos e litotipos metassomatizados, intrusivo nos 
metassedimentos do Grupo Araí, distribuídos em faixas de 
orientação NS e subdivididos de oeste para leste em rochas 
graníticas, granitos greisenizados e greisens. Não são raros 
os enclaves de xistos e de biotititos. A deformação cresce 
de oeste para leste, encontrando-se bem desenvolvida nos 
granitos greisenizados e greisens fortemente estruturados, 
através de uma xistosidade bem marcada.

O litótipo predominante é um biotita granito róseo, 
de textura porfirítica, evidenciada por fenocristais cen-
timétricos de ortoclásio, fenocristais de quartzo azulado, 
imersos em uma matriz de granulação grossa a muito 
grossa. Outras fácies mais evoluídas estão representadas 
por leucogranito e albita-topázio granito.
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Figura 3.28 - Distribuição dos granitos da Subprovíncia Rio Tocantins na porção sul do projeto, com destaque  
aos corpos graníticos, Serra Dourada, Serra da Mesa e Serra Branca, esboço geológico de Teixeira e Botelho (2002),  

acrescentando área de ocorrência de rochas plutovulcânicas máficas associadas ao sistema granítico.

O maciço da Serra Branca hospeda importantes 
mineralizações de estanho em greisens com fengita ± 
quartzo ± topázio. Merecem ainda destaque as concen-
trações de berilo e fluorita nos greisens mais centrais 
do maciço. Alguns greisens monominerálicos são cons-
tituídos por uma mica extremamente fina que pode ter 
aplicação industrial.

As datações disponíveis para granitos do Maciço 
Serra Branca indicam idades de 1409 Ma (Rb-Sr) e 1658 
± 64 Ma (Pb-Pb, rocha total) (REIS NETO, 1983).

3.7.2. Granito Serra Dourada - PPMPγtsd

Unidade definida por Marini et al. (1976) na locali-
dade-tipo da Serra Dourada, norte do estado de Goiás. 
Constitui o maciço de maior área da Subprovíncia Rio 
Tocantins, com cerca de 450 km2 e está localizado em 
parte nos municípios de Trombas (GO), Minaçu (GO) 
e Palmeirópolis (TO).

Ocupa a porção central de uma braquianticlinal e faz 
contato a leste com as rochas metassedimentares do 
Grupo Serra da Mesa, por meio de discordância litoló-
gica (Figura 3.29), e com rochas metavulcânicas máficas 
de idade correlata ao granito. Relações de intrusão são 
também observadas. Na área do projeto este corpo 

granítico tem sua ocorrência limitada pelo meridiano 
48°30‘, que o secciona longitudinalmente, ficando apenas 
sua porção oriental exposta.

O litotipo predominante é biotita granito róseo equi-
granular de granulação média, às vezes porfirítico, com 
variações de granulação fina, de coloração cinza, por-
tadora de anfibólio. Nas bordas predomina a fácies com 
anfibólio e a rocha é um ortognaisse intensamente miloni-
tizado, cortado por veios pegmatóides sem deformação. 

Nas bordas do corpo encontram-se fortes evidências 
de deformação, metamorfismo dinâmico com mistura de 
rochas xistificadas, tanto do granito como da encaixante, 
com recristalização e enriquecimento hidrotermal sobre-
posto e com a formação de pegmatitos de grande porte.

A rocha é descrita como biotita muscovita quartzo 
xisto, cujo protólito em grande parte é granito intensa-
mente milonitizado. A foliação de atitude N10°W/80°SW 
e com dobras associadas é muito penetrativa. Cristais de 
quartzo moídos, alongados e estirados, e superfícies for-
madas por faixas com minerais de granulometria média 
a grossa se alternam paralelos com porções cominuídas. 
Dentro ainda destas zonas encontram-se restos da uni-
dade metapelítica imersos em feixes de deformação. Há 
sobrecrescimento mineral no contato entre os dois tipos 
litológicos (metagranitos e metapelitos).
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Figura 3.29 - Contato em discordância litológica do Granito Serra Dourada com as rochas metassedimentares  
do Grupo Serra da Mesa. O granito ocupa a porção central das dobras anticlinais da região. Em outras  

porções são relatados contatos intrusivos do granito nas rochas metassedimentares.

Ocorrem zonas de penetração de fluídos hidroter-
mais, modificando as rochas deformadas com desenvol-
vimento de placas de muscovita concordantes ou não 
com a foliação. Veios pegmatíticos zonados com quartzo 
preferencialmente no centro e moscovita nas bordas são 
comuns nas zonas de contato.

Neste ponto levanta-se a questão sobre a origem da 
alteração hidrotermal e a relação de intrusão conforme 
proposto por Rossi et al. (1992), ou não, do Granito Serra 
Dourada em relação ao Grupo Serra da Mesa. 

O Granito Serra Dourada apresenta idades paleo-
-mesoproterozoicas, e o Grupo Serra da Mesa é mais 
antigo ou no máximo síncrono. A deformação com desen-
volvimento de sistemas de dobras anticlinais e sinclinais 
das rochas metassedimentares e as zonas de cisalha-
mento que cortam ambas as unidades são bem mais 
jovens e possivelmente de idade toniana-ediacariana.

O efeito hidrotermal observado sobrepõe e invade 
as zonas miloníticas e as rochas metassedimentares do 
Grupo Serra Dourada indicando que estas invasões são 
tardias ao evento deformacional e muito mais jovens que 
a intrusão granítica de idade 1.5 -1.6 Ga e, portanto de 
idade neoproterozoica, sendo neste projeto este tipo 
atribuído ao evento Mata Azul de idade 550 Ma.

Na zona de borda o granito apresenta textura gra-
nolepidoblástica e estrutura foliada. Quartzo é o mineral 
predominante, ocorre em cristais xenomórficos, estira-
dos, imbricados, com forte extinção ondulante. Plagio-
clásio e K-feldspato são intersticiais aos agregados de 
quartzo, aparecendo em cristais xenomórficos, com inci-
piente alteração para sericita e carbonato. Biotita é mar-
rom avermelhada, forma agregados lamelares orientados 
e está em parte substituída por mica branca. Opacos em 
minúsculos cristais xenomórficos, titanita xenomórfica, 

em parte metamictizada e zircão em grãos arredondados 
são os minerais acessórios presentes (Figura 3.31 A e B).

Estudos petrográficos, mineralógicos, geoquímicos e 
isotópicos são atribuídos a Macambira e Villas (1984) e Bilal 
et al. (1997). Datações Rb-Sr em granitos da Serra Dourada 
indicam idades de 1430 ± 24 Ma (REIS NETO, 1983) e de 
1653 Ma (MACAMBIRA; VILLAS, 1984). O Maciço da Serra 
Dourada hospeda dois depósitos de estanho de pequeno/
médio porte, um na região de Mata Azul, na borda noro-
este, e outro em Péla-Ema, na borda sul. São registrados 
também ocorrências de berilo, água-marinha, crisoberilo 
e alexandrita, principalmente na borda sul.

3.7.2.1. Unidade Metavulcânica Máfica - 
PPMPβtmv

Ferreira Filho et al. (1994), dataram zircões de duas 
unidades do Complexo de Niquelândia. Zircão de meta-
-anortosito da unidade Gabro-Anortosítica Superior 
revela Discórdia U-Pb com intercepto inferior em 777±7 
Ma e intercepto superior em 1583±25 Ma, análises U-Pb 
em zircão de quartzo diorito da unidade máfica central 
mostram Discordia muito semelhante: intercepto inferior 
em 794 Ma e intercepto superior em 1565±22. Para esses 
autores o intercepto superior de ambas as amostras 
seria a idade de cristalização do Complexo Niquelândia 
e o intercepto inferior seria a idade do metamorfismo. 

Neste trabalho as idades em torno de 1600 Ma encon-
tradas em afloramentos localizados em meio ao Complexo 
Palmeirópolis foram interpretadas como indicativas de 
fragmentos de basaltos associados ao evento extensional 
responsável pela geração dos granitos e rochas vulcânicas 
da Suíte Granitos da província Rio Tocantins, que serviram 
como embasamento para as unidades subsequentes. 
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Figura 3.30 - Condições deformacionais na borda oriental do Granito Serra Dourada. A) Feições em planta de granito milonítico 
intrudido por pegmatito quartzo-muscovítico tardio; B) detalhe de ultramilonitos dobrados e posteriormente cisalhados, as dobras 

marcam fase deformacional precoce com encurtamento crustal com dobras simétricas e formação de Lb1, posteriormente submetidas 
a zonas de cisalhamento com falhas transcorrentes e com Lx3 paralelo aos eixos das dobras precoces; C) Feições de mullions que 

marcam eixos de Lb1; D) Zonas pegmatíticas placóides sobrecrescidas nas zonas miloniticas de borda; E) Veios de cisalhamento em 
milonito granítico e F) veios extensionais NE, concordantes com esforços para cinemática dextral das zonas de falhas.

Neste caso, à luz dos dados mais recentes, a inter-
pretação mais plausível para as idades encontradas 
por aqueles autores para o intercepto superior, seriam 
heranças e as do intercepto inferior representariam a 
idade do complexo.

Rochas máficas, tais como metabasaltos e anfibolitos 
aflorantes entre as serras Dourada e de Cana Brava, foram 
sempre cartografadas e reconhecidas nesta região. Entre-
tanto, estas rochas foram sistematicamente inclusas na 
“Sequência Metavulcanossedimentar de Palmeirópolis”.

Durante as atividades de campo, visando obter dados 
químicos e geocronológicos da mencionada unidade meta-
vulcanossedimentar, foi programada amostragem dirigida 
para as rochas máficas, no sentido de esclarecer a tipologia 
e ambiente tectônico desta bacia. À mesma época destas 
atividades de coleta, realizou-se cheque das anomalias 
magnéticas em que se observou sutil, mas discrepante 
anomalia nas imagens geofísicas, localizadas na borda 
oriental do Granito Serra Dourada, a qual era inconsistente 
com as rochas félsicas do granito (Figura 3.32). 
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Figura 3.31 - A) Biotita quartzo xisto ou protomilonito de protólito granítico, com textura granolepidoblástica e estrutura  
foliada, formando agregados lamelares orientados, em parte substituída por mica branca; B) ultramilonito granítico  

com textura granolepidoblástica fina a média e estrutura foliada e cinemática dextral, microdobrada.  
Constitui-se essencialmente de muscovita, quartzo, magnetita e biotita subordinada.

Figura 3.32 - Esboço do mapa geológico da porção sul do projeto, onde se observa alinhamento de anomalias magnéticas  
(Linhas pretas) na margem oriental do Granito Serra Dourada um alinhamento de anomalias magnéticas positivas  

inconsistentes com a tipologia granítica cartografada. Círculos brancos marcam locais de assinatura  
magnética anômala que foram visitados durante a atividade de campo.
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As anomalias magnéticas são associadas um estreito 
corpo de rochas máficas hidrotermalizadas, alinhado 
segundo a direção norte sul, bordejando o Granito Serra 
Dourada. No mapeamento desta assinatura magnética, 
observou-se que esta anomalia não se restringia apenas 
a este corpo, e outros picos isolados, ocorriam na porção 
metassedimentar do Complexo Palmeirópolis e também 
em sua porção vulcânica. Estas rochas foram coletadas 
para análise geocronológica, isotópica, química e petro-
gráfica, (Figura 3.33 A a F).

As rochas que compõem o corpo adjacente ao gra-
nito Serra Dourada são magnetita-hornblenda-quartzo 
epidosito, magnetita epidosito, hornblenda-plagioclásio-
-quartzo epidosito, todas de protólito de composição 
básica e as demais classificadas como anfibolitos. São 
rochas com textura granoblástica, granonematoblástica 
fina e estrutura foliada, constituídas essencialmente de 

Figura 3.33 - Feições gerais da Unidade Metavulcânica Máfica. A) epidosito de granulometria fina com magnetita disseminada,  
com foliação tênue, localizado no contato oriental do Granito Serra Dourada; B) epidosito com bandas ricas em magnetita;  

C) rocha metabásica fortemente hidrotermalizada, constituída dominantemente de epidoto, hornblenda, tremolita, quartzo  
e carbonato; D) afloramento de anfibolito fino foliado em alto ângulo de mergulho no leito do Rio Mocambo; E) e F) anfibolito  

mostrando textura granonematoblástica fina a média. Este anfibolitosmais homogêneo foi coletado para datação geocronológica.

epidoto, hornblenda e plagioclásio, com quartzo e titanita 
subordinados. Os anfibolitos são formados essencial-
mente de hornblenda, antofilita, plagioclásio (An25-32%) 
e subordinados clinopiroxênio e granada. É normal a 
ocorrência de cristais poligonizados, formando mosai-
cos intersticiais ao anfibólio, onde se associa a quartzo 
xenomórfico. Epidoto, carbonato e sericita são produtos 
de alteração hidrotermal, (Figura 3.34 A e B).

A transformação da rocha vulcânica básica é inter-
pretada como decorrência de intenso processo meta-
mórfico de contato e hidrotermal, formando rochas 
muito epidotizadas com a transformação de hornblenda 
e plagioclásio em epidoto e magnetita. Sobreposto a este 
processo há metamorfismo regional de grau médio-alto, 
reestruturando a orientação dos cristais e poligonizando 
a matriz, tendo como resultado o padrão em mosaicos 
granoblásticos e junções tríplices.
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Figura 3.34 - Características microscópicas à LN e LP de rochas da Unidade Metavulcânica Máfica. A) e B) anfibolito epidotizado,  
em que se observa minerais originais e a reação mineral de substituição de hornblenda prismática em desequilíbrio químico  
passando para epidoto + quartzo + magnetita, formando agregados de epidoto recristalizados, C), D), E) e F) desestabilização  

química de plagioclásio e textura granoblástica poligonal com junções tríplices de alta temperatura de epidoto e quartzo,  
G) H) e I) anfibolitos com textura granoblástica e granonematoblástica orientada. As amostras mais ricas em epidoto  

são as mais próximas do corpo granítico. A medida do distanciamento da fonte diminuem os efeitos hidrotermais  
e aumentam recristalização e deformação. A interpretação é de que próximo à fonte granítica as rochas máficas  

foram submetidas a maior efeito hidrotermal e posteriormente a metamorfismo de fácies anfibolito.
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Os efeitos de contato e hidrotermais são mais efetivos 
na borda do corpo granítico diminuindo para leste. Estas 
feições petrográficas e seus efeitos são descritas nas 
Figuras 3.34 A a I. Os dados implicam na interpretação 
de que estas rochas máficas devam pertencer ao sistema 

bimodal mais antigo que o Granito Serra Dourada, e não 
fazem parte do Complexo Palmeirópolis.

A química destas rochas (Tabela 3.1) às classifica 
como tholeiítos do tipo E-MORB, com baixo SiO2 (49%), 
K2O (0,6%), alto MgO (4,3%), CaO (12%) e FeO (11%). Baixo 

Tabela 3.1 -  Tabela com os dados químicos da Unidade Metavulcânica Máfica.

SAMPLE TR-R-032 AF-53 AF-032 AF-011A AF-011C AF-013B

ROCHA ANFIBOLITO 
FINO

ANFIBOLITO 
MÉDIO

EPIDOTO 
ANFIBOLITO 

MÉDIO HIDROT

HB-QZ 
EPIDOSITO

EPIDOTO 
ANFIBOLITO 

HIDROT

EPIDOTO 
ANFIBOLITO 

MÉDIO HIDROT
SiO2 49,00 46,80 48,70 54,20 50,70 48,70
Al2O3 16,80 15,60 17,30 14,10 17,80 16,40
FeO 10,61 13,58 10,16 10,25 10,88 10,88
MgO 6,47 6,43 6,04 0,69 0,56 5,69
CaO 10,90 11,00 11,60 16,40 14,60 10,50
Na2O 3,31 2,06 2,76 <0,1 0,10 0,97
K2O 0,28 0,65 0,42 0,01 0,03 2,01
TiO2 1,25 2,81 1,22 2,27 2,19 1,10
P2O5 0,14 0,29 0,13 0,33 0,38 0,18
MnO 0,18 0,23 0,19 0,24 0,25 0,20
Cr2O3 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02
BaO 0,02 0,04 <0,01 0,02 0,01 0,06
LOI 1,07 0,91 0,72 1,27 2,51 2,41
S <0,01 <0.01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
SUM 100,05 100,43 99,27 99,80 100,03 99,12
Ba 88,00 99,00 150,00 59,00 295,00 636,00
Rb 4,00 14,20 10,40 1,60 2,40 81,70
Sr 315,90 215,10 348,30 1123,20 997,90 219,50
Cs 0,09 0,37 0,30 0,06 0,18 2,20
Be 0,60 1,60 <0,1 0,20 <0,1 1,60
Li 34,00 11,00 13,00 1,00 6,00 18,00
Nb 5,77 21,98 4,66 16,13 11,38 7,07
Ta 0,40 0,71 0,98 0,15 0,46 0,71
Th 1,40 1,40 2,30 3,70 2,90 2,50
U 0,20 0,55 0,30 0,40 0,40 0,70
Zr 67,10 180,10 79,80 139,30 118,00 97,30
Hf 1,39 4,26 2,37 3,59 2,97 2,43
Y 22,08 33,58 24,30 39,85 45,13 21,02
Fe % 8,38 9,77 7,73 7,94 8,20 8,41
Ni 53,30 29,70 47,50 5,10 1,80 9,90
Co 34,70 40,60 42,80 10,50 6,30 41,00
V 229,00 316,00 269,00 74,00 104,00 142,00
Cr 66,00 71,00 55,00 48,00 52,00 57,00
Mn% 0,17 0,15 0,14 0,17 0,17 0,15
Mo 0,39 1,07 0,54 0,72 0,86 0,21
W 1,50 0,10 0,50 0,10 0,10 6,60
Sn 0,90 2,20 1,40 0,80 1,10 1,40
Cu 182,70 3,30 132,30 12,60 4,60 1,80
Pb 5,20 2,20 5,10 14,00 15,20 14,90
Zn 96,00 79,00 82,00 57,00 45,00 131,00
Ga 16,90 24,60 23,60 23,00 33,50 24,20
As <1 2,00 <1 <1 <1 <1
Cd 0,12 0,11 0,19 0,16 0,08 0,25
Sb <0,05 0,06 0,34 0,07 0,05 0,06
Bi <0,04 <0.04 0,09 0,10 0,16 2,03
Ag 0,06 <0.02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Au N.A. N.A. N.A. <5 <5 <5
Tl 0,05 0,06 0,04 0,03 <0,02 0,63
Se <2 <2 <2 <2 <2 <2
La 9,20 18,10 6,30 27,00 30,60 19,00
Ce 14,50 39,80 13,40 45,50 47,10 39,10
Pr 2,00 5,65 2,13 8,80 9,14 5,27
Nd 8,80 23,60 8,60 35,90 38,00 20,40
Sm 2,80 6,30 3,10 7,80 8,40 5,10
Eu 1,02 1,98 1,21 2,23 2,91 1,87
Gd 3,57 6,94 4,03 8,15 9,20 5,25
Tb 0,62 1,10 0,69 1,23 1,38 0,78
Dy 4,09 6,54 4,49 7,10 8,08 4,42
Ho 0,86 1,31 0,97 1,43 1,64 0,86
Er 2,55 3,69 2,91 4,04 4,42 2,47
Tm 0,36 0,51 0,42 0,57 0,59 0,38
Yb 2,40 3,20 2,80 3,70 3,70 2,40
Lu 0,33 0,48 0,42 0,53 0,54 0,34
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a moderado LILE (Ba, Rb, Cs), exceto Li (13 ppm), HFSE 
com valores médios moderados a enriquecidos em Th 
(2,37 ppm), Zr (113 ppm), Hf (2,8 ppm) e Y (30 ppm) para 
média de anfibolitos e metabasaltos, conforme Condie 
(1993); Gao et al. (1998), Hart et al. (1999).

Todavia ocorre variações químicas como a amostra 
AF011A com 54,2% SiO2, e da amostra AF013B com 2,01% 
de K2O que podem indicar a possibilidade de modifica-
ções devido a metassomatismo e outras transformações.

Outra exceção da amostra TR32, que apresenta valo-
res elevados de Na2O coincidentes com os de basaltos 
alcalinos de rift, os demais valores estão todos abaixo 
da média normal dos basaltos tholeiíticos.

No diagrama de padrões de ETR normalizados ao 
Condrito de (BOYNTON, 1984) da Figura 3.35 A desta-
cam-se os valores moderados ETRL de 20 vezes o padrão 
condrítico, baixo fracionamento e padrões planares e 

compatíveis com basaltos tholeiiticos tipo E-MORB e 
rochas levemente enriquecidas de tendência calcial-
calina mais enriquecidos em ETRL com cerca de 100 
vezes o padrão condrítico e com padrões de ETRP que 
sugerem fontes comuns. Nos diagramas de multielemen-
tos normalizados ao Manto Primitivo de Sun e McDo-
nough (1995) da Figura 3.35 B os epidositos são mais 
enriquecidos em LILE sem as características químicas 
distintivas. Os anfibolitos apresentam comportamento 
ambíguo em LILE (Ba, Sr) e discrepante em HFSE (Th, 
U, Nb), anomalias muito acentuadas e positivas de Pb 
podem indicar mistura ou contaminação crustal ou no 
caso dos epidositos os efeitos hidrotermais.

No intuito de determinar a idade da então entendida 
Sequência Palmeirópolis, campanha de campo específica 
foi preparada para amostrar rochas metamáficas e metas-
sedimentares (Figura 3.36 A e B) e com a colaboração do 

A B

C D

Figura 3.35 - Padrões de ETR normalizados ao Condrito de Boynton (1984) e diagramas de multielementos normalizados  
ao manto primitivo de Sun e McDonough (1995), para as rochas da unidade metavulcânica máfica.

Figura 3.36 - Amostragem geocronológica realizada na unidade Palmeirópolis em A) e B) exemplo da coleta em rochas  
anfibolíticas in situ em que foram amostradas mais de 400 Kg (afloramento AF-53); C) TR-32 - afloramento de anfibolito  
às margens do córrego Mocambo; D) amostra macro do anfibolito de coloração cinza de granulometria  média a fina.
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Figura 3.37 - A) Morfologia de grãos de zircão de anfibolito (TR-32). A tipologia dos grãos é prismática, euédrica e alguns com  
zonação ígnea preservada, os dados da Tabela B marcam dois conjuntos de idades distintas: a principal em torno de 1.6 Ga  

e a outra mais antiga que 2.0 Ga, expressas conforme o gráfico C) com idade indicada de 1608±2 Ma. Há zircão  
com perda de chumbo comum, não expresso na Tabela para fins dos cálculos observados no gráfico (C1) e (C2). 

Laboratório de Geocronologia da Universidade de Brasília 
(UnB-IG), realizou-se datações geocronológicas U-Pb. 

O afloramento TR-32, um lajeiro localizado no leito 
do Rio Mocambo na porção, até então presumida como 
unidade com predomínio metassedimentar da Sequência 
Palmeirópolis foi o primeiro escolhido para análise. (Figura 
3.33 D). Predominam anfibolitos homogêneos, com tex-
tura fanerítica a granoblástica, médios a finos e foliados.

O Afloramento AF-53, também no leito do Rio 
Mocambo, mas distante cerca de 22 km à jusante e 
a leste do ponto TR-32, foi escolhido por represen-
tar anfibolitos semelhantes mas cartografados como 
uma fração de rocha máfica representativa da porção 
tipicamente vulcânica da unidade Palmeirópolis. O 

afloramento AF-53 está constituído de anfibolitos mais 
heterógeno, em grau metamórfico mais elevado e apre-
senta porções contendo veios e planos com segregados  
quartzo-feldspáticos muito finos (Figura 3.33 E e F; Figura 
3.36 A e B), posicionado em rampa transpressional de 
baixo ângulo e obliqua.

Os resultados das análises (idade U-Pb 1575 Ma) redi-
recionaram o tema para novas interpretações, uma vez 
que demonstraram que parte das rochas básicas faz parte 
de um conjunto bem mais antigo que o esperado e apro-
ximaram sua correlação com os granitos anorogênicos 
paleo-mesoproterozoico em sistema plutonovulcânico 
bimodal, félsico-máfico, baseados nos dados de zircão 
dos afloramentos TR-32 e AF-53, (Figura 3.37 e 3.38).
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As análises implicam nas seguintes conclusões: a) o 
conjunto de grãos de zircão em ambas as amostras apre-
sentam morfologia prismática e bem formada, medindo em 
torno de 100mm a 150mm, alguns ainda preservando sua 
identidade ígnea (Figuras 3.37 A e 3.38 A); b) os anfibolitos 
possuem idades entre 1575 ± 8 Ma e 1608 ± 2 Ma, (Figura 
3.37 C e 3.38 C); c) as rochas em ambos os afloramentos 
possuem heranças com idades paleoproterozoicas e arque-
anas acima de 2036 Ma até 2774 Ma; d) nenhum grão de 
zircão mais jovem foi encontrado (Figura 3.37 B e 3.38 B).

Conclui-se, desta forma, que o anfibolito constitui o 
embasamento da unidade Palmeirópolis na área. Sugere-se 
que esta unidade seja associada ao magmatismo anorogê-
nico da Província Paranã, correlacionando-os ao mesmo 
evento extensional neste período. O envolvimento de 

crosta é corroborado pela litoquimica que evidencia con-
taminação crustal observada pelos valores elevados de 
HFSE (Th, Zr, Hf e Y) e nas idades U-Pb.

Análises isotópicas Sm-Nd das amostras AF-11 e 
AF-13 do corpo máfico situado à borda oriental do gra-
nito Serra Dourada são coerentes com os dados U-Pb. 
Apresentam respectivamente, idades modelo de 2.01 e 
2.4 Ga com eNdT(1.6) de -1.04 e -3.03 o que demonstra 
amplo período de residência crustal com interação ou 
contaminação de crosta.

3.7.3. Granito Serra da Mesa - PPMPγtsm

O Granito Serra da Mesa foi estudado por Marini et 
al. (1977), Fuck e Marini (1979) e Rossi et al. (1992), que 

Figura 3.38 - A) Morfologia dos grãos zircão do anfibolito (AF-53), apresentando tipologia prismática, alguns com zonação  
ígnea preservada. Os dados da Tabela B) marcam dois conjuntos de idades distintas a principal em torno de 1.57 Ga e outra  

mais antiga que 2.0 Ga, expressas conforme o gráfico C) com idade indicada de 1575±8 Ma. Zircão fora da concórdia  
pode indicar metamorfismo e/ou perda de Pb.

A
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o descrevem como corpo granítico de cerca de 230 km2, 
localizado a SE de Minaçu, estado de Goiás. O maciço 
possui forma ovalada com deformação proeminente nas 
bordas, sob a forma de estrutura tipo braquianticlinal 
ocupando a posição central da área alçada. Enclaves e 
micro enclaves de xistos grafitosos e de grafita pura são 
registrados em todo o maciço. O litotipo predominante 
é biotita monzogranito cinza a róseo.

Na Serra da Mesa não são conhecidas mineralizações 
importantes, mas o maciço granítico é cortado por cor-
pos pegmatíticos portadores de cassiterita, minerais de 
Nb-Ta, além de berilo e topázio de qualidade gemológica.

As datações mais precisas para granitos da Serra 
da Mesa indicam idades de 1574 Ma U-Pb em zircão 
(PIMENTEL; FUCK; MARINI, 1991) e 1578 ± 20 Ma (Pb-Pb, 
evaporação em zircão, (ROSSI et al., 1992), as encontradas 
para os anfibolitos a leste do Granito Serra Dourada. 

Os granitos anorogênicos da Província Estanífera de 
Goiás (MARINI E BOTELHO, 1986; TEIXEIRA; BOTELHO, 
2006; PIMENTEL; BOTELHO, 2001) têm característica 
intraplaca nos diagramas discriminantes de Pearce, Harris 
e Tindle (1984). Esses granitos possuem razões MgO/
TiO2 próximas da unidade nas fácies menos evoluídas e 
altas razões Ga/Al, além de razões Y/Nb e (Ce/Yb)N, todas 
comparáveis com as de granitos tipo A. A ocorrência 
de minerais de Y, ETR, Ti, Zr, Be, U, Th e Nb, além de 
características geoquímicas, como depleção em P e B e 
Nb-Ta, permite enquadrar esses granitos na associação 
de granitos e pegmatitos férteis NYF de Cĕrny (1991).

As características geoquímicas, o ambiente tectônico 
e a contemporaneidade de vulcanismo bimodal, indicam 
que o magmatismo félsico da porção norte da Província 
Estanífera de Goiás é tipicamente anorogênico, com a 
colocação e resfriamento dos magmas ocorrendo em 
ambiente extensional intracontinental. A ocorrência de 
rochas básicas de idade 1.6 Ga completa o quadro desse 
sistema, corroborando o modelo.

3.8. CORPO ALCALINO DE PEIXE - MP1λp

A primeira referência a essa unidade foi feita por Bar-
bosa et al. (1969), que utilizaram a denominação ”Rochas 
Alcalinas da Folha de Peixe”, para designar um corpo de 
litchfieldito com nefelina, albita-oligoclásio e biotita, que 
ocorre na porção norte da faixa de dobramento Brasília, 
situado a sul do município de Peixe, na região de Cristino 
Sales, atualmente município de Jaú do Tocantins.

No mesmo trabalho, Barbosa et al. (1969) fazem 
menção à ocorrência de corpos pegmatíticos minerali-
zados a zircão, coríndon, ilmenita, rutilo e turmalina e 
citam a existência de garimpo de ilmenita.

Seguiram-se trabalhos de alcance regional, onde se 
destaca o de Marini et al. (1974), que agruparam estas 
rochas sob a denominação de “Intrusivas Monzoníticas 

Alcalinas”, incluindo granitos pegmatóides. Este estudo 
continuou com Lemos e Albuquerque (1980), Drago et 
al. (1980) e Rossi, Andrade e Gaspar (1986). Estudos de 
detalhe, no primeiro mapa geológico dessa unidade, 
foram realizados na década de 1980 por Martins e 
Lemos (1981) que catalogaram e classificaram uma 
centena de pegmatitos no interior e nas proximidades 
do corpo alcalino.

Lemos (1983) fez uma descrição detalhada das 
rochas desta suíte, com elaboração de um mapa geo-
lógico e definiu o caráter magmático, com posterior 
deformação. Kitajima (2002) adota a denominação de 
Complexo Alcalino de Peixe e aprofunda os estudos 
petroquímicos e geocronológicos, voltados para os 
aspectos metalogenéticos. Neste trabalho o autor des-
creve um stock alcalino de formato alongado, orientado 
segundo a direção N-S, com 30 km de comprimento e 
6,5 km de largura média, intrusivo nos metassedimen-
tos do Grupo Serra da Mesa, dobrado e ocupando o 
núcleo de uma braquianticlinal e observa que esta suíte 
é invadida por uma fase pegmatítica tardia associada 
a granitos de idade 550 Ma.

O corpo Alcalino de Peixe é constituído por rochas 
leucocráticas de granulação média, foliadas e bandadas, 
contendo xenólitos de tamanhos variáveis de sillimanita-
-quartzo micaxisto, localmente com aspecto gnáissico. 
Suas principais rochas são: nefelina-biotita sienito, fer-
roedenita álcali-sienito, litchfieldito, quartzosienito, 
quartzo-ferroedenita álcali-sienito, nefelina monzosie-
nito, nefelina-diorito, nefelina-monzonito, hornblenda 
monzonito, biotita nefelina monzodiorito, biotita-diop-
sídio granito, biotititos, albititos e nefelina pegmatitos.

Os nefelina sienitos e os biotita sienitos são os lito-
tipos predominantes. São leucocráticos, granulometria 
média a grossa, isótropos a foliados, textura equigranular 
e porfirítica. São constituídos de plagioclásio - albita 
45-50%, microclina 20%, nefelina 15-20%, minerais máfi-
cos biotita e magnetita 8-10%, carbonato 2% (Figura 
3.39 A e B).

Os hornblenda monzonitos são rochas leucocrá-
ticas, granulometria grossa, textura porfirítica, cor 
rósea, anisotrópica, com faixas ricas em máficos e 
com intrusões pegmatíticas associadas. São compos-
tos por plagioclásio (40-45%), k-feldspato (40-45%), 
hornblenda (10 a 15%), biotita (1 a 2%), alanita (1 a 
2%), quartzo (1%). Titanita, zircão, apatita e opacos 
são os acessórios com menos de 1%.

Os albititos são rochas de granulação média, estru-
tura maciça com bandamento regular, cor cinza clara com 
porções rosadas. Ao microscópio apresentam textura 
granular alotriomórfica caracterizada pela forma irregular 
dos cristais dos principais constituintes. São compostos 
por albita 85-90%, microclínio 05-10%, opacos 02-05%e 
traços de zircão (Figura 3.40 A e B).
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Figura 3.39 - A) Amostras de mão de rocha sienitica homogênea e equigranular;  
B) Detalhe de bloco em afloramento de pegmatito albita-nefelínico em nefelina sienito.

Nas imagens SRTM - Shuttle Radar Topography Mis-
sion (Figura 3.41 A) a área ocupada pelo stock alcalino 
apresenta-se no centro com uma textura lisa cercada por 
terrenos em faixas dobradas de textura muito rugosa. 
Nas imagens aerogamaespectrométricas da composição 
ternária, esta unidade apresenta altos valores de Th, U 
no centro e enriquecimento nos três radioelementos 
nas bordas que discriminam o corpo (forte coloração 
rósea e bordas brancas - Figura 3.41 B). O canal U mostra 
isoladamente a maior anomalia na Figura 3.41 C. 

Levantamento geoquímico de sedimento de corrente 
destacaram na área de ocorrência das rochas alcalinas, 
importantes anomalias de ETR acompanhadas de ano-
malia de Th, U e Y, que formam um trend N-NE, acom-
panhando a estruturação regional. Nos concentrados 
de bateia constataram-se a presença de minerais como 
zircão, apatita, coríndon, monazita, titanita, leucoxênio, 
advindos da intrusão alcalina, e silimanita, cianita, estau-
rolita, granada e turmalina, associados do Grupo Serra da 
Mesa, além de cassiterita, originada dos granitos tardios.

O sienito intrude suas encaixantes formando 
halos de metamorfismo de contato com alterações 

Figura 3.40 - A) Fotomicrografia do Albita nefelina sienito equigranular, com contato de grãos poligonizados e junções tríplices;  
B) Fotomicrografia de biotita albitito com textura alotriomórfica e granular, com microclínio e zircão. 

hidrotermais zonadas de curto alcance. Pegmatitos 
nefelínicos surgem erraticamente do corpo central e 
invadem as rochas hospedeiras.

O posicionamento do corpo é pré-tectônico à fase 
de encurtamento crustal principal, em um sistema de 
cisalhamento puro que gera as dobras regionais como 
observadas na imagem da Figura 3.41 A. As demais fases 
de deformação associadas à transpressões e transcor-
rências são sobrepostas.

Estas deformações tardias, sob condições de cisalha-
mento simples, se amoldam ao corpo envelopando-o como 
uma estrutura sigmoidal de cinematica destral e amplitude 
regional, bem marcada nas bordas, preservando estru-
turas ígneas no seu interior. Os sienitos exibem texturas 
poligonizadas, em junção tríplice. A presença de albita e 
magnetita metamórfica indicam que estas rochas foram 
submetidas a condições de metamorfismo de baixo grau, 
Martins e Lemos (1981); Lemos e Albuquerque (1980).

As rochas da Suíte Alcalina de Peixe apresentam teores 
de SiO2 em um range bem limitado entre 57,38% e 59,68% 
em peso, altos valores em Al2O3 de 18,16% a 23,04%, Na2O 
de 5,14% a 8,82%, altos a moderados de K2O 2,10% a 4,94%, 
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Figura 3.41 - A) Imagem SRTM; B) Ternário RGB de K-eTh e eU e C) Uranio. Em todas as imagens destacam-se  
a ocorrência da rocha alcalina por dezenas de quilômetros ocupando a área central de estrutura dobrada.

teores baixos em MgO inferiores a 0,8%, CaO a 1,18%, TiO2 
e P2O5, 0,78% e 0,07, respectivamente. Destacam-se alguns 
valores elevados de elementos traço como os LILEs Ba, Sr e 
os HFSE, Hf, Zr e ETRL La e Ce (FRASCA et al., 2018).

O diagrama sílica vs. álcalis (TAS) (Figura 3.42 A) 
classifica as rochas como feldspatóide sienitos (nefe-
lina), posicionando-as no campo das rochas alcalinas 
no diagrama de Wright (1969) (Figura 3.42 B). O caráter 

Figura 3.42 - A) Composição química das rochas alcalinas segundo o diagrama de classificação álcalis vs. SiO2 (TAS) de Le Maitre et al. 
(1979) e Irvine e Baragar (1971), B) diagrama Wright (1969) para razão de alcalinidade e C) diagrama de Shand (1943).
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peralcalino a peraluminoso é realçado no diagrama de 
Shand (1943) (Figura 3.42 C) com as rochas ocupando 
principalmente o limite dos campos. 

Foram também encontradas rochas supersaturadas 
em sílica, com valores de SiO2 entre 61% e 72% nas bor-
das e adjacências. Parte destas amostras representam 
rochas da interface com as rochas metassedimentares da 
encaixante, metamorfismo de contato e hidrotermalismo 
associado. Hornblenda sienitos leucocráticos e litchfel-
ditos ocorrem nas bordas do corpo alcalino e a estes se 
associam valores anômalos a muito altos em ETR e HFSE.

No espectro das rochas subsaturadas, que con-
templam desde monzodioritos a sienitos stricto sensu, 
destacam-se dois padrões nos diagramas ETR e multi-
-elementares. Normalizados ao condrito de Boynton 
(1984), Figura 3.43 A, o padrão I marca um leve enrique-
cimento em ETRL, sem anomalias significativas de Eu ou 
levemente positivas e baixos valores de ETRP, todavia 
formando uma curva levemente côncava, associada com 
baixas razões La/Yb (10.58 -3.69) e LaN/YbN (7.07-2.47). 

Nos diagramas multi-elementares normalizados ao 
manto primordial (WOOD et al., 1979), para o padrão I, 

Figura 3.43 B, destacam-se as fortes anomalias negativas 
de Ba, K, La, Ce, P e Ti, o forte enriquecimento em Zr-Hf 
e anomalias positivas de U, Nb-Ta, Sm.

Normalizados ao condrito de Boynton (1984), Figura 
3.43 C, o padrão II apresenta curvas de ETR menos enri-
quecidas em ETRL, baixos valores em Ce e Sm, sem ano-
malias de Eu indicando que o plagioclásio não teve papel 
expressivo na petrogênese e com ETRP com um padrão 
estável e de valores muito baixos. Apresentam as razões 
La/Yb (54.38-3.73) e LaN/YbN (36.36-2.49) mais alta e com 
valores de grande amplitude, podendo indicar variação 
na fonte. A Figura 3.43 D apresenta o gráfico multiele-
mentar com comportamento similar ao do padrão I, no 
entanto com anomalias positivas mais expressivas de Sr.

O comportamento das curvas, em geral, indica que 
este magma se originou de fusão parcial de fontes máfi-
cas mantélicas profundas ou levemente metassomatiza-
das com pouca participação de crosta. Esta afirmação 
está embasada no comportamento de Eu indicando 
pouca participação de plagioclásio na fonte, associada 
aos baixos teores em ETRP com a presença de granada na 
geração do magma, assinalada pelo baixo fracionamento 

Figura 3.43 - A) e C) Diagramas REE para padrões de sienitos e monzodioritos das rochas alcalinas de Peixe normalizado pelo  
condrito de Boynton (1984); B) e D) Diagramas multi-elementares normalizados pelo manto primordial de Wood et al. (1979).
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observado nas razões ETRL-ETRP. O leve enriquecimento 
dos teores de La e Ce, e aumento em Rb e U sugerem 
assimilação e/ou contaminação crustal na ascensão do 
magma alcalino.

Kitajima (2002) estima que as rochas sieníticas e 
pegmatitos ricos em coríndon cristalizaram em con-
dições de pressão de 2.2 Kbar /775° C. Estas condições 
implicam em nível crustal próximo ou entre 6 a 5 km de 
profundidade. Contudo, parece ocorrer uma distinção 
temporal nos eventos magmáticos alcalinos e ácidos 
encontrados nas rochas desta suíte e os dados obtidos 
de pressão e temperatura, foram para as rochas ácidas 
internas a suíte, segundo Kitagima (2002).

Análise Pb/Pb em zircão apresentada por Rossi, 
Andrade e Gaspar (1996) forneceu idade de 1470±8 
Ma, similar à idade U-Pb em zircão de nefelina sienito 
obtida por Kitajima (2002) de 1503±5 Ma. Todavia, Kita-
jima (2002) encontrou, também idades mais jovens, 
557±15 Ma e 559±7 Ma, em zircão incluso em coríndon 
de pegmatitos ácidos, interpretadas como relacionadas 
a apófises do granito Mata Azul.

Dados isotópicos Sm-Nd em sienitos apresentam 
idades TDM muito heterogêneas variando desde idades 
arqueana-paleoproterozoicas na maioria (2979-1664 Ma) 
com eNd(T1.5) de -7,22 a 8.34, e idades TDM mesoprotero-
zoicas todas juvenis em um range bem curto (1395-1329 
Ma), eNd(T1.5) de 8.34 a 6.3 

Rochas ácidas, granitos e pegmatitos com coríndon 
que Kitajima (2002) associou ao sistema alcalino indicam 
idades modelo paleoproterozoicas entre 2132-1919 Ma, 
todas de fontes crustais com eNd(T1.5) de -17.4 a -2.71. 
Neste projeto associam-se estes pegmatitos ao evento 
neoproterozoico da granitogênese Mata Azul (556 Ma), 
intrusiva na Alcalina de Peixe.

As mineralizações primárias que se encontram na 
área de influência da Alcalina de Peixe estão associadas 
a pegmatitos sieníticos (allanita, monazita, apatita, moli-
bdenita, grafita e fluorita) e graníticos (berilo, turmalina e 
almandina). Os pegmatitos sieníticos encontram-se relacio-
nados às Alcalinas de Peixe, enquanto que os pegmatitos 
graníticos cortam todas as unidades litológicas da região e 
estão relacionados a fase pegmatítica tardia da Suíte Mata 
Azul (Figura 3.44). As mineralizações secundárias estão 
representadas por depósitos coluvionares e aluvionares 
de coríndon e zircão (MARTINS; LEMOS, 1981).

3.9. COMPLEXO PALMEIRÓPOLIS - MP2cp

3.9.1. Introdução

A concepção deste projeto, desde seu inicio, foi dire-
cionada à pesquisa com ênfase na “Sequência Metavul-
canossedimentar de Palmeirópolis”, a qual foi o principal 
objeto de interesse geológico e metalogenético. Todo 
esforço foi alocado no sentido de responder uma série 
de perguntas sobre origem, fonte, idade e ambiente 
geotectônico da bacia e embasar melhor caracterização 
do depósito polimetálico de Cu-Pb-Zn.

No desenvolver desta pesquisa, por meio de amos-
tragem focada nas rochas máficas com análises químicas 
e geocronológicas, nova interpretação e reavaliação da 
“sequência” tornou-se necessária em função dos resul-
tados, com a consequente redefinição e reordenação 
estratigráfica da unidade, colocando-a na hierarquia 
de complexo.

Desta forma, este item será desenvolvido de maneira 
diferencial em relação às demais unidades descritas neste 
capítulo para justificar a mudança.

Figura 3.44 - Vista panorâmica em corte da rodovia TO-050, mostrando os veios pegmatíticos  
ácidos tardios, cortando as rochas do Corpo Alcalino de Peixe.
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3.9.2. Histórico

Anteriormente descrita a Sequência Metavulcanos-
sedimentar de Palmeirópolis compreendia uma área em 
torno de 2.500 km² na porção norte do Estado de Goiás 
e Sul do Tocantins, em uma faixa alongada na direção 
N-S, balizada a SE pelo maciço máfico-ultramáfico de 
Cana Brava e a W pelas rochas metassedimentares do 
Grupo Serra da Mesa.

A primeira referência às rochas pertencentes a 
esta unidade foi feita por Barbosa et al. (1969), que as 
incluíram no Grupo Araxá. Foi nomeada e definida por 
Ribeiro Filho e Teixeira (1981), como um conjunto de 
rochas vulcanossedimentares, de provável idade Paleo-
proterozoica e a subdividiram em uma Unidade Inferior, 
composta principalmente por anfibolitos (metabasaltos) 
com intercalações de metassedimentos e uma Unidade 
Superior, composta predominantemente por xistos de 
diferentes composições com intercalações de quartzitos 
e raros níveis de anfibolitos finos.

Com a descoberta pela CPRM, em 1975, dos jazimen-
tos de zinco, cobre e chumbo e a consequente intensifi-
cação dos trabalhos de pesquisa na região, avolumou-se 
a produção de textos sobre esta sequência, onde se 
destacaram Figueiredo, Leão Neto e Valente (1981), Leão 
Neto e Olivatti (1983), Marques e Marques (1985), Araújo 
(1986), Araújo e Nilson (1987, 1988), Valente (1992) e 
Araújo et al. (1995). Uma síntese destes trabalhos é 
apresentada a seguir.

3.9.2.1. CPRM - 1975-1984

Em 1975 a CPRM, então empresa de economia mista, 
a procura de carteiras minerais iniciou os trabalhos na 
região de Palmeirópolis, que à época, fazia parte do 
antigo Estado de Goiás. Com base em anomalias magnéti-
cas do Projeto Aerogeofísico Serra da Mesa, relacionadas 
às rochas básicas e ultrabásicas, a CPRM requereu um 
conjunto de 30 áreas ao redor do acidente geográfico 
denominado Morro Solto.

Em 1976 tiveram início às atividades de pesquisa do 
Projeto Palmeirópolis com levantamentos topográficos, 
geológicos, geoquímicos, geofísicos etc. As observa-
ções resultantes destas atividades foram integrados 
em diversas escalas (1:60.000, 1:50.000, 1:10.000 e 
1:2.000). Estes trabalhos culminaram com a descoberta 
de níveis de anfibolitos finos com disseminações de 
sulfetos e amostras de solo com valores de cobre que 
variavam entre 150 ppm a 700 ppm, o que incentivou 
a empresa a direcionar as pesquisas para a descoberta 
de depósitos de metais básicos. Foram mantidos 17 
requerimentos de pesquisa (13 foram descartados) e 
selecionados 4 alvos para estudos de detalhe. Nestes 
quatro alvos foram realizados trabalhos na escala 1:5.000 

(mapeamento geológico, geoquímica de solo e geofísica 
-magnetometria e VLF). Com base neste detalhamento 
foram selecionados dois alvos para trabalhos na escala 
1:2.000. Nestas áreas foram realizadas amostragem de 
solo, geofísica (magnetometria e slingram), poços e dois 
furos de sonda no alvo mais promissor, que culminou 
com a descoberta de mineralizações de sulfeto de cobre, 
zinco e chumbo, com elementos calcófilos (Ag, Cd e Bi), 
associados. A partir destas descobertas, vários trabalhos 
foram publicados:

Ribeiro Filho e Teixeira (1981); propuseram a desig-
nação informal Sequência vulcanossedimentar Palmei-
rópolis. Leão Neto e Olivatti (1983); Figueiredo, Leão 
Neto e Valente (1981); mantiveram a denominação para 
caracterizar um conjunto de litótipos formado por mica-
xistos (metapelitos), anfibolitos finos (metabasaltos), 
anfibólio xisto (metandesito), quartzitos finos (meta-
cherts), metapiroclásticas e pequenos corpos intrusivos 
de composição ácida.

Leão Neto e Olivatti (1983) sintetizaram os dados 
coletados pelas empresas que à época trabalhavam na 
região em um relatório intitulado “Projeto Palmeirópo-
lis - Etapa Preliminar” acompanhado por um mapa na 
escala 1:50.000, da área de abrangência da Sequência 
Palmeirópolis, incluindo partes das unidades adjacentes. 
Neste trabalho estes autores dividiram a sequência em 
três unidades:

i) Unidade Basal - Constituída por anfibolitos orto-
derivados sobrepostos por piroclásticas de composição 
ácida a intermediária com sedimentos grauváquicos. 
Estas camadas, por sua vez, sobrepostas por outro pacote 
formado por anfibolitos com camadas de quartzito puro 
a ferruginoso e de granada-muscovita-quartzo xisto;

ii) Unidade Intermediária - Composta predominan-
temente por sedimentos imaturos onde predominam 
biotita-quartzo xistos feldspáticos, biotita-anfibólio xis-
tos (metariodacitos e metariolitos) com produtos de 
sedimentação pelítica e precipitação química. A Figura 
3.45 apresenta o esboço geológico da região segundo a 
interpretação da CPRM. Para estes autores os corpos de 
minério da CPRM estariam na unidade intermediária, no 
contato com as rochas vulcânicas básicas anfibolitizadas 
da unidade basal;

iii) Unidade de topo - Composta predominante-
mente por sedimentos pelíticos aluminosos (titanita-bioti 
ta-muscovita -quartzo xisto, cianita-biotita-muscovita 
-quartzo xisto, granada-muscovita -quartzo xisto, ciani 
ta-estaurolita- muscovita-quartzo xisto) com intercala-
ções de precipitação química (chert e formação ferrífera 
bandada) com diques e sills básicos. 

Leão Neto e Olivatti (1983) defendem a existência 
de 3 direções estruturais marcantes: i) Direção estrutu-
ral NS relacionada a esforços durante o alojamento do 
Complexo de Cana Brava, paralela a unidade basal da 
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sequência, paralela a S0, que por sua vez é paralela a 
S1, resultante de dobramentos isoclinais que afetaram 
a área. ii) Conjunto de estruturas de direção N35°-40°E, 
resultante de provável esforço compressivo com mergu-
lhos altos, tanto para NW quanto para SE. iii) Conjunto de 
direção N30°- 40°W, restrito a porção NE da sequência. 

Segundo Araújo e Nilson (1982) os três corpos de 
minério descobertos pela CPRM, ocorrem em uma área 
bastante arrasada. O mapa geológico das áreas das mine-
ralizações foi elaborado com base em fotointerpretação 
(fotos coloridas na escala 1:25.000), em dados de furos 
de sonda e em poucos afloramentos. 

Para Leão Neto e Olivatti (1983), os corpos C-1 e C-2, 
estão localizados na mesma posição estratigráfica, ou 
seja, no contato entre anfibolitos e um pacote de rochas 
composto predominantemente por biotita-quartzo xisto 
feldspático, estaurolita-granada-biotita-quartzo xisto, 

Figura 3.45 - Esboço geológico local com as áreas do patrimônio mineral da CPRM e posição  
dos principais corpos mineralizados, esquema segundo Oliveira (2000).

biotita anfibólio xisto, biotitito e cloritito. Araújo e Nilson 
(op. cit.) também sugerem que o corpo C-3, em função da 
geologia da área, estaria no mesmo contexto litológico 
estratigráfico dos corpos C-1 e C-2.

Para a CPRM o depósito é formado por lentes dobra-
das de pouca espessura e comprimento variável. Essas 
lentes estariam controladas em charneiras de dobras 
menores, apertadas em estilo isoclinal que compõe 
dobras maiores do tipo sinclinório, alinhadas segundo 
NNE, com eixos apresentando caimento de 10 a 20° 
para SE. 

Os três corpos de minério estão associados a um 
pacote de rochas composto essencialmente de anto-
filita e biotita com quantidades variáveis de cordierita, 
estaurolita, granada, ganita, plagioclásio e quartzo que 
constitui um conjunto de vulcânicas básicas submetidas a 
processo hidrotermal relacionado à origem do depósito.
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O depósito de Palmeirópolis foi classificado pela 
CPRM como Volcanic Hosted Massive Sulphide (VHMS) 
em função da semelhança com outros depósitos encon-
trados em distritos mineiros nos quais as mineralizações 
sulfetadas estão relacionadas com sequências vulcanos-
sedimentares pré-cambrianas, considerando o ambiente 
geológico e as características das mineralizações.

Oliveira (2000) cita que os minerais de minério são 
constituídos por pirrotita, pirita, esfalerita, calcopirita e 
galena. O minério do tipo maciço compõe mais de 50% 
em volume de sulfeto em relação à rocha total. Apresenta 
estruturas variadas em brecha e bandada, Figura 3.46: a) 
as brechas são comuns aos três corpos e se tipificam por 
apresentar fragmentos de dimensões variadas da rocha 
encaixante (quartzo, xisto e anfibolito) imersos na massa 
de sulfetos; b) o minério com estrutura bandada, apenas 
encontrado no Corpo C-3, caracteriza-se por faixas de cor 
marrom de composição pirítico-esfalerítica e amareladas 
de composição pirítico-calcopirítica.

O minério disseminado raramente excede 20% do 
total da rocha. Apresenta-se em filetes ou striped ao 
longo da xistosidade, disperso na massa da encaixante 
com pequenos veios e vênulas preenchendo fraturas 
que se aglutinam.

O Corpo C-4 difere dos demais corpos nas seguintes 
características: - está encaixado em rochas de composi-
ção riolítica (topo da Pilha Vulcânica Sul). Sua maior parte 
é formada por minério disseminado. Entretanto, apre-
senta fraturas submilimétricas preenchidas por sulfeto 
brechóide (maciço) constituindo um depósito Zn e Pb.

3.9.2.2. JICA - Report on the Cooperative 
Mineral Exploration - 1986 -1989

O relatório “Report on the Cooperative Mineral 
Exploration in Palmeirópolis Area Federative Republic 
of Brazil”, publicado pela JICA – Japan International 

Cooperation Agency em Março de 1989, apresenta os 
resultados dos trabalhos de pesquisa (geologia, geo-
química, geofísica e sondagem) de uma área de 2750 
km2 com o propósito de avaliar o potencial do depó-
sito de Palmeirópolis e áreas adjacentes. Os estudos 
foram direcionados para pesquisa de detalhe em duas 
subáreas nomeadas de Morro do Acampamento e Rio 
Dois de Junho, fases I e II, Figura 3.47. Posteriormente 
uma fase III foi executada para aprofundar estudos 
mais localizados, no quadro exposto da Figura 3.48 
que identifica cada uma das fases e os procedimentos 
de pesquisa realizados.

3.9.2.2.1. Área Morro do Acampamento

A fase I (Morro do Acampamento) consistiu no reco-
nhecimento geológico e levantamento geoquímico de 
sedimento de corrente (1031 amostras analisadas para 
Cu, Pb, Zn e As), de uma área de 2750 km2 que confir-
maram a presença de minério na Sequência Metavulca-
nossedimentar de Palmeirópolis. 

As unidades geológicas que ocorrem nesta área são 
todas pertencentes à Sequência Vulcanossedimentar de 
Palmeirópolis, representadas por cinco unidades: a) anfi-
bolitos gabróicos; b) xistos piroclásticos de composição 
ácida a intermediária e metagrauvacas; c) anfibolitos com 
granada intercalados a quartzitos ferruginosos e xistos 
aluminosos; d) xistos de composição ácida a intermediária 
com biotita, estaurolita e granada; e) xistos com cianita e 
estaurolita. Intrusivo na sequência está o Granito Morro 
Solto e a oeste, em contato tectônico, encontra-se o 
Grupo Serra da Mesa. 

No arcabouço que acomoda estas unidades geoló-
gicas é descrito como muito complicado, onde ocorre 
a superimposição de estruturas de dobras e falhas nas 
mais diversas escalas, Figura 3.49. A arquitetura geral é 
entendida como uma grande dobra de trend N/NE e eixo 

Figura 3.46 - Tipos de minério encontrados nos depósitos de Palmeirópolis.
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mergulhante para N/NE. Para os autores do relatório, 
a principal mineralização da área, o depósito Cu-Pb-Zn 
encontrado pela CPRM (corpo C-1), ocorre como parte 
integrante e controlada nestas dobras.

Após as primeiras atividades de levantamento e 
reconhecimento geológico adensou-se, em áreas pré-
-determinadas, a geoquímica de solo (2055 amostras 
com análises para Cu, Pb, Zn e As), cobrindo uma área de 
300 km2 apresentada na escala 1:20.000. Estes trabalhos 
confirmaram a existência de minério entre as unidades 
de xistos ácidos a intermediários e anfibolitos.

Como resultado, determinaram-se seis subsetores 
anômalos para sedimento de corrente e cinco subse-
tores para geoquímica de solo, e a análise multivariada 
realizada concluiu que as anomalias de primeira ordem 
Zn-Cu representam a rocha hospedeira. A anomalia de 
segunda ordem As-Pb refletem os efeitos hidrotermais 
associados a falhas. O Relatório da JICA argumenta que 
não fica claro, se estas anomalias estão relacionadas, na 
área do Morro do Acampamento, ao minério encontrado 
no corpo C-1 perfurado pela CPRM, ou, se simplesmente 
são características destas rochas. Os valores individuais 

Figura 3.47 - Localização das áreas pesquisadas pela JICA - Japan International Cooperation Agency.
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Figura 3.48 - Quadro sintético dos trabalhos realizados pela JICA (1989)  
na Sequência Metavulcanossedimentar de Palmeirópolis.

para cada elemento indicam que Cu e Zn refletem o 
background das rochas. O Pb é anômalo próximo ao 
corpo C-1 e nos xistos ácidos a intermediários e o As 
possui valores mais elevados ao longo de falhas NS que 
cortam as rochas metassedimentares.

Reforçando os levantamentos geoquímicos, estudos 
geofísicos de CSAMT (Controlled Source Audio Frequency 
Magneto-Telluric), SIP (Spectral Induced Polarization) 
foram realizados na Fase I, cobrindo 100 km2, definindo 
subsetores anômalos a nordeste e sudoeste do Morro 
do Acampamento com características de resistividade 
semelhantes à área do depósito de Palmeirópolis.

As conclusões dos levantamentos são gerais e apon-
tam que: a) os contrastes de resistividade são devido às 
estruturas ou diferenças entre “camadas”; b) os valores 
de resistividade são mais elevados no setor ocidental da 
sequência; Intermediários a baixos na posição central e 
baixos a leste; c) a distribuição da eletrorresistividade 
estabelece uma estrutura côncava na parte central; 

Figura 3.49 - Exemplo de um perfil geológico com  
a interpretação estrutural (Dobras) da JICA (1989).
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d) próximo ao corpo de minério C-1, identificado pela 
CPRM, os valores de resistividade são relativamente 
baixos, tornando-se cada vez mais altos com o aumento 
da profundidade; e) as zonas mineralizadas possuem 
trend norte e mudam de valores gradualmente para 
leste; f) ocorrem na área outros valores de resistividade 
similares ao do corpo C-1. As sondagens realizadas foram 
posicionadas nas melhores áreas apontadas pelos estu-
dos geoquímicos e geofísicos. Os resultados não foram 
promissores, A sondagem na área indicada a nordeste 
do Morro do Acampamento, na mesma unidade onde 
se encontra o corpo C-1 da CPRM, não indicou qualquer 
possibilidade de mineralização.

Duas sondagens a sul em áreas também indicadas 
pelos estudos prévios (em alvos com IP anômalos), a sudo-
este do Morro do Acampamento, atravessaram níveis de 
sulfetos disseminados com percentual máximo de 7% em 
peso e finas camadas de grafite - quartzo xistos. Outras 
três sondagens em alvos similares encontraram a mesma 
situação, pirita disseminada e pequenas quantidades 
de calcopirita, galena e esfalerita. Os autores sugerem 
a correlação entre as camadas de sulfeto disseminado 
devido à proximidade entre os furos. Todas se distribuem 
em xistos ricos em micas e a paragênese sulfetada é 
similar. O depósito de Cu-Pb-Zn detectado pela CPRM 
encontra-se neste contexto. Os técnicos da JICA reco-
mendam estudos mais detalhados, que permitam uma 
melhor avaliação das reservas.

O relatório afirma que os métodos IP e SIP são efe-
tivos para detecção de áreas com sulfetos, todavia não 
localizaram corpos de sulfetos semelhantes àqueles 
encontrados pela CPRM. O relatório final ainda indica 
que o depósito de sulfeto maciço de Cu-Pb-Zn é pequeno 
dentro da área de disseminação de sulfeto.

3.9.2.2.2. Área Rio Dois de Junho

Na área denominada Rio Dois de Junho (Fase II do 
relatório da JICA), com 150 km2, foi realizado amostras 
de solo (2008), levantamento topográfico e mapeamento 
geológico de detalhe (1:5.000).

As unidades geológicas estudadas são as mesmas da 
área do Morro do Acampamento, a exceção do Granito 
Morro Solto, Grupo Serra da Mesa, intrusões graníticas 
com enclaves da Sequência Palmeirópolis e algumas 
intrusões de rochas básicas. A estrutura se conforma em 
uma grande sinclinal com intercalações de camadas sime-
tricamente distribuídas, com falhas de várias direções 
cortando as unidades. Apesar da complexidade descrita 
na área anterior (Morro do Acampamento), o relatório 
ilustra com maior riqueza de detalhes a estruturação 
desta parte da área.

Com relação às mineralizações, os autores chamam 
a atenção para dois dados de superfície, diagnósticos 

de mineralização: a) a ocorrência de gossans no con-
tato entre os anfibolitos com granada e os xistos de 
composição intermediária a ácida e, b) a ocorrência de 
sulfetos disseminados em redes e vênulas de quartzo 
em rochas básicas.

A geoquímica realizada e o tratamento por análise 
multivariada apontou duas associações principais, Zn-Cu e 
Pb-Cu (-Zn), a primeira considerada como valores e carac-
terísticas próprias das rochas encaixantes (anfibolitos) a 
segunda, relacionada a concentrações de Pb. Todavia o 
relatório é enfático em afirmar que “há alguma possibi-
lidade de ocorrer, na área do Rio Dois de Junho, o mesmo 
tipo de mineralização que ocorre no depósito de minério 
de Palmeirópolis, porque a distribuição das anomalias de 
segunda ordem é paralela às rochas anfiboliticas e com 
base nisto, é possível sugerir que a mineralização seria 
singenética e associada a esta litologia”. 

Considerando os trabalhos realizados na área Rio dois 
de Junho os autores concluem que há zonas com sulfetos 
disseminados, mas que as zonas anômalas encontradas 
são pequenas e não econômicas.

3.9.3. Pesquisa Acadêmica, Simpósios e 
Congressos

Barbosa et al. (1969) situaram as rochas básicas e 
xistos feldspáticos de Palmeirópolis no Grupo Araxá. 
Danni e Fuck (1981) caracterizam as rochas anfibolíticas 
com metacherts a oeste do maciço de Cana Brava como 
vulcanismo básico proveniente de fragmento crustal de 
origem oceânica.

Ribeiro Filho e Teixeira (1981), seis anos após os 
primeiros trabalhos da CPRM caracterizaram uma faixa 
constituída de metapelitos, metabasaltos, metandesitos, 
metapiroclásticas e metachert, situada a oeste do maciço 
básico-ultrabásico de Cana Brava, a qual denominaram 
informalmente de Sequência Metavulcanossedimentar 
Palmeirópolis, distinguindo-a dos terrenos greenstone 
de Goiás. Esses autores ainda correlacionaram a estra-
tigrafia destas rochas com a sequência semelhante a 
sul, denominada de Indaianópolis e ressaltaram tam-
bém as dificuldades e até mesmo a impossibilidade na 
correlação estratigráfica interna da unidade em função 
da descontinuidade de afloramentos e da suposta natu-
reza transicional dos contatos. Realizaram uma série de 
conjecturas entre as quais se destacam: i) Os anfibolitos 
formariam a base da unidade e representariam basaltos. 
ii) Anfibólio xistos feldspáticos são estratos interme-
diários e representariam o vulcanismo cada vez mais 
diferenciado culminando com a ocorrência de andesitos. 
iii) As rochas piroclásticas são interpretadas como arre-
fecimento vulcânico, dando lugar a contribuições cada 
vez mais sedimentares. iv) O Granito Morro Solto é de 
caráter intrusivo, pré-tectônico e associado à sequência 
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sendo as rochas vulcânicas ácidas superiores correlatas 
a esse plutonismo e chamam a atenção para o caráter 
sódico desse do granito.

Figueiredo, Leão Neto e Valente (1981) apresentam 
os dados preliminares sobre as mineralizações sulfetadas 
de Cu-Pb-Zn da região de Palmeirópolis, descobertas 
pela CPRM e apresentam as perspectivas econômicas do 
corpo mineralizado C-1. Esses autores também fizeram 
algumas considerações sobre os aspectos geotectônicos 
levantados por Ribeiro Filho e Teixeira (1981). Aqueles 
autores propõem uma divisão mais objetiva em que a 
unidade central é compreendida como a base da sequ-
ência e formada pelos anfibolitos contendo andesina e 
labradorita. Os anfibolitos são encimados por metapi-
roclásticas e metatufos de composição intermediária a 
ácida. A porção leste é entendida por aqueles autores 
como de posição mediana e constitui-se de intercalações 
de anfibolitos e rochas metavulcânicas e metassedimen-
tares rudáceas e clásticas.

A porção oeste seria o topo da unidade, constituída 
de metapelitos, depósitos exalativos e rochas calcissilicá-
ticas, sendo todo o conjunto submetido a metamorfismo 
de fácies anfibolito médio a alto. Outras questões perti-
nentes levantadas por Figueiredo, Leão Neto e Valente 
(1981) abordam sobre o controle da mineralização, que 
estaria relacionada a determinado nível estratigráfico: o 
contato entre os anfibolitos e rochas vulcânicas interme-
diárias a ácidas da unidade central, o que por consequên-
cia classificaria o depósito como do tipo “Stratabound”. 
Ainda segundo esses autores, as alterações hidrotermais 
que ocorrem nesse tipo de depósito vulcanogênico apre-
sentam faixas de composição incomum e que a defor-
mação subsequente pode ter deslocado totalmente as 
mineralizações das suas posições originais. Destacam 
ainda o aspecto brechóide do minério maciço e argu-
mentam que este tipo de estrutura não é comum em 
depósitos vulcanogênicos.

Segundo Araújo e Nilson (1982) o depósito de Pal-
meirópolis apresenta feições bastante típicas de depó-
sitos vulcanogênicos. Segundo esses autores o depósito 
não possui definição quanto à forma dos corpos de 
minério em função da falta de conhecimento dos pro-
cessos deformacionais.

Araújo (1986), Araújo e Nilson (1987), realizam estu-
dos específicos sobre a petrologia das mineralizações 
sulfetadas de Palmeirópolis. Referem que a sequência é 
caracterizada por vulcanismo bimodal em que se sobres-
sai grande volume de rochas metavulcânicas básicas (anfi-
bolitos) que apresentam composição química similar aos 
modernos basaltos tholeiíticos formados em ambiente 
de dorsal meso-oceânica. 

Os corpos de sulfeto maciço de Cu-Pb-Zn descobertos 
pela CPRM, estão associados a espesso pacote de rochas 
metavulcânicas básicas (anfibolitos) e encontram-se 

intimamente ligados às porções desses anfibolitos, que 
constituem zonas de alteração hidrotermal formadas por 
rochas à antofilita, biotita e cordierita, rochas a biotita 
e plagioclásio e rochas a sericita.

Os corpos de minério apresentam composição mine-
ralógica muito similar entre si, em que predominam 
pirrotita e pirita, com proporções variáveis de esfalerita, 
calcopirita e, subordinadamente, galena. A presença de 
zonas de alteração hidrotermal intensa, que é evidenciada 
por modificações químico-mineralógicas, constitui o 
principal controle da mineralização. O depósito de sulfeto 
é interpretado como de origem singenética, modificado 
na forma e estrutura pela deformação que acompanhou 
o metamorfismo regional.

Os dados produzidos por Araújo e Nilson (1987), estão 
em conformidade com os resultados obtidos por Dani e 
Leonardos (1978, 1980) que defendem que a Sequência 
Vulcanossedimentar de Indaianópolis teria se depositado 
em ambiente formado a partir de rifteamento e expansão 
do assoalho oceânico. Estas conclusões são as mesmas 
obtidas por Danni e kuymjian (1984) para a origem dos 
anfibolitos basais da Sequência Vulcanossedimentar de 
Juscelândia, que, segundo esses autores, seriam origina-
dos de basaltos de filiação tholeiítica, extravasados em 
dorsais mesoceânicas.

Araújo e Nilson (1987, 1988) propõem que o depósito 
de Palmeirópolis foi gerado em cadeia mesoceânica, cujo 
eixo central estaria distante de uma crosta continental 
ou em bacia marginal formada atrás de um arco mag-
mático. Segundo esses autores, uma origem singenética 
pré-metamórfica para os sulfetos é sugerida pela distri-
buição estratiforme e pela recristalização metamórfica 
da esfalerita e da pirrotita e apontam analogia entre os 
depósitos ofiolíticos do Chipre e da Turquia, com res-
salva para os constituintes que, neste tipo de ambiente, 
são principalmente cobre e zinco enquanto no caso 
de Palmeirópolis se observa quantidade relativamente 
significativa de chumbo.

Segundo o modelo genético proposto por esses auto-
res, o depósito de Palmeirópolis teria se formado pela 
circulação de soluções em sistema de células geotermais 
convectivas. No caso de Palmeirópolis, a fonte dos metais 
seria a espessa pilha de rochas vulcânicas sotopostas ao 
depósito, cujos teores de cobre, zinco e chumbo dão 
suporte a essa hipótese. O enxofre encontrado no depó-
sito de Palmeirópolis teria como fonte a água do mar.

Araújo et al. (1995) realizaram estudos de micros-
sonda em rochas hidrotermalmente alteradas do depó-
sito de sulfeto maciço de Palmeirópolis e concluíram que 
as zonas de alteração do depósito são caracterizadas 
por grande diversidade química e que as condições 
metamórficas estimadas alcançam temperaturas da 
ordem de 550° e 650°C com pressões que variam entre 
2 Kbar e 5.5 Kbar.
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Araújo, Scott e Longstaffe (1996), complementam o 
estudo das zonas de alteração de Palmeirópolis utilizando 
isótopos de oxigênio e comparam as mineralizações e 
as zonas hidrotermais com àquelas que ocorrem no 
depósito de Geco no Canadá, tentando estabelecer cor-
relações prospectivas. Concluíram que há disparidades 
substanciais no comportamento dos isótopos nos dois 
depósitos e atribuíram as diferenças de resultados ao 
reequilíbrio isotópico e desigualdade nas dimensões de 
Geco e Palmeirópolis, argumentando que o depósito 
de Palmeirópolis é pequeno em relação ao canadense.

Em relação à idade da sequência Girardi et al. (1978) 
e Drago et al. (1981) realizaram isócrona Rb-Sr em rocha 
total indicando idades de 1300 Ma. Alguns anos mais 
tarde Dardenne et al. (2001), baseados nos dados de 
Araújo e Nilson (1988); Araújo (1998, 1999) e Correia 
et al. (1999), sugeriram a abertura de um oceano em 
1.3 Ga, no qual foram depositadas as sequências vul-
canossedimentares de Palmeirópolis, Indaianópolis e 
Juscelândia, localizadas a oeste dos grandes maciços de 
Cana Brava, Niquelândia e Barro Alto, respectivamente. 
Pimentel et al. (2004) citando Pimentel e Ferreira Filho 
(inédito) elaboraram uma isócrona Sm-Nd em rocha 
total com 1242±92 Ma, corroborando as idades ante-
riormente obtidas.

Carminatti, Marongoni e Correa (2003) realizaram 
modelagem gravimétrica (Figuras 3.50 e 3.51) do com-
plexo de Cana Brava e da sequência de Palmeirópolis 
concluindo que a anomalia Bouguer do conjunto é um 
grande positivo alongado N-S seguindo os limites aflo-
rantes dos corpos e não apresenta anomalias menores 
que permitam separar os dois corpos principais. O 
resultado da modelagem gravimétrica de ambos os 
corpos, Cana Brava e Palmeirópolis, indica que a maior 
espessura do conjunto coincide com o centro da área 
aflorante e que o contato entre os dois corpos mergu-
lha para oeste. A Sequência Metavulcanossedimentar 
de Palmeirópolis alcança até 15,5 km de espessura 
na região norte, diminuindo para 4,5km na região sul 
(Figura 3.52).

O modelo sugere que o conjunto possui seção vertical 
triangular com maior largura muito próxima à superfície. 
É importante ainda ressaltar no trabalho de Carminatti, 
Marongoni e Correa (2003) a observação de que não 
há descontinuidade entre o que é cartografado como 
a porção superior de Cana Brava e Palmeirópolis bem 
como a presença de pequenos valores residuais positi-
vos a leste do limite aflorante que foi modelados como 
lasca do Complexo de Cana Brava em subsuperfície, 
desconectada do corpo principal.

Figura 3.50 - Mapa de anomalia Bouguer da região do conjunto Palmeirópolis e Cana Brava, com a localização dos dados: para todas 
as estações e para os pontos do perfil mostrado. O intervalo de contorno das isolinhas é de 10 mGal. Nesta figura está indicada a 

localização dos 3 perfis utilizados para a modelagem 2 ½D. Dados e figura de Carminatti, Marongoni e Correa (2003).
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Figura 3.51 - Mapas de anomalias Bouguer residual A) e calculado B) pelo método de Bhaskara Rao e Ramesh Babu (1991)  
junto com o mapa resultante da espessura (C) para o conjunto litológico SVSP e CCB,  

conforme Carminatti, Marongoni e Correa (2003).

Figura 3.52 - Perfis das anomalias calculadas e modelos de geometria em subsuperfície conforme Carminatti, Marongoni e Correa 
(2003) para Palmeirópolis e Cana Brava. Nota-se o padrão em flor positiva para conjunto e o contato concordante das unidades, 

interpretadas como duas unidades independentes. Soma-se a interpretação que um dos pedaços de Cana Brava  
se comporta como lasca desconectada de sua outra porção.

3.9.4. Discussão

Desde que foram estudados e confirmados os depósi-
tos de Cu-Pb-Zn, a definição estratigráfica de Palmeirópolis 
foi pouco ou nada alterada em mais de 40 anos. Expõe-se, 
também, que trabalhos de detalhe foram exemplarmente 
conduzidos, mas em contrapartida modestos trabalhos de 
cunho regional na unidade foram desenvolvidos, ficando 
os conceitos estratigráficos estabelecidos como uma regra 
geral e inquestionados. Todos os trabalhos, a partir de 
então, repetiram o mesmo ordenamento original proposto, 
mudando apenas a terminologia (unidade basal ou inferior, 
unidade central, intermediária, unidade superior etc).

A manutenção desse status quo, em relação ao 
conhecimento adquirido à época, justificava-se pelo 
grande volume e diversidade de dados coletados e 
interpretados (afloramentos, amostras, levantamentos 
geofísicos, geoquímicos, sondagens) e ao volume de 
informações adquiridas por ocasião do estudo específico 
dos depósitos de Palmeirópolis, o que gerou a falsa 
impressão de que o conhecimento havia se esgotado.

No inicio dos trabalhos e depois da primeira cam-
panha de campo, quatro questões principais chamaram 
a atenção e envolveram os executores deste pro-
jeto. As perguntas sondavam aspectos importantes 
da “sequência” que se mantinha sem resposta, ou, 
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questões que o conhecimento, até então estabelecido, 
não conseguia responder, e até mesmo não tinham 
se atentado: 

a) a ordem estratigráfica proposta para “sequên-
cia” desde seu inicio estava correta? Nenhum estudo 
isotópico ou geocronológico de detalhe foi feito para 
a definição das idades para proposta estratigráfica, até 
então estabelecida, porção basal, intermediária e topo 
da unidade Palmeirópolis. Os dados geocronológicos 
da “sequência”, além de gerais, eram e são escassos 
como já exposto: Rb-Sr em rocha total indicando idade 
de 1300 Ma (GIRARDI et al., 1978; DRAGO et al., 1981); 
uma isócrona Sm-Nd em rocha total apresentada por 
Pimentel e Ferreira Filho, citada em Pimentel et al. (2004) 
indicando a idade de 1242±92 Ma.

Desta forma, a proposta de empilhamento inicial se 
manteve respeitando puramente uma ordem litológica, 
baseada em concepção petrogenética de que magmas 
básicos iniciais evoluíram por cristalização fracionada para 
termos intermediários e até ácidos Figueiredo, Leão Neto 
e Valente (1981), e em níveis gradativos (RIBEIRO FILHO; 
TEIXEIRA, 1981), culminando em ambiente sedimentar e 
sedimentar-exalativo. Mesmo assim, este ordenamento 
não possuía dados químicos e tampouco petrogenéticos 
para sua sustentação.

b) Se há concordância entre todos os estudos de 
que a estruturação final da “sequência” é um sinclinal, 
por que, então, a unidade anfibolítica que se encontra 
no centro da estrutura seria sua base?

c) Por que as áreas anomalamente mais magnéticas 
não foram estudadas? Por que as áreas onde ocorrem os 
corpos sulfetados são menos magnéticas do que a área 
adjacente a oeste? As imagens aeromagnetométricas 
mostram claramente que as anomalias de valores ele-
vados encontram-se na “unidade metassedimentar da 
sequência”, fora dos depósitos, a despeito da existência 
de corpos pirrotíticos.

d) O tipo ou os padrões deformacionais descritos 
nos trabalhos anteriores são frações restritas da rea-
lidade encontrada em campo. A questão estrutural e 
metamórfica regional foi pouco questionada ou mesmo 
subestimada no estudo da “sequência” e, consequen-
temente, também a formação e o entendimento dos 
corpos de minério.

Araújo et al. (1995) e Araújo, Scott e Longstaffe (1996) 
apresentam a conformação inicial da unidade Palmeiró-
polis como bacia gerada em ambiente de dorsal meso-
-oceânica. Todavia, a questão principal versa sobre a 
estruturação e o processo deformacional transformador 
da bacia que a posiciona como uma sinéclise, braquis-
sinclinal ou estrutura sinclinória Ribeiro Filho e Teixeira 
(1981); Leão Neto, Oliveira e Drago (1986). Estas duas 
assertivas formam uma inconsistência estrutural e/ou 
estratigráfica da unidade, pois como sua porção central, 

ocupada pela sucessão de anfibolitos mais antigos, pode 
estar no centro de um sinclinório e ser interpretada como 
a base unidade?

Assim como a estrutura, o padrão metamórfico é 
oposto e invertido ao proposto a Faixa Brasília. O meta-
morfismo e a deformação encontrados são policíclicos, 
com figuras de interferência e não foram levados em 
consideração na série de trabalhos produzidos. Estas 
questões e outras promoveram o início deste estudo. 
Como entender um depósito, sua metalogênese, se ainda 
havia dúvidas sobre a formação, origem, processos trans-
formadores e idade da bacia. 

Acrescentam-se duas observações de extrema per-
tinência e dignas de nota citadas em Araújo et al. (1995) 
e Araújo, Scott e Longstaffe (1996) respectivamente: 
"...a falta de dados geocronológicos confiáveis, impede o 
estabelecimento de uma sucessão estratigráfica segura 
para a região” e “não há um modelo amplamente aceito 
de configuração geológica para Sequência Metavulca-
nossedimentar de Palmeirópolis.”

Frente a esses questionamentos foi necessário o 
levantamento de dados e critérios que esclarecessem 
esses pontos e melhorassem o entendimento da sequ-
ência Palmeirópolis e, por conseguinte, do Complexo de 
Cana Brava ou em última hipótese que contestassem a 
manutenção dessas unidades como eram compreendidas 
com a necessidade, se assim o fosse, de uma redefinição.

3.9.5. Critérios Geofísicos

Durante a atividade de elaboração da carta geofísico-
-geológica atualizada, utilizando-se os dados dos novos 
levantamentos, as imagens ternárias RGB - K, eTh e eU 
(Figura 3.53) foram utilizadas como primeiro critério para 
definir as diferenças marcantes entre a assinatura de 
Palmeirópolis e as rochas (ou unidades) circunvizinhanças.

Observa-se que a parcela a leste, possui a assinatura 
para os radioelementos nula (em preto) e corresponde 
a uma parcela de rochas máficas de Palmeirópolis e do 
Complexo Cana Brava, sendo a porção mais setentrional 
levemente mais enriquecida em Th. Já a porção mais de 
oeste onde preponderam rochas metassedimentares com 
vulcânicas básicas associadas é completamente distinta 
e as assinaturas são mais ricas em Th. 

Nessa primeira observação fica patente que as assi-
naturas aerogamaespectométricas das rochas de Palmei-
rópolis são diferenciadas, assim como a assinatura dos 
anfibolitos de leste e oeste. Medidas locais com gamaes-
pectrômetro apontam valores de 0.8% de K, 2 ppm de U e 
mais elevados em Th, cerca de 7,4 ppm em anfibolitos de 
oeste, e bem inferiores em anfibolitos de leste, com valores 
de 0.2%, 0.6 ppm, 1.7 ppm de K, U e Th, respectivamente.

Em contraste, no polígono a sul, que engloba tanto as 
rochas máficas de Palmeirópolis, como as de Cana Brava, 
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nota-se que as duas unidades, enquanto entendidas como 
independentes, possuem as mesmas características gama.

A interpretação geofísica-geológica da imagem da 
composição magnetométrica – ASA (amplitude de sinal 
analítico) também evidencia estas mesmas característi-
cas díspares, observadas nos sensores anteriores, man-
tendo as diferenças para as áreas internas da “sequência” 
e do complexo máfico-ultramáfico. As áreas de Cana 
Brava e parte de Palmeirópolis a sul apresentam-se como 
um baixo, ou como áreas não magnéticas, enquanto a 
área de preponderância das rochas metassedimentares 
com vulcânicas básicas de oeste, em contraste, mostra 
fortes anomalias magnéticas, inclusive superiores ao 
local onde a CPRM mantem sua área de pesquisa em 
Cu-Pb-Zn, (Figura 3.54).

Além disso, é marcante a presença de heterogenei-
dades estruturais e descontinuidades internas e externas 

de Palmeirópolis e também em Cana Brava, que contraria 
a cartografia e os limites e contatos pré-estabelecidos 
internos e entre as unidades.

Somam-se às informações gamaespectrométricas e 
magnetométricas os dados de gravimetria. A partir dos 
dados de anomalia gravimétrica Bouguer foi realizada 
modelagem geofísica direta. O objetivo desse trabalho 
é correlacionar os dados adquiridos em campo com um 
modelo de densidades, hipotético, gerando, a partir 
deste, uma anomalia matematicamente calculada. Uma 
boa correspondência entre as curvas de anomalia calcu-
lada e observada torna o modelo hipotético consistente 
do ponto de vista físico, necessitando ainda da valida-
ção geológica. O processo foi realizado pelo software 
Geosoft™ Oasis Montaj® com os dados gravimétricos 
disponibilizados pelo banco de dados gravimétricos da 
Agência Nacional do Petróleo (ANP).

Figura 3.53 - Imagens RGB - U, Th e K da área do projeto e adjacências. Circulo em vermelho marca a área  
de abrangência da antiga “Sequência Palmeirópolis” e do Complexo de Cana Brava.
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No modelo gerado foi possível separar a “sequên-
cia” Palmeirópolis em dois domínios com densidades 
aparentes distintas. Um primeiro, menos denso (2,85 g/
cm3), disposto predominantemente na porção noroeste 
da área, e outro, mais massivo (2,93 g/cm3) com centro 
no km 20 do perfil. Levando em consideração um meio 
circundante com densidade de 2,75 g/cm³, os contrastes 
de densidade observados nos domínios foram 0,1 e 0,18 
g/cm³, respectivamente. Para essa configuração de con-
trastes, os corpos modelados apresentam afinamento 
gradativo desde a superfície até sua base, caimento para 
SE e profundidade máxima estimada próxima de 12 km.

Do ponto de vista matemático, a resposta gravimé-
trica do modelo gerado possui baixo erro de correlação 
quando comparada com a observada em campo (Figura 

3.55). Próximo ao km 20 do perfil percebe-se leve incre-
mento na curva de erro. Tal fato pode ser explicado 
pela existência local de um corpo denso superficial ou 
pelo adensamento de pequena porção rasa do domínio 
ígneo da sequência.

3.9.6. Feições Estruturais, Metamórficas e 
Critérios Petrográficos.

Em geral, os modelos estruturais propostos ante-
riormente para Palmeirópolis por Figueiredo, Leão Neto 
e Valente (1981); Leão Neto e Olivatti (1983); Araújo, 
Scott e Longstaffe (1996), em geral, não contemplam 
a realidade observada em campo. A primeira sugestão 
de modelo (FIGUEIREDO; LEÃO NETO; VALENTE, 1981) 

Figura 3.54 - Imagem magnetométrica – ASA (amplitude de sinal analítico), comprova que as porções a oeste onde ocorrem as 
rochas metassedimentares e vulcânicas possuem alta amplitude magnética, contrastante em relação à região tipicamente ocupada 
por anfibolitos de Palmeirópolis e do Complexo Cana Brava, formado por rochas ultramáficas que se comportam como um “deserto 

magnético”. Encarte superior de Carminatti, Marongoni e Correa (2003) com a mesma interpretação. (CB) Cana Brava; (Palm Sed) 
unidade sedimentar vulcânica atribuída a Palmeirópolis e (Palm Anf) unidade anfibolítica vulcânica atribuída a Palmeirópolis.
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Figura 3.55 - Perfil gravimétrico de dados gravimétricos da Agência Nacional do Petróleo (ANP) para área de Palmeirópolis  
que separa a “sequência” em dois domínios com densidades aparentes distintas e profundidades semelhantes  

às apontadas por Carminatti, Marongoni e Correa (2003) em torno de 12 km.

considerava que as rochas foram dobradas isoclinal-
mente por esforços verticais produzindo geometria 
com planos axiais de alto mergulho para SE e NW e 
geradora da xistosidade regional (S1), (Figura 3.56). 
Os eixos das dobras (Lb1) mergulham 10° a 20° para 
SSW, com uma fase final de crenulação (S2) de dobras 
assimétricas, medianamente apertadas e associadas a 
clivagens de crenulação.

Consideravam também a preservação, embora defor-
madas, de estruturas primárias tipo “pillow lavas” e 
de horizontes estratigráficos originais, inclusive como 
controle do minério de Cu-Pb-Zn e a não ocorrência de 
esforços tangenciais, ao menos, na área que estudaram.

Moraes e Frasca (2006) citam que a estratigrafia 
original e a organização interna das sequências vulcanos-
sedimentares foram fortemente perturbadas por intenso 

Figura 3.56 - Concepção de modelo tectônico de Palmeirópolis com deformação por esforços  
verticais conforme exposto por Figueiredo, Leão Neto e Valente (1981).
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tectonismo e metamorfismo concomitante. Ferreira Filho 
et al. (2010), seguiram essa observação e referem várias 
semelhanças importantes em camadas que podem ser 
reconhecidas, sugerindo que os complexos acamadados 
e nas sequências vulcanossedimentares, eles foram ori-
ginalmente parte de uma unidade geológica contínua.

Moraes e Frasca (2006) e Ferreira Filho et al. (2010) 
acrescentam que o evento magmático de 1.25 Ga é o 
gerador das sequências Palmeirópolis, Juscelândia e 
Indaianópolis e de suas associações vulcânicas bimodais, 
e indicam ainda composições semelhantes a MORB, 
sugerindo ambiente tectônico, onde rifting continental 
levando a abertura de uma bacia oceânica.

As observações de campo do presente projeto indi-
cam “a priori” que a “sequência” Palmeirópolis foi per-
turbada tectonicamente por deformação polifásica e 
em parte não progressiva. Devido ao estilo de dobras e 
padrões de interferência sobrepostos, é pouco provável 
que a estratigrafia original e estruturas primárias ficassem 
preservadas frente aos intensos processos deformacio-
nais e polimetamórficos.

Há outras considerações importantes de cunho regio-
nal a expor. A primeira é que a sequência como um todo 
não se formou originalmente no local onde está. Constitui 
uma parcela do Maciço de Goiás que foi inserida em a sua 
posição atual no Neoproterozoico e, portanto, um bloco 
alóctone e fora de arranjo e sítio de gênese, Pimentel et 
al. (2011), Fuck et al. (2014).

Em segundo, deve se ter a noção de que o Maciço 
de Goiás está balizado por duas grandes extensas falhas 
ou zonas de cisalhamento regionais e de caráter trans-
pressional, as falhas do Rio dos Bois e Rio Maranhão (630 
Ma - D’EL REY SILVA et al. 2008) e por consequência a 
“Sequência Palmeirópolis” tem de estar deformada por 
um destes ou ambos os eventos tectônicos.

A estrutura geral observada em campo é poli-
deformada no mínimo em quatro fases. Os padrões 
de interferência marcam a deformação infinitesimal 
assinalada e evidenciam porções desses eventos. 
Raramente as sobreposições deformacionais estão 
todas registradas em um mesmo afloramento, mas 
em vários, onde os indícios factuais recompõem o 
“puzzle” deformacional, a saber:

O primeiro evento não está preservado e corres-
ponde ao episódio extensional gerador da bacia pri-
mordial e integra-se provavelmente aos processos de 
rifts intracontinentais ocorrentes entre ou às bordas do 
Maciço de Goiás e do Cráton do São Francisco entre 1.3 
a 1.25 Ga, Moraes e Frasca (2006), Ferreira Filho et al. 
(2010). Os rifts formaram as descontinuidades elementa-
res que serão aproveitadas pelos eventos subsequentes.

Outra particularidade dessa fase, apesar de ques-
tionável, é sua organização interna e a constituição 
litológica que sugerem uma típica sequência rift, com 

vulcanismo bimodal, depósitos vulcanogênicos exala-
tivos e sedimentares imaturos e, talvez turbidíticos.

No decorrer do Toniano/Criogeniano, a bacia foi inver-
tida tectonicamente com a evolução do orógeno Brasília e 
a consequente aproximação de sua massa às áreas crus-
tais adjacentes, como um bloco empurrado e síncrono à 
evolução de do Arco de Mara Rosa, por volta de 850 Ma.

No segundo evento deformacional a área como um 
todo sofreu forte encurtamento crustal com a geração 
de dobras fechadas e assimétricas, flambagem com 
geometria de fluxo sob cisalhamento puro e de natureza 
dúctil, marcada na foliação principal S1, (Figura 3.57).

Em sua acoplagem ou docking por volta de 780 - 760 
Ma a fase de encurtamento crustal é sobreposta por fase 
transpressional com atitude N/S e de baixo a alto ângulo 
com mergulhos variáveis e descrescentes de oeste para 
leste de 80° a 35° e lineação de estiramento frontal a 
obliqua e geralmente de ângulo variável. Formam imbri-
camentos e empurrões expondo diversos segmentos e 
níveis crustais, sob cisalhamento simples com vergência 
para leste, observado também, pela variação metamór-
fica da fácies anfibolito a xisto verde e até granulito em 
sua porção oriental.

A falha do Rio Maranhão (ou Rio Maranhão Thrust 
(MRT), conforme D’el-Rey Silva et al. (2008) representa 
esta fase e tem sua atuação mais eficaz entre ~630-620 
Ma. Essa falha é o segmento que limita as zonas interna 
e externa no Orógeno Brasília, com cerca de 500 km de 
comprimento por aproximadamente 1 km de largura.

A falha conforma zona dúctil de alto strain ao longo 
da qual exuma e justapõe rochas de diferentes fácies 
metamórficas desde xisto verde (footwall) até rochas 
granulíticas de alta PT (~750 Ma) por meio de falhas 
contracionais e nappes que cavalgam rochas metamór-
ficas de baixo grau. 

Em ambos os lados desse lineamento na porção 
setentrional ocorrem terrenos de idades isotópicas dis-
tintas, Fuck et al. (2014), Frasca (2015) com valores de 
TDM e de eNd que discriminam áreas de embasamento 
arqueano-mesoproterozoico de outras ocupadas por 
arcos neoproterozoicos.

As idades modelo mais antigas e homogêneas obtidas 
estão no Bloco Natividade-Cavalcante, onde a maioria 
do TDM é arqueana entre 2.91 e 2.48 Ga. No Maciço de 
Goiás, onde encontra-se Palmeirópolis, as idades modelo 
são paleoproterozoicas entre 2.460 e 1.630 Ga.

Os valores de eNd calculados para (T2.1) apresentam 
fontes distintas, comparte das amostras indicando fontes 
juvenis e outra parcela mostra evidenciando crosta antiga 
e reciclada com valores entre -16.17 e +3.69. Os dados 
sugerem que a descontinuidade represente uma sutura 
crustal ao longo da qual se observa o contraste de assina-
turas isotópicas em ambos os lados destas falhas regionais, 
feições típicas de sutura descritas por (PARK et al., 2005).
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Figura 3.57 - Fase precoce de encurtamento crustal com a geração de dobras fechadas e assimétricas,  
geometria de fluxo sob cisalhamento puro, observada em todas as unidades da área. Geração do Sn1.

A terceira fase de deformação é dominada por siste-
mas de transcorrências dextrais e sinistrais sobrepostas 
às demais fases. As relações temporais dos eventos apa-
rentam não ser progressivos, mas retomadas com certa 
periodicidade de um evento ao outro e com variação 
em módulo e direção do vetor deformacional. Ocorrem 
com geometria de fluxo sob cisalhamento simples em 
alto ângulo formadores de superfícies S3 que dobram 
e transpõem as superfícies transpressionadas S2 e con-
tracionais S1. Apresentam atitudes N/S e lineação de 
estiramento sub-horizontal e paralela a ligeiramente 
obliquas ao strike.

A última fase deformacional corresponde a falhas 
conjugadas de cisalhamento de direção N60°E extensio-
nais e fraturas semi-ortogonais às foliações. Um modelo 
geral da estrutura de Palmeirópolis e das fases deforma-
cionais é apresentada na Figura 3.58.

O metamorfismo é outra característica distintiva 
e díspar nas unidades sedimentares e vulcânicas em 

Palmeirópolis. É variável e dominante da fácies anfibo-
lito a xisto verde e se dispõe de forma heterogênea na 
geometria da estrutura, atingindo a fácies mais elevada 
e mais eficiente nas porções norte e leste, nas proximi-
dades da falha do Rio Maranhão e no contato com o 
Complexo de Niquelândia e com porções em fácies xisto 
verde médio a sul e a oeste.

A foliação principal ou xistosidade regional descrita 
é uma foliação de transposição (S2), formada no pico 
metamórfico (M1) e sin-deformacional associada às 
dobras assimétricas fechadas, dobras sem raiz e às 
zonas de transpressões da estrutura. Nas rochas máfi-
cas a paragênese dominante é antofilita e hornblenda, 
± epidoto, ± plagioclásio, ± clinopiroxênio; ± biotita, ± 
granada, ± quartzo, nas rochas metavulcânicas ácidas 
e em metassedimentos a porção alumino-silicática é 
mais proeminente com a associação mineral sillimanita, 
estaurolita, granada, biotita, ± cordierita, ± cianita, 
quartzo e micas.
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Texturas de recristalização com contatos retos, 
poligonais em esteiras de quartzo, lepidoblástica dos 
filossilicatos, nematoblástica de anfibólios e plagioclásio, 
estruturas miloníticas a ultramiloníticas são habituais. 
Junções tríplices de quartzo atestam o alto grau, a 
fácies anfibolito com biotita, cordierita, estaurolita 
e granada e quiçá zonas granulíticas localizadas. Nas 
rochas em fácies xisto verde predomina a paragênese 
biotita e granada.

É importante observar que em certos anfibolitos 
ocorre a ausência de plagioclásios, uma vez que os pro-
tólitos destas rochas eram metabasaltos. Pressupõem-se 
que, estas rochas foram submetidas, além do evento 
metamórfico de médio a alta temperatura a substituições 
de caráter metassomático caracterizado pela lixiviação 
preferencial de cálcio, sódio e alumínio, e a introdução 
de magnésio e ferro, com transformação da mineralo-
gia da rocha original para anfibólios ferro-magnesianos 
(antofilita e gedrita) (Figura 3.59 A).

Figura 3.58 - Modelo de dobras e interferências proposto para Palmeirópolis.

Best (2009), Fyfe et al. (1978) esquematizam diagra-
mas para assembleias minerais hidratadas sob reações 
de desidratação idênticas às paragêneses encontradas 
em Palmeirópolis e atribuem profundidades mínimas 
de 18 Km, com temperaturas próximas a 600°. Estas 
informações ainda coletadas na petrografia são coeren-
tes com os dados estimados por geotermobarometria 
de Araújo et al. (1995) 550° a 625° C e entre 2 a 5.5 
Kbar de pressão.

Uma segunda questão em relação aos proces-
sos metamórficos é o sobrecrescimento de granada  
pós-cinemática, desenvolvida sobre a paragênese do 
metamorfismo principal de alto grau M1. Esta observação 
petrográfica sugere um segundo evento termal de mais 
baixa temperatura (M2) presente na área, (Figura 3.59 C 
e D) com reequilíbrio nas rochas máficas.

Nota-se também a presença destas granada eué-
drica, centimétrica a milimétrica, próximo ou em torno 
de halos de alteração hidrotermal tardia. Essa feição 
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A B

C D

ainda está em estudo, mas questiona-se a possibilidade 
de estar conexa a intrusões graníticas, ainda não mape-
adas ou subaflorantes, relacionadas à granitogênese 
tipo Morro Solto.

O conteúdo mineralógico, outro assunto de destaque 
que não foi pautado com profundidade nos estudos 
anteriores. É apresentado aqui como hipótese de tra-
balho, uma vez que há o consenso de que a mineralo-
gia e o metamorfismo dos anfibolitos de Palmeirópolis 
apresentam diferenças, afirmação demonstrada pelos 
dados geocronológicos: Os anfibolitos mais antigos de 
idades entre 1575±8 Ma e 1608±2 Ma do embasamento 
(Unidade Metavulcânica Máfica da Suíte Granitos da Sub-
província Rio Tocantins), que eram atribuídos à Sequência 
Palmeirópolis, possuem mineralogia básica de hornblenda 
(60%-40%), plagioclásio labradorita (21%-38%) e epidoto 
(2%-5%), (Figura 3.60). Os anfibolitos, em sua maioria 
distribuídos ao longo da unidade máfica admitida como 
Palmeirópolis contém, além de hornblenda (57%-13%), 
labradorita (25%-5%), diopsídio (15%-3%), granada (15%-
2%), epidoto (35%-5%), tremolita (10%-5%), (Figura 3.61 
A-G). A Figura 3.61 mostra esta distribuição preferencial 
de diopsídio e granada.

Figura 3.59 - Processos metassomáticos e metamórficos em rochas máficas e metassedimentares de Palmeirópolis,  
A) metamáfica à base de antofilita sem a presença de plagioclásio sugerindo a atuação de metassomatismo na fonte  

dos tholeiítos; B) metagrauvacas com mineralogia metamórfica (M1) estaurolita biotita sin-deformacional;  
C) e D) granadas euédrica pós-cinemática sobrecrescida á foliação metamórfica  

indicando um metamorfismo retrógrado (M2).

A presença de clinopiroxênio circundado por hor-
nblenda induz a interpretação de que ao menos parte 
do piroxênio represente relictos do protólito ígneo. Os 
cristais de piroxênio encontram-se cercados ou internos 
à mineralogia preponderante metamórfica e principal-
mente associado a cristais de hornblenda e/ou granada 
com texturas de exsolução, sendo os cristais de clinopi-
roxênio substituídos na presença de H2O, por anfibólio e 
granada, em condições limites superiores da fácies anfi-
bolito alto em processo de uralitização, Figura 3.61 C-E.

Se a hipótese de que a presença desta mineralogia 
original é verdadeira, teríamos, então, um critério petro-
gráfico e de campo para separação de anfibolitos de emba-
samento, dos anfibolitos mais jovens de Palmeirópolis.

Quanto à questão geotectônica da sequência, esta 
é ainda a principal questão a ser abordada. No passar 
das décadas, várias ideias, algumas dispares entre si, 
foram propostas, sobre o posicionamento da sequência. 
Danni e Leonardos (1978) são os primeiros a sugerir 
que a SMVSP faria parte de restos de um piso oceâ-
nico não consumido. Figueiredo, Leão Neto e Valente 
(1981) propõem que se trate de uma bacia marginal 
relacionada a arco de Ilha.
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B C

D E

F G

Figura 3.60 - A) a G) Distribuição total de afloramentos com rochas máficas de 1575±8 Ma e 1608±2 Ma com destaque aos anfibolitos cuja 
mineralogia é isenta de clinopiroxênio, granada e contem pouco epidoto. Nota-se o alto grau de recristalização e texturas granoblásticas e 

nematoblásticas de hornblenda, que aparentam resquícios dos fenocristais originais. Amostras desde baixa a mais alta anisotropia.

Figura 3.61 - A) Localização de amostras dentro na unidade máfica do Complexo Palmeirópolis; de B) a G) anfibolitos  
com clinopiroxênio (diopsídio) e hornblenda com textura granonematoblástica muito fina e estrutura foliada. Hornblenda  

é o mineral mais abundante, ocorrendo em cristais prismáticos tabulares e orientados com clinopiroxênio tabular, xenomórfico, 
associado e parcialmente substituído por hornblenda e epidoto. Plagioclásio é intersticial ao anfibólio é tabular a xenomórfico.  

O carbonato é raro e marca alterações secundárias. Mineral opaco e titanita em cristais xenomórficos a sub  
idiomórficos, apatita em minúsculos prismas e zircão são os minerais acessórios presentes.

A
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D E

F G
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Figura 3.62 - Distribuição preferencial de clinopiroxênio e granada nos anfibolitos de Palmeirópolis. Esta característica  
sugere excluindo-se as zonas de alta deformação e de processos metassomáticos e hidrotermais a preservação de  

uma mineralogia original que pode ser utilizada como critério para separar tholeiitos antigos dos mais jovens.

Araújo et al. (1995), cita que não há um modelo de 
posicionamento tectônico amplamente aceito e que 
suas relações com unidades adjacentes não são claras, 
além da limitada exposição, falhas e falta de dados geo-
cronológicos. Todavia, Araújo, Scott e Longstaffe (1996) 
sugerem que as rochas anfibolíticas da SMVSP podem 
estar relacionadas a centros de espalhamento vulcânicos, 
“volcanic Spreading Centers”.

Moraes e Frasca (2006) sugerem que as caracterís-
ticas geoquímicas das rochas máficas e félsicas indicam 
ambiente de transição entre rift continental e bacia oce-
ânica como o ambiente tectônico mais provável de vulca-
nismo e sedimentação. Ideia semelhante é proposta por 
Pimentel, Ferrreira Filho e Armele (2006) que indicando 
que as rochas de Palmeirópolis e do Complexo de Nique-
lândia são magmas tholeiíticos originais colocados em rift 

continental ou à semelhança de back-arc desenvolvido na 
margem ocidental do continente São Francisco-Congo.

Para determinar esta questão no âmbito deste pro-
jeto foi feita em 2015 uma campanha de campo direcio-
nada à amostragem dessas rochas, para geocronologia 
U-Pb, geoquímica e isótopos de Sm-Nd na tentativa de 
identificar o modelo, gênese e tipo de bacia original que 
represente as rochas da SMVSP.

3.9.7. Dados Litoquímicos

A Tabela 3.2 apresenta as análises químicas dos anfi-
bolitos de Palmeirópolis, que correspondem às rochas de 
composição basáltica e de natureza tholeiítica conforme 
os diagramas de Le Bas et al. (1986) e Irvine e Baragar 
(1971), (Figura 3.63). 
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Figura 3.63 - Classificação baseada em dados químicos dos anfibolitos de Palmeirópolis  
segundo Le Bas et al. (1986) e Irvine e Baragar (1971).

Os elementos maiores e discriminantes apresentam 
teor médio baixo em SiO2 de 47,73%, moderado em K2O 
de 0,44%, elevado em TiO2 2,03%, bem acima da média 
normal de N-MORB e ainda superior a E-MORB, (MIDD-
LEMOST, 1985; KLEIN, 2004; WILSON, 2007). Os demais 
elementos maiores apresentam valores com distribuição 
baixa e equivalentes à composição química dos basaltos 
(e anfibolitos) comparados às suas associações tectônicas 
típicas: (N-MORB, E-MORB, OIT, OIAB, IAT e CFT), MgO 
(6,5%), CaO (11,2%), FeO (13,5%). Os valores de elementos 
maiores, em geral, e em média, se aproximam ou são 
similares a E-MORB.

As análises registram valores muito baixos para 
rochas básicas em elementos de transição caracterís-
ticos, como Ni (48 ppm), baixo Cr (83 ppm) e Co (46 
ppm) e elevados em V (344 ppm), quando comparados 
à média química dos basaltos proterozoicos (CONDIE, 
1993), MORBs (KLEIN, 2004), anfibolitos (GAO et al., 1998) 
e á composição da crosta oceânica (HART et al., 1999). 

Estas características químicas refletem sua mineralo-
gia à base de hornblenda e plagioclásio, pouco piroxênio 
(15%) e sem silicatos hidratados de níquel e magnésio. 
A presença de magnetita com cerca de 10% como fase 
mineral, justifica os valores mais elevados de V+3 em troca 
e/ou substituição de Fe+3 na estrutura mineral.

Os elementos traço reforçam algumas caracte-
rísticas diferenciais desse magmatismo tholeiítico 
com teores em geral baixos comparados à média da 
composição de basaltos (CONDIE, 1993) e análogos, 
quando comparados aos E-MORBs. Apresentam em 
média valores baixos em LILE: Ba (79 ppm), Rb (8 ppm) 
e Cs (0,15 ppm), moderados a baixo em Sr (154 ppm), 
valores muito elevados em Y (35,9 ppm) elevados em 
HFSE para Nb (8,89 ppm), moderados a altos em Th 
(1,97 ppm), baixos em Ta (0,7 ppm), U (0,38 ppm), Zr 

(121 ppm), Hf (3,42 ppm); (HOFMANN, 1988; CONDIE, 
1993; GAO et al., 1998; HART et al., 1999; KLEIN, 2004; 
FARMER, 2004).

A razão de elementos traço imóveis dos anfibolitos, 
tal como Zr/Nb apresenta valores em média de 14,4 ppm, 
(com máximo de 20 ppm e mínimo de 9 ppm que são 
distintivos e dominantes para tholeiítos do tipo E-MORB 
que possuem razões entre 9-20 (ILNICKI et al., 2013).

Normalizadas ao condrito de Boynton (1984) e com-
parados aos padrões de N-MORB e E-MORB de Schilling 
et al. (1983) (Figura 3.64 A e B) as amostras apresentam 
padrões de ETR mostrando enriquecimento baixo em 
LREE em relação a HREE com razão [La/Yb] de 1,4 a 3,7 
para rochas tholeiíticas e sem anomalias de Eu. 

Os valores de normalização ao MORB com índices 
em ETRL mais elevados sugerem que o magmatismo 
original tenha como origem uma fonte enriquecida e/
ou baixo % de fusão. Associando-se essas características 
aos dados de fonte, o leve enriquecimento em ETRL e o 
alto teor de TiO2 de (2.03%) em média, sugerem também, 
contribuição crustal (litosfera continental) no magma 
parental dos anfibolitos.

Apesar da homogeneidade observada nos padrões 
de ETR, os spidergramas mostram outras variantes. 
Quando normalizados ao MORB (PEARCE, 1983), (Figura 
3.65 A) apontam comportamentos discrepantes, espe-
cialmente para LILE e HFSE mais móveis em relação aos 
HFSE menos móveis que mostram distribuição mais 
uniforme e moderadamente enriquecida. As amostras 
possuem valores mais elevados que MORB com com-
portamento ambíguo, ora com anomalias positivas e 
ora negativas desses elementos com divergências em 
relação a Ta, Sr, Th, Ba, Rb e K. Essas observações indu-
ziram uma subdivisão dos anfibolitos em dois grupos 
de E-MORB nos spidergramas: Um primeiro grupo de 
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Figura 3.64 - A) Diagramas ETR normalizados ao condrito de (BOYNTON, 1984) para anfibolitos  
E-MORBs de Palmeirópolis; B) padrões de ETRs de Schilling et al. (1983) para E-MORB e N-MORB.

Figura 3.65 - A) Spidergramas com as amostras de anfibolitos de Palmeirópolis normalizados ao MORB de Pearce (1983).  
B) Anfibolitos com anomalias negativas em Ta. C) Anfibolitos moderadamente enriquecidos em Ta.

anfibolitos E-MORB exibe depleção e anomalias nega-
tivas de Ta, enriquecimento em todos LILE (Sr, Ba e K) e 
Th (Figura 3.65 B), enquanto um segundo grupamento 
(Figura 3.65 C) mostra valores mais enriquecidos em Ta. 
Ambos os grupos apresentam HFSE, em geral levemente 
enriquecidos e com padrões horizontalizados e próximos 
ao valor de normalização do MORB e enriquecidos em 
até 10x em relação ao condrito (Figura 3.66).

Observa-se, no primeiro grupo, em que ocorre 
acentuada anomalia negativa de Ta, que seu par geo-
químico, o Nb, não segue o mesmo comportamento. 

As razões Nb/Ta são superiores a 40. Segundo Green 
(1995), o valor da razão para Nb/Ta de manto é de cerca 
de 17,5 e os valores crustais são de 11-12. 

Segundo Hui et al. (2011) a razão Nb/Ta pode ser 
usada para fornecer informações sobre fusão de manto 
ou processos metassomáticos (por exemplo, anfibólio 
na região de origem diminui a razão Nb/Ta, enquanto o 
metassomatismo carbonático aumenta Nb/Ta no manto 
afetado. Como já descrito, há fortes evidências de pro-
cessos metassomáticos em parcela de anfibolitos de 
Palmeirópolis e que podem explicar as razões anômalas.
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Figura 3.66 - A) Spidergramas com as amostras de anfibolitos de Palmeirópolis normalizados ao condrito de Sun et al. (1980).  
B) Anfibolitos com anomalias negativas em Ta; C) anfibolitos moderadamente enriquecidos em Ta.

Todavia, hipótese alternativa pode ser colocada para 
explicar a alta razão Nb/Ta desse grupo de anfibolitos 
E-MORB de Palmeirópolis. Os valores elevados podem 
ser derivados de modificações na fonte mantélica asso-
ciadas a arcos e induzidas por fusões de placa em zonas 
de subducção. Neste caso, e se verdadeira a hipótese, 
haveria, inclusa em Palmeirópolis, outra população de 
anfibolitos E-MORB relacionados a arcos acrescionários e, 
portanto, bem mais jovens e conexos aos arcos insulares 
de idade 900 Ma e 800 Ma.

Fica como ressalva e, em última hipótese, os valores 
anômalos de Ta que podem indicar problemas análiticos, 
o que invalidaria as considerações acima apresentadas.

3.9.8. Ambiente Geotectônico e Petrogênese

Da análise das razões de elementos traço e maiores 
(TiO2/Yb e Nb/Yb, PEARCE, 2008) assume-se que o mag-
matismo máfico principal de Palmeirópolis constitui-se 
em tholeiítos enriquecidos do tipo E-MORB, (Figura 3.67 
A), cujo resultado está em concordância com a análise 
da normalização dos ETRs (Figura 3.64), o que a principio 
sugerem a ação de uma pluma em baixa profundidade e 
de baixo grau de fusão associadas a contaminação crustal.

O gráfico da Figura 3.67 B mostra as razões Ce/Pb 
x CaO/TiO2, indicativas de contaminantes crustais no 
manto (REHKAMPER; HOFMANN, 1997) e do grau de 

fusão parcial e/ou presença de fluidos (TATSUMI; EGGINS, 
1995). Os valores baixos das razões de Ce/Pb (16,9-2,6) 
sugere mudanças na química da fonte máfica. Outro dado 
indicativo da presença de contaminação crustal são os 
valores da razão de Nb/La menores que 1 (em média 0,9).

Quando lançadas em diagramas comparativos de 
assinatura geoquímica das fontes dos basaltos (Th/Yb 
vs Ta/Yb) Pearce (1982) Th/Yb vs. Nb/Yb Pearce (2008)) 
os anfibolitos mostram moderada dispersão, plotadas 
preferencialmente no campo E-MORB, demostrando 
tendência à contaminação crustal e hidrotermalismo 
intenso, respectivamente (Figura 3.67 C e 3.67 D). Essa 
tendência das rochas máficas transitando de N-MORB 
para E-MORB, indica variação na fonte mantélica, ou 
seja, evoluindo para fonte mantélica mais primitiva. As 
amostras exibem o deslocamento geral para acima dos 
valores do “trend do manto”, o que pode indicar ambiente 
de subducção, e demonstra que o acréscimo da razão 
Th/Yb reflete a participação moderada a alta de Th (1,97 
ppm em média), (GAO et al., 1998; HART et al., 1999). A 
análise conjunta dos gráficos converge com a hipótese 
de pluma rasa com interação de material crustal.

No diagrama das razões Nb/Th e Zr/Nb (Figura 3.67 
E), os três domínios mantélicos podem ser identificados 
(CONDIE, 2003, 2005): manto enriquecido (EM), manto 
depletado (DM) e manto hidratado (HM). Os resultados 
analíticos dos anfibolitos mostram certa heterogeneidade 
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de fontes, mas também confirmam a tendência dos 
processos hidrotermais ou metassomáticos e de enri-
quecimento dessas rochas, conforme sugeridos pelos 
demais critérios analíticos expostos.

O diagrama da Figura 3.67 F de Pearce e Peat (1995), 
mostra parcela de amostras dentro do campo de basaltos 
meso-oceânicos e que se alinha de forma constante aos 
teores da razão Ce/Yb conforme o aumento relativo de 
Ta. Isso implica dizer que a razão das componentes de 
elementos HFSE crustais se mantem constante conforme 
o aumento da razão das componentes mantélicas.

Figura 3.67 - Diagramas de posicionamento geotectônico de Palmeirópolis. A) diagrama (TiO2/Yb e Nb/Yb), Pearce (2008) para 
caracterização de MORB; B) diagrama CaO/TiO2 vs. Ce/Pb para identificar componentes da cunha mantélica (a área verde  
representa o campo dos magmas manto-derivados – Ce/Pb ~ 20-30 de Hofmann et al. (1986); C) diagrama Th/Yb vs. Ta/Yb  

de Pearce (1982); D) Th/Yb vs. Nb/Yb de Pearce e Peat (1995); E) diagrama Zr/Nb vs. Nb/Th com a distribuição  
dos anfibolitos (CONDIE, 2015); F) diagrama Ce/Yb vs. Ta/Yb de Pearce (1982).

Conforme Pearce (2008) os E-MORB podem repre-
sentar plumas distais de cadeias oceânicas de margens 
não-vulcânicas marcando segmentos espalhados, ou 
mais raramente, às margens de rifts vulcânicos como o 
Mar Vermelho. Adicionalmente, Donnelly et al. (2004) 
afirmam que os E-MORB não podem ser explicados, a 
menos que o manto tenha adicionado uma componente 
de fusão em baixa temperatura.

Ainda, em relação aos dados do diagrama da Figura 
3.67 A, conforme a interpretação de Donnelly et al. (2004) 
e Pearce (2008), os dados no campo E-MORB do diagrama 
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Ti-Nb sugerem que as tendências quase horizontais na 
distribuição das amostras entre os campos OIB e MORB 
se ajustam ao posicionamento de magmas associados a 
plumas mais frias e distais, em cenário tectônico na qual 
extensas falhas transformantes separam segmentos de 
crostas e inibem o fluxo do manto (e, portanto, o esgo-
tamento do manto por extração pela fusão). As bordas 
da placa rebaixam a temperatura do manto. O diagrama 
TiO2/Yb Vs.Nb/Yb de Pearce (2008), sugere ainda que, 
as pressões envolvidas na geração dos magmas foram 
de 2,5 a 3 GPa.

Assim, um modelo petrogenético de baixo grau de 
fusão é uma explicação possível para o tipo de E-MORB; 
outra é uma fonte de manto previamente enriquecido 
a pouca profundidade, seja durante o evento de fusão 
em si ou durante a evolução do reservatório mantélico.

3.9.9. Geocronologia

Uma questão muito controversa na geologia dos 
estados de Goiás e Tocantins compreende as rela-
ções físicas e temporais das “sequências metavulca-
nossedimentares” de Palmeirópolis, Indaianópolis e 

Juscelândia com os complexos máfico-ultramáficos de 
Cana Brava, Niquelândia e Barro Alto, respectivamente.

Os complexos de Barro Alto, Niquelândia e Cana 
Brava representam segundo Pimentel et al. (2004), 
intrusões acamadadas descontínuas de direção NNE 
ao longo de 350 km de extensão. Todos os complexos 
apresentam relações de contato a oeste, com as sequ-
ências vulcanossedimentares de Juscelândia, Indaia-
nópolis e Palmeirópolis. Os complexos foram afetados 
por metamorfismo de alto grau, progressivo de fácies 
anfibolito até granulito, há aproximadamente 760 Ma, 
(Tabela 3.3). O contexto metamórfico ainda não está 
bem definido, apesar da hipótese de sua gênese estar 
associada à colisão continental entre o Maciço de Goiás 
e o Cráton do São Francisco (FERREIRA FILHO et al., 
1998; MORAES; FUCK, 1997; MORAES; FUCK, 2000). 
Neste projeto essa hipótese é aceita, acrescentando-
-se a essa ideia o docking do Arco Insular de Mara Rosa 
(900-800 Ma) transportando o Maciço de Goiás à área 
cratônica do São Francisco, culminando com colisão 
e amálgama. A deformação e encurtamento crustal 
observado na área, sin-metamorfismo de alto grau 
justifica o choque por volta de 780-760 Ma.

Tabela 3.3 -  Dados geocronológicos U-Pb e Sm-Nd para os complexos máfico-ultramáficos e sequências 
vulcanossedimentares associadas, tabela integralmente compilada de Pimentel et al. (2004). 1) Isócrona rocha total Re-Os, 

2) U-Pb convencional, 3) U-Pb SHRIMP, 4) Isócrona Sm-Nd em rocha total, 5) Sm-Nd em granada, 6) Sm-Nd em minerais 
ígneos, 7) Suita, Hartmann e Kamo (1994), 8) Correia et al. (1999), 9) Correia et al. (1997), 10) Ferreira Filho e Pimentel 
(1999), 11) Moraes et al. (2000), 12) Ferreira Filho et al. (1994), 13) Pimentel et al. (2004), 14) Moraes et al. (2004), 15) 

dados inéditos de Pimentel e Ferreira Filho, 16) Moraes et al. (2003).

COMPLEXO UNIDADE GEOLÓGICA IDADES INTERPRETADAS COMO DE 
CRISTALIZAÇÃO ÍGNEA

IDADES INTERPRETADAS COMO DE 
METAMORFISMO

Barro Alto

Sequência Vulcano-Sedimentar de 
Juscelândia

1266 ± 17 Ma2,7 (Granito) 782 Ma

1280 ± 150 Ma4,18 740 - 760 Ma6,11

1263 ± 15 Ma3,14 1.29 - 1.30 Ga3.8

1277 ± 15 Ma3,14

Gabro da Série Superior 1.28 - 1.35 Ga2,7 770 - 790 Ma2,7

Rochas máficas da Série Inferior 1.72 - 1.73 Ga2,7 796 20 Ma3,8

Niquelândia

Sequência Vulcano-Sedimentar de 
Indaianópolis 1,3 Ga3,8 (Rocha metavulcânica)

Gabro da Série Acamadada Superior
1.35 Ga (eNd (T) = +4.0)4,10

1248 ± 233,14

Rochas Máficas da Série Acamadada 
Inferior

1.57 - 1.60 Ga2,12

1.99 Ga3,9 780 - 790 Ma2,12

2.07 Ga1,9 778 Ma

797 ± 10 Ma 610 ± 32 Ma 5,10

799 ± 6 Ma 765 ± 4 Ma 3,15

767 ± 38 Ma8,14

Cana Brava
Sequência Vulcano-Sedimentar de 
Palmeirópolis 1242 ± 92 Ma (eNd (T) = +4.9)4,15

Anfibolito da Série Superior 770 Ma 5,8
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Segundo Pimentel et al. (2004):
“As sequências vulcanossedimentares e séries acama-

dadas superiores dos complexos representam associações 
bimodais, formadas em ambiente de rift, há aproximada-
mente 1,25-1,30 Ga. Moraes et al. (2003) mostram que 
a Sequência de Juscelândia iniciou sua evolução em um 
rift continental que evoluiu para crosta oceânica, como 
indicam as características químicas dos metabasaltos da 
porção superior da pilha. As rochas das séries inferiores 
cristalizaram-se há ca. 0,80 Ga e não durante o Paleo-
proterozoico, como interpretado em modelos anteriores. 
Imagens de catodo-luminescência de cristais de zircão, 
extraídos de uma amostra dessas rochas, mostram que 
estes têm idade de ca. 0,80 Ga são tipicamente ígneos, e 
os de idades maiores são cristais herdados, circundados 
pela fase mais jovem (PIMENTEL et al., 2004).

Assim, o Complexo de Niquelândia, e por analogia, o de 
Barro Alto e o de Cana Brava, são consideravelmente mais 
jovens que o suposto anteriormente e representam dois 
eventos extensionais: o mais antigo de ca. 1,25 - 1,30 Ga, 
representado pelas rochas tidas como da série acamadada 
superior, e o mais jovem, há aproximadamente 0,80 Ga, 
representado pelas rochas atribuídas à série inferior (PIMEN-
TEL et al., 2004). O evento mesoproterozoico registra a evo-
lução de um rift, inicialmente continental, até a instalação 
de uma bacia oceânica, com vulcanismo de basaltos típicos 
de cadeia meso-oceânica, derivados de manto empobrecido 
(N-MORB). “O evento mais jovem é representado pelas séries 
acamadadas inferiores dos complexos as quais registram, 
caracteristicamente, intensa contaminação dos magmas 
tholeiíticos originais com crosta continental mais antiga, o 
que sugere formação em rift instalado em crosta continen-
tal, possivelmente em ambiente de retro-arco continental”.

As primeiras idades obtidas foram de Girardi et al. 
(1978) em xistos e gnaisses de Palmeirópolis; resultando 
em isócrona Rb-Sr em rocha total com 1157 ± 150 Ma. 
Drago et al. (1981) no Projeto RADAMBRASIL, em isócrona 
Rb-Sr, em rocha total, indicaram idades de 1300 Ma. 

As idades K-Ar encontradas por Girardi et al. (1978), 
no intervalo entre 446 a 583 Ma, refletem provavelmente 
o fechamento da Orogenia Brasiliana na Faixa Brasília. 
Thorpe (1985) apud Araújo, França e Potter (1995) e 
Araújo, Scott e Longstaffe (1996) citam um range de 
idades entre 1170-1270 Ma obtidas pelo método Pb-Pb 
em galenas da mineralização de Cu-Pb-Zn.

Correia et al. (1999) apresentam uma série de data-
ções U-Pb SHRIMP em amostras das bacias de Indaia-
nópolis e Juscelândia, correlatas a Palmeirópolis. Em 
paragnaisses de Indaianópolis obtiveram concórdia com 
intercepto superior de 1299 ± 39 Ma e idades discor-
dantes em 700 Ma. Em granada xistos miloníticos de 
Juscelândia os mesmos autores obtiveram concórdia 
com idade de 782 ± 16 Ma, interpretada como reajuste 
do sistema U-Pb frente a processos deformacionais.

Figura 3.68 - Isócrona Sm-Nd em rocha total  
de Pimentel e Ferreira Filho (inédito).

Figura 3.69 - Diagrama concórdia com a idade de cristalização  
de anfibolito de Palmeirópolis Laux (inédito).

Posteriormente, uma isócrona Sm-Nd em rocha total 
apresentada por Pimentel e Ferreira Filho (dados inédi-
tos), citado em Pimentel et al. (2004) indicaram a idade 
de 1242 ± 92 Ma, (Figura 3.68). Dados geocronológicos 
cedidos por Laux (inédito) em área de predominância 
de anfibolitos, ao sul do Morro Solto indicam idades 
U-Pb em zircão de 1319 ± 32 Ma, (Figura 3.69).

Durante a execução deste projeto foi realizada 
uma amostragem geocronológica dirigida para data-
ção U-Pb em zircão, na tentativa de esclarecer essa 
questão. Foram escolhidos seis afloramentos, cuja 
petrografia acusa a presença de cristais de zircão, 
coletados conforme a proposta de distribuição original 
da “Sequência” Palmeirópolis de Leão Neto e Olivatti 
(1983), duas em anfibolitos tidos como de “posição 
basal” e quatro em posição “de topo” da unidade, 
sendo três em rochas metavulcânicas e uma rocha 
metassedimentar, (Figura 3.70).
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Os resultados geocronológicos mostraram idades 
inéditas e surpreendentes, levando a reinterpretação 
da compartimentação geotectônica. Os afloramentos 
AF-53 e TR-32, em anfibolitos, em áreas de predomínio 
metavulcânico e metassedimentar expuseram idades 
muito mais antigas que foram interpretadas como repre-
sentativas de rochas do embasamento. Com idades em 
torno de 1.6 Ga a nova unidade metavulcânica máfica 
foi, neste trabalho, associada à evolução dos granitos da 
Sub-província Rio Tocantins resultante de evento bimodal, 
plutonovulcânico, extensional e anorogênico, conforme 
descrito no item 3.7 deste relatório.

Figura 3.70 - Posição das amostras escolhidas para datação geocronológica U-Pb.

Compete ressaltar que um grão de zircão da amostra 
TR-32, de idade 845±14 Ma foi associado à entrada de 
fluidos, representados por microveios quartzo-feldspá-
ticos oriundos de intrusões graníticas (Figura 3.71) que 
permeiam todas as unidades estratigráficas da região.

Essas intrusões relacionam-se aos eventos magmato-
gênicos neoproterozoicos do tipo Morro Solto (800 Ma). 
Discute-se a possibilidade de esse magmatismo intrusivo 
e os fluidos hidrotermais observados em testemunhos 
(silicificação, carbonatação, sericitização) terem influen-
ciado a mineralização de Cu-Pb-Zn, tanto em termos 
na reconcentração de minério como de sua dispersão. 
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Figura 3.71 - A) Amostra de mão de anfibolito fino do afloramento TR-32 de idade 1.6 Ga ilustrando veio quartzo feldspático 
submilimétrico; B) detalhe de veio em lâmina delgada, mostrando que esta percolação foi penetrativa em todas as escalas;  

C) e D) as mesmas injeções graníticas de granulação mais grossa em testemunhos de sondagem.

A B

C D

Não há, na literatura, alusão relacionada a esse evento 
granítico e sua influência sobre o controle das minera-
lizações em Palmeirópolis. Os demais cristais de zircão 
encontrados são em sua maioria meso e paleoprote-
rozoicos, indicando também pequena contribuição de 
fonte arqueana (Tabela 3.4). 

As amostras AF-74 e AF-66, respectivamente quartzo-
-muscovita-xisto de protólito metassedimentar (zircão 
detritico) e um talco-tremolita xisto de protólito ultra-
máfico apresentaram idades máximas ectasianas, (Figura 
3.72 e Tabela 3.5), respectivamente, com idades máximas 
de 1241 Ma e 1285 Ma, e com muitos cristais de zircão 
herdados do orosiriano, riaciano e arqueano com idades 
de até 3161 Ma. Não há, ao menos até o estado da arte, o 
conhecimento de rochas arqueanas na região, à exceção 
das lascas embutidas no Lineamento Transbrasiliano.

As amostras TR-42 e AF-24 mostram praticamente 
todo espectro geocronológico registrado na bacia. A 
amostra TR-42 obtida no extremo oriental da unidade 
metavulcânica, consta de protólito ígneo básico meta-
morfizado progressivamente e transformado em orto-
anfibolito com forte deformação estrutural em regime 
de cisalhamento transpressional dúctil. O registro da 
deformação dúctil heterogênea é marcado pela ocor-
rência de porfiroclastos estirados e rotacionados de 

hornblenda e plagioclásio, desenvolvendo, localmente, 
incipiente foliação S/C. A biotita unidirecional ressalta a 
foliação milonítica e a granada evidencia recristalização 
pós-deformacional ou tardi-tectônica.

Observa-se também nessa amostra a introdução de 
material félsico, produto de fusão crustal ou segregação 
metamórfica. Os resultados expostos na Tabela 3.4 e na 
Figura 3.73, exemplificam complexa história geológica. As 
idades paleoproterozoicas são interpretadas como heranças 
e a idades mesoproterozoicas entre 1.3 e 1,2 Ga considerada 
idade de cristalização do protólito tholeítico (Figura 3.73 D, 
E), atribuída ao Complexo Palmeirópolis, e correlacionadas 
com as idades de Indaianópolis e Juscelândia.

A idade neoproterozoica é admitida como devida aos 
fluídos máfico-félsicos, relacionadas à intrusão do Com-
plexo Cana Brava (Figura 3.73 B e C) nota-se a presença 
de zircão disseminado na foliação e associada ao material 
quartzo-feldspático. As idades mais jovens (700-550 Ma) 
são interpretadas como de metamorfismo ou perda de Pb.

A última amostra analisada (AF-24) apresentou ida-
des ainda mais amplas (Tabela 3.4) que se estendem do 
Arqueano ao Neoproterozoico e Cambriano (515 Ma), 
conduzindo a interpretação de que a rocha amostrada 
como pertencente a uma nova unidade estratigráfica e 
desmembrando-a da “sequência Palmeirópolis”.
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Tabela 3.4 -  Idades em zircão obtidas em rochas metavulcânicas e metassedimentar  
de Palmeirópolis, resultados da razão Pb206/U238

U-Pb ZIRCÃO DADOS TOTAIS - DETRÍTICOS HERDADOS E CRISTALIZAÇÃO - PALMEIRÓPOLIS

UNIDADE BASAL METAVULCÂNICA 
(LEÃO NETO;OLIVATTI, 1983)

UNIDADE TOPO METAVULCANOSSEDIMENTAR 
(LEÃO NETO;OLIVATTI, 1983)

Total

AF-53 TR-42 AF-24A TR-32 AF-66 AF-74

ANFIBOLITO ANFIBOLITO 
TONALITO GNAISSE TRAQUITO ANFIBOLITO TALCO-CLORITA-

TREMOLITA XISTO 
QZ-MUSCOVITA 

XISTO
1518 555 515 845 1285 1241
1526 619 538 1209 1797 1766 Neoproterozoico
1549 624 538 1339 2031 1812 Mesoproterozoico
1556 635 594 1397 2188 1916 Paleoproterozoico
1558 647 636 1531 1926 Arqueano
1558 680 697 1554 1929
1559 717 728 1554 1931
1565 749 784 1557 1942 N IDADES
1566 778 820 1564 1956 5 500
1573 795 850 1606 2009 6 600
1577 802 890 1607 2026 6 700
1578 847 956 1608 2027 23 800
1584 850 1004 1608 2037 2 900
1587 854 1044 1612 2056 3 1000
1588 854 1051 1612 2061 1 1100
1593 854 1160 1613 2087 7 1200
1598 855 1203 1615 2092 14 1300
1606 855 1290 1616 2110 3 1400
1611 859 1321 1618 2111 22 1500
1613 862 1330 1628 2119 16 1600
1629 862 1331 1633 2128 6 1700
1709 863 1364 1705 2131 4 1800
2117 863 1441 2036 2155 6 1900
2133 865 1564 2682 2170 14 2000
2172 871 1779 2711 2228 15 2100

873 1873 2774 2645 1 2200
876 1881 2654 0 2300
881 2027 2844 0 2400
896 2029 2918 0 2500
930 2039 3163 3 2600

1213 2075 3 2700
1294 2122 1 2800
1301 2138 3 2900
1302 2156 1 3000
1309 2722
1309 2959
1318 2967
1319
1319
1325
1408
1467
1762
1866
2121

25 45 37 26 4 30 167
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Tabela 3.5 -  Idades de apenas quatro cristais de zircão encontrados na amostra de protólito ultramáfico.

DATA FOR WETHERILL PLOT4

IDENTIFIER 204Pb cps 206Pb mV1 Th/U 206Pb/204Pb 1S% 207Pb/206Pb 1S % 207Pb/235U 1S % 206Pb/238U 1S %

007-ZR4 8 0,001 0,303 38402 13,31 0,137 1,18 6,914 1,93 0,366 1,49

005-ZR2 8 0,004 0,333 143710 12,74 0,125 0,53 5,667 0,98 0,328 0,74

004-ZR1 91 0,004 0,211 4388 22,16 0,084 1,37 1,909 2,72 0,165 2,33

006-ZR3 242 0,001 0,113 374 7,07 0,110 4,79 2,122 6,24 0,140 3,99

AGES5

IDENTIFIER Rho 207Pb/206Pb 2s abs 206Pb/238U 2s abs 207Pb/235U 2s abs % U-Pb disc4

007-ZR4 0,77 2188 41 2012 51 2100 34 8,02

005-ZR2 0,75 2031 19 1830 24 1926 17 9,92

004-ZR1 0,85 1285 53 987 43 1084 36 23,20

006-ZR3 0,64 1797 169 845 63 1156 84 52,95

Tabela 3.5 - Idades de apenas quatro cristais de zircão encontrados na amostra de protólito ultramáfico. (Continuação)

Figura 3.72 - Histograma de zircões detríticos da amostra AF-74 
em quartzo-muscovita-xisto protólito metassedimentar (idade 

máxima de 1241 Ma encontrada neste ponto).

A conclusão da análise geocronológica, agregada aos 
demais dados discutidos está exposto na Figura 3.74. 
Entende-se do ponto de vista temporal que a existência 
de uma única bacia, com “range” de idades tão extensas 
e embutidas em contexto geotectônico tão diverso não 
pode ser explicada pela singularidade de uma só uni-
dade estratigráfica frente ao intervalo de tempo e aos 
vários processos tectonomagmáticos e sedimentares 
registrados nesse setor do Orógeno Brasília.

Fica evidente que não se pode idealizar a existência 
de uma única bacia ou de uma só unidade estratigrá-
fica com mais 1.0 Ga de idade datada em zircão de 
rochas vulcânicas.

Justifica-se o novo reordenamento estratigráfico, 
conforme já exposto, em função dos seguintes parâme-
tros: a) diferenças nos sinais geofísicos aeromagnéticos, 
gamaespectrométricos e de gravimetria; b) as nítidas 
desigualdades estruturais e metamórficas; c) as carac-
terísticas petrográficas; d) litoquímica e ambientação 
geotectônica e e) a amplitude das idades.

Somando-se às conclusões acima, incluíram-se os 
dados do projeto na Figura 3.75, somados à compilação 
de dados de Marques (2009) e Matteini (2012). A Figura 
3.75 mostra o histograma de idades de Palmeirópolis (em 
verde), em que se observa a longevidade das principais 
bacias da região e marcadamente o longo período de 
tempo atribuído à “bacia Palmeirópolis”.

Para completar o quadro de complexidade foram 
realizadas 5 análises Sm-Nd em anfibolitos do complexo 
com resultados discrepantes, Tabela 3.6.

A amostra TR-32, interpretada como embasamento 
do Complexo Palmeirópolis, de idade U-Pb em zircão 1.6 
Ga, mostra idade modelo TDM de 1,36 Ma, o que apresenta 
claro paradoxo ou erro analítico referente a idade modelo.

A amostra TR-37 apresenta valor da razão 147 Sm /144 

Nd muito baixo de 0.04. A amostra TR-42, interpretada 
como intrusão pertencente ao Complexo Cana brava, 
apresenta idade modelo compatível e leve contamina-
ção crustal. A amostra TR-44 proveniente da área indi-
cada como pertencente ao complexo, ainda assim revela 
idade modelo neoproterozoica e eNd amplamente de 
derivação mantélica e juvenil, podendo tratar-se de 
outra intrusão correlata a Cana Brava. A amostra TR-56 
a sul do Granito Morro Solto apresenta valor da razão 
Sm147/Nd144 muito alto, não compatível.
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Figura 3.73 - A) Afloramento TR-42 no extremo oriental de Palmeirópolis com ortoanfibolito e disseminações em bandas irregulares  
de material félsico, ambos polideformados em regime predominante de cisalhamento dúctil transpressional de baixo ângulo (Sistema 

de Falha Rio Maranhão); B) e C) Fotomicrografia LN e LP, respectivamente, mostrando cristais de zircão relacionados ao material  
de idade neoproterozoica (900-800 Ma) associado à intrusão do Complexo de Cana Brava; D) e E) Cristais de zircão inclusos em 
hornblenda admitidos como pré-metamórficos e de idade em torno de 1.2 Ga; F) Observam-se populações de zircão de idades 

distintas: a mais antiga, com cristais prismáticos, curtos, equigranulares, bordas irregulares, alguns com estreita borda  
de recristalização metamórfica, e uma segunda população com cristais maiores, prismáticos alongados, jovens e com  

zonação ígnea interna; G) Goncórdia com totalidade de grãos analisados de zircão; H) Concórdia mostrando  
idade 858 Ma admitida idade da intrusão de Cana Brava; I) Perdas de Pb por metamorfismo.

Figura 3.74 - Histograma de distribuição de idades U-Pb em zircão encontradas nas amostras  
de Palmeirópolis associado aos principais eventos extensionais reconhecidos na região.

A B C

D E

F

G H I
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Figura 3.75 - Histograma de distribuição de idades U-Pb em zircão detrítico e ígneo de rochas das principais bacias  
da porção setentrional do Orógeno Brasília, dados Marques (2009) e Matteini (2012) e neste projeto.

Tabela 3.6 -  Dados Isotópicos Sm-Nd dos anfibolitos de Palmeirópolis.

AMOSTRA Sm(ppm) Nd(ppm) 147Sm/144Nd
143ND/144ND  

± 2SE
εND (0) εNd T(0.xx)

TDM 

(Ga)

TR-32 4.942 17.865 0,167 0.512623+/-6 -0,30 5,78 1,36

TR-37 4.383 65.202 0,041 0.512133+/-12 -9,85 6,13 0,8

TR-42 13.084 50.765 0,156 0.512403+/-9 -4,59 -0,40 1,66

TR-44 11.789 62.998 0,113 0.512409+/-3 -4,48 4,10 0,96

TR-56 3.854 12.203 0,191 0.512877+/-6 4,65
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3.9.10. Redefinição e Reordenamento 
Estratigráfico

Conforme o Guia Brasileiro de Nomenclatura Estra-
tigráfica Petri et al. (1896) a classificação “Sequência” 
tem sido impropriamente empregada para denominar 
rochas resultantes de processos vulcânicos, intrusivos ou 
metamórficos e que, neste sentido, o uso deste termo 
deve ser evitado ou substituído por outra terminologia.

Segundo o Guia de Procedimentos Técnicos da CPRM 
de Medeiros e Travassos (2018) as propostas de hierar-
quias formais utilizadas pelo Serviço Geológico do Brasil 
são: Supergrupo, Grupo, Formação, Membro, Camada, 
Supersuíte, Suíte, Corpo, Derrame e Complexo, conforme 
citado em Petri et al. (1986) e Murphy e Salvador (1999). 
Nessa classificação não consta a terminologia “sequên-
cia”, onde se subentendo-se, em consonância com o guia 
que esta deva ser afastada.

Os resultados apresentados neste capítulo dei-
xam claro que, a associação litológica cartografada 
como uma sequência, não pode mais ser entendida e 
interpretada como tal. O conjunto de rochas em sua 
gênese não forma uma sucessão, pois não apresenta 
continuidade temporal.

Igualmente, não se encontram estruturas primárias 
vulcânicas ou sedimentares preservadas em Palmeirópolis, 
consequentemente não há como estabelecer as relações 
de base e topo. As correspondências iniciais foram apaga-
das e a estratigrafia original foi obliterada por deformações 
policíclicas e eventos metamórficos posteriores.

No atual estágio de conhecimento as relações 
podem ser apenas sugeridas, tendo como base de com-
paração ambiente semelhante e atual, como o Mar 
Vermelho no leste africano, em processo de aulacógeno 
e inversão tectônica da bacia.

Os autores entendem que esta mesma percepção 
deva ser extendida ao minério de Cu-Pb-Zn da região. 
Não há como pressupor que o minério encontrado seja 
do tipo VHMS ou Stratabound, pois nenhuma relação 
original encontra-se preservada. Portanto, a classificação 
e tipologia do minério são inferidas.

O cerne da questão é que o conjunto de rochas reu-
nido sob a denominação Sequência Vulcanossedimentar 
de Palmeirópolis por Ribeiro Filho e Teixeira (1981), 
Figueiredo, Leão Neto e Valente (1981); Leão Neto e 
Olivatti (1983); Araújo (1996) não compreende rochas 
de mesma idade. A gama de dados coligidos conduz 
à proposição de que há três pulsos de anfibolitos de 
idades distintas e no mínimo três sistemas rifts, com 
suas bacias, que foram interpretadas, até então, como 
resultantes de um único evento vulcanogênico.

Um enigma natural que começa a ser elucidado ou 
“arranhado” com o auxilio das análises geocronológicas. 
Entende-se que estes eventos extensionais dividem-se em 

três partes: a) formação do embasamento em 1.6 Ga, de 
caráter anorogênico b) formação da bacia Palmeirópolis 
em 1.3 Ga, também de caráter anorogênico, possivelmente 
por reativação do sistema de idade 1.6 Ga c) e magma-
tismo de 800 Ma em ambiente de back-arc. Os registros 
dos eventos se encontram tectonicamente misturados, 
principalmente os dois primeiros, e/ou expostos em áreas 
com predominância de um tipo sobre o outro.

A classificação literal de complexo refere-se a uma 
unidade litoestratigráfica composta pela associação 
de rochas de diversos tipos, de duas ou mais classes 
(sedimentares, ígneas ou metamórficas), com ou sem 
estrutura altamente complicada, ou por misturas estru-
turalmente complexas de diversos tipos de uma única 
classe. O termo complexo deve ser usado para rochas 
metamórficas de alto grau que contêm corpos ígneos 
intrusivos não-metamorfizados, que não foram ou que 
não podem ser mapeados separadamente, e para intru-
sões que contêm enclaves de rochas metamórficas, as 
quais não podem ser separadas, na prática, da unidade 
litológica dominante.

Por considerar a exata definição acima e pela orien-
tação de caducidade do termo sequência, propõe-se 
alterar a hierarquia e nomear a unidade como Complexo 
Palmeirópolis. Neste conceito define-se Complexo Pal-
meirópolis como uma associação de rochas metavulcâ-
nicas tholeiíticas bimodais, depósitos vulcanogênicos 
subaéreos, subaquosos e químicos; rochas metassedi-
mentares imaturas metamorfizadas em médio a alto 
grau, justapostas tectonicamente por fases policíclicas e 
não progressivas de dobras e falhas dúcteis. A gênese da 
bacia relaciona-se a evento extensional, fissural, parcial-
mente subaéreo, formador de magmas do tipo E-MORB, 
relacionada a uma pluma rasa e amplamente modificada 
por contaminação crustal e metassomatismo, com idades 
restritas ao intervalo de 1.3 Ga a 1.2 Ga.

A área do Complexo Palmeirópolis foi reduzida e 
contempla 748 km2 e contempla hoje somente a porção 
atribuída às rochas de predominância vulcânica básica 
e ácida, com rochas metassedimentares subordinadas, 
em fácies anfibolito médios a alto. Os contatos a leste se 
faz por zona de cisalhamento contracional, em rampas 
frontal e lateral do sistema Rio Maranhão com a Suíte 
Aurumina e Grupo Araí e a sul e sudeste com o Grupo 
Serra da Mesa e o Complexo Cana Brava. A oeste faz 
contato tectônico com a formação Mucambo, antiga 
unidade metassedimentar de Palmeirópolis retirada do 
complexo por compor uma bacia bem mais jovem e de 
idade Ediacarana.

Internamente as associações litológicas encontram-se 
dobradas e imbricadas e em maior ou menor grau, e, de 
norte a sul do complexo repletas de intrusões graníticas 
em todas as escalas dentre os quais se destacam o granito 
Morro Solto, a norte e Granito Filó a sul.
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Apesar de reconhecer que o empilhamento estra-
tigráfico interno é na atual fase de conhecimento 
meramente especulativo, ordenou-se o Complexo Pal-
meirópolis nas unidades subsequentes e com a seguinte 
constituição litológica:

MP2cp1 - Unidade Rudácea: Metaconglomerado, 
metagrauvaca lítica conglomerática, metagrauvaca (gv), 
metatufo de cristal, metalapillitufo e brecha vulcânica 
(vc) de composição ácida a intermediária, talco xisto (ub) 
e anfibolito (a).

MP2cp2 - Unidade Anfibolítica 2: Metavulcânicas 
representadas por anfibolitos de granulometria variada, 
predominância de granulação grossa, bandados e com 
aspecto gabróide.

MP2cp3 - Unidade Vulcanossedimentar Básica: 
Anfibolito fino, metabasalto verde escuro, metachert fer-
ruginoso (BIF), xisto carbonoso, granada-biotita-quartzo 
xisto (xt) e diques básicos a ultrabásicos. Lentes de quart-
zito (qt) e quartzito e filito intercalados (qtfl).

MP2cp4 - Unidade Vulcanossedimentar Ácida: 
Granada-biotita-muscovita-quartzo xisto feldspático, 
plagioclásio-biotita-quartzo xisto, plagioclásio-musco-
vita-biotita-quartzo xisto (dacitos-riodacitos), sericita-
-microclínio-muscovita-quartzo xisto (riolitos), e metatufo 
ácido, com intercalações de anfibolitos (a), estaurolita-
-granada-biotita-quartzo xisto e metachert subordinado.

MP2cp4_vxt1 - Litofácies Metavulcânica Ácida 
a Intermediária: Biotita-quartzo xisto feldspático, 
estroncianita-granada-biotita-quartzo xisto, biotita-
anfibólio xisto, biotitito e cloritito (composição 
riodacítica a dacítica).

MP2cp4_vxt2 - Litofácies Metavulcânica Intermedi-
ária Ácida: Plagioclásio-microclínio-biotita-quartzo xisto 
e plagioclásio-biotita-quartzo xisto (composição riolítica 
a riodacítica) intercalado com anfibolito

MP2cp4_vxt3 - Litofácies Metavulcânica Ácida: 
Sericita-microclínio-quartzo xisto (composição riolítica).

3.10. GRUPO PARANOÁ - MPpa

As primeiras descrições sobre estas rochas devem-se 
a Ramos (1956), que as denominou informalmente como 
“Quartzito Paranauá”, inserindo-as na Série Bambuí. 
Parada (1968), Costa e Branco (1961), Barbosa (1963, 
1965), Braun (1968), Faria et al. (1970) introduziram 
modificações, por vezes incluindo, retirando e correla-
cionando estas rochas com o Grupo Bambuí. Em comum 
todos estes autores identificaram e definiram-no como 
uma espessa sequência psamo-pelítica com importante 
contribuição de rochas carbonáticas.

A partir de Dardenne (1978), a Formação Paranoá foi 
separada do Grupo Bambuí, retornando à descrição de 
Costa e Branco (1961), e elevado-a à categoria de grupo, 
subdividindo-o no Conglomerado São Miguel, basal, 

seguido das formações Jequitaí e Topázio. Drago et al. 
(1980), retomam as definições de Costa e Branco (1961) 
e Dardenne (1978), posicionando o Grupo Paranoá como 
uma unidade litoestratigráfica independente.

Faria (1995) e Faria e Dardenne (1995), reavalia-
ram o Grupo Paranoá em sua área-tipo, na região de 
Alto Paraíso de Goiás e São João D’Aliança. Com base 
em dados litoestratigráficos e sistemas deposicionais 
caracterizaram-no como uma sequência deposicional de 
ambiente marinho e subdividiram-no em doze litofácies 
com status de formação, agrupadas em quatro megaci-
clos sedimentares. Os dois primeiros transgressivos, um 
intermediário, outro regressivo, com várias oscilações e 
o último novamente transgressivo.

Campos et al. (2013) dividiu a estratigrafia do Grupo 
Paranoá em 11 unidades tendo como área-tipo a região 
entre Alto Paraíso de Goiás/Distrito Federal, onde atribuiu 
a seguinte denominação às formações, da base para o 
topo: Ribeirão São Miguel, Córrego Cordovil, Serra da 
Boa Vista, Serra Almécegas, Serra do Paranã, Ribeirão 
Piçarrão, Ribeirão do Torto, Serra da Meia Noite, Ribeirão 
Contagem, Córrego do Sansão e Córrego do Barreiro. Para 
Campos et al. (2013) a deposição do Grupo Paranoá tem 
idade Mesoproterozoica (1542 a 1042 Ma).

Neste trabalho ainda se utilizarão os conceitos mais 
abrangentes de Faria (1995) e Faria e Dardenne (1995), 
pois não foi possível realizar mapeamento de detalhe ou 
na escala compatível, para correlacionar com a proposta 
de Campos et al. (2013) para esta unidade.

Esses megaciclos foram denominados, da base para 
o topo de: 

MPpa1 - Unidade Conglomerática Rítmica Quartzítica 
Inferior, com paraconglomerado São Miguel, metarritmi-
tos e quartzitos, quartzito microconglomerático, quartzito 
fino a médio, litofácies rítmica e quartzítica inferior, que 
não ocorre na área de pesquisa;

MPpa2 - Unidade Síltico – Ardosiana, incluindo  
metassiltitos argilosos, às vezes carbonosos, exibindo, em 
direção ao topo, intercalações lenticulares de quartzitos, 
filitos e mármores, formando uma sequência rítmica, que 
também não ocorre na área de trabalho;

MPpa3 - Unidade Rítmica Quartzítica Intermediária, 
formada por quartzitos finos a muito finos, feldspáticos, 
intercalados com ocasionais laminações síltico-argilosas, 
metassiltitos e metargilitos amarelos e vermelhos com 
intercalações de quartzitos finos a médios, localmente 
grossos. Contém estruturas de contração, marcas ondu-
ladas, laminações cruzadas por ondas e estruturas tipo 
hummocky. Esta unidade ocorre no extremo sudeste 
da área e circunda parcialmente os domos dos granitos 
Serra da Mesa e Serra Branca. 

MPpa4 - Unidade Rítmica Pelito-Carbonatada, cons-
tituída de metargilitos, ardósias e metassiltitos verme-
lhos, brancos e amarelos, com lentes de calcário cinza 
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(cc), dolomitos e mármores (mm) com estromatólitos 
e intercalações centimétricas a métricas de quartzito 
médio a grosso (qt) com estrutura hummocky.

Esta divisão estratigráfica do Grupo Paranoá, defi-
nida no Distrito Federal, foi compilada e estendida para 
todo o Estado de Goiás por Lacerda Filho et al. (1999), 
abrangendo as unidades propostas por Fuck et al. (1988), 
Baêta Jr. et al. (1978) e Araújo e Alves (1979).

Nas folhas Palmeirópolis e São Salvador, 1:100.000, o 
Grupo Paranoá é identificado na porção leste e sudeste, 
formando uma faixa muito estreita (2 Km), alargando-
-se a sul e constituindo o prolongamento da unidade 
MPpa4 e MPpa3, encontradas no do estado de Goiás. 
Está representada por uma sequência de metassiltitos 
argilosos muito dobrados (Figura 3.76 A e B), às vezes 
carbonosos, com intercalações de quartzitos, metarcó-
seos e filitos rítmicos, em contato tectônico através da 
falha de empurrão do Rio Maranhão.

Segundo Dardenne et al. (1973) e Dardenne (2000), 
o Grupo Paranoá representa uma sequência de rochas 
sedimentares proximal e distal, depositadas ao longo 
da margem passiva dos paleocontinente São Francisco 
durante a propagação de um grande oceano (FUCK et 
al., 1993, 1994).

A estreita faixa de ocorrência relaciona-se ao thrust 
de falhas do Rio Maranhão, que aloca a sequência de 
rochas metassedimentares contra seu embasamento, 
representado na área pela Suíte Aurumina e pelo Grupo 
Araí. A idade de cavalgamento é sugerida por D’el Rey 
et al. (2008), por volta de 750 Ma. Dobras assimétricas, 
superposição de dobramentos e dobras em bainha são 
observadas nestas rochas. A anisotropia regional gira 
gradualmente a partir de uma tendência de foliações 
NNE e EW, com vergência para leste. O metamorfismo 
na zona de deformação desta unidade é de baixo grau, 
facies xisto verde. Em certos locais as rochas do Grupo 
Paranoá são gradualmente transformadas em milonitos, 
comumente exibindo estrturas S-C. 

Na área do projeto, ocorrem quartzitos puros de 
granulometria muito fina e coloração branca amarelada, 
com intercalações de clorita-sericita quartzito e filitos 
cinza que apresentam textura granolepidoblástica fina. 
Em lâmina delgada observam-se localmente as micro-
dobradas e a clivagem de crenulação, com o quartzo 
xenomórfico e em forma de mosaicos de cristais, em 
geral tangenciais entre si. A sericita ocorre em palhetas 
orientadas e em agregados de palhetas em níveis descon-
tínuos, microdobrados a crenulados. A clorita é lamelar 
e encontra-se grosseiramente orientada.

Feições deformacionais são bem marcadas nesta 
unidade do Grupo Paranoá. Os padrões de interferência 
e a ação do Sistema Rio Maranhão estão muito bem 
marcados. As rochas apresentam superposição deforma-
cional aparentemente progressiva sob condição de fácies 
xisto verde, em grau baixo a muito baixo. A superfície S0 
é o próprio acamadamento composicional centimétrico, 
marcado pela intercalação rítmica de pelitos e psamitos.

A primeira fase de geração de dobras ocorre sob cisa-
lhamento puro com o encurtamento geral da sequência 
(flambagem, Figura 3.77 F1). A continuidade do processo 
inclina a superfície axial S1 até sua recumbência e paraleli-
zação a S0 (Figura 3.77 A, B, C, F2-F3). Neste estágio, e sob 
cisalhamento simples, com evidente deslizamento flexural 
superimposto, foram geradas as estruturas tipo mullions, 
formadas pela diferença de competência das camadas e 
também a clivagem de crenulação S2 (Figura 3.77 C, D, E, 
F4). Estas estruturas são concordantes com deformações 
em níveis crustais mais rasos e são provenientes dos esfor-
ços dos sistemas thrusts, sendo compatíveis com o grau 
metamórfico observado. A idade do encurtamento da 
fase F1 deve ser pré-thrusts ao sistema Rio Maranhão e 
as demais se relacionam a este sistema com recumbência, 
redobramento e falhas inversas também coaxiais com o 
sistema de dobras. Veios relacionados a regime extensio-
nais do tipo “T” preenchidos por quartzo, marcam direção 
geral de esforço s1 final na direção N50°E.

Figura 3.76 - A) Dobra isoclinal em pacote de filitos e quartzitos intercalados (PV-45 801495/8591948); 
B) metassiltitos e metargilitos laminados (PV-46 798670/8590653).

A B
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A idade para deposição dos sedimentos do Grupo 
Paranoá, ainda é duvidosa, entretanto Cloud e Dardenne 
(1973) e Dardenne (1978b, 1979), a partir de estromatóli-
tos colunares do tipo de conophyton do gênero Metulum, 
propuseram deposição entre 1350 a 950 Ma. Semelhante 
idade é proposta por Rocha, Pereira e Srivastava (1990) 
para a Formação Caboclo (BA), que forneceu idade de 
1140±140 Ma (BABINSKI 1993). Dados isotópicos em 
zircões detríticos (MATTEINI et al., 2012) indica que o 
Grupo Paranoá foi depositado no mesoproterozoico 
entre 1300 e 1042 Ma.

No extremo leste da folha Palmeirópolis (1:100.000) 
são encontradas as principais ocorrências de ouro hospe-
dadas em camadas de quartzito fino com níveis de filitos 
rítmicos carbonosos e de origem venular / hidrotermal. 

3.11. COMPLEXO MARA ROSA - NP12mr

As primeiras referências a estas rochas deve-se a 
Cunha et al. (1981), que descrevem gnaisses cataclásticos 

aflorantes a leste do rio Tocantins e no leito do rio Baga-
gem. São rochas de granulometria variável, bandadas, 
com porfiroblastos de feldspato e quartzo em matriz 
rica em biotita, hornblenda (subordinada) e minerais 
félsicos, incluídas no Complexo Goiano.

Costa (1985) identificou estas rochas no extremo 
sudeste da Folha Gurupi, prolongando sua área de 
ocorrência até a Folha Alvorada, agrupando-as sob a 
denominação informal de Complexo Manuel Alves, com-
posto por gnaisses miloníticos de composição tonalítica 
a granodiorítica, com corpos de granitos pegmatóides 
de idade supostamente arqueana. Sua área-tipo foi 
descrita no rio homônimo entre o povoado de Bom 
Fim e o meridiano 48°, estendendo esta unidade para 
oeste até o rio Tocantins.

Costa, Hasui e Haralyi (1988) descrevem novamente 
esta unidade como constituídos essencialmente de 
gnaisses com enclaves de xistos e granitos pegmatóides, 
com ocorrência em todo leste do rio Tocantins desde 
Santa Rosa até Silvanópolis.

Figura 3.77 - Feições deformacionais observadas em rochas rítmicas pelito-psamíticas do Grupo Paranoá no extremo sudeste  
da área do projeto; A) lajedos com dezenas de metros com rochas heterogêneas finamente intercaladas e estruturadas em baixo 

ângulo, Sn0//1; B) filitos cinzas crenulado; C) Sketch interpretativo com as feições encontradas no afloramento TR-63 com  
a evolução deformacional proposta neste setor de F0-F4; D) superfícies S0//S1 redobradas pela superfície S2;  

E) Observa-se em corte transversal onde as feições circulares (em vermelho) materializam os eixos Lb2.

A B

C

D
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Pimentel e Fuck (1992), em trabalho utilizando dados 
litoquímicos e isotópicos, caracterizaram unidades ortog-
náissicas no oeste de Goiás como um segmento de crosta 
juvenil originadas em ambientes análogos aos arcos de ilha 
intraoceânicos de idade neoproterozoica aproximada de 
900 Ma. Estes autores identificaram uma unidade geotec-
tônica e a denominaram Arco Magmático de Goiás (AMG) 
(PIMENTEL; FUCK, 1992; PIMENTEL et al., 1997; PIMENTEL; 
FUCK; GIOIA, 1998, 2000), que ocupa a porção ocidental 
do Orógeno Brasília, representando o registro do consumo 
e fechamento oceânico Goianides-Pharusian (KRÖNER; 
CORDANI, 2003; CORDANI et al., 2013), entre os cratons 
Amazônico e São Francisco – Congo, no neoproterozoico.

Lacerda Filho et al. (1999) atribuem a esta unidade 
litoestratigráfica características sintectônicas, refe 
rindo-se à mesma como Ortognaisses do Oeste de Goiás.

Fuck et al. (2001), “estendem” a unidade do norte 
do estado de Goiás, associando-as ao Arco Magmático 
de Goiás, desde a região de Mara Rosa - Porangatu até o 
estado de Tocantins, em particular até a área onde Costa 
(1985) descreveu o Complexo Manuel Alves.

Em sua porção setentrional o Arco Magmático de 
Goiás é dividido em dois segmentos: o Arco de Mara 
Rosa e o Arco de Santa Terezinha de Goiás, formados em 
diferentes episódios de acresção. A primeira fase acres-
cionária compreende um arco de ilha juvenil de idade 
900-800 Ma, relacionado ao Arco de Mara Rosa Pimentel 
e Fuck (1992) e a Sequência vulcanossedimentar de Mara 
Rosa de Viana et al. (1995), caracterizado por rochas 
com afinidades toleíticas e calcialcalinas e supracrustais 
com razões isotópicas 87Sr/86Sr iniciais baixas, valores eNd 
positivos, com idade modelo TDM principalmente entre 
1,1 e 0,8 Ga e eHf valores (+8 a +12) (PIMENTEL; FUCK, 
1992; LAUX et al., 2005, MATTEINI et al., 2010).

A segunda fase de acresção corresponde ao Arco de 
Santa Terezinha de Goiás) (FUCK et al., 2002, 2006; JUN-
GES et al., 2002), que constitui um arco continental mais 
jovem, com sequências vulcanossedimentares de idade 
670-630 Ma, estendendo-se, tanto ao sul, como ao norte 
e lateralmente ao Arco Insular de Mara Rosa. É formado 
por rochas supracrustais e plutônicas de arco, incluindo 
tonalitos, granodioritos, gabros, dioritos e granitos muito 
deformados e gnaissificados. Idades U-Pb em zircão obti-
das nessas rochas variam entre 640 e 620 Ma. Apresentam 
valores eNd(T) entre +2,8 e -15,1, sendo a maioria das rochas 
com eNd negativo considerada pelos autores como provável 
formação em margem continental ativa.

Frasca et al. (2010), na Folha Gurupi, retoma a denomi-
nação proposta por Costa (1985) e somados aos relevantes 
dados produzidos por Pimentel e Fuck (1992), propõe a 
denominação de Suíte Manoel Alves para caracterizar esta 
unidade, constituída por rochas gnáissicas de composição 
tonalítica a granítica, sintectônicos, com enclaves máficos 
e de rochas metassedimentares, de idade neoproterozoica 

III. Posteriormente, Frasca (2015), na porção setentrional 
do Orógeno Brasília, identifica que parte das rochas desta 
suíte apresentam características geofísicas, químicas, 
isotópicas e de idades individualizáveis, separando-as em 
dois contextos geotectônicos e em dois arcos distintos. No 
presente trabalho adota-se esta proposição, para reunir 
esses gnaisses neoproterozoicos tonalíticos a granodioríti-
cos com anfibolitos associados, cujas assinaturas químicas 
e isotópicas apresentam características de gênese em arco 
insular, de idade Toniana, incluindo-os no Complexo Mara 
Rosa, e, uma segunda fase acrescionária em ambiente de 
margem continental ativa prolongada de 590 Ma até 550 
Ma, correspondente à fase de maturidade da margem 
registrada no Complexo Porangatu.

Observa-se que estas divisões geotectônicas e estra-
tigráficas estão fundamentadas em dados químicos, 
geocronológicos e isotópicos na região setentrional do 
AMG, e que representam a aglutinação e fechamento dos 
Orógenos Brasília e Araguaia, entre os crátons Amazônico 
e São Francisco, tendo as rochas de arco mais jovens 
interpretadas como a continuidade e coalescência tec-
tônica do Arco de Santa Terezinha de Goiás, estendendo 
sua idade até 550 Ma.

3.11.1. Unidade Mara Rosa 2 - Tonalitos e 
Granodioritos Gnaisses - NP12gmr

Caracteriza um segmento desta unidade no extremo 
oeste da folha Jaú 1:100.000, a leste de Talismã e ao longo 
do rio Santa Teresa, dispondo-se como uma faixa e lascas 
tectônicas isoladas intrudidas por unidades mais jovens.

Em geral formam relevo plano e rebaixado com 
desenvolvimento de perfis de solos profundos e laterí-
ticos. Os afloramentos são encontrados nas drenagens 
mais profundas e em rios de maior porte, sempre na 
forma de lajeiros. O rio Santa Teresa e Tocantins possuem 
os melhores afloramentos (Figura 3.78).

Distribuem-se como faixas descontínuas e segmenta-
das de direção nordeste com aproximadamente 15 km de 
largura, balizadas e inseridas no Lineamento Transbrasi-
liano, distinguida por sua alta suscetibilidade magnética 
observada nas imagens de primeira e segunda derivada 
vertical, (Figura 3.79). São corpos rasos e longos, em for-
mato de sigmoides, que correspondem às rochas derivadas 
de magmas primitivos. Nas imagens aerogeofísicas de tório, 
urânio e potássio correspondem a baixos radiométricos.

São representadas por gnaisses miloníticos de com-
posição predominante tonalítica, granodiorítica e gabro-
diorítica subordinada. Apresentam estruturas foliadas, 
bandadas e dobradas, augen, proto a ultramiloníticas. 
Grande quantidade de anfibolitos, hornblenda metagabro 
e metaquartzo-dioritos também são associados a este 
magmatismo. A Intensa deformação sobreposta desen-
volve uma foliação milonítica nas zonas de cisalhamento 



| 97 |

| Áreas de Relevante Interesse Mineral (ARIM) - Evolução Crustal e Metalogenia da Porção Centro Norte da Faixa Brasília |

transcorrentes e ao longo dos contatos com unidades 
adjacentes. Sua relação com as unidades félsicas intru-
sivas ainda é pouco conhecida.

São rochas bandadas e/ou foliadas, com granulação 
média a grossa, textura inequigranular xenomórfica a 
hipidiomórfica, porfirítica a porfiroclástica. Rochas mais 
deformadas exibem agregados granoblásticos de felds-
pato e quartzo devido à recristalização parcial desses 
minerais e arranjo lepidoblástico de muscovita e bio-
tita, formando a foliação e o bandamento. Proporções 
variadas de quartzo, plagioclásio, hornblenda, biotita e 
muscovita, com plagioclásio e quartzo ocorrendo como 
porfiroblastos de até 2 cm (Figura 3.80).

Há recristalização parcial dos grãos originais, 
formando agregados de subgrãos granoblásticos, 

principalmente de feldspatos e quartzo. Menos frequen-
temente há formação de matriz granonematoblástica 
marcada pela orientação de hornblenda.

Ao longo das principais descontinuidades e próxi-
mas aos inúmeros corpos pegmatíticos que intrudem 
esta unidade, associam-se largas zonas hidrotermais 
com assembleia mineral formada por quartzo, epidoto, 
muscovita, clorita e carbonatos.

O metamorfismo nos gnaisses tonalíticos e grano-
dioríticos é variável em função do nível crustal. Em geral, 
estão em fácies anfibolito de grau médio a alto, com 
assembleia mineral formada por hornblenda, granada, 
epidoto e plagioclásio com recristalização poligonal e 
arranjos granoblásticos de quartzo e feldspato, com 
retrometamorfismo de fácies xisto verde.

Figura 3.78 - A) Vista panorâmica de afloramento com dioritos, tonalitos e granodioritos gnaisses, no rio Santa Teresa;  
B) Vista panorâmica do Morro do Amaral, rochas supracrustais, tonalitos e granitos miloníticos a ultramiloníticos ricos  

em magnetita; C) Tonalitos e granodioritos gnaisses com leucossomas félsicos, em dobras apertadas (fase encurtamento  
crustal) redobrados e transpostos em zonas de cisalhamento transcorrente (Fase Transcorrentes - cisalhamento  

simples); D) Panorâmica do rio Santa Teresa com granada granodioritos a sienogranitos miloníticos.
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Figura 3.79 - Imagem aeromagnetométrica da amplitude do sinal analítico, áreas contornadas pela linha tracejada  
em branco abrangem locais de predominância de rochas calcialcalinas juvenis associadas a arcos insulares  

neoproterozoicos. Os valores representam idades modelo, Fuck et al. (2001), Frasca (2015).

A química dos tonalitos e granodioritos gnaisses e 
os dados isotópicos foram tratados por Frasca (2015) 
e mostram seu ambiente e fonte formados em arco 
Intra-oceânico. Predominam rochas de composição 
tonalítica a diorítica com valores de SiO2 em torno 
de 59.67%, máximo de 62,94% e mínimo de 56,76%, 
valores médios a altos em Al2O3 (17.21% Med., 18,65% 
Max., 15.39% Min.), Fe2O3 (6.33% Med., 8.31% Max., 
4,87% Min.), MgO (3.41% Med, 3.96% Max., 2.93% 

Min.) e Na2O (4.26%), com destaque para valores de 
CaO acima de 6.00% e de baixos teores em K2O com 
1.17%. As análises registram valores moderados para 
rochas intermediárias a ácidas em elementos de tran-
sição Ni, Co e V, teores baixos em LILE, Ba (538 ppm), 
Rb (29 ppm) e Cs (0.7 ppm), moderado a alto em Sr 
(700 ppm) e valores baixos em todos HFSE, à exceção 
de Y. As razões K2O/Na2O são inferiores à unidade, com 
valores próximos de 0.28.
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Figura 3.80 - Rochas intermediárias a ácidas do estágio de arco intra-oceânico. A) Aspecto macro dos hornblenda tonalitos foliados;  
B) Fotomicrografia exibindo deformação dúctil, estiramento mineral e cinemática dextral; C) e D) Aspecto dos hornblenda biotita-

quartzo diorito/tonalito  marcando inicio de bandamento e recristalização de minerais; E) e D) Granodiorito milonítico com 
aglomerados máficos deformados e fenocristais de hornblenda estirados com cinemática dextral.

A B

C D

E F

Normalizadas ao condrito de (BOYNTON, 1984) 
(Figura 3.81 A), as rochas apresentam padrões de ETR 
com baixos a moderados valores em ETRL e depletadas 
em ETRP. Os ETRL apresentam uma maior amplitude de 
valores e os de ETRP centrados com razão [(Dy/Yb)]n = 
1.00 a 1.66 e sem anomalias positivas ou negativas de 
Eu. A razão La(n)/Yb(n) apresenta razão baixa de 9.49 e 
com baixo fracionamento. Nos spidergramas normaliza-
dos para o manto primitivo (SUN; MCDONOUGH, 1989) 
(Figura 3.81 B) as rochas apresentam depleção em Rb, 
Th, Nb, Pb, P e Ti, com valores próximos à unidade. São 
levemente enriquecidas em Ba, Cs e Sr.

O diagrama AFM de Irvine e Baragar (1971) modi-
ficado por Brown (1982) (Figura 3.82 A) mostra que a 
maior parte das amostras tende ao campo calcialcalino 
e com diferentes assinaturas de maturidade. O diagrama 
ternário Na2O-K2O-CaO (BARKER; ARTH, 1976; TITLEY; 
BEANE, 1981) (Figura 3.82 B) confirma a tendência e 
separa as rochas geradas em arco de ilhas das originadas 
em margens continentais, desde fases transicionais pre-
coces à maturidade química com enriquecimento de K2O.

Nos diagramas de ambientes tectônicos (PEARCE; 
HARRIS; TINDLE, 1984; BATCHELOR; BOWDEN, 1985); 
(Figura 3.83 A e B) as rochas indicam gênese em arcos 
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Figura 3.81 - A) Diagramas ETR normalizados ao condrito de (BOYNTON, 1984); 
B) spidergramas de Sun e McDonough (1989), para o arco intra-oceânico.

Figura 3.82 - A) Diagramas AFM de Irvine e Baragar (1971) modificado por Brown (1982); 
B) diagrama ternário Na2O-K2O-CaO (BARKER; ARTH, 1976; TITLEY; BEANE, 1981).

vulcânicos primitivos e pré-colisionais. O diagrama 
Na2O-K2O-CaO x SiO2, (BROWN, 1984) (Figura 3.83 C) 
delineia as amostras no trend evolutivo das mais primi-
tivas para as de maior maturidade em correlação aos 
dados de arcos de ilhas imaturos.

Estudos isotópicos realizados em gnaisse tonalítico 
da região de Mara Rosa, admitido como pertencente a 
esta suíte, apresenta baixas razões iniciais 87Sr/86Sr, 0.703 
e idade modelo de, mais jovem que 1.1 Ga. Datado pelo 
método U-Pb, em zircão, forneceu idade 856 ± 13 Ma 
(PIMENTEL et al., 1997).

Na continuidade desta unidade geológica para nor-
deste, na Folha Dianópolis, Fuck et al. (2001), encontra-
ram valores de TDM em gnaisses tonaliticos e graníticos 
ao redor de 1.307 e 1.273 Ma e eNd(0) de -6,36 e -10,19. 

Estas idades confirmam a presença de rochas neopro-
terozoicas na região. Estas rochas foram interpretadas 
como a continuidade física do Arco magmático de Goiás 
no estado de Tocantins.

Dados isotópicos obtidos por Frasca (2015) (Tabela 
3.7) indicam TDM entre 1480 e 910 Ma, com maior fre-
quência de idades modelo entre 1.1 e 0.9 Ga. Todas as 
amostras apresentam eNd(T840) com valores de +1.56 a 
+5.14, indicativos de fontes juvenis, conforme Figura 3.84. 

Datação U-Pb em zircão de granodiorito-tonalito 
augen-gnaisse mostrou idade concórdia de 848±4, (Figura 
3.85 A). Idades mais jovens, em torno de 810±4 Ma, são 
também encontradas nas amostras do Morro do Amaral. 
Os cristais são ígneos com morfologia alongada a eué-
drica, prismáticos, levemente rosados (Figura 3.85 B).
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Figura 3.83 - Diagramas de ambientação tectônica. A) (PEARCE et al., 1984); B) (BATCHELOR; BOWDEN, 1985); 
C) diagrama Na2O-K2O-CaO x SiO2, (BROWN, 1984).

Tabela 3.7 -  Composição isotópica de Sm-Nd do Arco Magmático de Goiás em seu estágio intraoceânico.

SAMPLE  LAT  LONG  X_PROJ    Y_PROJ    Sm_ppm Nd_ppm 147Sm_144Nd 143Nd_144Nd_2SE  εNd_0 εNd_T  TDM FONTE

INSULAR ARC - STAGE

TA 368 -12.1804477 -48.9837555 719381 8652678 44.968 200.85 0.1353 0,512575+/-8 -1.22 5.14 910 Juvenile

HL 138 -11.4706101 -48.3382560 790405 8730642 4.096 22236.00 0.1114 0.512427+/-14 -4.11 4.62 920 Juvenile

LL 119 -12.9184530 -48.8418968 734154 8570896 3.107 19842.00 0.946 0.512291+/-14 -6.76 3.69 960 Juvenile

HL 135 -11.5362515 -48.3575563 788231 8723396 12.123 70578.00 0.1038 0.512336+/-4 -5.89 3.62 980 Juvenile

LL 282A -12.0617337 -48.6380499 757128 8665512 12.877 73.793 0.1055 0.512268+/-15 -7.23 2.71 1090 Juvenile

PV 081B -14.5227284 -48.8218079 734733 8393342 2.197 9.125 0.1455 0.51255+/-18 -1.72 3.86 1100 Juvenile

TA 15 -12.7132642 -48.8403852 734508 8593600 2.453 10.17 0.1459 0,512518+/-2 -2.34 2.01 1170 Juvenile

HL 129 -11.8362525 -48.4718549 775459 8690306 16.763 80629.00 0.1257 0.512359+/-6 -5.44 1.83 1180 Juvenile

LL 143 -12.5526084 -48.6170173 758937 8611168 20.810 98684.00 0.1275 0.512355+/-15 -5.52 1.56 1210 Juvenile

TA 36A -12.1804477 -48.9837555 719381 8652678 62.184 213.68 0.1759 0,512670+/-14 0.63 2.30 1480 Juvenile

3.11.2. Unidade Mara Rosa 4 - Corpos Máficos e 
Ultramáficos - NP12δmr

Marini et al. (1977) apud Cunha et al. (1981), des-
crevem pequenos corpos anfibolíticos inclusos em 
gnaisses granodioríticos na região entre Trombas e 

Montividiu em Goiás. Araújo et al. (1978), também 
reconhecem na região três grandes conjuntos, aos 
quais denominaram (i) Conjunto Gnáissico, (ii) Conjunto 
Cataclástico e (iii) Conjunto Gnáissico - Anfibolítico. 
Cunha et al. (1981) descrevem rochas máficas às quais 
citou como piroxênio-hornblenditos de granulação 
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Figura 3.84 - Diagramas de evolução isotópica  
de Nd do arco insular.

Figura 3.85 - Diagramas concórdia com as idades de cristalização das rochas do estágio de acresção intra-oceânico.  
A) Concórdia de zircão do afloramento TA36B - Augen gnaisse. B) imagens MEV dos zircões. 

fina a média no âmbito do Arco Magmático de Goiás 
na Folha Tocantins SC.22.

Pimentel et al. (2000) sugeriram que pequenos 
corpos ultramáficos reconhecidos no Arco Mara Rosa 
poderiam ser interpretados como remanescentes de 
bacias oceânicas, separando diferentes arcos, podendo 
representar antigas zonas de sutura entre sistemas de 
arcos magmáticos, obliteradas por eventos deforma-
cionais posteriores. Frasca et al. (2010) também des-
crevem na Formação Monte do Carmo e na porção 
oriental da Folha Gurupi, corpos máficos e máfico-ultra-
máficos lentiformes e sigmoidais, inclusos nos gnaisses  
tonalíticos e granodioríticos. 

As relações de contato com as encaixantes são de difícil 
identificação devido ao intenso grau de alteração intempé-
rica e/ou excesso de coberturas neógenas, espessa crosta 
laterítica com a formação de solos argilosos vermelhos e 
escuros ricos em magnetita. Além destas considerações 

existe complexidade em suas relações geométricas e tem-
porais, pois ora encontram-se como enclaves em rochas 
tonalíticas-granodioríticas, ora assemelham-se a intrusões  
nestas mesmas rochas.

Os limites e contatos destes corpos foram traçados 
com auxilio das imagens aeromagnetométricas em fun-
ção da intensa amplitude magnética. Esta associação 
de rochas máficas ocupa aproximadamente 350 km2  
em área aflorante.

Estes corpos são representados por rochas de cores 
preta a verde escuro, de granulação média a grossa, 
textura inequigranular, hipidiomórfica. Apresentam-se 
também como autólitos, ora encaixados nos gnaisses 
tonalíticos ou como restitos e enclaves, ora maciços e 
homogêneos, ou anisótropos e foliados. 

Constituem-se de metagabros e metadioritos, 
hornblenda-quartzo dioritos magnéticos, gabronori-
tos, olivina gabronoritos, piroxenitos, gabros e dunitos 
serpentinizados, de granulação média a grossa, textura 
inequigranulares, hipidiomórfica e de composição hete-
rogênea, frequentemente foliados e bandados. São for-
mados principalmente por ortopiroxênio, clinopiroxênio, 
olivina, serpentina, hornblenda, biotita, plagioclásio, K 
feldspato (microclínio) e quartzo em cristais orientados, 
com granada e epidoto subordinados, além de titanita 
e carbonato (Figura 3.86). A magnetita ocorre entre  
2% e 5% da rocha. 

Nos corpos máficos o metamorfismo se desenvolveu 
na fácies xisto verde a granulito, localmente marcada 
pela assembleia mineral formada por recristalização de 
ortopiroxênio e plagioclásio. Rochas na fácies anfibolito 
apresentam hornblenda formada a partir de piroxênios 
de orto para clinopiroxênio. O reequilíbrio na fácies xisto 
verde ou alterações metassomáticas e hidrotermais 
tardias estão assinaladas pela ocorrência de serpentina 
e biotita, a partir de anfibólios e piroxênios, com a for-
mação de epidoto (zoizita), clorita, alteração de pigeonita 
invertida para tremolita-actinolita e de ilmenita a titanita.



| 103 |

| Áreas de Relevante Interesse Mineral (ARIM) - Evolução Crustal e Metalogenia da Porção Centro Norte da Faixa Brasília |

Figura 3.86 - A) e B) Forma de ocorrência de afloramentos de metagabros e metanoritos do rio Santa Teresa; C) Detalhe  
de metagabro protomilonítico; D) e E) Ln e Lp, respectivamente 100X, zoom ótico 2.2, seção delgada de metagabro; F) Metanorito 

orientado textura nematoblástica de plagioclásios orientados, ortopiroxênio e hornblenda granonematoblástica.

A B

C D

E F

As rochas máficas associadas aos tonalitos e gra-
nodioritos gnáissicos ocorrem em 14 corpos mapeados 
na escala 1:250.000. São interpretados como resti-
tos, megaenglaves e corpos máficos compostos por 
gabros, gabronoritos, olivina gabronoritos, piroxenitos  
edunitos serpentinizados. 

Apresentam as seguintes características químicas: 
os elementos maiores: possuem valores baixos de 
SiO2 de 48,79%, moderados em Al2O3 16,15%, TiO2 
1,43%, baixos em K2O, 0,49%, e alto MgO 6,87% e CaO 
10,56%, próximo em média aos noritos de Cox et al. 
(1987). Em geral a distribuição das amostras é mais 
ampla, o que as classifica desde básicas a levemente 
intermediárias, de natureza toleítica conforme Irvine 
e Baragar (1971), enriquecidas em Mg e conforme  
Figura 3.87.

Figura 3.87 - Diagramas AFM de Irvine e Baragar (1971) 
modificado por Brown (1982) das rochas tholeiíticas.
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O padrão de ETR é heterogêneo, em termos de proces-
sos e fontes, marcadas pela ampla variação nos valores de 
ETRL e ETRP. As linhas de cores diferentes no gráfico suge-
rem conjuntos distintos ou mais primitivas para as rochas 
máficas e ultramáficas. No geral, estão enriquecidos de 10 a 
100 vezes em relação ao condrito, com padrão assimétrico 
enriquecido em ETRL e depletados em ETRP, (Figura 3.88). 
O conjunto acompanha em grande parte, os padrões de 
rochas toleíticas de arcos de ilha e de margem continental.

Elementos traço apresentam-se enriquecidos em LILE 
e moderadamente enriquecidos em HFSE, com valores 
normalizados, até dez vezes o condrito, acompanhando 
ou mesmo superando valores médios encontrados para os 
padrões de rochas máficas de arcos de ilha (Figura 3.89). 

Os diagramas de litoambiência de Pearce e Cann 
(1973) classificam a maioria das rochas básicas como de 
origem em arco vulcânico, conforme Figura 3.90. Parte 
das rochas pode ser considerada MORB ou seguem a 
tendência mantélica. Os valores relativos elevados de 
Ce em relação a Yb podem evidenciar input hidrotermal 
ou evidências de contaminação (presença de sedimen-
tos) e/ou modificações ocorridas durante à subducção.

Diagramas de Fan et al. (2004) e Condie (1997), con-
firmam a tendência destas rochas em ambientação de 
arco de ilhas e em direção a formação de crosta, Figura 
3.91 A e B.

Os dados químicos evidenciam que estas rochas máfi-
cas e ultramáficas representam dois grupos do ponto de 
vista tectônico, embora o universo de amostras coletadas 
não seja suficiente para representação e/ou separação 
cartográfica dos dois conjuntos. A maioria destas amos-
tras são interpretadas como pertencentes à evolução de 
um arco de ilha, e parte são restos de crostas oceânicas 
tipo MORB envolvidas, mas não consumidas, possivel-
mente fragmentos ofiolíticos obductados.

Frasca (2015) obteve a idade modelo em gabros 
anfiboliticos coletados em afloramento no leito do rio 
Santa Teresa TDM de 1170 Ma, mas com eNd negativo 
de -2,03, evidenciando contaminação crustal.

Figura 3.88 - Diagrama de ETR normalizado ao condrito de Boynton (1984) com os padrões das rochas máficas.

Figura 3.89 - Spidergrama de elementos traço das rochas  
máficas normalizados N-MORB de Pearce (1983).  
(Representação excluindo básicas cumuláticas).

Figura 3.90 - Diagramas de litoambiência de Pearce e Cann 
(1973), para as rochas básicas, grande parte evoluída  

e desenvolvida em arcos pelo enriquecimento de ETRL  
em relação ETR. Parte das amostras porção  

inferior tendeao rumo de manto e uma  
amostra de rocha cumulática.
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Figura 3.91 - A) Diagrama de Fan et al. (2004); B) de Condie (1997) mostram dois grupos de rochas básicas  
na área de estudo, rochas básicas de arco enriquecidas e tholeiítos de ilhas oceânicas.

3.12. COMPLEXO CANA BRAVA - NP2υc

O Complexo Cana Brava está localizado no extremo 
norte do estado de Goiás e a sul de Tocantins, próximo 
à cidade de Minaçu-GO. Apresenta forma aproximada-
mente triangular com 40 km de comprimento e largura 
máxima, na porção sul, em torno de 13 km. O Complexo 
Cana Brava representa, juntamente com os comple-
xos Niquelândia e Barro Alto, as maiores manifestações 
máfico-ultramáficas da região central do Brasil e o estudo 
de seu posicionamento geotectônico é imprescindível 
para o entendimento da evolução crustal e metaloge-
nética da Província Tocantins.

Um dos primeiros trabalhos sobre o Complexo 
Cana Brava foi realizado por Miranda et al. (1966), 
um relatório de pesquisa entregue ao DNPM, noti-
ficando a existência de mineralizações de amianto. 
Os trabalhos seguintes, realizados por Barbosa et al. 
(1969), Milewski et al. (1970); Berbert (1970); Marini 
et al. (1974, 1977), Nagao (1974), entre outros, foram 
dedicados ao enquadramento geológico regional e 
definição das principais unidades estratigráficas. A 
partir da década de 1980, se intensificaram os estudos 
petrológicos e geocronológicos, com destaque para 
os trabalhos de Girard e kurat (1982), Fugi (1989), 
Correia (1994) e Lima (1997).

O Complexo de Cana Brava encontra-se em contato 
com a Suíte Aurumina, a leste, através da falha do Rio 
Maranhão e é intrusivo no Complexo Palmeirópolis, a oeste.

Ao longo das três últimas décadas, vários autores se 
dedicaram em propor a estratigrafia dos três complexos 
(BAETA JR; FIGUEIREDO; SOUZA, 1972; GIRARD; KURAT, 
1982; GIRARDI; RIVALENTI; SINIGOI, 1986; FERREIRA 
FILHO et al., 1994; LIMA, 1997; CORREIA; GIRARD, 1994; 
FERREIRA FILHO et al., 2010; GIOVANARD et al., 2015; 
GIOVANARDI et al., 2017). 

A Tabela 3.8 (GIOVANARDI et al., 2017, modificada) e a 
Figura 3.92, amostram uma síntese das principais propos-
tas estratigráficas para os três complexos. A partir dessa 
síntese é possível concluir que há grandes semelhanças 
entre as propostas de diferentes autores.

Neste trabalho foi adotada a estratigrafia proposta 
por Lima (1997) e Lima et al. (2000). Segundo esses 
autores, o Complexo de Cana Brava é uma intrusão meta-
morfizada em fácies granulito com aproximadamente 11 
km de espessura, dividida nas seguintes unidades estra-
tigráficas: A) Zona Máfica Inferior; B) Zona Ultramáfica 
e, C) Zona Máfica Superior.

A Zona Máfica Inferior, com aproximadamente 3000 
m de espessura (LIMA et al., 2000), representa a base do 
complexo. Na porção inferior da zona, foi identificada 
uma camada de olivina melagabronorito coronítico sobre-
posta por sequência contínua de metagabronorito com 
intercalações de discretos níveis de piroxenito. 

A unidade se caracteriza pela presença de feições de 
forte deformação dúctil, mais intensa na base, onde ocor-
rem granulitos miloníticos a ultramiloníticos, nos quais as 
texturas e associações minerais primárias encontram-se 
parcialmente obliteradas. Apesar do metamorfismo e 
da deformação, são observáveis texturas cumuláticas 
nas camadas melagabronoríticos, nas quais foram iden-
tificados cúmulos de olivina + plagioclásio + piroxênio, 
além das estruturas coroníticas, formadas por reações 
sub-sólido, que envolvem as olivinas.

A Zona Ultramáfica é de difícil cartografia em virtude 
do espesso regolito. Estima-se que a zona possui espessura 
variável entre 200 e 800 m de metaperidotitos e metapiro-
xenitos. Os metaperidotitos encontram-se serpentinizados 
e alterados, embora, em alguns afloramentos seja possível 
identificar cúmulus de olivina e cromoespinélio. Os piro-
xenitos, predominantemente websteritos e websterito 
feldspático apresentam textura adcumulática pegmatóide.
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Figura 3.92 - Síntese da geologia dos complexos Cana Brava, Niquelândia e Barro Alto e complexos vulcanossedimentares  
adjacentes de Palmeirópolis, Indaianópolis e Juscelândia (FERREIRA FILHO et al., 2010; GIOVANARDI, 2017; LIMA, 1997). 

A Zona Máfica Superior possui aproximadamente 
7000 m de espessura e é formada por intercalações de 
camadas métricas de piroxenito (websterito feldspático) 
em gabronoritos. Lima (1997) agrupou as intercalações 
em sete subzonas. Segundo o autor, os piroxenitos são 
cúmulus de ortopiroxênio e clinopiroxênio, com pós-
-cúmulo de plagioclásio e apresentam as maiores con-
centrações (1% a 3%) de sulfetos (pirrotita, pentlandita 
e calcopirita) disseminados. Os membros gabroides são 
formados predominantemente por metagabronoritos com 
clinopiroxênio norito nas porções superiores do complexo. 
A zona superior registra menos intensamente os efeitos 
da deformação. São milonitos, protomilonitos e rochas 

isótropas com textura ígnea preservada. O mapa da Figura 
3.93 apresenta síntese da estratigrafia de Cana Brava com 
base em mapeamento da porção sul do complexo.

Além do corpo principal foram identificados corpos 
de menores dimensões. Na porção oeste do maciço de 
Cana Brava, Lima (1997), agrupou esses corpos sob a 
denominação informal e genérica de intrusões noríti-
cas, relacionando-as ao Complexo Palmeirópolis. Estas 
rochas apresentam composição que varia de gabro até 
granodiorito e tonalito. Estes corpos caracterizam-se pela 
grande quantidade de xenólitos do Complexo Palmeiró-
polis e neste trabalho, foram relacionados ao Complexo 
de Cana Brava.
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Análise de alguns dados geocronológicos mais anti-
gos, permite perceber que algumas idades da região do 
Complexo de Cana Brava, embora obtidos por métodos 
menos precisos (Tabela 3.9), são similares aos dados 
mais recentes, obtidos por métodos mais confiáveis 
(Tabela 3.10). As maiores divergências encontram-se 
nas interpretações.

Determinação U-Pb em grãos de zircão extraídos 
de corpo de anfibolito localizado a oeste do maciço 
Cana Brava forneceu idade de 859 Ma, o que indica a 
existência de corpos menores relacionados ao magma-
tismo Cana Brava. Trata-se de uma rocha metamórfica 
melanocrática, de alta coesão, granulação média, com 
acentuada anisotropia estrutural e reacomodação dos 
grãos minerais com prevalência de minerais máficos, 
indicativa de composição básica.

A rocha é composta por hornblenda verde escura, 
plagioclásio (andesina), biotita marrom-avermelhada e 
granada do tipo piropo-almandina como fases mine-
rais essenciais. Titanita, apatita, zircão e raros opacos 
ocorrem como minerais acessórios dispersos ou inclu-
sos, principalmente em hornblenda. Apresenta textura 
granolepidoblástica inequigranular com mineralogia 
compatível com a fácies anfibolito médio. Em escala 
microscópica indica protólito ígneo básico metamorfizado 
progressivamente e transformado ortoanfibolito com 
forte deformação estrutural superimposta em regime 
de cisalhamento dúctil. 

A deformação imprimiu na rocha forte anisotropia 
estrutural, marcada por foliação milonítica de caráter 
heterogêneo em que diferentes graus de cominuição 
granulométrica são resultantes das diferenças de inten-
sidade deformacional. Assim, estão presentes na rocha, 
micro camadas fortemente cominuídas em estágio ultra-
milonítico, em alternância regular com macro camadas 
moderadamente cominuídas em estágio milonítico. 

O registro da deformação dúctil heterogênea é evi-
denciado também pela ocorrência de porfiroclastos 
de hornblenda e plagioclásio estirados e rotacionados, 
desenvolvendo, localmente, incipiente foliação S-C. Bio-
tita unidirecionada ressalta a foliação milonítica e a gra-
nada é produto de cristalização pós-deformacional ou 
tardi-tectônica. 

A maioria dos grãos de zircão analisados, pelo método 
U-Pb, revela idade concórdia idades de 859±3 Ma (Figura 
3.94), interpretada como idade de cristalização do Com-
plexo de Cana Brava. Grãos com idade, em torno de 1300 
Ma, são interpretados como herdados do Complexo 
Palmeirópolis, interpretação que tem suporte no fato 
da borda do Complexo Cana Brava apresentar inúmeros 
xenólitos de supracrustais do Complexo Palmeirópolis. 
Valores em torno de 600 Ma, são interpretados como 
idade de metamorfismo, relacionado à exumação do 
Complexo Cana Brava, por ocasião da implantação da 
falha do Rio Maranhão. Os dados referentes à datação 
encontram-se na Figura 3.94 e Tabela 3.11.

Figura 3.93 - Mapa geológico da porção Sul do Complexo de Cana Brava (LIMA, 1997, modificado).
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Tabela 3.9 -  Dados geocronológicos K-Ar, Rb-Sr e Sm-Nd do Complexo de Cana Brava, obtidos da literatura.

Tabela 3.10 -  Dados geocronológicos U-Pb dos complexos de Barro Alto, Niquelândia e Cana Brava  
e complexos metavulcanossedimentares (GIOVANARDI, 2017, modificada) (valores em milhões de anos).

REFERÊNCIA MÉTODO IDADE (Ma) OBS.

Almeida e Hassui (1969), Matsui et al. 
(1976), Girard et al. (1978) K-Ar 400 a 4000 Variação atribuída a eventos 

tectonometamórficos

Girard et al. (1978) Rb-Sr (isócrona de 
referência)

1157 ± 50 
(R0 = 0,7040±0,02) Rocha adjacente ao complexo

Girard et al. (1978) Rb-Sr 644 ± 27 
(R0 = 0,7359 ± 0,026)

Interpretada como homogeneização 
isotópica.

Correia (1994) Rb-Sr 1350 ± 35 
(R0 = 0,7618 ± 0,0001)

Amostras de gabros e quartzo 
diorito. Idade interpretada como 
homogeneização isotópica

Fuji (1989) Sm-Nd 1970 ± 69 
(Nd143/Nd144 = 0,510015 ± 0,000073)

Interpretada como produto de 
cristalização magmática

Fuji (1989) Sm-Nd 1088 ± 18 Interpretada como produto de 
cristalização magmática

Correia et al. (1997) Sm-Nd 770 ± 43 
(Nd143/Nd144 = 0,511143)

Interpretada como evento 
metamórfico

REFERÊNCIA
BARRO ALTO NIQUELÂNDIA

CANA BRAVA COMPLEXO 
METAVULCANOSSEDIMENTARLS US LS US

Ferreira Filho et al. (1994) 794 ± 6

Suita et al. (1994) 780 1235 - 1290, 820 - 770 1730 - 1720, 1266 ± 17

Araújo et al. (1999) 1170 - 1270

Correia et al. (1999) 1299 ± 3

Pimentel et al. (2004) 797 ± 10 1248 ± 23

Moraes et al. (2006) 1277 ± 15, 1263 ± 15

Pimentel et al. (2006) 799 ± 6

Correia et al. (2007) 733 ± 25 833 ± 21

Ferreira Filho et al. (2010) 782 ± 3, 799 ± 1 1242 ± 92 

Della Giustina et al. (2011) 774 ± 67 1288 ± 14, 1271 ± 720

Correia et al. (2012)

Giovanardi et al. (2015)  792 ± 9, 778 ± 7

Neste trabalho 850 ± 2

O corpo máfico datado localiza-se a oeste do Com-
plexo de Cana Brava, separado do corpo maior, o que 
levantou algumas dúvidas com relação à sua origem. A 
rocha datada (Figura 3.95 A) apresenta intercalações 
de material ácido, o que poderia suportar a hipótese 
de que os grãos de idade ~850 Ma, estariam rela-
cionados a magmatismo ácido intrusivo em rochas 
vulcânicas do Complexo Palmeirópolis. Entretanto, 
as análises petrográficas não mostram evidências 
que ratifiquem esta hipótese. Por outro lado, a rocha 
datada (Figura 3.95 A) se assemelha às camadas de 
metagabronoritos, com bandamento metamórficos, 
localizados na zona máfica superior do Complexo Cana 
Brava (Figura 3.95 B).Figura 3.94 - Idade U-Pb em zircão do Complexo Cana Brava.
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Figura 3.95 - A) Afloramento TR-42, do qual foram extraídos os zircões para análise geocronológica;  
B) Afloramento de metagabronorito da zona máfica superior, onde são observadas intercalações  

de bandas máficas (hb+pxs) e félsicas (pl), estirados segundo a foliação Sn.

A B

O conjunto de dados geológico-geocronológicos mais 
recentes (FERREIRA FILHO et al., 2010; GIOVANARDI et 
al., 2015, 2017) disponível na literatura, além dos dados 
levantados neste projeto, tende a consolidar a evolução 
geotectônica da região do Complexo Palmeirópolis, a par-
tir do Mesoproterozoico, em 5 eventos cujos intervalos 
de idades são: (i) 1600 a 1550 Ma, (ii) 1300 a 1240 Ma, 
(iii) 850 a 780 Ma, (iv) 650 a 630 Ma e (v) 550 a 530 Ma.

i) O primeiro, extensional, responsável pelo par 
plutonovulcânico anorogênico que gerou os granitos e 
rochas vulcânicas da Suíte de Granitos da Província Rio 
Tocantins; ii) o segundo, também de natureza extensio-
nal, ao qual estão associadas as rochas supracrustais 
do Complexo Palmeirópolis; iii) o terceiro, responsável 
pela formação do Arco Mara Rosa e alojamento do 
complexo Cana Brava subsequentemente em ambiente 

de back-arc; iv) o quarto é relacionado ao evento defor-
macional que originou a falha do Rio Maranhão e a 
exumação do complexo Cana Brava e, finalmente, o v) 
granitogênese peraluminosa de fechamento de orógeno 
responsável pela geração dos granitos da Suíte Mata 
Azul, um sistema de alto potencial metalogenético.

Em termos de contextualização regional, os dados 
mais recentes demonstram que os complexos vulcanosse-
dimentares de Palmeirópolis, Indaianópolis e Juscelândia 
fazem parte de uma mesma evolução, assim como os 
complexos Cana Brava, Niquelândia e Barro Alto, também 
estão relacionados a um mesmo evento geotectônico. 
Esses eventos separados por hiato temporal de 400 Ma 
mostram o diacronismo dos processos que constituem 
o ciclo de Wilson (1965). As Figuras 3.96, 3.97 e 3.98, 
elaboradas a partir de dados bibliográficos mais recentes 

Figura 3.96 - Mapa simplificado do Complexo de Barro Alto com as mais recentes idades U-Pb (GIOVANARDI et al., 2017, modificado).



| 114 |

| CPRM - Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil |

Figura 3.97 - Mapa simplificado do Complexo de Niquelândia com as mais recentes  
idades U-Pb (FERREIRA FILHO et al., 2010, modificado).

(FERREIRA FILHO et al., 2010; GIOVANARDI et al., 2015; 
GIOVANARDI et al., 2017 e deste trabalho) demonstram 
a consistência das informações coletadas por diferentes 
autores e dissociam as origens dos complexos vulcanos-
sedimentares de idade mesoproterozoica, formados em 
ambiente de rift, do conjunto formado pelos grandes 
maciços, bem mais jovens, cuja tendência é que este-
jam associados a ambiente de back-arc, relacionado à 
evolução do Arco Mara Rosa. 

Nos mapas das Figuras 3.96, 3.97 e 3.98, as sequên-
cias vulcanossedimentares Palmeirópolis, Indaianópolis 
e Juscelândia foram renomeadas informalmente de 
“complexos”. Aos complexos Indaianópolis e Jusce-
lândia, foram juntadas as rochas dos complexos Serra 
dos Borges e Serra da Malacacheta, respectivamente, 
datadas com idade em torno de 1,3 Ga (FERREIRA FILHO 
et al., 2010).

3.13. GRANITO TIPO MORRO SOLTO - NP2γms 

Citado como corpos graníticos da região do Morro 
Solto por Ribeiro Filho e Teixeira (1981), o plúton granítico 
de Morro Solto foi nomeado por Figueiredo, Leão Neto e 
Valente (1981) que o definiram como um corpo granítico 
sódico de elevada plasticidade, intrusivo na Sequência 
Metavulcanossedimentar de Palmeirópolis.

O plúton principal compõe o acidente geográfico 
homônimo, localizado 12 km a nordeste de Palmeirópolis, 
que se destaca no relevo arrasado da região.

Segundo Figueiredo, Leão Neto e Valente (1981) 
exibe formato de bumerangue, com concavidade vol-
tada para NE, ligeiramente elipsoidal, encaixado na 
porção norte da unidade basal, na sequência de anfi-
bolitos com registros de deformações observadas na 
sequência encaixante.

Outros corpos graníticos de menor dimensão 
foram cartografados em toda área e alguns estão 
alinhados em zonas de falhas. Outros, de diversas 
dimensões, são intrusivos no Complexo Palmeiró-
polis e apresentam caráter tardi a pós-orogênicos. 
O Granito Filó, localizado na porção sul da área e 
demais corpos encontrados, incluindo apófises obser-
vadas em testemunhos de sondagem de Palmeirópolis  
são inseridos neste contexto. 

A intrusão deste corpo é pré-deformacional ao 
processo de encurtamento crustal e ao primeiro pico 
metamórfico da região.

Constituem-se de hornblenda biotita granito e albita 
granitos de cores cinza clara a rósea, (Figura 3.99 A e B), 
granulação média a grossa, estrutura maciça a subo-
rientada, textura granoblástica e com no mínimo duas 
fácies, uma de composição subalcalina e outro alcalina, 
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Figura 3.98 - Mapa simplificado do Complexo de Cana Brava com as mais recentes idades U-Pb  
(FERREIRA FILHO et al., 2010, modificado).

Figura 3.99 - A) Vista panorâmica do Morro Solto; B) Detalhe do granito leucocrático foliado, tipo Morro Solto.

A B
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Tabela 3.12 -  Análises químicas do Granito Tipo Morro Solto.

SAMPLE AF-019 AF-019A TR-R-054A TR-R-054

SiO2 69,80 66,10 77,60 78,10

Al2O3 14,30 14,60 11,80 12,00

FeO 3,68 5,04 1,93 1,81

MgO 0,19 0,31 <0,1 <0,1

CaO 0,45 1,05 0,9 1,79

Na2O 4,18 4,44 3,66 5,41

K2O 5,68 5,5 4,08 0,48

TiO2 0,3 0,44 0,11 0,08

P2O5 0,034 0,072 0,011 <0,01

MnO 0,37 0,16 0,02 0,03

Cr2O3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

BaO 0,12 0,09 0,16 0,01

LOI 0,32 0,86 0,36 0,24

S <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

SUM 99,42 98,66 100,63 99,95

Ba 830 688 670 57

Rb 190,7 201,7 76,5 6,1

Sr 41,5 65,8 50,1 70,7

Cs 4,29 6,14 0,33 <0,05

Be 6,3 7,2 5,5 6,4

Li 22 45 4 2

Nb 143,36 146,53 51,11 67,07

Ta 6,64 7,9 2,78 3,51

Th 26,5 18,1 8,1 12,3

U 4,4 3,6 1,6 2,2

Zr 601,4 586,8 280 261,3

Hf 17,68 16,68 12,91 12,69

Y 130,52 256,02 139,34 320,56

Fe % 2,54 3,46 1,2 1,19

Ni <0,5 <0,5 0,7 2,4

Co 12,1 2,6 0,6 0,5

V 8 5 <1 2

Cr <1 <1 2 1

SAMPLE AF-019 AF-019A TR-R-054A TR-R-054

Ti 0,180 0,264 0,066 0,048

Ti % 0,19 0,27 0,06 0,05

Mn% 0,23 0,1 0,02 0,01

Mo 4,88 2,78 0,46 0,65

W 1,70 1,50 0,50 0,40

Sn 11,30 10,60 8,10 9,50

Cu 8,30 14,20 3,20 2,00

Pb 16,3 12 9,2 2,3

Zn 113 138 20 10

Ga 38,8 37,6 24,2 36,6

As <1 <1 <1 <1

Cd 0,25 0,31 <0,02 <0,02

Sb 0,3 0,26 0,16 0,07

Bi 0,11 0,1 0,07 0,1

Ag <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Au N.A. <5 N.A. N.A.

Tl 0,68 0,6 0,21 0,03

Se <2 <2 <2 <2

La 170,00 136,10 31,00 74,60

Ce 332,40 229,90 114,80 156,60

Pr 39,29 30,76 9,76 20,37

Nd 137,70 111,40 39,30 87,40

Sm 25,80 21,20 11,50 23,10

Eu 1,68 2,55 1,65 3,12

Gd 23,67 23,40 13,25 30,89

Tb 3,67 3,73 2,87 5,78

Dy 22,15 23,94 22,11 41,07

Ho 4,50 5,52 4,97 9,45

Er 13,23 17,28 16,54 31,23

Tm 1,89 2,40 2,66 4,81

Yb 12,50 14,20 18,10 31,60

Lu 1,80 2,14 2,57 4,63

composto de albita/oligoclásio, microclínio, quartzo e 
hornblenda. Biotita, muscovita, turmalina, apatita e epi-
doto ocorrem em menor quantidade.

Quartzo é o mineral mais abundante, anédrico e 
invariavelmente com extinção ondulante, o que atesta o 
caráter pré-sintectônico do corpo. Plagioclásios sódicos 
predominam sobre K-feldspatos (microclínio). A muscovita 
é tardia e ocupa microfraturas. Minerais máficos estão 
representados por hornblenda e biotita, fortemente 
pleocróicas. Nas bordas do corpo esta rocha torna-se 
bem mais fina, foliada e bandada, com minerais máficos 
segregados e formando leitos descontínuos de aspecto 
gnáissico (OLIVEIRA, 1994).

Observa-se também, na zona de contato, veios e 
diques aplíticos de espessuras decimétricas, concordantes 

com as rochas anfibolíticas, atestando o caráter intrusivo 
desse granito. Ainda são encontradas segregações quart-
zosas dobradas, que sugerem a contemporaneidade das 
intrusões com a deformação e ressaltando a plasticidade 
da intrusão Figueiredo, Leão Neto e Valente (1981).

Foram realizadas quatro análises químicas nos Granitos 
do tipo Morro Solto, incluindo o Granito Filó. Os dados estão 
na Tabela 3.12. A amostra TR-34 representa a parte mais 
central do corpo granítico, e a amostra TR-34A é a zona 
de contato com a encaixante (Complexo Palmeirópolis). 
As amostras AF-19 representam o corpo do granito Filó.

São granitos enriquecidos nos álcalis Na e K, meta-
luminosos a peraluminosos, tardi a pós-orogênicos e 
com características intra-placa. Os padrões de ETR 
normalizados ao condrito de Boynton (1984) indicam 
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Figura 3.100 - Classificação e curvas de elemento traço e ETR dos granitos tipo Morro Solto. A) Índice de Shand (SHAND, 1943);  
B) padrões das curvas ETR normalizadas para condrito de (BOYNTON, 1984); spidergrama normalizado pelo manto primitivo  

(SUN; MCDONOUGH, 1989); e classificação geotectônica de Batchelor e Bowden (1985) e Shandl e Gorton (2002).

enriquecimento em ETRL e ETRP com anomalia de Eu. 
Os spidergrama indicam enriquecimento em LILE e HFSE, 
com anomalia acentuada de Ti e P, típicas de granitos 
tardios e crustais, (Figura 3.100 A 3.100 E).

Drago et al. (1981) obtiveram no Granito tipo Morro 
Solto, idades Rb-Sr de 955 ± 56 Ma, com razão inicial 
0.7130 ± 0.002, considerada como de cristalização, entre-
tanto uma isócrona Rb-Sr, gerada a partir de amostras de 
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Figura 3.101 - Diagrama concórdia com idades criogenianas  
para rochas no contato do granito morro solto  

e encaixantes, Laux (inédito).

gnaisses e anfibolitos da Sequência Juscelândia, correlata 
ao Complexo Palmeirópolis, forneceu idade de 1330 ± 
67 Ma Fuck et al. (1989).

Frasca et al. (2018) consideraram as relações de 
intrusão destas rochas no Complexo Palmeirópolis e das 
demais ocorrências de granitos subalcalinos e alcalinos 
relacionados a esta fase à gênese e formação pós 1300 
Ma e no máximo 800 Ma. 

Laux (inédito) em datação U-Pb em zircão no contato 
do Complexo Palmeirópolis com o Granito Morro Solto 
obteve de 802 ± 13 Ma (Figura 3.101) 

norte do estado de Goiás e sul do estado do Tocantins. 
A unidade ocorre na forma de faixas alongadas entre 
rochas graníticas, acompanhando as feições fisiográficas 
das serras da Sabina do Meio e do Presídio. Os auto-
res individualizaram seis subunidades, sem conotação 
estratigráfica, uma vez que predomina uma tectônica 
de nappes na região e a separam das sequências Santa 
Teresinha de Goiás e Mara Rosa, usando como limite o 
lineamento de Mutunópolis.

NP1sab1 – Unidade 1 – É constituída de tremolita 
xistos, talco xistos, hornblenditos, actinolititos, anfibo-
litos milonitizados, metagabros, epidoto anfibolitos, 
clorita xistos, hornblenda xistos, tremolita xistos com 
intercalações de quartzito, muscovita quartzito, granada 
xisto, turmalinito e turmalina quartzito com corpos de 
anfibolito e granada anfibolito.

NP1sab2 – Unidade 2 – Esta unidade consiste de 
biotita-granada-muscovita xistos, com intercalações de 
biotita-quartzo xistos, muscovitagranada-estaurolita 
xistos, cianita-estaurolita xistos e, na Serra do Presídio, 
quartzitos com intercalações de xistos e, entre as ser-
ras Verde e do Meio, sillimanita-granada-estaurolita 
xistos.

NP1sab3 – Unidade 3 – É composta por biotita xistos 
feldspáticos e biotita gnaisses cinza escuros de granu-
lação média. 

NP1sab4 – Unidade 4 – Consiste de quartzito, 
por vezes com cianita e turmalina, e turmalina-grana 
da-plagioclásio-muscovita xisto com intercalações de 
anfibolito interestratificados com metachert, gondito 
e rochas calcissilicáticas.

NP1sab5 – Unidade 5 – É representada por mus-
covita quartzito milonítico com restrita ocorrência de 
muscovita e turmalina.

NP1sab6 – Unidade 6 – Compreende quart-
zitos brancos, médios a grossos e muscovita xistos 
com intercalações de quartzo-muscovita xistos e  
rochas ultramáficas.

No âmbito deste projeto esta unidade apresenta-se 
bastante alterada e deformada, sendo cartografada em 
virtude da continuidade das feições das unidades 2 e 
4 encontradas na Folha Porangatu, todavia, acredita-
-se que estes metassedimentos são concordantes e 
semelhantes à sequência metavulcanossedimentar de 
Santa Teresinha de Goiás. 

Isótopos de Sm-Nd e TDM obtidas por Dantas et al. 
(2006) de vários litotipos desta unidade, apresentam 
um amplo intervalo de idades-modelo de área fonte 
entre 2.4 e 1.0 Ga, sugerindo proveniência de crosta 
antiga situada a leste e de idade entre 2.49 e 2.6 Ga, e 
parte com fonte no embasamento do Orógeno Brasília. 
Idades mais jovens, entre 1.0 Ga e 1.15 Ga, encontra-
das a oeste da área de ocorrência da sequência, são 
atribuídas ao Arco Magmático de Goiás.

A idade sugere a interpretação de que estes gra-
nitos alcalinos são posicionados intraplaca, intrusiva 
no Maciço de Goiás e temporalmente tardi a pós-oro-
gênicos ao final da subducção do evento Mara Rosa.

Desta forma sugere-se que estes granitos tenham 
seu emplacement em uma zona extensional de retro-arco 
ou back-arc, e correlaciona-se ao evento de docking do 
arco insular de Mara Rosa contra sua área cratônica 
concomitante ao ingresso do bloco do Maciço de Goiás 
na porção setentrional do Orógeno Brasília.

Este evento marcaria o posicionamento do maciço 
e acoplagem de blocos arco insular/Maciço (terreno 
exótico)/Bloco Natividade Cavalcante no Criogeniano. A 
fonte dos granitos relacionar-se-iam a fusões de crosta 
distantes de zona subductada, profunda e de posicio-
namento tardio.

3.14. SEQUÊNCIA METASSEDIMENTAR SERRA DA 
SABINA - NP2sab3

A sequência Serra da Sabina foi definida na Folha 
Porangatu (1:100.000) por Dantas et al. (2006), na região 
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3.15. COMPLEXO PORANGATU - NP3por

As rochas desta unidade foram descritas inicialmente 
por Barbosa et al. (1966) no Projeto Araguaia, como Pré-
-Cambriano Indiferenciado. A unidade é representada 
por intercalações de metabasitos, migmatitos, granito, 
milonitos, micaxistos, quartzitos e conglomerados que 
posteriormente foram incluídos por Almeida (1967) em 
uma única unidade indivisa, denominada Complexo Basal.

No Projeto Brasília Barbosa et al. (1969) reconhecem 
o complexo basal pré-cambriano e indiferenciado, com-
posto somente de rochas gnáissicas com intercalações 
migmatíticas e retira desta unidade os metassedimentos, 
atribuidos ao Grupo Araxá.

Machado et al. (1981) identificaram conjunto de 
granulitos na região de Porangatu ao norte do estado de 
Goiás, e subdividiu de leste para oeste, em três subzonas 
constituídas de (i) biotita gnaisses graníticos, clinopiro-
xênio-biotita gnaisses e granada anfibolitos (ii) granada 
anfibolitos e granada-hornblenda gnaisses, com gnais-
ses graníticos subordinados e diques de rochas máfico-
-ultramáficas, em contato com a anterior por extensa 
falha; e (iii) enderbitos, charnoenderbitos granadíferos e 
mobilizados charnoquíticos, noritos, anortositos, biotita-
-hornblenda gnaisses, clinopiroxênio-granada gnaisses 
e gnaisses graníticos. 

Estas rochas foram denominadas por Martins 
e Scislewski (1983) de Complexo Metamórfico Mara 
Rosa- Pindorama e por Marini et al. (1984) de Complexo 
Granulítico. Siqueira et al. (1987), em trabalho de compila-
ção e integração geológica do estado de Goiás, englobou 
estas rochas com a designação Complexo Metamórfico 
Aruanã-Pindorama.

Esta unidade foi redefinida por Gorayeb et al. (1996) 
como Faixa Granulítica de Porangatu, composta de gnais-
ses de alto grau, fácies granulito de média a alta P, filiação 
calcioalcalina e toleítica, aflorando entre a Serra Azul e 
a cidade de Novo Planalto, em faixa de direção NE-SW 
limitada com os terrenos granito gnáissicos e afetados 
por extensas zonas de cisalhamento. Ocorrem também 
diques de anfibolito e pequenos corpos de metagabro 
e corpos de gabro, anortosito, piroxenito e serpentinito, 
similares aos da Serra do Estrondo.

Lacerda Filho et al. (1999) utiliza a denominação  
Complexo Granulitico Charnoquítico de Porangatu para 
caracterizar estas rochas gnáissicas granulíticas iden-
tificadas por Machado et al. (1981), que ocorrem no 
noroeste de Goiás. 

Bizzi et al. (2004) adota para estas rochas a denomina-
ção de Complexo Porangatu, com as seguintes litologias: 
biotita gnaisse granítico, clinopiroxênio-biotita gnaisse, 
granada anfibolito, granada-hornblenda gnaisse, gnaisse 
granítico, diques máficos-ultramáficos, enderbito, char-
noenderbito granadífero com mobilizado charnockítico, 

norito anortosítico, granulito, biotita-hornblenda gnaisse, 
clinopiroxênio-granada gnaisse, gabro, anortosito, piro-
xenito e serpentinito.

O nome Complexo Porangatu – Novo Planalto foi 
proposto por Dantas et al. (2006), para representar 
uma extensa faixa alongada de direção NE englobando 
desde ortognaisses tonalíticos, monzograníticos a gra-
nulitos máficos, de coloração cinza claro e apresen-
tando forte bandamento milimétrico, encontrados na  
Folha Porangatu.

Estes autores subdividem o complexo em uma asso-
ciação ortoderivada representada pelas seguintes unida-
des: NP3por1 (i); clinopiroxênio biotita gnaisse, granada 
anfibolito, granada hornblenda gnaisse, enderbito e 
clinopiroxênio granada gnaisse; NP3por2 (ii); biotita 
gnaisses graníticos a tonalíticos e subordinadamente 
biotita gnaisses de composição predominante granítica 
a tonalítica; NP3por3 (iii) granito a sienogranito e (iv) 
associação máfico-ultramáfica composta por anfiboli-
tos, metaultramáficas, tremolita xisto, tremolita antofilita 
xisto, tremolita talco xistos.

Moreira et al. (2008), na elaboração do mapa geo-
lógico de Goiás, adota a proposição de Bizzi et al. (op 
cit.) de Complexo Porangatu, seguindo a proposição de 
Dantas et al. (2006).

Neste projeto o Complexo Porangatu possui uma área 
limitada nos extremos NW e SW. Distribui-se segundo 
a direção N25°-30°E tendo como sua principal caracte-
rística um conjunto de rochas gnáissicas de composição 
tonalítica a granodiorítica e uma associação de rochas 
máfico-ultramáficas, com setores granulitizados e bali-
zados por extensas zonas de alta deformação.

Neste trabalho adotou-se também a denominação 
proposta de Complexo Porangatu e seguiu-se a subdi-
visão sugerida por Dantas et al. (2006), por ser a mais 
simples e coerente, mas com algumas modificações 
como a inserção de gnaisses migmatíticos e rochas de 
composições dioríticas e adakíticas.

Os contatos com as demais unidades estratigrá-
ficas são tectônicos, definidos por extensas e largas 
zonas de cisalhamento de natureza transcorrente, em 
sua maioria, e também por falhas transpressionais. Os 
contatos internos entre as unidades do complexo tam-
bém são tectônicos, gradacionais ou encobertos. Todos 
são intrudidos por inúmeros stocks graníticos e corpos 
máfico-ultramáficos, ou de origem ofiolítica, ou intrusões 
acamadadas das mais variadas dimensões. 

3.15.1. Unidade Ortognaissica-Migmatítica/ 
Tonalítica-Granodiorítica - NP3por2

É caracterizada por migmatitos e ortognaisses 
miloníticos de composição tonalítica, granodiorítica 
a granítica, bandados, com textura média a grossa e 



| 120 |

| CPRM - Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil |

subordinadamente hornblenda metagabro e metadioritos 
foliados. Esta unidade marca os produtos de fusão parcial 
e de alto grau metamórfico do complexo, que estão no 
limite inferior da fácies granulito com anfibolito alto.

As rochas desta unidade afloram na forma de lajeiros, 
exibindo bandamento composicional. Bastante deforma-
das, são raros e ocorrem em uma região muito arrasada. 
Constituem uma faixa alongada de gnaisses de direção 
NE-SW, de geometria irregular, por vezes apresentam 
contatos gradacionais, e tectônicos a leste e a oeste 
com as rochas da unidade NP3por1. Os afloramentos 
são raros, geralmente formados por rochas bastante 
alteradas (Figura 3.102 A e B), onde apresentam apenas 
suas estruturas e bandas reliquiares pouco preservadas. 

Seus litotipos são anisotrópicos, mesocráticos a leu-
cocráticos, com níveis claros e níveis escuros, inequigra-
nulares de granulação grossa a fina. Apresentam fábricas 
e texturas miloníticas e gnáissicas, com bandamento 
composicional milimétrico a centimétrico. Texturas gra-
noblástica e granonematoblástica são as mais frequentes, 
em alguns setores com geometria contínua e tabular, 
em outros descontínuos e alternados, difusos e com 
sobreposição e interferências deformacionais, incluindo 
dobras de fases distintas.

Migmatitos ocorrem de forma subordinada, em 
determinadas regiões expondo a crosta profunda e 
próximas às zonas granulíticas (Figura 3.103 de A a I). 
São predominantes os diatexitos onde o neossoma é a 
porção dominante e apresentam as estruturas de fluxo 
sin-deformação e anatexia preservadas. Mmetatexitos 
também ocorrem, em menor proporção (Figura 3.104).

Intrusões como bolsões ou apófises graníticas deri-
vadas de fusão parcial in situ, no caso de migmatitos e 
corpos tardios, estão entremeadas e subconcordantes 
com a foliação em varias escalas e arranjos espaciais. 

Também, ocorrem em toda unidade, augen-gnaisses 
com feldspatos alcalinos porfiroclásticos rotacionados, 
que indicam falhas transcorrentes preferencialmente de 
movimentação destral.

Associações de minerais metamórficos mostram 
que o conjunto encontra-se nos limiares entre a fácies 
granulito e anfibolito alto, com setores alcançando a 
migmatização. A presença de hornblenda-epidoto-
-granada-plagioclásio em rochas de composição ígnea 
granodiorítica marca a paragênese em equilíbrio meta-
mórfico. Compõe ainda a mineralogia básica destas 
rochas biotita, microclínio, ortoclásio, com muscovita, 
clorita e algum carbonato produto de alteração hidro-
termal. Os acessórios são titanita, allanita, zircão, apatita 
e opacos (Figura 3.105 A a I).

A deformação é dúctil e em maior escala dúctil-rúptil. 
O bandamento gnáissico encontra-se estirado, boudi-
nado, dobrado em diversos estilos e por mais de uma 
fase deformacional, com a sobreposição principal causada 
por zonas de transcorrências e transpressões. A fábrica 
cataclástica é mais reconhecida nas lâminas delgadas, 
marcada nos efeitos deformacionais da angulosidade de 
cristais imersos em matriz e pós-recristalização.

O Lineamento Transbrasiliano é o principal domínio 
da área e o maior registro deformacional desta porção. 
Apenas partes das estruturas prévias dobradas ficaram 
preservadas; a maioria foi transposta, paralelizada ou 
redobrada dentro deste megasistema transcorrente, 
apresentando intensa milonitização das rochas. A orien-
tação da foliação milonítica é consistente na direção 
N20°-30°E, anastomosando em corredores subparalelos 
com esta direção. 

A constância geométrica do sistema Lineamento 
Transbrasiliano nesta região é uma característica mar-
cante. Os mergulhos são variáveis, em geral altos, acima 

Figura 3.102 - A) Metatonalitos miloníticos argilizadospreservando a foliação original; 
B) bandamento argilizados e lateritizados, evidenciando a estrutura da dobra.

A B



| 121 |

| Áreas de Relevante Interesse Mineral (ARIM) - Evolução Crustal e Metalogenia da Porção Centro Norte da Faixa Brasília |

Figura 3.103 - Aspectos de afloramentos dos migmatitos (diatexitos e metatexitos), ortognaisses e milonitos dioríticos, tonalíticos  
e granodioríticos da unidade NP3por2: A) e B) Afloramentos no rio Santa Tereza, em planta, gnaisses com bandas contínuas de 

espessura centimétrica, com níveis de porfiroclastos simétricos e bandas félsicas incompetentes dobradas, com assimetria dextral;  
C) e D) gnaisses e migmatitos granodioríticos da Pedreira Pedro Ó, com neossoma félsico redobrado em padrão de interferência tipo 3, 

marca momento da deformação pura sob encurtamento crustal com transpressão sob cisalhamento simples sobreposta;  
E) e F) Gnaisses migmatíticos com estruturas de boudinagem extensão e compressão máxima indicada e falha tardia preenchida  

por material granítico (leucossoma); G) e H) Gnaisses migmatito diorítico-tonalítico com bandamento centimétrico, granulometria fina, 
continuo e dobrado, feições de boudinagem em material máfico representa o paleossoma mais competente circundado pelo neossoma 

predominante; I), J); K) Exemplo de diferentes tipos de augen milonito gnaisses granodioríticos em diferentes graus de deformação 
e estiramento mineral em zonas de média a alto strain; L) Tonalito-diorito gnaisse com porfiroclastos rotacionados com bandas 

composicionais e minerais de granulometria diversa paralelizadas e contínuas.

A B C

D E F

G H I

J K L

de 70°, ora para SE/E, ora para NW/W, formando estru-
turas sigmoidais dobradas. A lineação de estiramento 
é marcante em diversos minerais como hornblenda, 
plagioclásio, granadas, biotita e feldspato alcalino 
subhorizontal, com cinemática preferencial destral, 
mas não exclusiva, pois há setores que se acomodam 
com cinemática inversa. Apenas em zonas transpressivas 
a lineação de estiramento mineral (Lx) torna-se obli-
qua e mergulhante. Esta conformação do Lineamento 
Transbrasiliano mistura unidades internas do complexo 

inclusive suas fácies metamórficas, comprovando a 
idade de atuação do sistema pós o pico metamórfico 
de alto grau.

3.15.2. Unidade Adakítica - Adk

As rochas de tendência adakítica associadas ao Com-
plexo Porangatu foram identificadas por Frasca (2015), e 
ocupam posição central no Lineamento Transbrasiliano. 
Formam corpos estreitos, alongados, pouco volumosos, 
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Figura 3.104 - Exemplo de migmatito – metatexito do Complexo Porangatu. A porção cinza clara externa representa o paleossoma, 
constituído por um quartzo-hornblenda-biotita-plagioclásio gnaisse dobrado. O neossoma está injetado e dobrado sin deformação 

compostos por melanossoma parte central rica em hornblenda sugerindo ser produto sólido da reação e precipitado da fusão, 
circundado por leucossoma de quartzo plagioclásio. O conjunto melt/produtos e encaixante é sindeformação/fusão em condições  

de fácies anfibolito alto à granulito inferior. Os contatos semi-difusos e dobrados demonstram a plasticidade do material.

alojados nas zonas de cisalhamento transcorrentes e 
transpressionais. Distribuem-se desde a porção norte 
no limite com o Orógeno Araguaia e se estendem para 
sul por dezenas de quilômetros. Formam um conjunto 
que foi inserido no complexo, tanto por distribuição 
geográfica, como por sua associação às fases finais da 
evolução pós-processo granulítico.

Geralmente, associam-se ou estão próximos às zonas 
de grau metamórfico elevado. São rochas plutônicas 
leucocráticas, constituídas principalmente por tonalitos, 
granodioritos com hornblenda e biotita, monzogranitos 
e quartzo dioritos subordinados. Apresentam texturas 
porfiríticas e blastoporfiríticas, resultado de sobreposição 
metamórfica de fácies anfibolito a xisto verde alto, com a 
formação de texturas granoblásticas e nematoblásticas. 
Recristalização total e parcial, com poligonização, junções 
tríplices de alta temperatura, estruturas gnáissicas e 
miloníticas são comuns nestas rochas.

As fases dominantes como microfenocristais são 
geralmente plagioclásio subédrico An(<50) 0.4 mm a 6 mm, 
que forma também a matriz e apresenta a proporção de 
25%-60% em volume da rocha e hornblenda que ocorre 
como fenocristais e como porfiroblastos, pertencentes à 
série edenita-ferroedenita com fases mais ricas em Na de 
10% a 18% em volume. Estes dois minerais são os prin-
cipais responsáveis pelos altos teores de Na nas rochas.

Os demais minerais componentes principais são 
quartzo (20%-35%), biotita (8%-15%), e feldspato alcalino 
(microclinio) com 3%-15% da rocha. Minerais varietais, 
acessórios e secundários são: augita, titanita, apatita, zircão, 
opacos, granada, muscovita, clorita, e epidoto. A Figura 
3.106 A a H exemplifica os minerais e texturas das rochas.

A reação retrometamórfica mais comum é a pas-
sagem de Hornblenda(Anf)= Biotita+ Quartzo+Opacos. 
Em raros tonalitos e granodioritos gnaisses é possível 

observar hornblenda de origem metamórfica na rea-
ção de Augita(Cpx)= Hornblenda(Anf) + Granada + Biotita 
+ Quartzo. Em estruturas gnáissicas e/ou miloníticas 
há intenso estiramento mineral sob cisalhamento sim-
ples, com a formação de cristais sigmoides do tipo “δ” 
e “τ” sin-cinemáticos, preferencialmente dextrais em 
transcorrências e up-dip em zonas transpressionais. O 
bandamento é estreito, curto e descontínuo a contínuo 
em zonas com foliação milonítica sobreposta. Estruturas 
dobradas, dobras sem raiz marcando mais de uma fase 
ou interferência deformacional são comuns.

3.15.3. Considerações químicas e isotópicas do 
Complexo Porangatu

A análise química do complexo foi tratada de duas 
formas: uma em relação aos gnaisses tonalíticos e grano-
dioríticos da NP3por2, subdivida ainda em dois estágios 
e outra das rochas adakiticas.

As rochas do Complexo Porangatu podem ser classi-
ficadas quimicamente em estágios de evolução distintos. 
Para Frasca (2015) o primeiro estágio chamado de arco 
transicional é menos evoluído, com teores de SiO2 em 
torno de 65.83% em peso (Max.69.65%; Min.55.40%), 
valores moderados em Al2O3 (Med.15.75%, Max.17.40%; 
Min.13.56%), Fe2O3 (Med. 4.64%, Max. 8.16%, Min. 
4.64%), MgO (Med.1.58% Max. 3.07%, Min. 0.69%) e CaO 
(Med.3.52%, Max. 5.07%, Min. 2.42%). Na2O mantem-se 
moderado a alto (Med. 4.04%) e K2O (Med. 2.82%) inter-
mediário, com razão K2O/Na2O próxima à unidade (0.72).

Os valores são moderados nos elementos de tran-
sição Co, Ni e V. Os LILE apresentam índices médios 
elevados em Ba (Med.1468 ppm), Sr (Med.768 ppm), 
moderado a baixo em Pb (Med.1.8 ppm), baixos em Rb 
(Med. 74 ppm) e Cs (Med. 121 ppm), baixos a moderados 
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Figura 3.105 - Seções delgadas em luz natural e polarizada de rochas do Complexo Porangatu, exemplos de fractais em microescala 
das feições macro: A) e B) Hornblenda biotita gnaisse granodiorítico com pórfiros deformados, imersos em foliação milonítica, efetiva 
cominuição mineral, recristalização e estiramento mineral. Sombras de pressão assimétricas entre cristais marcam cinemática dextral 

em afloramento e lâmina; C) e D) Hornblenda biotita gnaisse granodiorítico exemplo de material em estado dúctil com microestruturas 
do tipo “pinch and swell” com alto estiramento e recristalização acentuada nas zonas de sombra de pressão, hornblenda em 

desequilíbrio com neoformação para biotita; E) e F) Biotita granodiorito gnaisse-milonítico mostrando o bandamento composicional 
à escala submilimétrica com cinemática dextral; G) e H) Granada granodiorito gnaisses detalhe de bandamento composicional com 

porções ricas em granadas; I) e J) Metagranodioritos miloníticos com matriz recristalizada e textura nematoblástica orientada de 
moscovitas e epidotos; K) e L) tonalito gnaisses miloníticos com porfiroclastos de plagioclásio rotacionados  

à esquerda em zonas de transcorrência.
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nos elementos HFSE Nb (Med. 14 ppm), Hf (Med. 5.6 
ppm), Th (Med. 9,37 ppm), elevados em Zr (Med. 215 
ppm) e Y (Med. 16.5 ppm).

Normalizados ao condrito as curvas de ETR (BOYN-
TON, 1984) (Figura 3.107 A) são muito enriquecidas em 
ETRL e com valores baixos em ETRP, ambos com grande 
variação nos valores. Algumas amostras apresentam 
discretas anomalias negativas de Eu. A razão La(n)/Yb(n) 
é moderada a alta e da ordem de 30.39, evidenciado 
principio de fracionamento, gerando curvas francamente 
assimétricas. Normalizados e em comparação ao manto 

primitivo (SUN; MCDONOUGH, 1989) (Figura 3.107 B), 
mostram valores elevados de LILE e assinaladas deple-
ções em HFSE. Em geral, enriquecem-se em Ba, K, Sr, 
Nd, com anomalias negativas marcantes em Nb, Pb, P, 
Ti, indicando processos associados a subducção.

No segundo estágio, chamado de arco evoluído, a 
assinatura química das rochas é distinta e representa 
um processo geodinâmico com o aumento da maturi-
dade química. Granodioritos e granitos possuem teo-
res médios de SiO2 em torno de 69.96% (intervalo de 
73.42% - 64.22%) em peso. Os demais óxidos em média 
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Figura 3.106 - Fotomicrografias de lâminas delgadas de tonalitos e granodioritos adakiticos da porção setentrional do orógeno  
da Faixa Brasília, mostram rochas adakiticas com graus variados de deformação e metamorfismo. A) Hornblenda metatonalito com 

textura grano-nemato-lepidoblástica poligonal, início de processo de recristalização; B) Hornblenda tonalito com porfiroblastos  
de Hb rotacionados dextrais com sobrecrescimento metamórfico de biotita ao longo das bordas e internos marcando foliação;  

C) Opx tonalito, hiperstênio ígneo com substituição secundária de hornblenda. D) Biotita granodiorito gnaisse com epidoto,  
textura nematoblástica e lepidoblásticas marcando foliação em inicio de bandamento metamórfico; E) Porfiroclasto  

de hornblenda em matriz quartzo+plagioclásio, textura granoblástica poligonal pouco deformada; F) Granodioritos com  
pertitas; G) e H) Cristais de plagioclásio e hornblenda em metatonalitos, resquícios de texturas ígneas preservadas.
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D FE

G H

apresentam teores moderados de Al2O3 em 15,2%, dimi-
nuição acentuada nos valores de Fe2O3 (2.82%), MgO 
(0.59%) e CaO (1.76%), aumento significativo em K2O (em 
torno de 5.05%), tornando a razão K2O/Na2O com valores 
médios de 1.41, embora ainda ocorram exemplares com 
valores próximos à unidade .

Normalizados para condrito (BOYNTON, 1984), 
(Figura 3.109 C) granodioritos e granitos têm padrões 
de ETR que apresentam enriquecimento em ETRL e 
relativa depleção de ETRP, com anomalias negativas de 
Eu em algumas amostras. A razão La(n)/Yb(n) apresentam 
valores médios com grande dispersão, desde 3.69 até 
370. As curvas de ETR apresentam padrões assimétricos, 
enriquecidos em ETRL, depletados em ETRP, ambos com 
grande range de dispersão. Apresentam LILE com teores 
variáveis, elevados em Ba (1408 ppm), Cs (4 ppm), K, 

crescentes em Pb (5.86 ppm), moderados em Rb (183 
ppm) e reduzidos em Sr (473 ppm). HFSE apresentam 
indicadores elevados para Nb (6.14 ppm), Th (39.39 
ppm), U (3.87 ppm), Zr (285 ppm), Y (24.3 ppm) e ETRL. 
No spidergrama de Sun e McDonough (1989) (Figura 
3.107 D), normalizado ao manto primitivo, apresentam 
em geral valores elevados de alguns LILE e HFSE como 
Cs, Rb, Ba, Th, La, com anomalias positivas em Th, La, 
K e Zr e padrões negativos em Ba, Nb, P e Ti bem pro-
nunciados. Os padrões de ETRL, LILE e HFSE observados 
para as amostras são semelhantes às rochas formadas 
em arco continental.

No diagrama AFM de Irvine e Baragar (1971) modi-
ficado por Brown (1982) (Figura 3.108 A) mostra que a 
maior parte das amostras tende ao campo calcialcalino 
e com diferentes assinaturas de maturidade para cada 
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Figura 3.107 - Diagramas de ETR normalizados ao condrito de (BOYNTON, 1984) e spidergramas  
de Sun e McDonough (1989), para o arco intra-oceânico e arco continental nos estágios propostos.

Figura 3.108 - A) Diagramas AFM de Irvine e Baragar (1971) modificado por Brown (1982);  
B) Diagrama ternário Na2O-K2O-CaO (BARKER; ARTH, 1976; TITLEY; BEANE, 1981).

estágio. O estágio transicional representa o período de 
subducção, arco continente e o segundo estágio associa-
-se ao período maduro entre o arco continental e colisão.

O diagrama ternário Na2O-K2O-CaO (BARKER; ARTH, 
1976; TITLEY; BEANE, 1981) (Figura 3.108 B) confirma a 
tendência e separa as rochas geradas em arco de ilhas 
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das originadas em margens continentais, desde fases 
transicionais precoces à maturidade química com enri-
quecimento de K2O.

Nos diagramas de ambiente tectônico (PEARCE et al., 
1984); BATCHELOR; BOWDEN, 1985); (Figura 3.109 A e 
B) as rochas indicam gênese em arcos vulcânicos desde 
pré a sin-colisionais. O diagrama Na2O-K2O-CaO x SiO2, 
(BROWN; THORPE; WEBB, 1984) (Figura 3.109 C) delineia 
as amostras no trend evolutivo das mais primitivas para 
as de maior maturidade. 

As rochas de tendência adakíticas são de composição 
tonalítica a granodiorítica, calcialcalinas (Figura 3.110 
A), de natureza intermediária a ácida e metaluminosas 
a fracamente peraluminosas (Figura 3.110 B). Possuem 
SiO2 em média com valores de 64.77% em peso, (53,62% 
a 70,01 %), valores médios moderados a altos em Al2O3 
de 16.02%, (13.56% a 17.40%), FeO com 4.77%, (intervalo 
amplo de 10,40% a 2,57%) e CaO com 3,99%, baixo em 
K2O < 2.37%, e altos em Na2O, em geral, superiores a 
4%. Apresentam MgO baixo na ordem de 1.86% e valo-
res moderados a baixos de #Mg (54-33, em média 42), 

Figura 3.109 - Gráficos de ambientes tectônicos. A) (PEARCE; HARRIS;TINDLE, 1984);  
B) (BATCHELOR; BOWDEN, 1985) e C) diagrama log (Na2O-K2O-CaO) x SiO2, (BROWN, 1984).

Ni (média 16.2 ppm) e V (média 81 ppm) relativamente 
elevado para rochas ácidas. Algumas amostras possuem 
concentrações baixas em Ni em comparação aos adakitos 
conhecidos, que possuem em média 24 ppm (MARTIN 
et al., 2005). 

Os valores baixos da razão K2O/Na2O (0.27-1.29, média 
0.55), indicam praticamente o dobro de Na2O sobre o 
K2O. Uma amostra apenas apresenta valores anômalos 
para relação K2O/Na2O (>1.29), mas coerentes para as 
razões Sr/Y e La/Yb, e padrões ETR comuns, o que pode 
sugerir mistura de magmas máficos ricos em K e fusão 
parcial de crosta inferior, Guo et al. (2007). 

Para classificação de Martin et al. (2005), podem ser 
considerados como adakitos de alta SiO2 (HSA, SiO2>60%). 
No diagrama AFM de Irvine e Baragar (1971), (Figura 
3.110 A), pode-se ainda observar que todas as rochas 
plutônicas possuem convergência para o campo cal-
cialcalino em direção a baixos teores de MgO e baixo a 
moderado teor em K. As amostras, em geral, possuem 
elevado teor de Na2O, Al2O3 (para SiO2 entre 60 e 70%), 
e menores teores em MgO, CaO, FeO, TiO2, P2O5.
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Figura 3.110 - Classificação e curvas de elemento traço e ETR das rochas de tendência adakítica do Complexo Porangatu.  
A) Diagramas AFM (IRVINE; BARAGAR, 1971); B) Índice de Shand (SHAND, 1943); C) spidergrama normalizado pelo manto primitivo 

(SUN; MCDONOUGH, 1989); D) Padrões das curvas ETR normalizadas para condrito de (BOYNTON, 1984).

Os elementos traço são os melhores determinantes 
para caracterização dos adakitos do Complexo Poran-
gatu. As rochas apresentam concentrações muito altas 
em Ba (2614-363 ppm, média de 1044 ppm), Sr (1283-
284 ppm, média de 688.9 ppm), Zr (372-97 ppm, média 
197.9 ppm), Y: (25-9.3 ppm, média de 14.8 ppm). Apesar 
das altas concentrações de Y, os valores de Sr são ainda 
maiores, induzindo alta razão Sr/Y (115-13 média 52). 
Outras características são as altas concentrações em 
Th (média >9ppm) e altas razões Th/U (3-28, 8 média) 
superiores às encontradas nos adakitos atuais associados 
às zonas de subducção Karsli et al. (2011). 

Os ETRL são altos, com La (97.8-16.3 ppm, média de 
39.4 ppm), Ce (167-34 ppm, média de 76 ppm), Pr (17.5-
4.3 ppm, média de 8.71 ppm), Nd (57.8 -16.5 ppm, média 
de 30.18 ppm), Sm (7.2- 2.9 ppm, média de 4.9 ppm), com 
valores baixos de ETRP baixo, como Yb (2.3 - 0.7 ppm). 
Os índices da razão La/Yb (133.9 - 9.65, média de 39.9), 
são altos. Estas características geoquímicas diferem 
substancialmente das rochas calci-alcalinas típicas de 
zonas de subducção e granitóides tipo I na região. 

Os padrões das curvas de ETR normalizadas para 
condrito de (BOYNTON, 1984) (Figura 3.110 C), mostram 
ETRs extremamente fracionados, com valores altos em 
ETRL e muito depletados em ETRP, com anomalias de 
Eu negligenciáveis. O valor da razão La(n)/Yb(n) é muito 
alto (93-40) sugerindo alto grau de fracionamento. Nos 
spidergramas normalizados pelo manto primitivo (SUN; 
MCDONOUGH, 1989), (Figura 3.110 D) as rochas apresen-
tam depleção em Rb, Nb, P e Ti, com valores próximos 
à unidade. Os diagramas discriminantes mais utilizados 
para distinção de rochas adakiticas (La/Yb)n vs. Ybn, 
(Figura 3.111 A), (MARTIN, 1987, 1999) e Sr/Y vs Y de 
Defant e Drummond (1990) classificam estas rochas 
como adakitos (Figura 3.111 B).

A ambientação geotectônica apresentada no diagrama 
R1-R2 de Batchelor e Bowden (1985), baseado em elemen-
tos maiores dá uma noção melhor da classificação destas 
rochas. Os adakitos apresentam tendência ao campo 
pós-colisional (Figura 3.112 A). A definição de adakitos 
se associa a zonas de subducção (fase de subducção), 
com a fusão de slabs jovens e quentes, mas conforme o 
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Figura 3.111 - Diagramas distinção de rochas adakiticas (La/Yb)n vs. Ybn, (Fig. 6.9 A), (MARTIN, 1987, 1999) e Sr/Y vs Y  
de Drummond e Defant (1990), (Fig. 6.9B). Para (n) padrão de normalização ao condrito de Boynton (1984).

Figura 3.112 - Diagrama R1-R2 de Batchelor e Bowden (1985) para as rochas adakiticas sobrepõem os campos dos granitoides  
post-collision uplift field. R1=4Si–11(Na+K)–2(Fe+Ti); R2=6Ca+2 Mg+Al; B) Diagrama de Th/Yb vs. Ta/Yb  

de Schandl e Gorton (2002). ACM – Active Continental Margin.

modelo de Chung et al. (2003), para sul do Tibete ocorre 
a geração de adakitos em crosta continental espessada 
em que parte da crosta inferior de composição basáltica, 
provavelmente formada por underplate funde. 

Neste trabalho associam-se estas rochas a este 
segundo modelo para geração de adakitos associada 
à fase pós-colisional O diagrama de Schandl e Gorton 
(2002), (Figura 3.112 B) para razão de elementos traço 
Th/Yb vs. Ta/Yb plota as amostras no campo de geração 
em margens continentais ativas.

Dados isotópicos do Complexo Porangatu são escas-
sos. Foi inicialmente definido como rochas de idade 
arqueana (MACHADO et al., 1981). Dantas et al. (2006) 
realizou datações U-Pb em zircão de gnaisses tonalítico 
a granodiorítico do complexo na Folha Porangatu e for-
neceram idades em torno de 570 a 530 Ma e idades 
modelo TDM variando de 0.9 a 2.1 Ga para estas rochas. 

As idades modelo TDM nas rochas deste complexo 
nas folhas Alvorada e Araguaçu variam de 2.6 a 2.1Ga 
neste projeto, tiveram menos variação e apontaram uma 
alta residência crustal.

Frasca (2015) ao estudar química e isótopos de várias 
rochas do complexo identificou diferenças, classificando-
-as em estágios distintos de evolução tectônica. O pri-
meiro estágio que encontrou foi designado de estágio 
de acresção arco-continente, que exibe distribuição 
de idades modelo mais extensa, concentrando valores 
próximos de 1.1 Ga. Apresenta características de fontes 
mistas, com rochas de derivação crustal e TDM indicativa 
de alta residência crustal, desde 2190 Ma até mais jovens, 
com TDM 960 Ma e eNd entre -6.69 a -0.34. Determinação 
U-Pb admitidas como idade de cristalização em biotita 
granito milonítico e metagabro fornecem idades entre 
588+5 Ma a 578+6 Ma, Figura 3.113. 
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Figura 3.113 - Diagramas concórdia com as idades de cristalização das rochas (A-D) e zircão  
do estágio de acresção colisional a pós-colisional, associados ao Complexo Porangatu. 

Amostras de granulitos apresentam idade de 594+2 
Ma e podem marcar evento metamórfico de alto grau. 
Apresentam também uma segunda população de zircão 
herdado com idades em 814+12 Ma. 

Rochas com fontes juvenis possuem idades modelo 
variável de 1210 Ma a 760 Ma. Apresentam valo-
res de eNd entre +0.01 e +613. As idades U-Pb em 
zircão nestas rochas utilizadas para fins de cálculo 
são ediacaranas. Tanto rochas com características 
de fontes juvenis, como crustais estão combinadas 
nesta porção de arco por razão tectônica. Segundo 
este autor as zonas de cisalhamento do Lineamento 
Transbrasiliano justapõem compartimentos tectônicos 

diferentes de arco e embasamento. Uma amostra de 
ortogranulito interna a zonas transpressionais forneceu 
a idade modelo de 1360 Ma com eNd(T580) de +0.49. 
As rochas associadas ao ambiente de arco continental 
mais maduro e evoluídas quimicamente, são de fontes 
cada vez mais crustais, com idades modelo entre 1620 
e 1010 Ma e eNd(T580) de -0.3 a -12.9.

3.16. SUÍTE SANTA TERESA - NP3γ2st

As primeiras referências às rochas desta unidade, 
devem-se a Machado et al. (1981), na área do Projeto 
Porangatu, assinalando a presença de granitos porfiríticos 
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e injeções graníticas e pegmatíticas de pequenas dimen-
sões, cortando ou truncando as demais unidades.

Martins e Scislewski (1983) identificaram estas rochas 
como Granito Serrinha na porção sul da folha Talismã, 
fazendo parte de um conjunto de rochas intrusivas ácidas 
neoproterozoicas, que cortam as rochas do Complexo 
Metamórfico Mara Rosa – Pindorama, constatando 
também a presença de apófises graníticas nitidamente 
discordantes e intrusivas nas encaixantes, representadas 
por epidoto-hornblenda-biotita gnaisse.

Dantas et al. (2006) posicionaram estas rochas como 
pertencentes à unidade 3 do Complexo Porangatu – 
Novo Planalto. Neste projeto retira-se esta associação 
de rochas do Complexo Porangatu, individualizando-o 
como uma suíte plutonovulcânica intrusiva nas rochas 
deste complexo. Estas rochas são situadas na Suíte Plu-
tônica III sin a tardi orogênica de Dantas et al. (2006), 
abrangendo as unidades NP3g2gtn e NP3g2m.

Esta suíte é constituída por corpos graníticos e 
vulcânicas ácidas associadas. Os corpos graníticos 
ocorrem como batólitos, stocks e pequenos corpos, 
intrusivos principalmente nos gnaisses do Complexo 
Porangatu, exibindo geralmente formas alongadas e 
estiradas segundo a foliação principal das zonas de 
cisalhamento de direção NE que ocorrem na região 
influenciadas pelo Lineamento Transbrasiliano. Corpos 
epizonais, com características subvulcânicas e rochas 
efusivas ocorrem subordinadamente.

Um corpo granítico é encontrado na porção centro 
oeste da área de trabalho, formando um expressivo 
batólito de cerca de 60 km de comprimento por 15 
km de largura, com a borda bastante milonitizada. As 
principais rochas são biotita metamonzogranitos, meta-
granitos, granodioritos de granulação fina a média com 
porfiroclastos centimétricos de K-feldspato. São rochas 
de coloração cinza a rósea com texturas ígneas porfi-
ríticas preservadas, estruturas miloníticas e texturas 
granonematoblástica, porfiroblásticas quando inclusas 
em corredores de alta deformação.

Estas rochas geralmente encontram-se milonitiza-
das exibindo diversos estágios deformacionais desde 
protomilonitos a ultramilonitos, onde os cristais de 
K-feldspato são rotacionados e estirados evidenciando 
indicadores cinemáticos predominantemente destrais. A 
questão de nível crustal da intrusão e heterogeneidades 
internas fica evidenciada nas variações de fácies ígneas 
e deformacionais.

São compostas predominantemente por 25-30% de 
quartzo, 20-25% de plagioclásio, 20-25% de K-feldspato, 
10-15% de biotita, ou hornblenda, 5-10% de muscovita, 
3-7% de granada, 1% clorita e como acessórios carbona-
tos, óxidos, epidoto, titanita e zircão, (Figura 3.114 A a H). 
Destacam-se os porfiroclastos de plagioclásio e feldspato 
alcalino, tanto nas amostras macro, como micro.

Segundo Dantas et al. (2006) estas rochas mos-
tram um caráter calcialcalino de médio a alto-K. Os 
padrões de ETR dessas rochas mostram um enriqueci-
mento em ETRL e ETRP relativamente plano e anomalia  
negativa de Eu.

As pronunciadas anomalias de Nb, P e Ti das rochas 
desta unidade são semelhantes às das rochas geradas 
em ambientes de margem continental ativa.

A idade desta Suíte não está determinada. Entre-
tanto as suas relações intrusivas nas rochas do Com-
plexo Porangatu, permitem sugerir tratar-se de rochas 
neoproterozoicas desenvolvidas durante o Brasiliano III 
com idades inferiores a 570 Ma, época do magmatismo 
regional tardio no Arco Magmático de Goiás (JUNGUES; 
PIMENTEL; MORAES, 2002). 

3.17. FORMAÇÃO MUCAMBO - NP3mu

Esta unidade foi originalmente cartografada, inter-
pretada e incluída na porção metassedimentar de topo 
da “Sequência Palmeirópolis”, produto de sedimentação 
predominantemente pelito-aluminosa, com intercalações 
de rochas metassedimentares químicas silicosas (quart-
zitos/ metacherts), sílico-ferruginosos (iron formations), 
pelítico-carbonosos (filitos grafitosos e grafita xistos) e 
silico-carbonáticas (rochas calcissilicáticas), Figueiredo 
et al. (1981) e Oliveira e Andreotti (1996).

Com o desenvolvimento dos trabalhos geológicos 
na região e com o input de novos dados geocronológi-
cos, com vistas à comparação com as idades da porção 
anfibolítica, foram encontradas, nesta porção, idades 
Ediacaranas em zircão de amostra coletada em camada 
de intercalações de rochas metavulcânicas traquíticas 
e metassedimentares.

Em consequência, neste projeto é sugerida a cria-
ção de nova unidade estratigráfica, desvinculada do 
Complexo Palmeirópolis. A unidade é designada de 
Formação Mucambo por ter sua área-tipo próxima 
ao rio homônimo. Faz contato a oeste e a leste com o 
Grupo Serra da Mesa e com o Complexo Palmeirópolis, 
respectivamente, ao longo de falhas transpressionais e 
transcorrências. A definição exata dos contatos é difícil, 
uma vez que as unidades citadas se encontram dobradas 
e imbricadas tectonicamente. A geometria é complexa 
sendo comum encontrarem-se as unidades misturadas 
em núcleos e limbos de anticlinais e sinclinais, e nas 
áreas de interferência deformacional.

Os afloramentos da formação são, em geral, escassos 
e quase sempre alterados intempericamente. São nor-
malmente bem notados nas calhas de escoamento de 
águas superficiais e em cortes de estradas. São rochas de 
coloração marrom avermelhada, de granulação média a 
muito fina, bem foliadas, em que a superposição defor-
macional, não é facilmente observável.
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A unidade compõe-se de rochas metapelíticas, 
com intercalações de quartzitos, filitos carbonosos e 
rochas calcissilicáticas, além de rochas metavulcânicas 

de composição traquítica, (Figura 3.114), metatufos 
cineríticos, metabasaltos alcalinos e metaultramáficas 
cartografadas no extremo oeste da unidade.

Figura 3.114 - Aspecto de rochas vulcânicas de composição traquítica da Formação Mucambo. A) e B) imbricamento tectônico de 
rochas metassedimentares com vulcânicas ácidas alcalinas, dobradas a baixo ângulo em zona de falha inversa, o dobramento origina 
estruturas Lb do tipo mullion (B e C) marcando mecanismo de deslizamento flexural em nível crustal raso; D) e E) veios conjugados e 

fraturas de extensão preenchidas por quartzo marcando o tensor máximo de compressional E/W a N80°W; F) estruturas cataclásticas, 
fraturas e conjugados de veios tardios indicando nível crustal raso de posicionamento da unidade vulcânica e sedimentar, pós-
metamorfismo; H) mostra o intenso processo cataclástico acompanhado de sistemas hidrotermais silicáticos e sulfetados que 

acompanham planos de fraqueza (plano de fratura sulfetado); I) a M) microfotografias com textura traquítica preservada;  
J) sulfetos de cobre; K) padrões de fraturas conjugadas; L) bandas de cisalhamento mostrando as foliações  

pretéritas S1 e S2; M) microveios concordantes com halos potássicos (com biotitas neoformadas).
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Figura 3.115 - Contexto do afloramento AF69. A) perfil esquemático mostrando as intercalações de xisto sericítico e cloritito e 
ocorrência de cianita em zona de alta pressão; B) o pequeno afloramento em que se observa estilos de dobras de encurtamento, 

transpressão e transcorrência sobreposta, com C) reconcentração de sulfetos em zona de charneira e eixo de dobramento.

As rochas traquíticas têm granulação fina, textura 
microglomeroporfirítica, matriz afanítica e estrutura 
maciça. Microfenocristais de K-feldspato pertítico, em 
média menores que 2 mm de comprimento formam, por 
vezes, formando aglomerados. A matriz constitui-se domi-
nantemente do mesmo k-feldspato em micrólitos, ora per-
títico, ora mostrando a geminação polissintética cruzada. 

Ocorre também biotita marrom em agregados de finas 
lamelas, em parte cloritizadas, lamelas mais desenvolvidas 
de muscovita e plagioclásio prismático fino. Quartzo é venu-
lar e forma agregados de micro cristais poligonais. Mineral 
opaco ocorre em agregados de cristais xenomórficos, por 
vezes estirados em vênulas, associados ao quartzo, parcial-
mente alterado, liberando hidróxido de ferro vermelho. 
Zircão aparece em minúsculos cristais. Cloritização, mus-
covitização, enriquecimento em biotita, opaco e quartzo 
resultam de processos de alteração hidrotermal. 

Mais a sudoeste na área do projeto e da Formação 
Mucambo ocorre unidade de filitos cinza muito finos (AF-
14), maciços e dispostos ao longo de estreita faixa, que 
na cartografia atual pertenceria ao Grupo Serra da Mesa.

O estudo petrográfico das rochas mostra feições 
texturais que se assemelham às rochas vulcanogênicas 

de natureza tufácea. Em função da intensa deforma-
ção sofrida as feições primárias são muito pouco ou 
mal preservadas, porém com feições microscópicas 
que lembram texturas ígneas tipo micropoiquilílitca 
e traquítica, variações granulométricas em trilhas 
com cristais de formatos e tamanhos irregulares dis-
persos em matriz sericítica, estruturas de corrosão 
em quartzo à semelhança de golfos (Figura 3.116). 
Os detalhes texturais sugerem que essas rochas per-
tencem a uma fácies vulcânica alcalina e cinerítica da 
Formação Mucambo.

Além das rochas similares a tufos, ocorrem mais a 
sul nessa mesma faixa, no afloramento AF-69, inter-
calações de origem estratigráfica e/ou tectônica de 
biotita-granada-clorita-quartzo xistos com quartzitos 
sericiticos, quartzitos ferríferos magnéticos e clorita 
xistos de granulometria fina a muito fina rico emvênu-
las de quartzo sulfetadas. No local ocorre associação 
de sulfetos de Cu-Zn, pirita-calcopirita e esfalerita dis-
seminadas e/ou reconcentradas por processos hidro-
termais nas zonas de charneiras e eixos de dobras. 
Essas rochas estão polideformadas em mais de uma 
fase (Figura 3.115).



| 133 |

| Áreas de Relevante Interesse Mineral (ARIM) - Evolução Crustal e Metalogenia da Porção Centro Norte da Faixa Brasília |

Figura 3.116 - Feições texturais que se assemelham a rochas vulcânicas. De A) a C) microcristais de K-feldspatos de formatos  
e tamanhos irregulares dispersos em microbandas em matriz feldspática e sericítica muito fina; D) estruturas similares a golfos  
de corrosão em quartzo, preservadas lateralmente a bandas muito recristalizadas; E) e F) xenomorfos de Fe (hematita) da fase  

oxidada, com palhetas amorfas e mal cristalizadas; G) e H) relictos ou fantasmas de cristais de K-feldspatos substituídos  
e imersos em massas sericítica e quartzo lembrando texturas pórfiras traquíticas, essas ripas de feldspato  

cercadas por quartzo micropoiquilitico são amplamente substituídos por sericita.

A B

C D

E F

G H



| 134 |

| CPRM - Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil |

Figura 3.117 - Aspectos de rochas metassedimentares e vulcanogênicas. A), B) e C) intercalações e mistura de materiais  
siliciclásticos médios a finos com metapelitos sericíticos; a mescla composicional e granulométrica sugere depósitos originais  

imaturos; D) solo residual de iron formations rica em magnetita; E) intercalações de metapelitos com camadas manganesíferas.

Processo hidrotermal pré a sintectônico à primeira 
fase deformacional gerou dobradas que são redobradas 
por uma segunda fase, gerando bainhas.

Essas rochas foram classificadas como sericita-
-clorita xisto. Ao microscópio apresentam textura 
lepidoblástica muito fina e estrutura orientada, micro-
dobrada e crenulada. Constitui-se essencialmente 
de clorita, sericita e mineral opaco. Clorita ocorre 
em agregados de lamelas orientadas e crenuladas. 
Sericita em agregados de palhetas é intersticial à clo-
rita. O mineral opaco é prismático, está orientado e 
deformado conforme o microdobramento, parcial-
mente alterado e libera hidróxido de ferro amarelado a 

vermelho que impregna os minerais micáceos. Ocorre 
turmalina em prismas ou em secções basais triangu-
lares e grão de zircão.

Dados químicos mostram que a rocha contém cerca 
de 27% de FeO e 4,81% de MgO, 5,84% de TiO2 além de 
enriquecimento em elementos menores como Nb e V, 
sugerem que seja rocha transformada a partir de protó-
lito de rocha vulcânica de natureza básica a ultrabásica.

Intercalações de metapelitos e quartzitos finos são 
muito comuns, com notória variação lateral, apesar da 
deformação (Figura 3.117 A e D). Essas variações são de 
dimensões métricas a quilométricas, denotando certa 
imaturidade na sedimentação como um sistema de maior 
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Figura 3.118 - A) Lajedos com exposição de rochas metassedimentares e vulcânicas amostradas para datação U-Pb em zircão;  
B) detalhe da deformação rúptil em dois eventos: o mais antigo subparalelo à foliação e preenchido por microveios de quartzo,  

às vezes muito sulfetados sobreposto por deformação ortogonal registrada no par conjugado com compressão EW.

energia que se intercala a sistemas ou períodos de cargas 
sedimentares mais maturas, acompanhadas de deposição de 
protólitos carbonatados e manganesíferos (Figura 3.117 E).

Extensos e espessos perfis lateríticos e crostas 
oxidadas essencialmente ferro-manganesíferas são 
encontrados tomando as posições planas e mais ele-
vadas de relevo. Esta parte da unidade corresponde, 
a altos magnetométricos nas imagens aerogeofísicas. 
Feição marcante que foi uma das primeiras questões 
abordadas no projeto, pois represntava uma inversão, 
em que as unidades metassedimentares possuem sinais 
magnéticos mais elevados que as porções metavulcâ-
nicas anfibolitizadas.

Outra característica peculiar que a distingue a 
Formação Mucambo do Complexo Palmeirópolis é a 
variação de vergência estrutural reversa e predomi-
nante para oeste, apresentando principalmente brusca 
mudança de nível crustal, fácies e grau metamórfico. 
Muitas vezes é observável apenas uma ou duas fases 
de dobramento com processo cataclástico sobreposto. 
Este é comum na extremidade oeste da unidade, 
onde ocorre o preenchimento de fraturas com mate-
rial silicático, potássico e com a presença de sulfetos  
(Figura 3.114 F, H, K, M).

As rochas da formação encontram-se em fácies xisto 
verde baixo a médio diferentemente das unidades do 
Complexo Palmeirópolis a leste e do Grupo Serra da Mesa 
a oeste, que estão em fácies anfibolito médio a alto, até 
superior. A questão metamórfica e estrutural foi observada 
enquanto ainda se supunha que todas as unidades de Pal-
meirópolis se conformavam como uma única sequência, 
e foi quando se aventou pela primeira vez que poderia se 
tratar de registros de duas bacias independentes.

Essa possibilidade foi corroborada durante os estudos 
geocronológicos. A amostra AF-24, coletada em aflora-
mento de intercalações de rochas vulcânicas traquíticas 
e sedimentares (Figura 3.118 A e B) que apresentou 

amplo espectro de idades (subitem 3.9 - Tabela 3.4) 
desde arqueanas até neoproterozoicas e cambrianas 
(515 Ma). Essa variação de idades seja em zircão ígneo 
da rocha traquítica ou herdado das rochas metassedi-
mentares, levou a interpretar a rocha como pertencente 
a nova unidade estratigráfica e desmembrando-a da  
“Sequência Palmeirópolis”.

Os resultados das análises geocronológicas constam 
dos diagramas concórdia, imagem e histograma de fre-
quência da Figura 3.119 de A a E. Os cristais de zircão 
encontrados formam uma população muito heterogênea 
em granulometria e forma, são em sua maioria de origem 
detrítica e bem arredondadas, indicando abrasão por 
transporte. Alguns cristais mostram características ígneas 
como zonação interna, outros são homogêneos, alguns 
se apresentam estriados por transporte ou deformação. 
Uma população bem menor com cristais prismáticos cur-
tos e alongados e com arestas angulares bem definidas 
são interpretados como ígneos.

Os diagramas concórdia indicam cristais de zircão 
herdados de origens diversas e coerentes com as ida-
des das unidades adjacentes, à exceção, das idades 
Arqueanas encontradas, que confirmam a influência, à 
época da deposição, de áreas fontes muito antigas. As 
idades de zircão herdadas de 2.0 Ga são atribuídas ao 
embasamento Aurumina e/ou aos zircões deste emba-
samento retrabalhados e oriundos do Grupo Serra da 
Mesa, que apresenta uma população apreciável com esta  
idade Marques (2010).

As idades de 1.3 Ga são interpretadas como prove-
nientes do Complexo Palmeirópolis. As idades em zircão 
de 800 Ma são nativas do arco e back-arc de Mara Rosa 
e as de 550 Ma são interpretadas como contribuições 
de rochas neoproterozoicas pós-colisionais da Suíte 
Mata Azul, por exemplo, e de rochas vulcânicas encon-
tradas na região. A idade máxima proposta para bacia  
é de 553 ± 13 Ma.

BA
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Figura 3.119 - A a C) Diagramas concórdia com a população de grãos de zircão herdados e zoom às idades mais jovens;  
D) Imagem de catodoluminecência com a granulação e morfoscopia dos cristais de zircão datados; E) histograma  

de frequência mostrando a variedade populacional em termo de zircão encontrada na amostra.
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Figura 3.120 - A) Corte de estrada ao norte da comunidade do Filó mostrando afloramento de rocha metabásica;  
B) detalhe de locais no afloramento com blocos da rocha partem segundo planos hexagonais bem definidos  

e lembram disjunções poliedrais originais.

Figura 3.121 - A) Classificação SiO2 x Zr/TiO2 de Whinchester e Floyd (1977); B) Jensen (1976)  
e diagrama de terras raras de metatraquito e metabasalto normalizados ao condrito de Boynton (1984). 

No sul da área e da Formação Mucambo, pró-
ximo à comunidade do Filó, encontram-se uma série 
de sills ou faixas quilométricas de rochas básicas 
que na cartografia atual permanecem atribuídas ao  
Complexo Palmeirópolis.

Nesse local encontrou-se metabasaltos cujo com-
portamento litoquímico não é compatível nem com as 
rochas tholeiíticas de idade 1.6 Ga do embasamento e 
nem com os anfibolitos do Complexo Palmeirópolis. Outra 
característica destoante é representada por disjunções 
poliedrais, feições primárias próprias de estruturas de 
rochas efusivas, que não são observadas nas demais 
unidades (Figura 3.120).

O afloramento AF-18 foi identificado como de 
metabasito fortemente transformado por processos 
de alteração hidrotermal - epidotização, com textura 
granonematoblástica muito fina, com estrutura foliada. 
Constitui-se essencialmente de epidoto e hornblenda. 
Epidoto é granular e forma agregados, hornblenda 
ocorre em cristais prismáticos tabulares, intersticiais 
aos cristais de epidoto. Quartzo forma pequenos mosai-
cos de cristais poligonais, intersticiais. Mineral opaco 

aparece em filmes associados aos máficos ou formam 
agregados alinhados ao longo da foliação.

Do ponto de vista químico, são classificados como 
basaltos alcalinos e traqui-dacitos, (Figura 3.121 A e B). 
Nota-se a similaridade de comportamento das curvas de 
ETR da rocha vulcânica traquítica e do basalto alcalino 
(Figura 3.121 C). 

Apesar de não serem representativos do ponto de 
vista estatístico, os dados químicos da amostra do meta-
basalto AF-18 mostram altos teores de TiO2 (3.56%), Sr 
(855 ppm), Th (5.6 ppm), Zr (277 ppm). Em ambas amos-
tras os altos valores das razões Nb/Yb e Th/Yb indicam 
comportamento tipo OIB.

Por estes motivos, sugere-se que essas rochas 
vulcânicas pertençam a Formação Mucambo e em 
conjunto com os traquitos descobertos e das rochas 
tufáceas e meta máficas formem uma associação do tipo  
basalt-trachyte rock association. Esta associação petro-
lógica e química demonstra mudança para um regime 
transicional associado a sistema extensional e tardio em 
bacia de tipo retroarco e marca a sobreposição de mais 
um evento bacinal no final do Ediacarano.

BA
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3.18. SUÍTE MATA AZUL - NP3γma

As rochas desta suíte foram citadas por Barbosa et 
al. (1966) como pertencentes ao Pré-Cambriano Indi-
ferenciado. Marini et al. (1974) obtiveram os primeiros 
dados de maior detalhe sobre as rochas dessa unidade. 

Estes autores reconheceram na região de Mata Azul 
uma série de corpos amebóides de dimensões reduzidas, 
intrusivos tanto no Grupo Serra da Mesa, quanto no 
granito Serra Dourada, os quais denominaram de “Gra-
nitos Pegmatóides” em função da textura pegmatítica e 
granulação muito grossa, com microclínio com mais de 
30 centímetros e bolsões muscovíticos, também cen-
timétricos e ocorrências de turmalina, berilo, granada, 
biotita e tantalita.

Lacerda Filho et al. (1999) introduziram o termo Gra-
nitos “Tipo Mata Azul”, para caracterizar um conjunto de 
corpos de rochas porfiríticas intrusivos no Grupo Serra 
Dourada/Serra da Mesa, com as mesmas características 
dos corpos descritos por Marini et al. (1977).

Frasca et al. (2010) identificaram corpos graníticos 
com as mesmas características mencionadas por Marini 
et al. (1977), e estenderam sua área de ocorrência para 
norte, com a denominação Suíte Mata Azul, englobando 
nesta unidade, conjunto de corpos e stocks de dimensões 
métricas a quilométricas, não tão amebóides, mas alon-
gados e estreitos, geralmente encaixados concordante-
mente com as estruturas regionais, alinhados e balizados 
nas proximidades do Lineamento Transbrasiliano.

Esta unidade marca o limite entre os compartimentos 
neoproterozoicos de arco e do embasamento. São rochas 
de composição granítica, na grande maioria com textura 
equigranular de granulação média, grossa e porfirítica, 
repletos de corpos pegmatíticos félsicos associados. 
Aflora desde a região de Mata Azul no extremo norte de 
Goiás, onde se localiza sua área-tipo, prosseguindo para 
norte, com inúmeros corpos, por mais de uma centena 
de quilômetros, até a Bacia do Parnaíba.

A Suíte Mata Azul é dividida em três fácies, macros-
copicamente semelhantes, mas com fortes diferenças 
composicionais e nas assinaturas geofísicas. Apresentam-
-se geralmente como corpos deformados, à exceção de 
algumas porções centrais de granulação extremamente 
grossa, onde a deformação é menos evidente.

Afloram sob a forma de grandes lajedos, diques, sills, 
morrotes campo de blocos e serras alinhadas (Figura 
3.122 A a E). Formam solos arenosos cobertos de quartzo, 
feldspato, turmalina e granada.

Frasca et al. (2010) reconheceram as distintas fácies 
desta suíte pela discordância nas assinaturas geofísicas 
na composição ternária RGB (k-eTh-eU) identificando as 
diferentes composições e as semelhanças na natureza 
pegmatítica, na geometria e nas relações de intrusão 
com as encaixantes.

A fácies NP3gma1 constitui-se de corpos alongados 
com vários quilômetros de comprimento e estreitos. 

São sienogranitos, monzogranitos, granodioritos com 
raros termos tonalíticos, em grande parte proto a miloní-
ticos nas bordas dos corpos, geralmente inequigranulares, 
porfiríticos e de granulometria média a muito grossa, de 
cor cinza e tonalidade clara, meso-leucocráticas, com-
postos essencialmente por hornblenda, biotita, granada 
e muscovita (Figura 3.123).

A principal característica petrográfica dos diversos 
litotipos (sienogranitos a monzogranitos) que compõem 
esta unidade é a presença de muscovita com caracte-
rísticas magmáticas, granada e turmalina. A muscovita 
ocorre como lamelas subédricas, com tamanho de 1 a 3 
mm, orientadas, formando a foliação da rocha associada 
à biotita. Seu conteúdo modal varia de 1 a 13%, sendo 
maior no muscovita tonalito, onde atinge 30%.

Um segundo grupo de muscovita, geneticamente 
distinto, também ocorre, como cristais na forma de 
lamelas mais finas, na ordem de 0,2 a 0,7mm de tamanho, 
provavelmente de origem hidrotermal e algumas pro-
venientes da recristalização da biotita e dos feldspatos.

A biotita representa de 3 a 7% e ocorre como lamelas 
subédricas finas (0,1 a 0,6 mm). Turmalina representa até 
1% da rocha e ocorre sob a forma de cristais subédricos 
a euédricos, com tamanhos de 0,5 a 4 mm.

Em imagens e aerofotografias não apresentam dis-
tinção de relevo que os separe de suas encaixantes de 
composição semelhante. Contudo, possuem caracterís-
tica comum que os distingue dos demais corpos, pois 
apresentam altos valores anômalos no canal de Th. Alguns 
afloramentos apresentam cintilometria alta de 170 a 400 
cps, em contraste com as encaixantes que apresentam 
valores bem mais baixos (Figura 3.124).

A fácies NP3gma2 ocorre como corpos de dimensões 
menores que a anterior e, em escala de afloramento, são 
geralmente homogêneos em composição. São também 
deformados e se caracterizam por rochas leucocráticas 
de cor vermelha clara, muito grossa, onde predominam 
termos graníticos, sienogranitos e monzogranitos, à 
biotita, hornblenda e granada. Além destes minerais 
ocorrem também turmalina e allanita.

Fazem parte deste grupo, corpos pegmatíticos, felds-
pato alcalino granito e demais corpos muito fracionados, 
com os quais se correlacionam uma parte das ocorrências 
de gemas da região.

Estes corpos proporcionam anomalias com valores 
elevados no canal de Th, observadas nas imagens aeroge-
ofísicas e em campo, aonde chegam a valores superiores 
a 210 e máximo de 340 cps. 

Possuem textura milonítica com porfiroclastos de 
k-feldspato com sombra de pressão e envoltos por matriz 
granonematoblástica, composta de k-feldspato, quartzo, 
hornblenda e biotita estirados. Os porfiroblastos de 
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Figura 3.122 - A) Aspectos de relevo convexo e totalmente exposto de intrusão granítica e pegmatitos de grande dimensão da Suíte 
Mata Azul adjacente ao contato de embasamento e metamórficas supracrustais; B) O arqueamento das encaixantes e a forma de 

cúpula é característica da unidade; C) Blocos ao longo das encostas; D) apófises e veios pegmatitos de grande extensão  
e continuidade; E) Lajedo  alinhado na direção NE em conformidade com o Lineamento Transbrasiliano.

granada são sin a pós-cinemáticos. O feldspato alcalino 
granito possui a seguinte composição modal: K-feldspato- 
54%, quartzo – 30%, plagioclásio – 2%, hornblenda – 8%, 
biotita – 4%, granada – 1%, alanita (<1%), zircão (<1%) 
e fluorita (<1%).

Cogita-se a possibilidade da fácies NP3gma2, (muito 
aluminoas), representar parte do embasamento e perten-
cer à Suíte Aurumina. Como não há dados geocronológicos 
fica em aberto tal hipótese. Todavia, pela relação de intru-
são, optou-se por associar esta facies à Suíte Mata Azul.
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Figura 3.123 - A) Granito da Suíte Mata Azul em sua área-tipo: bloco de monzogranito com porfiroclastos rotacionados de feldspato 
alcalino; B) e C) Hornblenda sienogranito da pedreira do Travessão, ricos em granadas, com altas anomalia de Th e hornblenda 
marcando estiramento mineral destral e sub-horizontal nas zonas de transcorrência; D) Afloramento em lajedo no rio Tocantins  

com hornblenda-granada sienogranito foliado; E) Muscovita feldspato granito, representado fácies mais potássicas  
e hidrotermais; F) Detalhe de monzogranito-sienogranito milonítico com foliação NE e bolsões e aglomerados  

de granadas sincinemáticas estiradas.

A fácies NP3gma3 corresponde aos corpos peg-
matíticos, produtos hidrotermais, que representam 
as porções mais tardias e fracionadas (Figura 3.125). 
Possuem também corpos de monzogranitos porfi-
roblásticos com veios de quartzo de grande dimen-
são, comumente alojados nos tipos anteriores ou  
próximos aos contatos. 

Estes tipos não apresentam nas cartas aerogeofísicas 
características que permitam distingui-los das outras 
fácies. Sua cartografia foi elaborada em aerofotos e 
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imagens de satélite pela observação do relevo convexo, 
típico de seus corpos. Em campo a cintilometria acusa 
valores pouco mais baixos de 45 a 80 cps, em relação 
às demais fácies. 

Em muitos afloramentos são encontrados enclaves 
de rochas gnáissicas e xistos ortoderivados e paraderi-
vados. Nos contatos destes corpos com as encaixantes 
desenvolvem-se grande parte das mineralizações de 
gemas na região: turmalinas, granadas, quartzo róseo, 
berilos, muscovita e feldspato pegmatóide.
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Figura 3.124 - A) Imagem do canal de Th da fácies NP3g3ma1, elipses em amarelo marcam os corpos principais com mais de 100 km  
de comprimento, muitos corpos menores existem, mas não são cartografados para escala do projeto; B) Cartografia da fácies  

onde observa-se o posição dos corpos principais em região limítrofe entre compartimentos geotectônicos distintos  
(arcos neoproterozoicos x embasamento) ou nas proximidades destas grandes descontinuidades.

Fica evidente nos afloramentos a grande troca tér-
mica entre a encaixante e as intrusões, com invasão de 
fluidos magmáticos e reações químicas a depender da 
composição da encaixante, se ígneas ou paraderivadas 
calcissilicáticas, proporcionando uma relação direta entre 
intrusão, encaixante e jazimento.

As transformações minerais são à semelhança 
de metamorfismo de contato e/ou alteração hidro-
termal somado a introdução de fluídos ricos em 
elementos incompatíveis, além de forte controle 
estrutural no alojamento destes corpos e no controle  
das mineralizações.

Apresentam também características de intrusões 
forçadas pelas cúpulas graníticas, colocadas em posi-
ção de crosta superior em um ambiente transcorrente 
transtracional e extensional.

Estes corpos são responsáveis pela formação de 
granada almandina de propriedades gemológicas, (Figura 
3.126), turmalinas bicolores e afrisitas, berilo, sillimanita, 
cianita, quartzo rosa e cinza, muscovita, allanita, corín-
don, bem como do próprio pegmatito e do granito que 
é utilizado como rocha ornamental.

Os pegmatitos desta fácies podem ser classificados 
como do tipo LCT (enriquecidos em Lítio, Césio e Tântalo) 
conforme a classificação de Černy e Ercit (2005) e da 

classe de Elementos Raros considerando sua composi-
ção peraluminosa e seu posicionamento sin-orogênico 
a tardiorogênico, com fontes em rochas supracrustais, 
no corpo Alcalino de Peixe e gnaisses do embasamento, 
em crosta média a superior.

A Figura 3.127 mostra textura inequigranular grossa 
com mineralogia à base de k-feldspato, plagioclásio, 
muscovita e pórfiros de granada sin a pós-cinemáticas 
e porções ricas em muscovita, biotita e turmalina, com 
allanita (<1%), zircão (<1%) e fluorita (<1%) como mine-
rais acessórios.

Os primeiros dados geocronológicos foram obti-
dos de forma ocasional por Kitajima (2002) no estudo 
do Complexo Alcalino de Peixe. Este autor encontrou 
pegmatitos aluminosos, com coríndon, identificando-
-os como tipos independentes de rochas e de idades 
distintas, porém não os correlacionou com os inúmeros 
corpos graníticos observados por Marini et al. (1977). No 
entanto, expôs que as idades obtidas entre 550 - 580 Ma 
eram coerentes com os modelos de evolução genética 
do Orógeno Brasília.

Kitajima op. cit, utilizando o método U-Pb em zircão 
obteve as idades 557±15 e 559±9 Ma, e pelo método 
Sm-Nd obteve idade modelo de 1.9 Ga com eNd(T600) 
de -17,40, amplamente negativo.
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Figura 3.125 - A) a K) Imagens representativas da fácies NP3gma3: A) Afloramento em corte de estrada com rocha intemperizada na 
região de Mara Azul, onde observa-se intrusões pegmatíticas em rochas paraderivadas e subconcordantes a foliação regional; B) Forma 
de afloramento dos pegmatitos orientados N/S-NE/ em longos lajeiros; borda de plúton pegmatítico com apófises e megaenclaves da 

encaixante, marcam o posicionamento raso das intrusões, grandes trocas térmicas e a forma forçada de emplacement; D) Bloco de 
pegmatitos de feldspato alcalino centimétricos; E) Pegmatito rico em granadas almandinas; F) e G) texturas semelhante a dendritos 

ricas em muscovita pegmatóide, formadas por crack por pressão hidráulica de fluido hidrotermal; H) Veios de quartzo róseo associado; 
I) Monzogranitos porfiroblásticos evidenciando deformação sin a pós cinemáticas destas intrusões; J) Afrisitas centimétricas  

em veio de quartzo; K) Porções em bolsões com feldspatos alcalinos pegmatóides.

Através de datação realizada por Frasca e Lima 
(2005), pelo método de lixiviação em granada almandina, 
coletada no afloramento HL-194, foi obtida uma isócrona 
com a idade 551,9±4.1 Ma eNd(t) -7.8, denotando forte 
contribuição crustal, (Figura 3.128 e Figura 3.126 B).

Com base nestes dados correlacionou-se a idade dos 
pegmatitos com as mineralizações e como a principal gra-
nitogênese brasiliana responsável pelos jazimentos gemo-
lógicos do norte de Goiás, até o Tocantins. Baseados nestes 
dados Frasca e Lima (2005) nomearam esta área de Província 
Gemológica São Valério da Natividade - Mata Azul.

Ressalva se faz em relação à segunda fácies des-
crita, em função das relações de campo observadas com 
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unidades adjacentes, pelas características petrológicas, 
petrográficas e litoquímicas analisadas. Como não se 
dispôs de dados geocronológicos infere-se também, 
que esta fácies pode relacionar-se a rochas bem mais 
antigas pertencentes a Suíte Aurumina (BOTELHO, 1999; 
PEREIRA, 2001).

3.19. SUÍTE LAJEADO - NP3ε1γl / GRANITO  
SÃO JOSÉ PEQUENO - NP3ε1γsjp

Barbosa et al. (1966) reconheceu rochas graníticas 
a oeste e norte de Palmas no rio Tocantins e denomi-
nou-as de Granito Lajeado. Gorayeb (2001) propôs 
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Figura 3.126 - A) Granada almandina no contato de intrusão e encaixante paraderivada; B) Granadas de qualidade  
gemológica, mas utilizada pelo projeto para datação isocrônica Sm-Nd pelo método de lixiviação, apresentando  

como resultado idades brasilianas; C) Cianita e D) Turmalinas pretas e verdes gemológicas.
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Figura 3.127 - Secções delgadas e LN e LX da fácies NP3gma3 representativas Suíte Mata Azul: A) Turmalina biotita muscovita 
monzogranito, apresentando B) Muscovita com características magmáticas em biotita moscovita monzogranito e C) Rocha  

com textura granonematoblástica e porfiroblastos pós-tectônicas de granada e D) moscovitas pegmatíticas em lâmina.
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Figura 3.128 - Isócrona Sm-Nd lixiviação em granada  
da Suíte Mata Azul.

a redefinição da unidade elevando-a à categoria de 
suíte, baseado em dados geocronológicos Pb-Pb em 
zircão e englobando sob esta denominação os seguintes 
granitos: Lajeado (546 ± 6 Ma), Palmas (548 ± 5 Ma) e 
Matança (552 ± 4 Ma).

Frasca et al. (2010) individualizaram corpos desta uni-
dade na Folha Gurupi. Embora distantes de sua área tipo, 
estes corpos foram reunidos sob a denominação Granito 
São José Pequeno e inseridos na Suíte Lajeado em função 
dos dados petrológicos, químicos, geocronológicos, aspec-
tos macroscópicos, petrográficos e relações de campo.

Ocorrem como extensos corpos e stocks graníticos 
alongados na direção NE. Na porção centro-oeste da 
área trabalhada ocorre apenas uma pequena seção 
de um corpo. 

São intrusivos nas rochas gnáissicas do Complexo 
Porangatu, limitando-se quase exclusivamente a esta 
faixa de ocorrência de rochas de idade neoproterozoica.

Afloram principalmente sob a forma de campo de 
matacões e de exposições restritas, e sob a forma de 
lajeiros (Figura 3.129 A e B). Formam solos arenosos 
com muito quartzo e material argiloso secundário, pro-
venientes de intemperismo. Localmente encontram-se 
lateritizados, com muito quartzo, raramente magnetita, 
de cor amarelada e ocasionalmente manchas argilo-
-arenosas a argilosas castanho-avermelhadas.

Em virtude da ampla distribuição de coberturas ter-
ciárias, principalmente, ao longo das paleoplanícies de 
inundação dos rios Santa Teresa e Cana Brava, os poucos 
afloramentos cartografados são de ocorrência esparsa.

A relação de contato com as rochas encaixantes é 
intrusiva, muitas vezes com alojamento controlado por 
falha. Os dados de cintilometria terrestre variam entre 
50 e 145 cps, normalmente a com fraco magnetismo. 
Estas características, observadas em campo, refletem 
nos dados aerogeofísicos de magnetometria e gama-
espectrometria, onde estes corpos não exibem sinais 

característicos que permitam discerní-los da encaixante, 
o que dificulta a cartografia dos mesmos. 

Os afloramentos são geralmente homogêneos em 
composição, mas integrados mostram uma gama com-
posicional, desde termos granodioríticos a sienogra-
níticos, sendo que os litotipos predominantes são os 
monzogranitos à biotita. Apresentam cores variáveis 
de cinza a rosa, sempre em tonalidades claras, gra-
nulação média a grossa, com textura porfirítica, com 
predomínio de isotropia estrutural, exibindo estruturas 
deformacionais miloníticas ou cataclásticas restritas às 
bordas dos corpos, ou, a raras nucleações de fraturas 
internas, geralmente confinadas e de pouca extensão, 
comumente de direção NE-SW.

Seus principais tipos petrográficos são biotita monzo-
granitos e biotita sienogranito, com variações faciológicas 
para biotita granodioritos, (titanita-biotita granodiorito) 
e subordinadamente hornblenda sienogranitos. Ocorrem 
enclaves ortoderivados máficos e gnáissicos, bem como 
autólitos, geralmente compostos por agregados biotíticos 
e magnetitas milimétricas dispersas, (Figura 3.129 C a F).

Predominam fácies à base de quartzo, K-feldspato, 
plagioclásio tabular a prismático, biotita, hornblenda e 
muscovita. Titanita, allanita, epidoto, fluorita, clorita, 
zircão e opacos (magnetita e ilmenita) constituem fases 
minerais secundárias, (Figura 3.130 A a D).

São observados efeitos de recristalização em certos 
corpos, indicando processos metamórficos tardios, 
assim como porções orientadas e deformadas. Estes 
efeitos estão relacionados às condições de emplacement 
granítico, nível crustal e elevado grau geotérmico à  
época da colocação.

Nas proximidades de um afluente do córrego Fundo e 
próximo à margem esquerda do rio Cana Brava, afloram 
sienogranitos de granulação mais fina, como uma fase 
aplítica mais tardia e evoluída (Figura 3.131), intrudindo 
fases mais grossas da fácies biotita monzogranito.

São, ainda, registradas brechas, veios aplíticos, fei-
ções com aspecto venular e padrão ortogonal, similares 
a stockwork, algumas orientadas preenchendo fraturas 
de direção N60°W (Figura 3.131 B).

Feições de emplacement passivo e/ou mistura das 
fácies (mais finas) da borda destes corpos, com porções 
pegmatóides do centro são observadas. Feições de min-
gling e mistura com magmas mais básicos coexistentes 
são também observados (Figura 3.132 A a C).

Os resultados das análises químicas do Granito São 
José Pequeno foram decisivos para sua inclusão na Suíte 
Lajeado. Os dados químicos são muitos semelhantes 
aos dos maciços Aroeira, Matança e Palmas, descritos 
por Scandolara (DATA) em Ribeiro e Alves (2017). No 
diagrama de classificação química de Debon e LeFort 
(1983), (Figura 3.133 A) o Granito São José Pequeno se 
distribui nos campos dos sienogranitos e monzogranitos. 
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Figura 3.129 - A) Forma de afloramento do Granito São José Pequeno em blocos e B) lajeiros; C) Com rocha sienogranítica/titanita-
biotita monzogranítica cinza clara inequigranular e D) Detalhe em planta de titanita-biotita granodiorito granular isótropo;  

E) e F) Aspecto do biotita sienogranito cinza rosado mesocráticos e isótropos com cristais milimétricos de magnetita.
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No diagrama R1-R2 (Figura 3.133 B), de De La Roche et 
al. (1980), são granitos strictu sensu e posicionam-se 
nos campos sin-colisional e tardi-orogênico, conforme 
diagrama R1-R2 adaptado para ambientes tectônicos de 
Batchelor e Bowden (1985) (Figura 3.133 C). 

Os granitos apresentam o seguinte conteúdo de óxidos 
em peso: SiO2 elevada variando de 68,4% a 76,9 %, alto a 
muito alto-K (Figura 3.133 D) e razão K/Rb variando entre 
176,95 a 474,06. São rochas peraluminosas a fracamente 
metaluminosas (Figura 3.133 E) e ocupam o campo subal-
calino (Figura 3.133 F) de Irvine e Baragar (1971). A razão 
K2O/Na2O é alta a muito alta, entre 1,18 e 2,89.

Os granitos da Suíte possuem características sub-
solvus, apresentam sempre duas séries de cristalização 
de feldspatos (anortita-albita e ortoclásio-albita), sob 
alta pressão de voláteis e tem a magnetita como seu 
principal mineral opaco de ferro. No diagrama FeOt/
(FeOt+MgO) vs. SiO2 (Figura 3.134 A) estas rochas são 
caracterizadas como granito ferroso tipo A e, quando 
comparados com granitos tipos I e S, mostram valores 
mais elevados das razões FeOt/(FeOt+MgO), K2O/Na2O e 
TiO2/MgO. No diagrama Na2O+K2O−CaO vs. SiO2 (Figura 
3.134 B) distribuem-se como granitos “tipo A” entre os 
campos álcali-cálcico e calcialcalino.
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Figura 3.130 - Fotomicrografias de lâminas delgadas do Granito São José Pequeno – Suíte Lajeado, ilustram diversos padrões  
desde tipos isótropos a termos deformados. A) Biotita monzogranito isótropo em agregados porfiríticos de plagioclásio, quartzo  

e feldspato alcalino, alguns contatos minerais retilíneos atestam processos de recristalização; B) Fenocristais de microclínio  
imersos em matriz grossa de plagioclásio e quartzo; C) Fenocristais de quartzo e microclínio orientados e recristalizados  

parcialmente; D) Agregados com pórfiros de microclinio imersos em matriz de grãos médios, com silicificação  
mais intensa em corpo de monzogranito milonítico recristalizado.

Figura 3.131 - A) Seção lateral exibindo biotita granito saprolitizado. Em detalhe, veio aplítico tardio cortando o granitóide;  
B) Vista em planta de sienogranito porfirítico alterado, com foliação milonítica de borda com sobreposição  

cataclástica marcada por microfraturas preenchidas por material quartzo-feldspático.
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No diagrama ternário Y vs. Nb vs. 3*Ga (Figura 3.135 
A) e no diagrama binário Sc/Nb vs. Y/Nb (Figura 3.135 
B) de Eby (1990); Eby (1992), que são discriminantes 
para os granitos do tipo A de ambientes anorogênico e 
pós-colisionais, os granitos do corpo São José Pequeno 
distribuem-se, em sua maioria, no campo dos granitos 

A2. As amostras apresentam valores de Y anomalamente 
elevados com valores máximos de 249 ppm e média de 
63 ppm, duas a três vezes superiores a crosta continental 
de Rudnick e Gao (2004), mesmo apresentando, valores 
altos em Nb (23 ppm) acima dos padrões para a crosta 
continental 12 ppm (KEMP; HAWKESWORTH, 2004).

BA
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Figura 3.132 - Granito São José Pequeno – Suíte Lajeado. De A) a C) Feições de mistura de magmas, (mingling),  
que comprovam a coexistência de dois magmas distintos em processo de mistura mecânica. Notam-se  

os contatos arredondados, invasões em estado plástico e cristais imersos de um magma no outro.

Os diagramas de Dall Ágnol e Oliveira (2007) discri-
minam estes granitos como do tipo A (Figura 3.136 A 
e B), e os diferenciam como granitos reduzidos (Figura 
3.89 C e D).

Conforme em Ribeiro e Alves (2017), os granitos 
da suíte Lajeado são reduzidos, mostrando valores de 
FeOt/(FeOt+MgO) acima de 0.88, e o Granito São José 
Pequeno apresenta as mesmas características, perten-
cendo conforme diagrama a série à ilmenita. Segundo 
os autores (op cit) estas razões químicas indicam fontes 
relativamente homogêneas com baixos conteúdos de 
H2O no magma parental.

A alta temperatura de saturação do zircão (743° C 
a 937° C), a exceção de uma amostra com temperatura 
de Zr. Sat de 6920C, calculada para Granito São José 
Pequeno (triângulos azuis - Figura 3.137) também suge-
rem baixo conteúdo de H2O na fonte, uma vez que as 
temperaturas necessárias para gerar fundidos hidratados 
são muito menores.

Quanto aos elementos traço estes granitos são enri-
quecidos em LILES como Ba, K, importantes anomalias 
negativas de Rb, Sr, Ti e P, valores altos em HFSE como 
Th, Zr, Y, e moderado a alto em Zn (média 52 ppm a 
max.124 ppm) para rochas graníticas (GAO et al., 1998).

O Granito São José Pequeno mostra padrões de 
ETR pouco a medianamente fracionados [(La/Yb)n = 1 
a 34] e moderadas a acentuadas anomalias negativas 
de Eu (Eu/Eu* = 0,18-0,61) (Figura 3.138 A). As curvas 
de multielementos normalizadas ao manto primitivo de 
McDonough e Sun (1995) (Figura 3.138 B) evidenciam 
anomalias negativas de Nb-Ta e Ba, fortes depleções de 
Sr, P e Ti, e anomalias positivas de Rb, Th, Zr-Hf, Sm-Nd e Y.

A anomalia negativa de Eu é relativamente acentuada 
e indica importante papel do plagioclásio na evolução 
petrogenética. Os valores normalizados em Ba, Th, Pb 
e Zr sugerem diferentes graus de contaminação crustal 
ou heterogeneidade da fonte.

A tendência geral de decréscimo do conteúdo de ele-
mentos traço versus aumento de SiO2 (Figura 3.139) em 
trends de correlação inversa, sugerem os efeitos da crista-
lização fracionada com um variável grau de fusão parcial 
como principal mecanismo na evolução composicional.

As depleções em HFSE em relação aos LILEs podem 
indicar interferência de componentes na fonte dos gra-
nitóides, e, associadas às razões Y/Nb (EBY, 1992) cres-
centes da Figura 3.135 B, sugerem claramente que houve 
também contribuição de material de crosta continental, 
como fonte na evolução das rochas da suíte.
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Figura 3.133 - Diagramas geoquímicos discriminantes elaborados com elementos maiores da Suíte em destaque (triângulos azuis) 
Granito São José Pequeno: A) Classificação química multicatiônica Q-P de Debon e LeFort (1983); B) Diagrama multicatiônico R1-R2 
com a classificação química das rochas estudadas (LA ROCHE et al., 1980); C) Diagrama R1-R2 adaptado para ambientes tectônicos 

(BATCHELOR; BOWDEN, 1985); D) diagrama do teor de K2O de Peccerillo e Taylor (1976);E) Índice de saturação de alumina  
(ANK vs. ACNK) dos granitóides (MANIAR; PICOLLI, 1989); F) Diagrama de alcalinidade de Irvine e Baragar (1971).

Figura 3.134 - Discriminantes geoquímicos de elementos maiores das rochas da Suíte: A) Diagrama FeOT/(FeOT+MgO)  
vs. SiO2 com campos ferroso e magnesiano; B) Na2O+K2O-CaO vs. SiO2 (FROST et al., 2001).  

Campos dos granitos Cordilheiranos. Caledonianos e Tipos I, S e A de Frost et al. (2001).
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Figura 3.135 - Diagramas para discriminação de granitos A1 e A2 (EBY, 1992). O campo A1 representa os granitos associados  
a hotspots, plumas ou rifts intracontinentais; o campo A2 caracteriza os granitos associados a ambientes pós-colisionais 

 ou extensionais associados (EBY, 1990; EBY, 1992). O campo retangular na cor cinza (Figura 3.54 B)  
representa os granitos de ambien-tes orogênicos.

Figura 3.136 - Diagramas discriminantes de granitos tipo A e I (A, B) e diagramas que mostram os campos  
composicionais dos granitos tipo A reduzidos e oxidados (C, D) (DALĹ AGNOL; OLIVEIRA. 2007).

O Granito Aroeira, pertencente a Suíte Lajeado, foi 
datado por Quaresma e Kotschoebey (2001) através 
da evaporação de Pb-Pb em zircão e obteve a idade de 
571 ± 2 Ma. Posteriormente, estudos geocronológicos 
pelo método Pb-Pb em zircão destes granitos feitos por 
Gorayeb et al. (2001), forneceram as idades de 546 ± 6 

Ma, pelo mesmo método o Granito Palmas apresenta 
idade de 548 ± 5 Ma e 552 ±4 Ma e 564 ± 4 Ma para o 
Granito Matança.

Ribeiro e Alves (2017) dataram zircão do Granito 
Matança pelo método U-Pb SHRIMP que forneceu uma 
idade de 551 ± 4 Ma e a amostra CA-171, um hornblenda 
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Figura 3.137 - Diagrama que usa o zircão como geotermômetro 
e as temperaturas do magma estimadas para os granitos da 

suíte e Granito São José Pequeno.

Figura 3.138 - A) Padrões de ETR normalizados ao condrito (fator de normalização de Boynton, 1984) e B) Diagramas  
de multielementos normalizados ao manto primitivo (SUN; MCDONOUGH, 1989), para os granitos São José Pequeno.

Figura 3.139 - Diagramas tipo Harker com o comportamento de elementos traço versus SiO2 do Granito São José Pequeno.

sienito pertencente a Suíte Lajeado, foi datado pelo 
método U-Pb LA em zircão fornecendo a idade de 554 
± 5 Ma (Figura 3.140).

Datações realizadas no projeto Sudeste do Tocantins 
na Folha Gurupi, afloramento HL-10a, através do método 
U-Pb em zircão, forneceram idades de 509 ± 1.6 Ma com 
MSWD= 0,55 e 501 ± 3.5 Ma MSWD 0,70, com herança 
em torno de 2128 ± 120 Ma e idade modelo ao redor 
de 1009 Ma, (FRASCA et al., 2010).

Ribeiro e Alves (2017) e Chaves, Gorayeb e Moura 
(2002) realizaram análises isotópicas Sm-Nd em granitos 
da suíte, as quais forneceram idades modelo TDM entre 
1,4 e 2,1 Ga, e valores de eNd (550) fortemente negativos 
entre -4,73 e -13,34, Tabela 3.13. 

As idades modelos TDM entre 1,4 Ga e 2,1 Ga mais 
antigas e heterogêneas obtidas marcam fontes crustais 
muito heterogêneas e a interferência das rochas encai-
xantes onde se alojam estes granitos. Os valores de eNd 
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Figura 3.140 - Diagramas concórdia com as idades de cristalização dos granitos da Suíte Lajeado.

Tabela 3.13 -  Idades-modelo Sm-Nd e valores de eNd para as rochas da Suíte Lajeado,  
dados de Ribeiro e Alves (2017) e Chaves et al. (2002).

AMOSTRA Sm (pmm) Nd (pmm) 147Sm/144Nd 143Nd/144Nd ± 2SE εNd (0.55) TDM (Ga) UNIDADE 
ESTRATIGRÁFICA REFERÊNCIA

CA-171 53,82 0,117 0,511882 ± 10 -9,16 1,82 Granito Lajeado Ribeiro e Alves (no prelo)

99CL-03B - - 0,111 0,512 -10,51 1,86 Granito Lajeado Chaves et al. (2002)

99CL-08 - - 0,103 0,512 -9,77 1,71 Granito Lajeado Chaves et al. (2002)

PS-163 10,406 73,429 0,086 0,511710 ± 20 -10,31 1,58 Granito Matança Ribeiro e Alves (no prelo)

MAT-1 - - 0,101 0,512 -13,27 1,93 Granito Matança Chaves et al. (2002)

MAT-2 - - 0,113 0,512 -13,34 2,1 Granito Matança Chaves et al. (2002)

AF-45 15,321 92,255 0,100 0,511793 ± 19 -9,73 1,67 Granito Palmas Ribeiro e Alves (no prelo)

PAL-1 - - 0,101 0,512 -10,34 1,73 Granito Palmas Chaves et al. (2002)

PAL-4A - - 0,109 0,512 -10,29 1,81 Granito Palmas Chaves et al. (2002)

PS-186 7,972 43,67 0,111 0,512085 ± 17 -4,73 1,4 Granito Aroeira Ribeiro e Alves (no prelo)

extremamente negativos entre -4,73 e -13,34 indicam a 
reciclagem crustal muito expressiva, dados estes concor-
dantes com as informações litoquímicas obtidas.

Estes dados reforçam a interpretação de que a 
suíte é formada por granitos do tipo A2, de Eby (1992), 
associadas ao evento pós-colisional, conexo a trans-
trações e extensões regionais e colapso orogenético, 
e não granitos anorogênicos “strictu sensu”. Ademais, 
as idades de cristalização são muito próximas ou estão 
quase concordantes com a idade dos granitos de arco 
do Complexo Porangatu, não havendo tempo suficiente 
para o cráton ter estabilizado na área.

Propõem-se ainda que a suíte esteja acompanhada 
das suítes Máfica Rio Escuro e Carreira Comprida, e que 
formem uma associação tipo “AMCG” pela presença de 
corpos anortosíticos, gabros e granitos com idades U-Pb 
em comum e com as mesmas características de TDM 
e valores de eNd, somando-se a ambientação geotec-
tônica da área e a evolução final do Neoproterozoico 
e inicio do Cambriano.

3.20. CORPOS E STOCKS DE DIABÁSIO - Jdb

Barbosa et al. (1996) referem-se às rochas básicas na 
área de ocorrência do Grupo Tocantins e Abreu (1978) as 
denominou de Rochas Máficas Pós-Brasilianas. Gorayeb 
(1981) as incluiu no que chamou de magmatismo pós 
tectônico de natureza máfica e ultramáfica.

Sob esta denominação foi cartografado um corpo de 
rocha básica que ocorre sob a forma de stock ou sill não 
deformado e sem metamorfismo, encaixado nas rochas 
da Suíte Aurumina.

Apresentam dimensões reduzidas, com extensão e 
espessura de poucas dezenas de metros.

Este corpo máfico é composto por diabásio de cores 
cinza-escuro a esverdeado, e, subordinadamente gabro 
que exibem textura inequigranular fina a média, matriz 
subofítica fina, estrutura maciça, compostos basica-
mente de plagioclásio e minerais máficos. O plagioclásio 
é prismático, euédrico e parcialmente saussuritizado. Os 
máficos são piroxênios, olivina e biotita.  
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Não apresentam evidências de processos deforma-
cionais e metamórficos, embora de ocorrência restrita 
e pouca expressão, marca uma fase distensiva regional 
e pode ser relacionado à formação da Bacia do Parnaíba.

Dados geocronológicos K/Ar em diques de diabá-
sio obtidos por Almaraz (1967) no curso médio do rio 
Tocantins indicam idade entre 495 Ma e 225 Ma para as 
rochas dessa unidade.

Hasui, Costa e Abreu (1984) reconheceram dois episó-
dios magmáticos de natureza básica ultrabásica, aos quais 
estariam relacionadas estas rochas, sendo o primeiro de 
idade em torno de 780 Ma e outro de idade mesozoica.

Figueiredo et al. (1994) dataram  os diques de diabá-
sio da região de Conceição do Araguaia pelo método K-Ar 
e obtiveram dois grupos de idades, o primeiro variando 
entre 200 -185 Ma e o segundo de 545 Ma, corroborando 
de certa forma os dados obtidos Hasui et al. (1984).

3.21. COBERTURA DETRÍTICA  
INDIFERENCIADA - Ndi

Cunha et al. (1981) identificaram no extremo sudeste 
da Folha Tocantins SC:22, em particular, nas folhas Gurupi 
e Alvorada (1:250.000), chapadões constituídos por rochas 
areno-argilosas de cores variadas parcialmente lateritiza-
das, com acumulações superficiais de fragmentos quartzo-
sos, limoníticos, concreções argilosas e cangas lateríticas. 
Estes autores ainda observaram conglomerados de terraço 
aluvionar, com matriz argilosa concrecionária, contendo 
fragmentos e blocos rudáceos de até 50 cm. Estes sedi-
mentos foram mapeados por aqueles autores no Projeto 
RADAMBRASIL, em uma extensa área que cobre desde 
a região a oeste – noroeste de São Valério e Apinajé, 
no extremo norte da Folha Gurupi, até à oeste e sul do 
município de Peixe, acompanhando o interflúvio dos rios 
Tocantins e Santa Teresa. Durante a execução das folhas 
1:1.000.000 no Projeto GISBRASIL (BIZZI et al., 2003), esta 
extensa cobertura sedimentar foi extraída do contexto 
geológico da região.

Sob esta denominação estão relacionadas extensas 
áreas de coberturas arenosas inconsolidadas neogênicas 
que no presente projeto, reintegra-se à cartografia, por 
se tratar de um depósito sedimentar mapeável na escala 
1:250.000 e 1:100.000, por apresentar-se como um 
extenso depósito de paleoplacers e ser uma importante 
área de empréstimo para materiais de construção civil. 

Estes depósitos possuem espessuras métrica a 
decamétrica, as quais lhes conferem também grande 
importância hidrogeológica, formando um importante 
aquífero intergranular, alimentador dos aquíferos fratu-
rados subjacentes.

As coberturas detríticas arenosas inconsolidadas, 
constituem-se de paleoterraços dominados inteiramente 
por uma sequência arenosa, grossa a fina, por camadas 

cobertas por seixos arredondados bem classificados, 
bolsões e camadas de areia grossa a média, interestrati-
ficados com níveis de silte e argila (Figura 3.141 de A a F).

Nos depósitos de cascalho, seixos e grânulos são 
constituídos por quartzo, granitos e gnaisses subarre-
dondados em matriz arenosa grossa; a estes geralmente 
sobrepõe-se nível métrico de sedimentos arenosos, 
médio a grosso com cores creme-esbranquiçadas, exi-
bindo variações laterais de fácies de origem fluvial, repre-
sentando paleocanais, barras de canal, terraços e leques 
do tipo crevasse splay.

Uma feição peculiar destes depósitos é a formação 
de inúmeras lagoas, resultado de surgência do nível 
freático, o que foi alvo de estudo por apresentar feição 
semelhante à dolinas.

Possuem uma topografia essencialmente plana, for-
mam áreas de baixa declividade com desníveis próximos 
a 30m e distantes dos canais aluviais atuais.

3.22. COBERTURAS DETRITO-LATERITICAS 
FERRUGINOSAS - N1dl

Cunha et al. (1981) identificaram na região extensas 
ocorrências de rochas lateritizadas, contendo fragmen-
tos das mais diversas unidades litoestratigráficas, cuja 
origem esta relacionada a processos de pediplanização 
tércio-quaternários.

Martins e ScislewsKi (1981) identificaram na área 
coberturas lateríticas, recobrindo indistintamente todas 
as unidades geológicas e as relacionaram com anti-
gas superfícies de aplainamento do Ciclo Velhas de 
King (1956). Estimaram espessuras máximas de 20m e 
com desenvolvimento de perfis lateríticos incompletos 
identificando três horizontes A - material argiloso; B - 
pisolítico e; C - areno argiloso.

Estão representadas na área por depósitos neó-
genos desenvolvidos a partir de processos de aplaina-
mento e lateritização com alteração de rochas in situ e 
com desenvolvimento de crostas lateríticas, ocorrendo 
indistintamente sobre as diversas unidades geológicas. 

Apresentam espessuras variadas, geralmente acom-
panhando o perfil topográfico, com cotas em torno de 
350 a 400 m e espessuras médias de 8 metros e máxima 
em torno de 20 metros principalmente na porção norte 
do projeto.

Constituem-se de lateritos autóctones com carapaças 
ferruginosas, caracterizadas por uma mescla de materiais 
areno-argilosos, ocasionalmente cascalhos, imersos em 
matriz argilo-arenosa ferruginosa; concreções, nódulos 
e crostas ferruginosas escuras e marrom-avermelhadas; 
areias e argilas compactas, de cores vermelhas e amarelas 
(Figura 3.142 de A a D).

Estes lateritos possuem geralmente perfis incomple-
tos e em alguns locais podem estar mais desenvolvidos, 
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Figura 3.141 - Aspectos da área de ocorrência da Cobertura Detrítica Indiferenciada. A) Vista panorâmica do relevo plano que 
caracterizam estes depósitos arenosos na região; B) Corte de estrada em área de solos argilo-arenosos; C) Corte de estrada  
mostrando nível de cascalho; D) Detalhe do nível de cascalhos e seixos e grânulos subarredondados de quartzo em matriz  

arenosa; E) Detalhe e panorâmica das extensas coberturas (paleoterraços); F) Depósitos de seixos desta unidade.

com diferenciação de níveis, onde são observados os 
seguintes horizontes: (i) horizonte superficial com 
espessuras inferiores a 1 m é constituído por material 
areno-argiloso, vermelho amarelado, desestruturado e 
suprimido em declives mais acentuados; (ii) horizonte 
concrecional com espessuras variadas de 1 a 4 m for-
mado por crosta com concreções ferruginosas ooliti-
cas e pisolíticas, cimentadas por hidróxido de ferro e/
ou manganês, com a presença de hematita terrosa, 
e pirolusita e subordinadamente caulinita, goethita e 
gibsita. (iii) horizonte argiloso ou mosqueado com até 
15 m de espessura, formado por saprólito avermelhado, 

preservando, por vezes, a estrutura original; (iv) horizonte 
pálido exibe espessuras de 2 a 3 m, cores claras e situa-se 
na interface rocha/saprólito.

Geralmente estes depósitos apresentam-se retra-
balhados pelas drenagens atuais. Localmente podem 
ser observadas encostas com perfil retilíneo, asso-
ciadas a feições de instabilidade e escorregamento 
coluvionar.

Desenvolvem-se por processos intempéricos, prin-
cipalmente químicos, lixiviação e transformação da 
rocha matriz subjacente (crosta, horizonte mosqueado/
argiloso, saprólito e rocha-mãe), ou, em sedimentos 

BA

DC

FE
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aluvio-coluvionares estruturados em horizontes típi-
cos que resultam da diferenciação textural, estrutural, 
mineralógica, química (Fe2O3, Al2O3, SiO2 e H2O), domi-
nantemente) e isotópica durante a formação do perfil.

Apresentam potencial prospectivo para depósitos 
supergênicos (Al, Fe, caulim, Ni, Mn, Au, Pt, Ti, P, etc.) 
e de materiais para a indústria da construção civil. São 
também registros paleoambientais importantes.

Na região de Palmeirópolis há, associado a este pro-
cesso, a formação de gossans, especialmente nas áreas 
com ocorrências de sulfetos intemperizados. 

Nestes se observam restos de rochas com óxidos 
de ferro e quartzo, muitas vezes na forma de boxwork. 
Em geral são constituídos por quartzo e ferro, limonita, 
goethita e jarosita, como pseudomorfos, substituindo a 
pirita e os minérios primários.

Associados a essas formações, ocorrem também 
extensas lateritas manganesíferas desenvolvidas princi-
palmente sobre as rochas da formação Mucambo.

3.23. DEPÓSITOS ALUVIONARES - Q2a

São depósitos sedimentares quaternários inconso-
lidados associados à rede de drenagem atual e incluem 
acumulações de sedimentos oriundos de canais fluviais, 
barras de canal e de planícies de inundação. São compos-
tos essencialmente por seixos e calhaus, areias grossas 

Figura 3.142 - A) e B) Vistas panorâmica e detalhe da crosta laterítica ferruginosa concrecionária ocorrente de forma  
indiscriminada sobre as rochas da área; C e D) Detalhe da crosta laterítica observada nas fotos anteriores.
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a finas, entremeados por níveis de cascalhos e lentes e 
estratos espessos de material silto-argiloso.

O regime climático no estado do Tocantins com média 
de chuvas anual em torno de 1300 a 1700 mm, concen-
tradas nos meses de outubro a março com estação de 
secas entre maio e setembro, controla a dinâmica dos 
rios e sua sedimentação.

As planícies aluvionares dos rios de maior porte são 
periodicamente inundadas nas épocas de chuva com 
os sedimentos argilosos predominando nas áreas mais 
afastadas dos canais. Nos leitos e em suas proximidades 
ocorrem os depósitos mais grossos que formam pequenas 
elevações (barras de canal) ou nas margens em áreas de 
mais baixa energia como os meandros (Figura 3.143 A a D).

Estes depósitos geralmente são pouco espessos e 
distribuem-se nas planícies e ao longo dos rios Tocantins, 
Santa Teresa, Cana Brava, Paranã e seus distribuitários, 
onde formam acumulações importantes, constituindo 
faixas alongadas e irregulares. A espessura destas aluvi-
ões, observadas no rio Tocantins é de até 10m, e larguras 
de até 5 km. Nos demais rios estes depósitos possuem 
dimensões bem menores.

Associados às frações mais grossas, ocorrem concen-
trações de minerais pesados como rutilo, ouro, zircão, 
granada e diamante, que podem constituir depósitos 
de interesse econômico, alem de materiais para uso na 
indústria da construção civil.
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Figura 3.143 - A) e B) Aspectos do leito ativo do rio Tocantins no período de cheias e estiagem, respectivamente; C) ilhas com  
depósitos de areia em bancos, cordões com afloramento rochosos; D) exemplo de leito de rio de baixa energia e intermitente com 
depósitos de areia; de G) a I) leitos ativos dos rios Cana Brava e Santa Teresa mostrando os depósitos de margem e barra de canais.
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4. GEOLOGIA ESTRUTURAL

4.1. INTRODUÇÃO

A porção setentrional do Orógeno Brasília possui 
uma grande diversidade e heterogeneidade de 
compartimentos geotectônicos com tipos litológicos 
representantes de diferentes níveis crustais e domínios 
estruturais e, consequentemente uma grande e rica 
diversidade de ambientes metalogenéticos. O arcabouço 
tectônico no qual está inserido o Orógeno Brasília foi 
sistematizado da seguinte maneira:

i) Embasamento do Orógeno, composto pelos 
seguintes blocos:

ia) Bloco Natividade-Cavalcante, compreendido como 
um arco colisional ou uma margem ativa diferenciada, 
de idade paleoproterozoica amalgamada às margens 
do núcleo arqueano do Cráton de São Francisco-Congo;

ib) O Maciço de Goiás, compreendido como um bloco 
alóctone ou microcontinente arqueano/paleoproterozoico 
com depósitos plataformais mesoneoproterozoicos, afe-
tado pela orogênese Brasiliana;

ii) O Orógeno Brasília: 
iia) O Arco Insular de Mara Rosa e Back-arcs Neo-

proterozoicos com toda mecânica deformacional e sua 
junção aos blocos mais antigos;

iib) Os reflexos estruturais e magmáticos da Margem 
Ativa de Santa Teresinha de Goiás, até colisão e fecha-
mento com o Cráton Amazônico.

Do ponto de vista estrutural este arcabouço tectô-
nico, composto de compartimentos antigos e jovens, se 
arranja em três grandes domínios, representativos das 
principais estruturas regionais. Apesar desta complexi-
dade, os padrões reconhecidos foram isolados de forma 
mais homogênea, proporcionando a análise de domínios 
e regimes deformacionais, seja pela ocorrência dos con-
juntos rochosos dentro de um mesmo nível crustal, seja 
por estarem submetidos, em um determinado período, 
a um campo tensional similar ou comum.

Cada domínio, em cada bloco, apresenta caracte-
rísticas distintas, com variação dos padrões deforma-
cionais, conforme as massas envolvidas e o diferencial 
de forças e tensores, gerando cinemática e mecânica 
próprias. A consequência da aplicação destas forças 
às massas está nos registros de diferentes estilos de 
dobras, falhas e demais estruturas da dinâmica crustal, 
quantificadas em campo.

Além do comportamento do material envolvido, 
há que se dimensionar um longo período de tempo 

de atuação de diferentes esforços e tensores físicos. 
Registra-se na área do projeto a evolução destas dife-
rentes entidades geotectônicas desde 2.2 Ga. a 0,5 Ga. 
Conformações geológicas com a existência de Ciclos 
de Wilson, plumas mantélicas e quebras relacionadas 
à rifts, formação de crostas oceânicas e desequilíbrios 
gravitacionais com quebra de placas simáticas, consumo 
de placas de forma intermitente, acompanhados por 
episódios orogenéticos, magmáticos e metamórficos, 
finalizando com a colisão de massas crustais e formação 
de continentes. Estes episódios de montagem e quebra 
de massas crustais, estão relacionados aos ciclos de for-
mação de quatro supercontinentes: Columbia, Rodínia, 
W-Gondwana e Pangea.

Os principais domínios estruturais de ordem com-
pressional e transcorrentes não progressivos são:  
a) o Domínio Dúctil de Encurtamento Crustal de idade 
Toniana que incorpora desde rochas de embasamento, 
bacias pré-formadas e rochas tonianas com a formação 
de sistemas de dobras apertadas sob cisalhamento puro; 
b) O Sistema Transpressional do Lineamento Maranhão-
-Paranã, uma zona de transpurrão que justapõe blocos 
de idades diferentes e; c) a Transcorrência do Sistema 
de Lineamentos Transbrasilianos, que além de ser uma 
faixa de falhas dúcteis direcionais, contem internamente a 
junção de blocos tectônicos e suturas crustais, por vezes 
justapondo terrenos de histórias díspares. 

Todos estes domínios são parte do ciclo de defor-
mações Brasilianas que se estendem de 900 Ma a 550 
Ma com amálgamas e colisões que deixaram suas prin-
cipais marcas na área. Todavia, além desses regimes 
compressionais é observado também feições estruturais 
pretéritas, de idade presumível paleoamesoproterozoica, 
formadores de bandamentos gnáissicos e foliações em 
rochas riacianas e importantes sistemas extensionais 
associados à formação de rifts intracontinentais a bacias 
de back-arc - retroarco desde o meso ao neoproterozoico.

4.2. REGISTRO DEFORMACIONAL RELIQUIAR 
E INTERFERÊNCIAS NEOPROTEROZOICAS 
- EMBASAMENTO DO ORÓGENO BRASÍLIA 
(INFRACROSTA)

Este registro ocorre na porção leste-nordeste da área 
do projeto. Caracteriza-se por apresentar duas, ou no 
mínimo três fases deformacionais, das quais as relações 
de progressão são sugeridas. 
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A primeira fase observada é o desenvolvimento de 
processos de migmatização e bandamento gnáissico 
localizado, principalmente nas rochas do Complexo 
Almas-Cavalcante (2.2 Ga), no Grupo Água Suja (>2.2 
Ga) e na Suíte Aurumina (2.1 Ga). A formação deste 
bandamento é inferida ao período Riaciano. Suas fei-
ções, em grande parte, estão transpostas por pro-
cessos deformacionais mais jovens, que mascaram 
ou obliteram as estruturas originais. Ocorre de forma 

limitada às faixas próximas à descontinuidade Trans-
brasiliana, que geralmente as transpõem e separa o 
bloco do embasamento, das unidades orto e parade-
rivadas de idade neoproterozoica. Possuem atitudes 
bem variadas, desde N70°W a N05°W e N15°E a N50°E, 
com ângulos de mergulhos desde baixos a altos e 
para ambos os lados. Este bandamento encontra-se 
dobrado e transposto por deformações mais jovens 
(Figura 4.1 de A) a F).

Figura 4.1 - Aspectos deformacionais do embasamento de idade 2.2 a 2.1 Ga: A) Exemplo de bandamento relíquiar transposto e com 
foliação de direção NS em alto ângulo em biotita granodiorito gnaisse; B) Detalhe de bandamento dobrado e transposto em biotita 

granodiorito gnaisse; com inicio de processo de gnaissificação, com formação de bandas máficas e bandas félsicas, C) Bandas de 
cisalhamento SC dextrais, feições tardias de cisalhamento simples registrando domínios transcorrentes sobrepostos e deformação 

paralela a subparalela ao bandamento antecessor; D) Aspectos de bandamento gnáissico dobrado e transposto em  
tonalitos /dioritos; E) detalhe das bandas da fotografia anterior; F) Gnaisse migmatítico tonalito-granodiorito  

com bandamento paralelo, dobras e processos de estricção (boudinagem de bandamento).

A

C

B

D

FE
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A segunda fase relaciona-se a geração de dobras 
cilíndricas, simétricas a assimétricas, apertadas, com 
charneira espessada, e plano axial subvertical de dire-
ção NE/SW e eixos com caimento que geralmente 
oscilam em baixo ângulo para NE e SW, quase sem-
pre em bainhas e rompidas por deformações trans-
correntes mais novas (Figura 4.2 de (A) a (D)). Esta 
fase deformacional afeta no embasamento as rochas 
do Grupo Água Suja, Complexo Almas-Cavalcante e  
Suíte Aurumina.

A segunda e a terceira fases impõem sobre as 
rochas do embasamento outros estilos deformacionais. 
Observam-se feições sob cisalhamento puro eviden-
ciando forte encurtamento crustal em regime dúctil e 
contracional, além de feições tardias sob cisalhamento 
simples registrando amplos domínios transcorrentes 
sobrepostos. As idades dessas deformações e a ocor-
rência de suas interferências ainda são imprecisas, e 
implicam numa deformação progressiva e de posi-
cionamento relativo ao ciclo Brasiliano, uma vez que 
afetam rochas de idade meso e neoproterozoicas. É 
difícil afirmar se são da idade das rochas onde estão 
impressas, ou se foram completamente transpostas 

durante o neoproterozoico. Em geral formam planos 
que dobram as superfícies bandadas e também for-
mam uma foliação muito penetrativa de direção geral 
N09°E/68°NW e N07°W/60°NE, apresentando certa 
similaridade e paralelismo ao evento Transbrasiliano, 
Figura 4.3 A. Esta foliação é tanto mais fortequanto mais 
próximo do contato entre os blocos paleoproterozoico 
e neoproterozoico.

A fase de transcorrência transpõe essas superfícies 
e é tardia à fase de compressão. Alguns setores indi-
cam transcorrências com certa obliquidade, de forma 
a manter a foliação na mesma direção, rompendo as 
estruturas dobradas e gerando uma lineação de estira-
mento subhorizontal a levemente inclinada para NE, de 
direção N010°W-N015°E e paralelas aos Lb’s da fase de 
encurtamento. Em geral apresentam cinemática bem 
marcada e preferencialmente dextral, Figura 4.3 B e 
Figura 4.4 A e B.

Veios extensionais neste embasamento podem 
ser relacionados à fase de transcorrência, marcando 
eixo t1 máximo com direção aproximada entre N70°-
-75°E, Figura 4.1 C. Este vetor é apenas indicativo e 
representa um instante deformacional, pois nota-se 

Figura 4.2 - A) Afloramento em perfil com bandamento reliquiar dobrado e transposto (dobras assimétricas inclinadas e 
 com caimento) em zona transpressional de alto ângulo em paragnaisses; B) Início do processo de gnaissificação em  

(bandas máficas ricas em biotita) e injeções graníticas (bandas félsicas-leucossomas), com deformação  
paralela sobreposta em PV143; C) Detalhe em planta de bandamento dobrado e transposto 

 em granodiorito gnaisse-migmatitico PV152; D) Aspecto de bandamento  
gnáissico dobrado em tonalitos/dioritos.

A B

C D
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Figura 4.3 - A) Estereograma das superfícies Sn2-Sn3, de bandamento e foliação dobrada (f2) transpostas (f3), subparalelos a plano  
axial de dobras geradas em domínio dúctil, Grupo Água Suja, Complexo Almas Cavalcante e Suíte Aurumina (131 medidas).  

Intersecções de planos projetam os eixos Lb2 teóricos relacionados a este domínio; B) Lineação de estiramento  
da fase 3 – Transcorrências a transcorrências obliquas. (31 medidas); C) Veios extensionais relacionados  

à fase de transcorrência, marcando eixo t1 máximo aproximado. (17 medidas).

Figura 4.4 - A) Aspecto, em planta, de foliação milonítica da fase de transcorrência do embasamento com direção  
aproximada N10°E, biotita-muscovita metatonalitos LL247, e B) em metagranodioritos porfiroclásticos.

A B
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Figura 4.5 - Arranjo dos afloramentos PV143, LL296 com fotos e sketchs de campo, mostrando as dobras “M” isoclinais e assimétricas 
S2, dobras em bainha em planos distintos relacionados à fase de encurtamento crustal e os deslocamentos transcorrentes dextrais  

na superfície topo, relacionadas à fase mais tardia, sob cisalhamento simples rompendo as dobras de fase anterior.

por outros elementos estruturais uma rotação do 
tensor máximo de encurtamento.

A Figura 4.5 mostra um bloco-diagrama integrando 
às diversas feições observadas e dados coletados, for-
necendo a indicação de um campo tensional σ1 médio e 
teórico, de caráter compressivo e posicionado em torno 
de N80°W para o evento contracional, e campo tensional 
σ1 médio para fase sob cisalhamento simples N55°E. O 
que demonstra, em primeira hipótese, a falta de coaxili-
dade entre as fases de compressão e cisalhamento com 
deslocamento anti-horário do vetor tensional, em caso de 
deformação progressiva, ou em segunda hipótese e mais 
procedente de que representem fases independentes e 
distintas de deformação.

Em geral todo o processo metamórfico envolvido 
na tectônica do embasamento atingiu a fácies anfibolito 
alto em níveis crustais de meso a catazona (profundos), 
por vezes com migmatização associada. Em vários locais 
observam-se os registros petrográficos de recuo destas 
condições para a fácies xisto-verde.

Em relação à cronologia dos eventos deformacio-
nais, dois registros são dignos de nota: a) As defor-
mações citadas neste item não possuem confirmação 

geocronológica formal, são idades relativas, fundamen-
tadas nas idades de cristalização ígnea ou metamór-
fica das rochas envolvidas e, portanto admite-se que 
seja paleoproterozoica, pelo menos a responsável pela 
formação dos migmatitos e do bandamento gnáissico 
original; b) As transposições e a foliação de caráter 
transcorrente e transpressional podem ser alusivas a 
processo deformacional bem mais jovem, pertencente 
à tectônica brasiliana.

4.3. REGISTROS EXTENSIONAIS  
PALEO-MESOPROTEROZOICO DE LONGA DURAÇÃO

Este domínio ou eventos caracterizam-se por 
deformações vinculadas a processos tafrogênicos e 
extensionais regionais com seus registros marcados 
nas sucessões e na organização estratigráfica, cons-
tituição litológica que obedecem a típicos depósitos 
de sequências do tipo rift, pelo seu caráter vulcânico 
bimodal, seus depósitos vulcanogênicos e sedimentares 
imaturos, intrusões anorogênicas e alcalinas e, vulca-
nismo tipo MORB. Estes eventos marcam períodos de 
ruptura crustal, e possuem ampla dimensão temporal.  
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O primeiro ocorreu entre 1.65 Ga. a 1.50 Ga. E o segundo 
entre 1.32 Ga. a 1.24 Ga. Este último restabelece a 
retomada do ciclo extensional anterior sob influência 
de uma pluma mantélica rasa.

Não há ou não foram encontrados os registros 
geométricos das estruturas correspondentes a 
ambos os episódios extensionais geradores destas 
bacias. Integra-se o primeiro evento a processos 
de rifts intracontinentais ocorrentes no final do 
paleoproterozoico associados a períodos de tectônica 
iminentemente rúptil.

Os registros da primeira ruptura estão marcados 
na sucessão dos depósitos vulcânicos e siliciclásticos do 
Grupo Araí, seguida dos depósitos plataformais do Grupo 
Serra da Mesa, dos granitos da Província Tocantins e da 
Suíte Alcalina do Peixe. A segunda quebra encontra-se 
registrada nas emanações vulcânicas bimodais e E-MORBs 
do Complexo Palmeirópolis.

A falta dos elementos geométricos factuais, tais 
como linhas de falhas, sistemas lístricos extensionais, 
sistemas de grabens e horsts bem como estrias de 
falhas, não implicam em afirmar, que este longo 
período, seja de inatividade tectônica. Pelo contrário, 
as espessas séries de rochas supracrustais demandam 
a imposição de amplos adelgaçamentos crustais com a 
formação de extensas bacias, taxas de sedimentação 
e processos de subsidência e consequentemente  
colapso da crosta.

Green (1992) faz uma revisão sobre os rifts prote-
rozoicos incluindo suas sucessões vulcânicas e sedi-
mentares, indicando a ocorrência destas quebras 
com registros em todos os atuais continentes entre 
2.0-1.8 Ga e 1.2-0.9 Ga. Cita dois tipos de regimes 
de formação: o primeiro ligado à formação de bacias 
ensiálicas e um segundo com geometria linear, que 
conduziram à formação de rifts continentais, alguns 
com continuidade e acréscimos de abertura e outros 
que foram abortados, e, exemplifica uma série de 
bacias formadas neste período: Wernecke basin na 
Laurentia com a formação de rift estimado em 1.5 a 
1.43 Ga com uma retomada deste ciclo em 1.22 Ga 
registrada no Copper mine River Group; As supracrus-
tais Grenville no leste canadense e Telemark no sul da 
Noruega de idade 1. 20 Ga.

Os episódios vulcânicos de natureza ácido-básica 
na região setentrional do Orógeno Brasília são exata-
mente desta forma: O mais antigo, como uma quebra 
ensiálica por volta de 1.77 Ga (Província Paranã), com 
retomadas cíclicas entre 1.6-1.5 Ga (Província Tocantins), 
e um evento mais jovem e mais intenso formador de 
um rift com vulcanismo básico e fissural e que conduziu 
a uma abertura oceânica entre 1.3 e 1.2 Ga (Complexo 
Palmeirópolis). Este rift foi de breve duração e rapida-
mente abortado, tendo uma reabertura e formação de 

um back-arc, associado à formação de arcos de ilhas 
por volta de 800 Ma, com sua inversão tectônica e 
fechamento em 780 Ma.

Estes eventos são os testemunhos de um com-
plexo, forte e atuante tectonismo acompanhado de 
sedimentação, a princípio imatura, intercalados ou 
precedidos, no mínimo por três episódios de vulca-
nismo fissural/extensional. O período de atuação des-
tes esforços é concordante com eventos rúpteis de 
caráter global, pós-formação e fragmentação do pale-
ocontinente Colúmbia ocorrido entre 1.7-1,6 Ga que 
continuou intermitente, até cerca de 1,4 Ga, (ROGERS; 
SANTOSH, 2002). As descontinuidades elementares 
formadas neste período foram aproveitadas pelos 
eventos subsequentes, obliterando seus registros 
estruturais. A Figura 4.6 mostra as correspondentes 
sedimentares e plutonovulcânicos associados a estes 
períodos, que foram, após o Toniano, metamorfizadas 
em fácies xisto-verde à anfibolito alto.

4.4. DOMÍNIO DÚCTIL COMPRESSIONAL - 
ENCURTAMENTO CRUSTAL

Este domínio está registrado, em maior ou 
menor escala, em toda área, mas principalmente 
nos conjuntos estratigráficos mais antigos que 800 
Ma. Está assinalado em todo embasamento e rochas 
supracrustais do Orógeno Brasília, nos grupos Araí, 
Serra da Mesa e no Complexo Palmeirópolis. Este 
evento deformacional afeta as bacias geradas em fases 
anteriores e oblitera todo seu registro deformacional. 
Constitui-se de um amplo sistema de dobras, desde 
escala macroscópica a amplas dobras com quilômetros 
de extensão, com diversos pares de sinclinais e 
anticlinais apertadas e de charneiras espessadas, 
até isoclinais, muito bem observadas em fotografias 
aéreas e imagens orbitais. Em geral formam dobras 
cilíndricas, assimétricas, plano axial inclinado com 
caimento de baixo ângulo, ou duplo caimento, tanto 
para NE como SW. A Figura 4.7 mostra os padrões de 
dobras relacionados a este domínio.

Em termos da deformação este setor foi submetido a 
um regime contracional de forte encurtamento crustal, 
cuja característica da geometria de fluxo indica cisalha-
mento puro e cinemática convergente de NW para SE, 
com vetor predominante em torno de N85°W, seme-
lhante ao vetor tensional encontrado na infraestrutura 
do embasamento.

As dobras apresentam tanto características de gera-
ção sob fluxo flexural (intraestratos microcristalino), 
com a formação de uma xistosidade própria, como de 
deslizamento flexural interestratos, com a formação de 
corrugações e estruturas tipo mullions. Grande parte da 
estratigrafia original ainda fica resguardada, no entanto 
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Figura 4.6 - Conjunto de rochas representativas de depósitos de rift’s estaterianos (1.7-1.6 Ga), granitos anorogênicos (1.6-
1.5 Ga), rochas alcalinas (1.5-1.4 Ga) e vulcanismo bimodal (1.3-1.2 Ga). A) Panorama da Serra do Boqueirão com os depósitos 

metassedimentares do Grupo Araí, Formação Traíras de fonte siliciclástica e pelítica de topo de sistema rift; B) depósitos 
metassedimentares dobrados com as intercalações siliciclásticas; C) depósitos mais finos de topo formado por filitos  

carbonosos; D) detalhe mostrando as intercalações e oscilações energéticas da sedimentação da bacia, 
 E) detalhe de filitos dobrados de topo de sequência; F) Anfibolitos com aspectos almofadados (dobras?)  

de Palmeirópolis, (morfoestrutura); J) anfibolitos maciços, e K) e L) tufo-cristal e piroclásticas ácidas.  
Unidades: Grupo Araí, Granito Serra Dourada e Complexo Palmeirópolis.

são raros os afloramentos onde se observa estruturas 
primárias preservadas.

As dobras apresentam geometria inclinada com 
caimento e orientação média de seu plano axial  
N08°E 81°NW, subverticais e eixos com duplo cai-
mento, ora 12° 009° NE, ora 18° 182° SW. Esta geo-
metria pode ser observada nos estereogramas da 
Figura 4.8, que representam o padrão destas dobras 
e de seus eixos. 

Em escala de afloramento esses padrões refletem 
a estrutura fractal, conforme observada nas Figuras 4.9 
de (A) a (D). As condições metamórficas atingem o grau 

médio a alto na fácies anfibolito, com regiões retrome-
tamorfisadas à fácies xisto verde.

Este domínio deformacional sob cisalhamento puro 
e encurtamento crustal não foi datado, mas é atribuído 
ao período neoproterozoico (toniano/criogeniano), pois 
seu principal registro ocorre em unidades estratigráficas 
mais antigas ou próximas a 800 Ma. Neste sentido, as 
dobras observadas nas áreas a oeste no Grupo Araí são 
atribuidas a este período deformacional, sendo oriundas 
da aproximação e docking de arco insular de Mara Rosa 
contra área continental, gerando este evento compres-
sional e demais pertubações crustais a ele relacionado.

A B C

D E F

G H I
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Figura 4.7 - Padrões de dobras apertadas principalmente localizadas nas rochas metassedimentares  
do embasamento da Faixa Brasília na porção centro-oriental do projeto.

4.5. DOMÍNIO DÚCTIL COMPRESSIONAL - 
TRANSPRESSIONAL DO SISTEMA  
MARANHÃO-PARANÃ

Barbosa et al. (1969) descreveram esse Sistema 
como Falhas Rio Maranhão e caracterizando-o como 
uma descontinuidade geológica, cujo traçado pode ser 
observado ao longo de mais de 300 Km, desde a região 
de Padre Bernardo em Goiás, até a confluência dos rios 
Tocantins e Paraná no extremo leste da área do projeto.

Fonseca et al. (1995) propõe para oeste deste sis-
tema, onde predominam rochas do Grupo Serra da Mesa, 
uma deformação polifásica com padrão de dobras fle-
xurais, típico de zonas internas de faixas móveis. A leste, 
segundo esses autores, uma segunda fase é apenas local e 
decorre da interferência de sistemas transcorrentes com 
sistemas frontais. Argumentam ainda que a leste do sis-
tema Rio Maranhão, as rochas estão na fácies xisto verde 
e, a oeste, na fácies anfibolito, e a passagem é balizada 
pelo rio Tocantins (MARINI; FUCK; DARDENNE, 1981).
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Figura 4.8 - A) Estereograma das superfícies de xistosidade/estratificação (Sn0//Sn1 - dobrada (Sn2), subparalelas a plano axial  
de dobras geradas em domínio dúctil compressional impressas nos grupos Araí, Serra da Mesa e Paranoá e Complexo  

Palmeirópolis, (211 medidas). Intersecções de planos projetam os eixos Lb2 teóricos relacionados a este domínio  
B) Lineação Lb – Eixo de dobras (42 medidas) em DIP, hemisfério inferior.

Figura 4.9 - Aspecto regional da deformação sob forte encurtamento crustal; A) Encostas de morros representando  
flanco e envoltória de dobra cilíndrica de grande amplitude representando as sucessões de anticlinais e sinclinais do Grupo  

Serra da Mesa (serra homônima) com mergulhos acentuados para W/NW; B) Aspecto de dobras apertadas (em corte) em escala  
de afloramento em rochas calcissilicáticas do Grupo Serra da Mesa e dobras parasíticas; C) Em planta, dobras apertadas com  

caimento em biotita xisto; D) Afloramento em rocha de embasamento. Granodiorito gnaisse afetado pela fase  
compressional (linhas amarelas) mullionsmarcam eixo de dobramento inclinado e sub-horizontal, mostram  

também sistemas de interferência deformacional com zonas de cisalhamento transcorrentes  
sobrepostas (planos preenchidos) em alto ângulo, cortando dobras da fase de encurtamento.

A B

C D
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Fonseca et al. (1995) argumentam que os sistemas 
Paranã e Santa Teresa são conjugados ao Sistema Rio Mara-
nhão. A estes sistemas se associam outros, oblíquos/trans-
correntes de menor expressão, mas de grande importância, 
na medida em que acomodam grande parte da deformação 
e que compreendem os outros grandes sistemas regionais. 

A arquitetura do sistema Rio Maranhão-Paranã e 
Santa Teresa possuem geometria e cinemática complexas, 

delineadas por falhas de empurrão imbricadas e conec-
tadas a descolamentos subhorizontais interestratais. 
Os dobramentos sempre envolvem em geral, dobras 
flexurais de deslizamento, com dobras normais ou assi-
métricas, nas mais variadas escalas (Figura 4.10 (A)-(J) e 
Figura 4.11 de (A) até (C)).

O Sistema do Rio Maranhão-Paranã conecta-se ao 
Sistema Transbrasiliano nos limites entre as unidades 

Figura 4.10 - Elementos geométricos e cinemáticos do Domínio Dúctil Compressional – Transpressional. A) e B) Afloramento da 
Suíte Aurumina, no setor central do sistema de falhas com Lx vertical e oblíquo up-dip; C), D) e E) afloramentos em rampa frontal 

com foliação e Lx verticalizados; F) Corte em afloramentos do Grupo Araí com dobras apertadas assimétricas e rompidas marcando 
vergência para leste associadas ao Sistema Rio Maranhão; de G) a J) Complexo Palmeirópolis em sua porção oriental com os registros 

de empurrões, interferência deformacional e dobras quase recumbentes associadas a deformação de baixo ângulo.
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Figura 4.11 - Modelos e quantificação das feições do Domínio Dúctil Compressional - Transpressional. A) e B) dobras com assimetria 
indicando sentido de movimento up-dip e morros que marcam as rampas frontais de deslocamento; C) modelo do sistema de falhas 
e dobras de baixo ângulo do Rio Maranhão, incluindo sistemas de dobras com tendência a recumbência, planos de falhas inversas e 

rampas frontais verticalizadas, com Lx sub vertical e Lb horizontalizados; D) estereograma de foliações Sn2 (hemisfério inferior) leitura 
direta de linhas de máximo mergulho com planos mergulhantes para W. Inclui-se uma segunda concentração modal materializando  

um plano deslocado à direita, interpretado como rotação dextral dos planos N/S deslocados; E) estereograma com lineação de 
estiramento mineral com eixo cinematico caracterizando deslocamentos de massa inversos e up-dip.

do arco neoproterozoico e o embasamento do Orógeno 
Brasília, podendo representar uma fase ou padrões de 
interferências locais, fruto da nucleação de estruturas 
variadas ou, ainda, resultar de reativação regional de 
estruturas antigas e herdadas, paralelas aos lineamentos 
pertinentes ao Transbrasiliano, no qual se insere.

Em geral formam um sistema de dobras com ten-
dência a recumbência e de falhas lístricas e thrusts que 
justapõem o bloco do Maciço de Goiás, o Complexo 
Palmeirópolis e ao Complexo de Cana Brava contra o 
embasamento (Bloco Natividade-Cavalcante).

O reflexo deformacional é marcado tanto nas rochas 
supracrustais como em seu embasamento. Na área fron-
tal forma uma foliação penetrativa (S2) e plano axial das 
dobras com atitude N005°E 41°NW, quase norte sul e de 
baixo ângulo, quantificados no estereograma da Figura 
4.4 D. Observa-se ainda nesta figura uma segunda fre-
quência para N031°E 48°NW, interpretada como deslo-
camento dextral das superfícies anteriores e de blocos 
por influência de falhas e transcorrências regionais.

Outra feição geométrica é a mudança de ângulo de 
mergulho destas superfícies, que se intercalam de baixo 
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Figura 4.12 - Características do sistema de falhas do Domínio Dúctil Compressional a baixo nível crustal com formação de cataclasitos.  
A) afloramentos em rampas de baixo ângulo; B) presença de quartzo azul de alta temperatura; C) cataclasito granítico;  

D), E) e F) aspectos deformacionais da catáclase e cominuição mineral, nota-se o “empolamento” e abertura da  
massa granítica que cresce em volume em sistema tipo crack & seel e o metamorfismo de alto grau sobreposto  

aos processos cataclásticos, marcando um segundo evento metamórfico na zona de falha.

a alto ângulo, à semelhança de falhas lístricas. Na porção 
frontal do thrust, tendem à verticalização.

O padrão da lineação de estiramento (Lx2) desta fase é 
em grande parte frontal e up-dip com atitude 46°263°SW 
(Figura 4.11 E), parte da lineação é de cinemática oblíqua e 
com transcorrências sobrepostas. Raros afloramentos apre-
sentam a geometria reversa ou invertida ao sentido geral. 

Outra característica é a heterogeneidade espacial 
deste domínio deformacional que não afeta toda área, 
ou todas as unidades estratigráficas. Tem sua maior 
concentração no limite dos blocos a leste e  menor 

frequência na porção oeste. Essa heterogeneidade 
não reflete apenas a atuação no domínio, mas tam-
bém se apresenta como posições crustais distintas, 
com zonas dúcteis profundas ou base de nappes com 
superfícies miloníticas, até se expor como uma intensa 
zona cataclástica, muito bem observada em rochas 
do embasamento granítico da Suíte Aurumina, Figura 
4.12. Neste observa-se também nas lâminas a intensa 
recristalização metamórfica pós-catáclase, reportando 
efeito metamórfico posterior ao alçamento da uni-
dade (Figura 4.12 (D) a (F)). Este sistema também é 

A B

C D

E F
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Figura 4.13 - A) Contexto geológico estrutural evidenciando área de influência dos Lineamentos Transbrasilianos,  
modificado de Cordani et al. (2010); B) interpretação regional dos lineamentos com ênfase ao sistema Transbrasiliano.

responsável pelo alçamento e exposição de núcleos 
granulíticos e rochas de mais alto grau, exumadas ao 
longo da principal zona de falhas.

A idade deste sistema é indicada por D’el-Rey Silva 
et al. (2008) em 750 Ma para o processo granulítico e 
entre 630-620 Ma para alçamento e exumação.

4.6. DOMÍNIO CENTRAL DÚCTIL 
TRANSPRESSIONAL-TRANSCORRENTE  
DO SISTEMA TRANSBRASILIANO

A porção oeste do projeto insere-se principalmente no 
domínio do Lineamento Transbrasiliano (SCHOBBENHAUS 

FILHO et al., 1975). Esta feição fundamental separa os 
orógenos Brasília e Araguaia, no âmbito da Província 
Estrutural do Tocantins, assim como baliza uma série de 
blocos cratônicos (Figura 4.13).

Apesar do avanço alcançado no conhecimento geo-
lógico dessa megazona de cisalhamento, alguns aspectos 
estruturais permanecem indefinidos, em função das 
peculiaridades que envolveram estes terrenos.

A diversidade litológica e consequentemente reoló-
gica, a variabilidade da exposição em diferentes níveis 
crustais, a sobreposição deformacional e de metamor-
fismo, e até mesmo distribuição de intenso magma-
tismo de idades distintas, desde granitogêneses sin a 
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tardi-orogênicas, dificultam a identificação da orientação 
dos tensores responsáveis pela importante tectônica 
transcorrente, com desenvolvimento de estruturas com 
geometrias, orientações e cinemáticas muito particulares.

Schobbenhaus Filho et al. (1975) em sua citação ori-
ginal não discutiram sobre origem, ou significado destes 
lineamentos, caracterizando-os apenas como um sistema 
de falhas de direção principal NE-SW e direção secundá-
ria N-S e que estes lineamentos já haviam sido citados 
localmente por Northfleet et al. (1969) como Sistema de 
Falhas do Centro-Leste de Mato Grosso. Esta feição só 
veio a ser mais bem definida por Cunha et al. (1981) que 
a descrevem como uma faixa intensamente falhada do 
território brasileiro, com mais de 2700 km de extensão.

Durante a década de 1980 e inicio dos anos 1990, 
Costa, Hasui e Gorayeb (1988), Costa e Hasui (1988), 
Machado et al. (1981), reconheceram o significado tec-
tônico deste sistema de falhas, caracterizando-as como 
zonas de cisalhamento transcorrentes, confirmadas tam-
bém, em levantamentos aerogeofísicos. À exceção de 
Hasui (2010), Hasui e Ponçano (1978), Assumpção, Lima 
e Tomás (1986) a maioria dos autores concordam com 
a cinemática preferencial dextral.

Estes estudos acompanharam o desenvolvimento das 
técnicas geológicas, principalmente referente à geologia 
estrutural, a pesquisa e aos conceitos sobre zonas de 
cisalhamento (shear zones) e a geometria do fluxo dúctil 
em rochas associadas a esta deformação, assim como 
dados aerogeofísicos de maior detalhe.

Este sistema é também responsável pelo controle de 
inúmeros depósitos minerais, Radaelli (1992), Lacerda 
Filho et al. (1999). À sua evolução são assinaladas suces-
sivas reativações que refletem processos de sutura 
e fragmentação crustal, que são responsáveis pela 
implantação de bacias ensiálicas fanerozoicas, na região 
de sua influência.

Segundo Frasca (2015) o lineamento é formado por 
feixes quilométricos de zonas de cisalhamento, falhas 
transcorrentes com vetor principal dextral, e delimita 
em seu interior inúmeros blocos crustais de origens e 
idades diversas. Dados estruturais na área deste projeto 
indicam uma zona central milonítica de transcorrência 
dextral, com total transposição e com foliação ver-
ticalizada. Os mergulhos são opostos em direção às 
laterais em uma pilha de zonas transpressionais e de 
nappes epidérmicas, resultantes da convergência oblí-
qua das paleoplacas delimitadoras, o que lhe confere 
a forma assimétrica e de vergência dupla, semelhante 
a uma mega pop-up. Este modelo pressupõe o desen-
volvimento de zona de intenso encurtamento crustal, 
de maneira que comprimiu e encaixou em uma área, 
com menos de 100 km de largura, dois arcos magmá-
ticos distintos, fragmentos crustais diversos e lascas 
de embasamento.

A estrutura reflete a disposição das fácies metamór-
ficas de acordo com a distância da zona de transpressão, 
com rochas de infracrosta e zonas granulíticas no centro. 
Em direção a ambos lados da zona, ocorre variação meta-
mórfica gradual para a fácies anfibolito e os ângulos de 
mergulho ficam menos acentuados, embora ainda altos. 
A cerca de 40 km do eixo central as vergências ficam 
radicalmente opostas onde predomina tectônica de 
baixo ângulo, com metamorfismo da fácies xisto verde. 
A foliação de baixo ângulo é mais suave, tendendo à 
horizontalidade em direção ao Cráton Amazônico.

Este senso de divergência é registrado na cinemá-
tica e deslocamento, onde a lineação de estiramento 
mineral é transcorrente ao centro e obliqua a frontal 
para as bordas, acompanhando a disposição das fai-
xas metamórficas e na intensidade deformacional. A 
idade do evento transpressional deve coincidir com 
a idade proposta para os granulitos, em torno de 594 
± 2 Ma, Frasca (2015).

Desta forma, este sistema é visto atualmente como 
uma mega feição, uma geossutura continental resul-
tado dos deslocamentos laterais durante e após evento 
colisional, envolvendo massas continentais. Forma um 
entrelaçaco sistema curvilínar de falhas transcorrentes 
dúcteis subverticais dextrais de direção N30°E, que 
limitam domínios estruturais distintos na Província 
Estrutural do Tocantins. 

Estudos recentes desenvolvidos pelo Observatório 
de Sismologia do Instituto de Geociências da Univer-
sidade de Brasília indicam que ao longo destas falhas 
ocorre uma zona ainda ativa denominada de faixa Sís-
mica Goiás-Tocantins. Trata-se de uma notável feição 
sismotectônica geradora de eventos com magnitudes 
até 4.0  distribuídos ao longo de um “trend” NE-SW, 
com dimensões aproximadas de 700 km de extensão e 
200 km de largura.

O Sistema Transbrasilano é representado através 
de uma série de zonas de cisalhamento e falhas trans-
correntes regionais que recebem denominações locais: 
Talismã, Serra Azul e Água Bonita, todas de direção NE, 
com larguras quilométricas.

O Lineamento Transbrasiliano é o mais representativo 
e mais amplo domínio em influência na área. Esta defor-
mação também é a responsável pelo posicionamento de 
diferentes blocos crustais alóctones e de vários corpos 
graníticos sincinemáticos.

Observam-se seus efeitos em toda a região desde o 
rio Canabrava, ao longo de todo vale do rio Tocantins, 
com cerca de 80 km de largura ou mais. É marcado por 
grandes descontinuidades estruturais, visíveis em todos 
os sensores geofísicos e orbitais, nas mais diversas esca-
las, inclusive microscópicas. (Figura 4.14).

Ao longo e interno a este sistema, em blocos de emba-
samento as estruturas pré-brasilianas são retrabalhadas 
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Figura 4.14 - Imagem aerogeofísica da inclinação do sinal analítico com traçados dos principais lineamentos  
estruturais, com ênfase para a área de influencia do Sistema Transbrasiliano (LTB).

e transpostas por zonas de cisalhamento dúcteis trans-
correntes subverticais de direções preferencialmente 
NE-SW. Em áreas mais a leste em direção ao interior 
cratônico em blocos mais antigos, as zonas de cisalha-
mento dúcteis transcorrentes acomodam a deformação 
e vão diminuindo em intensidade. Razão pela qual estes 
terrenos de idade superior a 2.0 Ga são tratadas neste 
estudo como embasamento reciclado do Orógeno Brasília 
e não como áreas do Cráton de São Francisco.

O LTB caracteriza-se por uma componente vetorial 
horizontal, sob sistema de fluxo de cisalhamento simples, 
não coaxial, responsável por amplo sistema de zonas de 

cisalhamento dúcteis dextrais preponderantes e sinistrais 
subordinadas, de geometria vertical a inclinada de dire-
ção NE e mergulhos altos para NW preferencialmente 
em sua posição central. 

A deformação é heterogênea dentro deste domínio 
com áreas de baixo e alto strain e com ampla variação 
textural e estrutural desde termos protomiloníticos a 
ultramiloníticos. O estereograma (Figura 4.15 A), com 
170 medidas efetuadas, mostram uma distribuição com 
máximo unimodal preferencial e na direção N26°E 69°NW.

As Figura 4.16 de (A) a (N) mostram as principais carac-
terísticas deste domínio em rochas de idades diferentes, 
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mas sempre com o predomínio da deformação trans-
corrente ou transpressional, gerando ora bandamento 
gnáissico, ora foliação S1, em rochas de idade 550 Ma, ou 
redobrando ou paralelizando estruturas pretéritas, gerando 
superfícies de cisalhamento S3 nas rochas mais antigas.

O estiramento mineral é observado principalmente 
na assimetria mineral, e feições de foliação do tipo S/C 
(Figura 4.15 B e Figura 4.16 B, H, N), com atitude entre 
08°026'NE e 07°011'NE, às vezes apresenta caimento 08° 
212°SW (Figura 4.11 B), caracterizando uma movimen-
tação de massa principal de NE para SW, e progressiva-
mente rotada para norte.

Geram dobras de cisalhamento de S1/S3, S2/S3, 
foliação gerada na fase compressional anterior, redobrada 
na fase transcorrente D3, com planos axiais subverticais 
e subconcordantes com os planos de cisalhamento e 
eixos verticais a subhorizontalizados, (Figura 4.16 E, F, K).

Figura 4.15 - A) Estereograma das superfícies S1//S3, foliação milonítica de alto ângulo formada em domínio dúctil transcorrente a 
transpressional, (170 medidas); B) Lineação de estiramento mineral Lx3 relacionada à fase 3, demonstrando o caráter  

subhorizontal (58 medidas); C) Posição dos planos das fraturas extensionais neste domínio (19 medidas).

A Figura 4.17 é um esboço de campo, resultante da 
composição de afloramentos e exemplifica este domínio 
estrutural. Integram rochas do embasamento e intrusões 
neoproterozoicas em zona de transcorrência em zonas 
de baixo e alto strain.

Observa-se na sequência da Figura 4.18 uma área 
de deformação progressiva na encaixante e na intrusão, 
desde discretas bandas miloníticas em granodioritos (A1), 
para uma foliação protomilonítica em granodioritos e 
granitos (A2), até intrusões graníticas grosseiras com 
pouca deformação (A3). Estruturas em mullions e outras 
feições são continuamente transpostas e paralelizadas 
lateralmente para áreas de maior strain.

Na sequência de B1 a B4, observa-se a relação de 
composição tectônica em zona de alta deformação 
entre a encaixante e intrusão de hornblenda sienogra-
nitos com injeções paralelas a foliação e bandamento 
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Figura 4.16 - Aspectos deformacionais do Domínio Transcorrente – Transpressional. A) bandamento gnáissico em tonalito-diorito 
gnaisse do Complexo Porangatu com direção N20°E, rochas inclusas no LTB; B) deformação penetrativa em hornblenda sienogranito 

da Suíte Mata Azul (550 Ma), gerando superfícies S/C miloníticas (S1) e Lx com rotação dextral e t1 posicionado a NE; C) Dobras de 
cisalhamento dextrais, redobramento em bandamento gnáissico com quase rompimento ao longo de plano axial; D) a F) Exemplo de 
progressão da deformação sob gnaisses e migmatitos tonalíticos neoproterozoicos; G) Dobras cilíndricas da fase de encurtamento 

crustal preservadas, à medida que se aproximam da zona de alta deformação são estiradas e limbos se paralelizam às zonas 
transcorrentes dextrais; H) Mesma rocha totalmente transposta com S1//S2//S3 paralelizados; I) a J) Exemplo de transcorrência  

dextral em granitos miloníticos com Lx sub-horizontal e veio extensional de mesma fase marcando posição de t1 a NE/E;  
K) Feição da deformação e interferência de fases em escala mesoscópica materializada nos ressaltos do afloramento;  

L) e M) O mesmo padrão anterior observado em escala centimétrica marcada pela transposição das zonas de  
cisalhamento (S3) de estruturas e superfícies metamórficas prévias S1//S2; M) Dobras dextrais paralelizadas  

a bandamento e foliação; N) Sigmoides dextrais em veios e quartzo cisalhados. 

pré-existente, deformados posteriormente em zonas 
transtracionadas. Em perfil observam-se os contatos 
retos da intrusão e de assimilação da encaixante de 

composição heterogênea formada por metadioritos, 
metatonalitos e metagranodioritos. Em planta apresen-
tam feições sigmoidais de cinemática dextral.
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Figura 4.17 - Esboço composto dos afloramentos, integração com cerca de 150 m de extensão, dentro do domínio  
transcorrente, onde se observa lineação de estiramento com caimento subhorizontal para NE e demais feições  

descritas e comentadas no texto, (FRASCA; LIMA, 2010).

Figura 4.18 - Aspectos deformacionais do Domínio Transcorrente - Transtracional. A) Estruturas do tipo pinch&swell,  
formadas por estiramento de bandamento pós-fase de dobramento; B) Boudins são as feições mais típicas encontradas,  

assim como C) e D) Estiramento da foliação e de dobras rompidas em progressão à fase de transcorrência.

A B

C D
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A sequência C1 e C2 indicam a encaixante fora da zona 
de alteração da intrusão, com bandas anfibolíticas e tonalí-
ticas deformadas. D1 e D2 mostram as bordas da intrusão 
e encaixante com zona hidrotermal métrica e ocorrência 
de granadas centimétricas no contato da encaixante.

4.6.1. Evento Dúctil Transcorrente-
Transtracional

Este evento praticamente sobrepõe-se às áreas da 
fase deformacional anterior, sendo seus resultados pro-
gressivos em relação a esta. Não configura um novo 
domínio, apenas a progressão deformacional com rota-
ção do vetor de deformação máximo, aproveitando as 
estruturas pré-formadas, mas agora com efeito mecânico 
menos compressivo a abertura de espaços. 

O limite entre o embasamento a leste e o contato 
com os arcos neoproterozoicos a oeste, apresenta-se 
como uma região, onde os efeitos são mais eficientes 
e responsáveis pela criação de espaço para alojamento 
de corpos pegmatíticos mineralizados.

As principais figuras deformacionais são extensionais 
e/ou transtracionais e materializadas em boudinagem 
das estruturas das fases anteriores, estiramento e rompi-
mento de limbos de dobras, bandamento gnáissicos esti-
cados, dobras estiradas, estruturas pinch&swell, gashveins, 
veios de cisalhamento e extensão em geral, Figura 4.18 
(A) a (D). Marcam um período pós-encurtamento e trans-
corrência em cujos diversos blocos crustais tendem a se 
ajustar lateralmente e com isto geram espaço, estirando e 
fraturando unidades geológicas e estruturas previamente 
formadas em níveis crustais mais rasos.

As dobras geradas na fase compressional mais antiga 
(Figura 4.17) são regionalmente boudinadas e rompidas 
durantes estas extensões com caráter direcional.

Muitos corpos graníticos de fonte crustal se alojam 
nesta fase tardia. Os granitos tipo Mata Azul e parte 
da Suíte Lajeado se acomodam nas aberturas geradas 
neste sistema. As intrusões são parcialmente forçadas, e 
caracterizadas pela presença das encaixantes nas bordas 
e nas zonas apicais e cúpulas da intrusão granítica.

De maneira geral, os corpos ajustam-se de forma 
paralelas às descontinuidades pré-existentes, e prefe-
rencialmente ao longo de falhas transtracionais, onde é 
gerado mais espaço para seu posicionamento em nível 
crustal raso, ocorrendo grandes trocas térmicas e ação 
de fluidos com as encaixantes formando halos de altera-
ção hidrotermal com mineralizações de gemas: granada, 
turmalina, berilo, quartzo róseo, muscovita e cianita.

4.7. ÁREAS DE ISOTROPIA ESTRUTURAL

Nestas áreas se encontram o corpo alcalino do Peixe 
(1.4 Ga) e os granitos pós-orogênicos ou pós-colisionais 

da Suíte Lajeado de idade neoproterozoica (540-530 
Ma). Internamente estes corpos são muito homogêneos 
e as deformações circundantes deixaram registro nas 
bordas como padrões de fraturas, zonas cataclásticas 
de direção média NE.

As poucas feições deformacionais existentes inter-
namente nestas áreas são de idade brasiliana, e são de 
caráter rúptil, a rúptil dúctil, geradas por nucleação de 
fraturas com entrada externa de fluidos e formação de 
zonas miloníticas estreitas, métricas e confinadas.

4.8. EVENTO RÚPTIL TARDIO

Trata-se da última fase de deformação que afetou 
indiscriminadamente todas as unidades litoestratigrá-
ficas. Constitui-se de um padrão de falhas e fraturas 
N56°W 86°SW (Figura 4.19), abertas e de importância 
hidrogeológica. Sua cinemática não é bem conhecida. 
Em certas áreas apresentam deslocamentos aparentes 
horizontais e em outras verticais. Presume-se que devam 
estar relacionados a esforços pós-cambrianos, pois afe-
tam rochas das formações Serra Grande e Pimenteiras 
na Bacia do Parnaíba.

Este sistema de fraturas parece controlar algumas 
seções retilíneas do rio Tocantins e demais córregos, 
transferindo a estas falhas e fraturas um conjunto 
ainda ativo. Falhas e fraturas associadas ao Lineamento 
Transbrasiliano são também responsáveis por reativa-
ção neogênica observável na proximidade à jusante da 
Hidrelétrica de Peixe, onde se observa o canal principal 
do rio Tocantins deslocado ao longo de linha de falha 
(Figura 4.20).

Figura 4.19 - Estereograma com as superfícies das falhas  
e fraturas abertas em alto ângulo e direção NW, (93 medidas).
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Estes sistemas são também responsáveis pelos depósi-
tos terciários e bacias balizadas por dois grandes lineamen-
tos NW. Estes sedimentos se distribuem em uma grande 
área, com cerca de 2200 km2 no centro sul e que estão atu-
almente sendo retrabalhados por drenagens quaternárias.

Uma falha que recebe destaque nesta área é a falha 
do rio Mucambo, (Figura 4.21) que corta em direção NE 
as unidades Mucambo, Complexo Palmeirópolis e a Suíte 
Aurumina. Possui importância por tratar-se de uma falha 
de gravidade de grande rejeito, pois expõem, a sul, áreas 
granulitizadas e a norte áreas de nível crustal relativa-
mente mais alto. Forma um sistema de graben & horst 
com a parte sul alçada. Tem a confirmação gravimétrica 
de seu efeito no Complexo Palmeirópolis, Figuras 3.25 
e 3.26 deste relatório onde a parte mais profunda do 
Complexo possui mais de 14 Km a norte e em torno de 4 
km a sul. Ao longo desta falha podem-se observar rochas 
de embasamento e estruturas cataclásticas.

Figura 4.20 - Composição com imagens LANDSAT – Google Earth de 1995 e 2015 mostrando trecho do rio Tocantins e sistemas de 
fraturas NE associadas ao Lineamento Transbrasiliano. Nota-se (em destaque circulo vermelho) à jusante da barragem de Peixe  

o deslocamento do curso do rio ao longo de falha materializada (detalhe em zoom) em um travessão. Esse ajuste do  
rio à falha não é apenas o contorno do rio, mas o desvio do rio, causado por evento neotectônico.

4.9. MODELO ESTRUTURAL DE PALMEIRÓPOLIS

O objeto geológico e ênfase solicitada neste estudo 
foram dados ao Complexo Palmeirópolis. Para tanto se 
fez um modelo, o mais próximo à realidade de campo, 
baseado em dados das estruturas e da deformação, no 
contexto dos domínios estruturais reconhecidos.

A Figura 4.22 delineia os regimes e a natureza da 
deformação. Concorda-se inicialmente com uma aber-
tura tipo rift intracontinental por volta 1.3 Ga. Esta nova 
quebra é a retomada de uma abertura precedente que 
usa de descontinuidades e zonas de fraqueza já existentes 
desde 1.6 Ga. Cartografa-se um conjunto de rochas vul-
canossedimentares com uma deposição original clástica 
pelítica imatura, seguida ou intercalada com vulcanismo 
bimodal. A ordem e início de quem veio primeiro, se sedi-
mentação ou vulcanismo, é incerta. Todavia, reconheceu-
-se que parte do embasamento, onde se deu abertura, 
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Figura 4.21 - Imagem ternária RGB (K-eTh-eU) e recorte de Mapa geológico indicando local da falha do rio Mucambo.

já era constituída por rochas vulcânicas básicas bem  
mais antigas (1.6 Ga.).

Supõe-se que neste ambiente vulcanossedimentar, 
ainda restrito, as mineralizações originais tenham sido 
realmente do tipo VHMS de idade entre 1170-1270 Ma, 
citada por Thorpe (1985) apud Araújo et al. (1995) e 
Araújo, Scott e Longstaffe (1996) datadas pelo método 
Pb-Pb em galenas da mineralização de Cu-Pb-Zn, o que  
colocaria a deposição do minério concomitante com a 
formação da bacia. 

Mas o que dificulta a concepção da tipologia deste 
minério relaciona-se muito mais a intensidade dos múl-
tiplos processos deformacionais subsequentes do que 
a ordem estratigráfica original e, por este motivo, o 
horizonte mineralizado, não pode ser apenas entendido 
como um tipo VHMS, pois além de não se apresentar mais 
em sua posição natural, está mobilizado e conturbado 
por processos e efeitos metamórficos, hidrotermais e 
ígneos de origem orogenética.

A primeira grande deformação é atribuída ao neo-
proterozoico e seu registro é muito bem estabele-
cido regionalmente. Um forte encurtamento crustal, 
sob cisalhamento puro, dobra e comprime a bacia e 
seu embasamento. Esta deformação no entender dos 

autores deste projeto, materializa o docking ou coli-
são dos arcos de ilha a oeste (Arco Insular de Mara 
Rosa) contra a área cratônica representada pelo bloco 
Natividade–Cavalcante. 

O Bloco do Maciço de Goiás, onde se insere o Com-
plexo Palmeirópolis, é nesta etapa afetado por esta 
deformação em sua porção setentrional e transportado 
como um bloco alóctone, sendo anexado ao arco e ambos 
amalgamados ao embasamento. O reflexo desta colisão 
é marcado por este sistema deformacional e pelo pri-
meiro metamorfismo de alto grau e de fácies granulito 
que comprime a bacia Palmeirópolis e o back-arc do 
arco insular materializado no Complexo Cana Brava.  
É observável em afloramentos do Grupo Paranoá, nesta 
fase, o preenchimento de zonas de charneira de dobras 
com material sulfetado, Figura 4.23.

A área ou linha de dock final é materializada no 
Domínio Transpressional pelas falhas do Rio dos Bois 
a oeste e do rio Maranhão a leste. Ambas transpõem 
assimetricamente as estruturas geradas na fase D1 
e gerando as superfícies S2, redobramento quase 
recumbente as foliações S1, mais característicos na 
porção oriental do complexo. Em comum, ambos 
dobramentos, apesar de estilos e simetrias diferentes 
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Figura 4.22 - Modelos das três fases de dobras observados dentro da estrutura sinclinal final do Complexo Palmeirópolis.  
Ocorrem outros eventos ou incrementos localizados, tanto dúcteis como rúpteis associados a os domínios principais.

apresentam eixos de dobras subparalelos e com ten-
dência a horizontalidade.

A última e proeminente fase de dobras associa-se 
às transcorrências, seguramente associadas ao domí-
nio Transbrasiliano, que corta e encurva as estruturas 
previamente dobradas, gerando uma terceira geração 
de dobras com estilos diferentes. Neste domínio as 

dobras tendem a ter eixos mais inclinados e mergu-
lhantes além de vorticidade e rotacionar estruturas das 
fases anteriores.

Na Figura 4.24 monta-se uma seção geológica 
com cerca de 75 km de extensão, com ênfase 
para as estruturas observadas ao longo do perfil e 
de afloramentos de campo, cortando o Complexo 
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Figura 4.23 - Zona de charneira e eixos de dobras da fase  
de encurtamento crustal (d1) ocu-padas e preenchidas  
por soluções sulfetadas, tectonicamente controladas.

Figura 4.24 - Corte em seção com as estruturas de dobras e suas interferências e sobreposições encontradas.

Palmeirópolis de lado a lado, além das unidades 
estratigráficas adjacentes. Tenta-se neste modelo 
adaptar as deformações e os estilos de dobras 

encontrados na seção, onde é notável o grau de 
complexidade deformacional do conjunto.

Na Figura 4.25, ordena-se vários segmentos para mon-
tagem de um bloco diagrama que represente a estrutura 
final de Palmeirópolis e unidades vizinhas, enfocando-se 
as deformações (D1, D2 e D3). A presença do granito Morro 
Solto datado em 803 Ma e dobrado, baliza bem a idade da 
deformação D1. A Figura 4.25 também se ajusta ao modelo 
gravimétrico, com as porções mais ao norte, mais “espes-
sas” em relação às porções meridionais, mais estreitas.

Isto exposto, retoma-se a discussão da natureza e dis-
posição espacial ao minério de Cu-Pb-Zn de Palmeirópolis. 
Além do fator deformação, fica claro que a unidade é intru-
dida de norte a sul por corpos graníticos com introdução 
de fluidos hidrotermais. Não se sabe ao certo se estes 
processos hidrotermais tiveram influência nas zonas mine-
ralizadas, se às reconcentraram ou causaram dispersão.

Quando Araújo et al. (1996), no estudo das zonas de 
alteração hidrotermal de Palmeirópolis, utilizando isóto-
pos de oxigênio encontraram altos valores de d18O e atri-
buíram os efeitos a um reequilíbrio isotópico, concluíram 
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que os processos de alteração hidrotermal primários de 
Palmeirópolis não foram preservados.

Todavia, ficou evidente também que o resultado 
de “não preservação” de halos hidrotermais primários 
se devia muito mais às deformações subseqüentes, 
ao polimetamorfismo imposto e quiçá aos proces-
sos hidrotermais relacionados às intrusões graníticas  
(Granitos tipo Morro Solto-803 Ma) e máfica-ultramáficas 
(Cana Brava ~800 Ma), por exemplo.

Figura 4.25 - Bloco diagrama geológico com esquema sinformal final da estrutura incluindo o Complexo Palmeirópolis e adjacência.

O que conduz concluir que a polideformação e 
sobreposição de eventos metamórficos de fácies 
anfibolito a granulítico, não preservaram às zonas 
mineralizadas primárias, nem sua posição e relações 
estratigráficas. No máximo reconcentraram minério 
em zonas apicais de dobras e eixos originais (Figura 
4.10), dando-lhe a aparência de minério maciço, sem 
que neste estudo tenha-se atribuído a qual destas fases 
esse minério esteja associado.
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5. RECURSOS MINERAIS

5.1. INTRODUÇÃO

Durante o mapeamento da Folha Alvorada na escala 
1:250.000 foram catalogados vários jazimentos mine-
rais, com destaque para o depósito polimetálico (zinco, 
chumbo e cobre) de Palmeirópolis, com reservas (medi-
das + indicadas + inferidas) da ordem de sete milhões 
de toneladas. Além deste depósito, foram catalogados 
os seguintes tipos de jazimentos:

1) ETR (alanita e monazita), relacionados à intrusão 
Alcalina de Peixe, aos granitos da Suíte Mata Azul e aos 
granitos da Suíte Granitos da Província Tocantins (Granito 
Serra Dourada); 

2) Zirconita, na Alcalina de Peixe; 
3) Gemas (turmalina, água marinha, quartzo rosa 

e coríndon) em pegmatitos da província pegmatítica 
Palmeirópolis-Jaú, associados à granitogênese Mata Azul; 

4) Granada gemológica, pertencentes à província 
gemológica São Valério, formadas a partir da interação 
de fluidos de granitos da Suíte Mata Azul;

5) Rochas ornamentais, com destaque para as rochas 
calcissilicáticas do Grupo Serra da Mesa.

Podem ser citados ainda os indícios identificados 
em amostras de sedimento de corrente e concentrado 
de bateia. Todos esses dados foram catalogados a partir 
de trabalhos de campo e do GEOSGB/CPRM, totalizando 
cerca de uma centena de jazimentos minerais, desde 
indícios até jazidas (Tabela 5.1).

A área apresenta uma grande complexidade geoló-
gica e diversidade quantitativa e qualitativa em relação à 
distribuição dos inúmeros trabalhos realizados. A região 
de Palmeirópolis, em função da localização dos depósitos 
polimetálicos, contemplou uma maior quantidade de 
atividades, em diversas escalas.

Tabela 5.1 -  Jazimentos minerais catalogados.

NR X Y MUNICÍPIO TOPONÍMIA STATUS SUBSTÂNCIA CLASSE 
GENÉTICA

1 751300 8592770 Jau do Tocantins Fazenda Poços de Caldas Ocorrência Água Termal Hidrotermal

2 771463 8521508 Minaçu Cabeceiras do Córrego Bananal Ocorrência Água termal Hidrotermal

3 796389 8502115 Minaçu Próximo a confluência Rio Água Limpa/
Rio Bonito Mina ativa Amianto Hidrotermal

4 804252 8531952 Minaçu Porção norte da Serra de Cana-Brava Ocorrência Amianto Hidrotermal

5 806053 8536730 Minaçu Próximo a Confluência Rio Cana-Brava/
Rio Tocantins Ocorrência Amianto Hidrotermal

6 797800 8517938 Minaçu Confluência Córrego Mata Verde/
Córrego Emburana Ocorrência Amianto Hidrotermal

7 815650 8494602 Cavalcante Porção noroeste do Granito Serra 
Branca Ocorrência Berilo/Água 

Marinha Hidrotermal

8 815091 8498208 Cavalcante Córrego Macaco Ocorrência Berilo/Água 
Marinha Hidrotermal

9 757680 8568034 Palmeirópolis Garimpo do São Júlio Garimpo Berilo/Água 
Marinha

Hidrotermal/
Metassomático

10 776534 8499562 Minaçu Extremo sudeste do Granito Serra 
Dourada Ocorrência Berilo/Água 

Marinha Hidrotermal

11 759768 8571030 Palmeirópolis Garimpo do Negão Garimpo Berilo/Água 
Marinha

Hidrotermal/
Metassomático

12 773547 8581266 Jau do Tocantins 23 km SE de Jau do Tocantins Ocorrência Berilo/Água 
Marinha Hidrotermal

13 773815 8501343 Minaçu Sul do Granito Serra Dourada Ocorrência Berilo/Água 
Marinha Hidrotermal

14 776709 8490489 Minaçu 7 km a sul do Maciço Serra Dourada Ocorrência Calcário Sedimentar

15 805522 8580331 Paranã Próximo a Confluência Córrego Urubu/
Rio Tocantins Ocorrência Calcário calcítico Sedimentar
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Tabela 5.1 - Jazimentos minerais catalogados. (continuação)

NR X Y MUNICÍPIO TOPONÍMIA STATUS SUBSTÂNCIA CLASSE 
GENÉTICA

16 772827 8557130 Palmeirópolis Palmeirópolis Mina Calcário dolomítico Sedimentar

17 790837 8596583 São Salvador do 
Tocantins São Salvador do Tocantins Ocorrência Calcário dolomítico Sedimentar

18 818808 8489519 Minaçu Porção sul do Granito Serra Branca Garimpo Cassiterita Hidrotermal

19 817100 8492554 Cavalcante Porção central do Granito Serra Branca Mina Cassiterita Hidrotermal

20 818355 8494323 Cavalcante Porção nordeste do Granito Serra 
Branca Garimpo Cassiterita Hidrotermal

21 817855 8495314 Cavalcante Porção nordeste do Granito Serra 
Branca Garimpo Cassiterita Hidrotermal

22 772780 8497326 Minaçu Borda Sul do Granito Serra Dourada Garimpo Cassiterita Hidrotermal

23 774773 8498043 Minaçu Borda Sul do Granito Serra Dourada Garimpo Cassiterita Hidrotermal

24 771302 8499862 Minaçu Extremo sudoeste do Granito Serra 
Dourada Garimpo Cassiterita Hidrotermal

25 772541 8500342 Minaçu Extremo sul do Granito Serra Dourada Garimpo Cassiterita Hidrotermal

26 772602 8506276 Minaçu Centro-Sul do Granito Serra Dourada Mina Cassiterita Hidrotermal

27 773120 8506885 Minaçu Centro-Sul do Granito Serra Dourada Garimpo Cassiterita Hidrotermal

28 773553 8499347 Minaçu Extremo sul do Granito Serra Dourada Garimpo Cassiterita Hidrotermal

29 774309 8502599 Minaçu Sul do Granito Serra Dourada Garimpo Cassiterita Hidrotermal

30 761838 8584398 Palmeirópolis   Novo Horizonte Ocorrência Coríndon Hidrotermal/ 
Metassomático

31 775021 8498686 Minaçu Extremo sul do Granito Serra Dourada Ocorrência Esmeralda Hidrotermal

32 765639 8564458 Palmeirópolis Fazenda Boa Nova Ocorrência ETR Hidrotermal

33 765032 8562062 Palmeirópolis Estrada Jau-Palmeirópolis Ocorrência ETR Hidrotermal

34 764533 8580962 Jau do Tocantins UNIMIN Ocorrência ETR Hidrotermal

35 778599 8595728 São Salvador do 
Tocantins 20Km a W de São Salvador do Tocantins Ocorrência ETR Hidrotermal

36 780592 8591824 São Salvador do 
Tocantins

22Km a NW de São Salvador do 
Tocantins Ocorrência ETR Hidrotermal

37 766000 8564800 Palmeirópolis Fazenda Boa Nova Ocorrência ETR (alanita) Hidrotermal

38 765032 8562062 Palmeirópolis Estrada Jau Palmeirópolis Ocorrência ETR (alanita) Hidrotermal

39 766790 8579292 Jau do Tocantins 22 km SE de Jau do Tocantins Ocorrência ETR (alanita) Hidrotermal

40 767950 8572574 Palmeirópolis 9 SE de Novo Horizonte Ocorrência ETR (alanita) Hidrotermal

41 767718 8579630 Jau do Tocantins Garimpo de Grafita de Jau Garimpo Grafita Hidrotermal

42 773607 8498701 Minaçu Extremo sul do Granito Serra Dourada Ocorrência Granada almandina Sedimentar

43 796045 8663680 São Valério da 
Natividade Garimpo do Schneider Garimpo Granada almandina Hidrotermal

44 799148 8666240 São Valério da 
Natividade Garimpo do Gabi Garimpo Granada almandina Hidrotermal

45 799430 8667964 São Valério da 
Natividade Garimpo do Zé Doido Garimpo Granada almandina Hidrotermal

46 793668 8658654 São Valério da 
Natividade Garimpo do Justino Coco Garimpo Granada almandina Hidrotermal

47 794354 8661670 São Valério da 
Natividade Garimpo do Neilton Garimpo Granada almandina Hidrotermal

48 797337 8663992 São Valério da 
Natividade Garimpo do Nivaldo Garimpo Granada almandina Hidrotermal

49 820607 8655690 São Valério da 
Natividade Serra de São Joao Ocorrência Mármore 

(calcissilicática) Metassedimentar

50 815174 8655718 São Valério da 
Natividade Serra de Santana Ocorrência Mármore 

(calcissilicática) Metassedimentar
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NR X Y MUNICÍPIO TOPONÍMIA STATUS SUBSTÂNCIA CLASSE 
GENÉTICA

51 776386 8505591 Minaçu Borda sudeste do Granito Serra 
Dourada Ocorrência Tungstênio Hidrotermal

52 775293 8592850 Palmeirópolis Pedreira de Palmeirópolis Jazida Mármore 
(calcissilicática) Metassedimentar

53 759177 8580478 Jaú do Tocantins 4 km NW de Novo Horizonte Indício Mármore 
(calcissilicática) Metassedimentar

54 771746 8597604 Jaú do Tocantins  Novo Horizonte Ocorrência Mármore 
(calcissilicática) Metassedimentar

55 795954 8508916 Minaçu Cabeceiras do Córrego Mata Verde Ocorrência Mica Hidrotermal

56 796217 8510913 Minaçu Borda oeste do Complexo de Cana-
Brava Ocorrência Mica Hidrotermal

57 802307 8517118 Minaçu Cabeceiras do Córrego Curral Ocorrência Mica Hidrotermal

58 798122 8525223 Minaçu Confluência Rio Dois de Junho/Rib. 
Cana-Brava Ocorrência Mica Hidrotermal

59 753680 8562070 Palmeirópolis NW de Palmeirópolis Garimpo Muscovita Hidrotermal

60 754569 8562526 Jaú do Tocantins Limite sudeste da folha Jau do TO Garimpo Muscovita Hidrotermal

61 813375 8495613 Cavalcante Rio Cana-Brava, próximo ao Gr. Serra 
Branca Ocorrência Ouro Sedimentar

62 818701 8498072 Cavalcante Garimpo vermelho Ocorrência Ouro Hidrotermal

63 818445 8501859 Cavalcante Sul da Represa de Cana-Brava Ocorrência Ouro Sedimentar

64 822252 8510487 Cavalcante Próximo as cabeceiras do Córrego 
Segredo Garimpo Ouro Hidrotermal

65 816385 8510773 Cavalcante Garimpo Novo Garimpo Ouro Hidrotermal

66 821996 8511690 Cavalcante Cabeceiras do Rio do Carmo Garimpo Ouro Hidrotermal

67 819571 8512857 Cavalcante Garimpo da Serra Ocorrência Ouro Hidrotermal

68 818250 8513181 Cavalcante Garimpinho Ocorrência Ouro Hidrotermal

69 820958 8525637 Cavalcante Próximo ao Córrego Passa-Três Ocorrência Ouro Sedimentar

70 820208 8525862 Cavalcante Próximo ao Córrego Passa-Três Ocorrência Ouro Sedimentar

71 816595 8528611 Cavalcante Confluência Rio Traíras/Córrego Passa-
Três Garimpo Ouro Hidrotermal

72 780403 8535360 Palmeirópolis Cabeceiras do Córrego Amolar Indício Pirita e Arsenopirita Hidrotermal

73 780852 8507887 Minaçu Cabeceiras do Córrego Grota Grande Indício Pirita e Esfalerita Hidrotermal

74 762861 8564964 Palmeirópolis Garimpo Fazenda Fortaleza Garimpo Quartzo hialino Hidrotermal

75 783298 8619278 Jaú do Tocantins Região do Garimpo do Cruzeiro Ocorrência Quartzo rosa Hidrotermal/
Metassomático

76 777817 8581434 São Salvador do 
Tocantins  Morro Pelado Ocorrência Quartzo rosa/

Turmalina Hidrotermal

77 811604 8561726 Paranã Depósito de pedra ornamental Depósito Rocha movimentada Metassedimentar

78 816695 8606384 Cavalcante 5 km oeste Confluência do Rio das 
Lajes/Rio Paranã Ocorrência Sulfetos Hidrotermal

79 803241 8488197 Minaçu Porção norte do Granito Serra da Mesa Ocorrência Tantalita Hidrotermal

80 799761 8489005 Minaçu Porção norte do Granito Serra da Mesa Ocorrência Tantalita Hidrotermal

81 803314 8665253 São Valério da 
Natividade Proximidades rio São Valério Ocorrência Turmalina Hidrotermal/

Metassomático

82 779809 8598684 São Salvador do 
Tocantins Garimpo Zé do Foli Garimpo Turmalina Hidrotermal/

Metassomático

83 778100 8589640 Jau do Tocantins Garimpo do Marimbondinho Garimpo Turmalina Hidrotermal/
Metassomático

84 777591 8591622 Jau do Tocantins Garimpo do Marimbondo Garimpo Turmalina Hidrotermal/
Metassomático

Tabela 5.1 - Jazimentos minerais catalogados. (continuação)
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NR X Y MUNICÍPIO TOPONÍMIA STATUS SUBSTÂNCIA CLASSE 
GENÉTICA

85 771362 8582550 Jau do Tocantins Garimpo da Japonesa Garimpo Turmalina Hidrotermal/
Metassomático

86 773686 8596472 Jau do Tocantins Afluente Rio das Almas Garimpo Turmalina Hidrotermal/
Metassomático

87 780125 8598814 São Salvador do 
Tocantins Fazenda Jatai Garimpo Turmalina Hidrotermal/

Metassomático

88 780592 8591824 São Salvador do 
Tocantins Garimpo do Boanerges Garimpo Turmalina Hidrotermal/

Metassomático

89 780506 8593052 São Salvador do 
Tocantins Garimpo do Índio Garimpo Turmalina Hidrotermal/

Metassomático

90 782780 8619630 Jau do Tocantins Região do Garimpo do Cruzeiro Garimpo Turmalina Hidrotermal/
Metassomático

91 769021 8583914 Jau do Tocantins Garimpo do Edu Ocorrência Turmalina/Berilo/
Tantalita

Hidrotermal/
Metassomático

92 766751 8570972 Jau do Tocantins Jazida da MITA Mineração Jazida Zirconita Supergênico

93 767906 8577016 Jau do Tocantins Jazida da MITA Mineração Jazida Zirconita Supergênico

94 762711 8586822 Jau do Tocantins Jazida da MITA Mineração Jazida Zirconita Supergênico

95 764126 8563886 Palmeirópolis Proximidades córrego Bacabal Ocorrência Zirconita Supergênico

96 762716 8566716 Palmeirópolis Proximidades córrego Bacabal Ocorrência Zirconita Supergênico

97 764065 8569154 Palmeirópolis Córrego Bacabal Garimpo Zirconita Supergênico

98 793256 8562919 Palmeirópolis Corpo de minério C2 - CPRM Depósito Zn, Pb e Cu (Au) VHMS

99 792996 8548471 Palmeirópolis Corpo de Minério C4 - CPRM Depósito Zn, Pb e Cu (Au) VHMS

100 796013 8553024 Palmeirópolis Corpo de Minério C1 - CPRM Depósito Zn, Pb e Cu (Au) VHMS

101 793005 8567688 Palmeirópolis Corpo de Minério C3 - CPRM Depósito Zn, Pb e Cu (Au) VHMS

Tabela 5.1 - Jazimentos minerais catalogados. (continuação)

A porção sul da área do projeto (folha Palmeiró-
polis - TO e parte da folha Minaçu-GO – 1:100.000), 
apresenta uma densidade muito grande de trabalhos 
realizados pela CPRM na década de 1970. Estes tra-
balhos culminaram com a descoberta de um depósito 
polimetálico de Zn, Pb e Cu (Figura 5.1 e Tabela 5.2), 
enquanto nas demais folhas (Bananal, Jau do Tocan-
tins e São Salvador) os trabalhos limitam-se à escala 
1:250.000 (Tabela 5.3 e Figura 5.2). Toda a área conta 
com levantamento aerogeofísico de alta resolução cujas 
características encontram-se listadas na Tabela 5.4. O 
depósito de Palmeirópolis foi alvo recente de estudos de 
uma grande equipe de experts da CPRM e os resultados 
destes estudos fazem parte de um informe de recursos 
minerais. Portanto, para evitar duplicidade de trabalho, 
os estudos sobre as mineralizações desses depósitos 
ficaram fora deste informe. Desta forma, os resultados 
serão apresentados em dois conjuntos: 

i) informações de caráter regional com suporte no 
mapeamento geológico-geoquímico na escala 1:250.000;

ii) informações coletadas durante os trabalhos rea-
lizados nas folhas Palmeirópolis e Minaçu, na área que 
circunda o depósito da CPRM. 

Conforme os jazimentos forem descritos, serão 
introduzidos os dados dos levantamentos aerogeofísicos 

que cobrem toda a área e os dados geoquímicos dos 
levantamentos regionais realizados nas três folhas da 
porção norte do projeto.

5.2. OURO

Os jazimentos de ouro, cartografados na área, foram 
classificados como ocorrências e indícios, distribuídos 
em dois ambientes metalogeneticamente distintos: as 
ocorrências são garimpos, a maioria inativos, tendo como 
hospedeiras rochas metassedimentares (grupos Paranoá 
e Araí). Os indícios foram encontrados através de amos-
tragem geoquímica (concentrado de bateia e sedimento 
ativo de corrente), na porção norte da área do projeto, 
relacionados, possivelmente, aos granitos da Suíte Auru-
mina e/ou aos xistos grafitosos da Formação Ticunzal.

Os dados do levantamento geoquímico foram res-
gatados de levantamentos recentes realizados durante a 
execução do Projeto SE do Tocantins, mapeamento geoló-
gico-geoquímico da Folha Alvorada na escala 1:250.000 e 
cobre somente a porção norte deste projeto (folhas Bananal, 
São Salvador e Jaú, 1:100.000). As informações referentes 
aos jazimentos de ouro relacionados às supracrustais, dos 
grupos Paranoá e Araí, são embasadas em conhecimentos 
prévios da equipe do projeto e informações bibliográficas.
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Figura 5.1 - Distribuição da amostragem geoquímica realizada na década de 1970  
na região do Complexo Palmeirópolis.

Tabela 5.2 -  Síntese dos trabalhos prospectivos realizados na região de Palmeirópolis.

TRABALHO REALIZADO CARACTERÍSTICA/QUANTITATIVO

Mapeamento Geológico Escalas 1:60.000, 1:10.000, 15:000 e 1:2.000

Amostragem de sedimento de corrente 1.740 amostras analisadas por AA para Cu, Pb e Zn

Amostragem de solo 30.429 amostras em malhas regulares 200x80m e 50x20m;

Sondagem 165 furos com 32.500m perfurados

Poços e Galerias 81 poços e uma galeria com 64,2m de comprimento

Geofísica Magnetometria e V.L.F (Very Low Frequency)

PROJETO C. CUSTO ELEMENTOS ESCALA ANO TIPO QUANTIDADE

Palmeirópolis - Área dos 
depósitos da CPRM 6.990.650 Cu, Pb, Zn, Ag 1:50.000 1976 Sed. 939

Palmeirópolis/JICA - Área fora dos 
depósitos da CPRM 6.990.650 Cu, Pb, Zn, As 1:50.000 1977 Sed. 270

Projeto SE do Tocantins - Folha 
Alvorada 2.075.650 54 Elementos 1:250.000 2010 Sed e conc. 181sed/182conc

BrasilExplorer/ Folha Alvorada 54 Elementos 1:100.000 2014 Sed e conc. 777sed/706conc

Tabela 5.3 -  Características dos principais levantamentos geoquímicos realizados na área do projeto.
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Figura 5.2 - Distribuição da amostragem geoquímica realizada, na área do projeto, nas quatro últimas décadas.

Tabela 5.4 -  Características dos levantamentos aerogeofísicos que cobrem a área do projeto.

AEROLEVANTAMENTO DATA DE AQUISIÇÃO ALTURA DE VOO
DIREÇÃO  

E ESPALHAMENTO 
DE LINHA DE VOO

DIREÇÃO  
E ESPALHAMENTO 
DE LINHA DE VOO

EMPRESA

Paleo-Neoproterozoico 
do Nordeste do Goiás

01/05/2006  
a   01/09/2006 100 m N-S 500m E-W 5km LASA

Complemento do 
Tocantins

06/12/2006        
a   12/01/2007 100 m N-S 500m E-W 10km LASA

Tocantins 26/06/2005        
a   21/12/2005 100 m N-S 500m E-W 10km AeroGeoPhysica Latino 

America - AGP-LA
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5.2.1. Jazimento de Ouro hospedado em 
Rochas Metassedimentares

As onze ocorrências de ouro, localizadas no extremo 
sudeste da área (Figura 5.3) foram catalogadas a partir 
de informações extraídas do banco de dados da CPRM e 
compatibilizadas, parcialmente, com informações biblio-
gráficas. São jazimentos (primários e secundários), conhe-
cidos desde a colonização do Brasil, garimpos, a maioria 
paralisados, e que foram estudados, mais recentemente 
nas décadas de 1970 e 1980 (LACERDA, 1986; OLÍVIO; 
MARINI, 1980).

O Grupo Paranoá, onde se encontram as princi-
pais ocorrências de ouro, localiza-se no domínio do 
orógeno Brasília. Olívio e Marini (1988) dividiram esta 
unidade em dez subunidades, distribuídas em duas 
grandes sequências, indicativas das variações da sedi-
mentação em relação ao posicionamento na bacia: 
Sequência Psamo-pelítica (subunidades de A a E) e 
Sequência Psamo-pelito-carbonática (subunidades de 
F a J). A maioria dos jazimentos auríferos primários 
localizam-se a leste do Complexo de Cana Brava, na 
Sequência Psamo-pelito-carbonática, sob a forma de 
veios isolados ou múltiplos veios paralelos, ao longo 

Figura 5.3 - Jazimentos de ouro localizados nas rochas metassedimentares dos grupos Araí (Formação Traíras) e Paranoá.

do trend principal N-S (ex. Garimpo Novo) ou em veios 
extensionais N50o-60oE (ex. Garimpinho). No topo da 
Sequência Psamo-pelítica (subunidade E), próximo ao 
contato entre as duas sequências os jazimentos estão 
relacionados às camadas de quartzito fino com níveis 
de filitos rítmico carbonoso. 

A Figura 5.4 apresenta a localização de alguns dos 
principais garimpos, e seus posicionamentos em relação 
à coluna estratigráfica do Grupo Paranoá. A mineraliza-
ção ocorre geralmente em veios (de cisalhamento ou 
extensionais), de pequenas dimensões (10 a 50 cm de 
espessura e 80 a 100 m de comprimento), ao longo de 
uma zona de cisalhamento de direção N-S associada à 
falha do Rio Maranhão. O sistema de veios ocupa uma 
faixa de aproximadamente 1200 m de comprimento por 
400 m de largura. O minério primário é composto por 
veios e vênulas de quartzo com ouro livre, ou contido 
na estrutura da pirita, com uma paragênese composta 
por pirita, calcopirita, malaquita, esfalerita, covelita, 
limonita e carbonato. 

O jazimento que melhor representa as mineralizações 
associadas ao Grupo Araí é o Garimpo do Vermelho. Este 
garimpo está localizado em área de domínio de rochas 
atribuídas à Formação Traíras, em uma franja que bordeja 



| 187 |

| Áreas de Relevante Interesse Mineral (ARIM) - Evolução Crustal e Metalogenia da Porção Centro Norte da Faixa Brasília |

Figura 5.4 - Localização dos principais jazimentos de ouro em relação a estratigrafia  
do Grupo Paranoá (adaptado de OLÍVIO; MARINI, 1980).

a estrutura dômica do Granito Serra Branca. A unidade 
encaixante das mineralizações é composta por interca-
lações de clorita-muscovita-quartzo xisto, quartzitos e 
camadas de granada-grafita-quartzo-muscovita xisto com 
porções ricas em grafita e mica, de cor preta acinzentada. 
As mineralizações auríferas encontram-se nas camadas 
mais ricas em grafita, em um veio de cisalhamento con-
cordante com a foliação do grafita xisto, com teores que 
variam de 2 g/ton a 12 g/ton (LACERDA, 1986).

Os autores deste projeto veem com ressalva a estrati-
grafia das rochas hospedeiras onde se encaixam os veios 
auríferos nesta área. A presença de xistos com granadas 
e grafita indica rochas em grau metamórfico superior, 
além de que, jazimentos similares ocorrem relacionados 
à formação Ticunzal e ao Grupo Água Suja, que fazem 
parte do embasamento desta região.

A ausência de rochas ígneas plutônicas ou vulcâni-
cas relacionadas ou próximas às áreas mineralizadas, 
sugere que as mineralizações foram formadas a partir 
de reconcentrações do ouro, que estaria disseminado 
nas rochas metassedimentares, por fluidos meta-
mórficos. O modelo de mineralização seria, então, 

metamorfo-estruturogênico, com os fluidos metamór-
ficos migrando através de zonas de cisalhamento e pre-
cipitando, preferencialmente, em traps químicos tais 
como as camadas grafitosas e carbonáticas. Conside-
rando todos os aspectos descritos, três observações são 
dignas de destaque: i) As mineralizações encontram-se 
nas bacias Araí e Paranoá, supostamente de natureza 
e idades distintas, o que significa que o metamorfismo 
que proporcionou a formação dos fluidos hidrotermais 
responsáveis pela lixiviação e transporte do ouro, é pos-
terior a formação das duas bacias. ii) O embasamento 
das duas bacias é composto por granitos crustais da 
Suíte Aurumina e por sedimentos grafitosos de idade 
paleoproterozoica do Grupo Agua Suja e da Formação 
Ticunzal, ambos, portadores de mineralizações auríferas 
que podem ser aventados como fonte do ouro. iii) O 
tratamento dos dados geofísicos através do método de 
Deconvolução de Euler demonstra que os jazimentos 
estão alinhados segundo um trend magnético anômalo, 
cuja fonte estaria a uma profundidade estimada entre 
600m e 1000m aproximadamente, e que pode ser inter-
pretado como um corpo magnético ou tão somente um 
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alinhamento estrutural, através do qual migraram as 
soluções hidrotermais com aporte de minerais magné-
ticos. Independente da causa que origina a anomalia, ela 
determina o trend da mineralização e delimita a área a 
ser prospectada (Figura 5.5).

5.2.2. Indícios de Ouro em Concentrado  
de Bateia e Sedimento de Corrente

Uma reavaliação dos resultados das análises das amos-
tras de sedimento de corrente e concentrado de bateia, 
coletadas durante a execução do Projeto Sudeste do Tocan-
tins (folha Alvorada 1:250.000), indicou áreas com indícios 
de ouro e sulfetos. As maiores concentrações de pintas de 
ouro e indícios de calcopirita em concentrado de bateia 
localizam-se em drenagens que cortam, principalmente, 
rochas da Suíte Aurumina, no extremo nordeste da área 
(Figura 5.6). Os valores mais elevados de ouro e antimônio 
nas amostras de sedimento de corrente, também estão 
localizados na porção nordeste da área (Figura 5.7).

Os monzogranitos e granodioritos da Suíte Auru-
mina são classificados quimicamente como granitos 
peraluminosos, de ambiente redutor e à ilmenita, 

sin-colisionais do tipo “S”. Associados a estes grani-
tos, em suas bordas, mais precisamente na região de 
sombra de pressão, geralmente no contato com a 
Formação Ticunzal, ocorrem jazimentos de ouro, com 
destaque para a mina de Auromina, próximo à cidade 
que empresta o nome à unidade.

5.3. ETR - ELEMENTOS TERRAS RARAS

Indícios de elementos terras raras foram identifi-
cados em amostras de rocha, sedimento de corrente e 
solo, associados ao Corpo Alcalino de Peixe, aos granitos 
peraluminosos neoproterozoicos da Suíte Mata Azul e ao 
granito Serra Dourada, pertencente à Suíte de Granitos 
da Província Tocantins, de idade mesoproterozoica. 
Os principais jazimentos catalogados são constituídos 
principalmente de alanita e estão condicionados às 
zonas de cisalhamento de idade brasiliana de direção 
NE-SW que representam o principal controle estrutural 
através do qual migraram as soluções hidrotermais rela-
cionadas à granitogênese Mata Azul ou encontram-se 
distribuídos segundo a direção norte-sul, bordejando 
o Corpo Alcalino de Peixe.

Figura 5.5 - Produto elaborado através do método de Deconvolução de Euler, indicando o trend magnético  
ao qual estão relacionados os jazimentos auríferos (em evidência no detalhe). 
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Figura 5.6 - Mapa com a distribuição das pintas de ouro e indícios de calcopirita. As maiores concentrações localizam-se  
na porção NE da área, onde ocorrem os granitos da Suíte Aurumina e remanescentes da Formação Ticunzal.

Figura 5.7 - Mapa de distribuição do ouro, arsênio e antimônio em sedimento de corrente.  
As maiores concentrações de ouro e antimônio localizam-se no canto Nordeste da área.
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A localização dos jazimentos de elementos terras 
raras (alanita e monazita), relacionados ao Corpo Alcalino 
de Peixe, e aos granitos da suíte Mata Azul, encontra-se 
no mapa da Figura 5.8.

Pesquisa de ETR em saprólitos do granito Serra Dou-
rada, pertencente à Suíte Granitos da Província Tocantins, 
indicou a possibilidade da existência de acumulações 
economicamente exploráveis (SANTANA et al., 2015).

Os mapas aerogeofísicos gamaespectrométricos 
do canal de tório e ternário RGB (Figuras 5.9 A, B) evi-
denciam os principais metalotectos passíveis de serem 
prospectados para ETR em escala regional.

O tratamento de dados geoquímicos de sedimento 
de corrente coletados durante o mapeamento geológico 
da folha Alvorada (1:250.000), também evidenciam um 
trend de direção NE, controlando os valores anômalos 
de ETR leves, associados às drenagens que cortam o 
Corpo Alcalino de Peixe e os granitos da Suíte Mata Azul. 
A Figura 5.10 mostra o padrão de distribuição do Ce e do 
La com os valores mais anômalos associados às drena-
gens que cortam a Suíte Mata Azul e a Alcalina de Peixe.

Entre os jazimentos identificados, destacam-se:  
i) os da Suíte Mata Azul, na Pedreira do Travessão, com 
teores de até 1000 ppm de La em rocha, cujo espesso 
perfil de intemperismo indica alvo prospectivo para 

Figura 5.8 - Localização dos principais jazimentos de ETR relacionados à Alcalina de Peixe e aos granitos da Suíte Mata Azul.

depósito supergênico de ETR e ii) os diversos jazimentos, 
sob a forma de cristais centimétricos de alanita detrítica, 
associados ao Corpo Alcalino de Peixe. Na estrada que 
liga Jaú do Tocantins a Palmeirópolis, também foram 
detectados, em saprólito, altos índices de radiação que 
podem ser seguidos por 150m com valores médios em 
200 cps, com picos, localizados, de até 7000 cps (cin-
tilômetros SPP-2) e cujas análises químicas revelaram 
altos valores de ETR leves (Ce, La) e tório. Os jazimentos 
relacionados ao granito Serra Dourada estão em estágio 
avançado de pesquisa por empresas mineradoras (SAN-
TANA et al., 2015).

5.3.1. Jazimentos de ETR no Corpo Alcalino  
de Peixe (ca. 1500 Ma).

Os primeiros estudos dos jazimentos de alanita rela-
cionados ao Corpo Alcalino de Peixe foram realizados por 
Martins (1981), Lemos (1983), Kitajima e Gaspar (1989) 
e, posteriormente, em maior detalhe, por Kitajima et al.  
(2001). Segundo estes últimos autores, a lavra desse bem 
mineral ocorreu entre 1990 e 1995, através do sistema 
de lavra rudimentar, com uma produção média mensal 
estimada de 10 toneladas de alanita. Os autores não 
mencionam a destinação deste material.
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Figura 5.9 - Imagens aerogamaespectrométricas do canal do Tório (A) e ternário RGB (B), evidenciando os 3 metalotectos  
principais em escala regional, aos quais estão associados os jazimentos de ETR: a) Granito Serra Dourada, b) Corpo  

Alcalino de Peixe, e c) Suíte Mata Azul. No mapa ternário, observa-se, na Alcalina de Peixe, uma auréola branca  
que evidencia o processo de alteração hidrotermal potássica, ao qual estão associadas às mineralizações.

Figura 5.10 - Mapa integrado da porção norte da área do projeto, folhas Jaú do Tocantins, Bananal e São Salvador,  
com a distribuição do Lantânio e do Cério em sedimento de corrente, evidenciando o trend de direção NE,  

no qual se alinham os mais altos valores (máximo com cerca de 2,4 kg por tonelada),  
associados ao Corpo Alcalino de Peixe e aos granitos da Suíte Mata azul. 
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Os principais jazimentos de alanita deste complexo 
encontram-se alinhados segundo a direção N/NE em 
uma zona de cisalhamento, na borda leste do complexo. 
As rochas encaixantes das mineralizações são albititos 
e álcali-feldspato granitos originados a partir de trans-
formações hidrotermais. Fluidos tardios da própria 
intrusão alcalina, ou dos granitos neoproterozoicos da 
Suíte Mata Azul, podem ter sido responsáveis por estas 
transformações. 

Kitajima et al. (2001), com base na forma de ocorrên-
cia e nas características químicas das alanitas encontradas 
no Corpo Alcalino de Peixe, observaram significativas 
diferenças entre os jazimentos de alanita relaciona-
dos aos sienitos e àqueles relacionados aos granitos. O 
comportamento químico das duas populações pode ser 
observado nas Tabelas 5.5 e 5.6. A Figura 5.11 apresenta 
a localização dos jazimentos desses minerais, incluindo 
àqueles catalogados pela equipe deste projeto.

Os resultados da tabela 5.6, revelam que nas análises 
químicas feitas por ICP-MS, os valores médios de ETR 
encontrados nas alanitas de pegmatito sieníticos, são 
muito inferior aos valores encontrados nas alanitas dos 
pegmatitos graníticos, o que sugere um enriquecimento 
dos fluidos graníticos que atravessam o corpo alcalino. 
A Tabela 5.7, elaborada a partir dos dados da Tabela 5.5, 
apresenta os teores médios de La, Ce e Fe+3. A análise 

Tabela 5.5 -  Composição química das de alanitas sieníticas e alanitas graníticas  
do Corpo Alcalino de Peixe. Electron microprobe (%), segundo Kitajima (2001).

desses resultados revela, entretanto, que a alanita que 
ocorre no sienito tem um enriquecimento maior em 
ETRL, relativamente à alanita associada ao granito Mata 
Azul. A alanita dos pegmatitos graníticos possui maior 
valor em Fe+3.

Alguns jazimentos de alanita já conhecidos, outros 
novos, foram localizados principalmente na porção sul 
do Corpo Alcalino de Peixe. A maioria desses jazimentos 
alinha-se em uma estreita faixa com intensa alteração 
hidrotermal, associados a uma zona de cisalhamento de 
direção norte-sul.

No garimpo (desativado) da Fazenda Boa Nova (PS- 
40- UTM 766000/8564800), as inúmeras cavas ocupam 
uma área de aproximadamente 300m de raio. No local a 
rocha alcalina sofreu um forte processo metassomático/
hidrotermal com a formação de pegmatitos ricos em mica 
preta esverdeada (flogopita ?), formando placas e lamelas 
centimétricas (Figura 5.12). Próximo ao garimpo, no pátio 
da sede da fazenda Boa Nova, havia uma pilha de alanita, 
com aproximadamente duas toneladas, remanescente da 
atividade garimpeira. Neste local a radiação atingia níveis 
superiores a 15.000 cps (limite do cintilômetro SPP2).

Ao longo da estrada que liga o garimpo à sede da 
Fazenda Boa Nova foi localizada uma faixa de solo com 
aproximadamente 150m de extensão com radiação 
média entre 150 cps e 200 cps (cintilômetro SPP-2), 

ALANITA DE SIENITO ALANITA DE GRANITO

K-P-61 K-P-63 K-P-20 K-P-64 K-P-18 K-P-18 K-P-18

SiO₂ 29.20 29.04 29.69 28.43 29.89 28.92 30.09

CaO 9.10 7.56 8.68 8.32 10.18 9.16 10.98

Al₂O₃ 13.87 12.14 15.55 15.94 13.69 8.70 13.48

FeO 10.97 13.00 10.18 9.83 10.32 13.12 10.41

Fe₂O₃ 4.07 4.82 3.77 3.64 6.15 7.81 6.20

MgO 0.23 0.06 0.16 0.16 0.03 0.11 0.05

MnO 0.58 2.95 0.75 0.76 0.11 0.22 0.14

La₂O₃ 8.04 8.52 8.29 9.25 4.82 5.88 4.72

Ce₂O₃ 11.40 12.71 11.77 13.46 8.20 9.68 8.51

Pr₂O₃ 1.20 1.09 1.27 1.05 1.23 1.47 1.20

Nd₂O₃ 3.44 2.58 3.25 3.11 4.24 4.65 4.55

Sm₂O₃ 0.27 0.00 0.37 0.18 0.69 0.65 0.69

ThO₂ 0.25 0.18 0.18 0.19 0.40 0.25 0.29

TiO₂ 0.27 0.00 0.17 - 1.32 2.53 1.39

Na₂O 0.03 0.00 0.27 - 0.03 0.04 0.01

K₂O 0.01 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00

H₂O* 1.45 1.44 1.49 1.46 1.48 1.43 1.49

Total 94.36 96.07 95.83 95.78 92.76 94.61 94.19
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Tabela 5.6 -  Composição de ETR dos tipos de alanita  
do Corpo Alcalino de Peixe (ICP-MS - ppm). OBS.: ND - não 
detectado, amostra KP-20-alanita de sienito, amostra KP-
64-alanita de sienito pegmatítico, amostra KP-18-alanita  

de granito pegmatítico. (KITAJIMA, 2001).

ALANITA DE SIENITO ALANITA DE 
GRANITO

KP20 KP64 KP18

Eu 165,1 99,37 294,02

Gd 1.104,48 770,43 1.728,86

Tb 47,56 40,85 137,06

Dy 89,31 49,14 318,11

Ho 9,08 5,36 34,04

Er - - -

Tm - 1,28 7,85

Yb 11,58 6,85 54,6

Lu - 1,05 8,27

Y 283,68 168,87 846,37

U 11,76 10,56 11,49

Ba 118,34 7,22 7,9

Rb 8,44 3,04 1,77

Sr 589,85 261,55 407,66

chegando a 500 cps no ponto de coordenadas UTM 
765639/8564458, o que confere a área potencial prospec-
tivo, uma vez que esta radiação pode estar relacionada 
à ocorrência de alanita.

No garimpo de alanita, localizado no ponto PS-56 
(UTM – 677950/8572574) encontra-se uma cava abando-
nada com 200m de comprimento, 30m de largura e 5m 
de profundidade. A rocha encaixante do hidrotermalito, 
ao qual se relaciona a mineralização de alanita é uma 
rocha alcalina foliada e dobrada. A rocha mineralizada 
exibe cor cinza claro com porções rosadas, granulação 
média, irregularmente bandada, com níveis mais ricos em 
lamelas centimétricas de biotita e injeções K-feldspáticas 
paralelas à foliação milonítica (Figura 5.13), textura gra-
nular alotriomórfica caracterizada pela forma irregular 
dos feldspatos (plagioclásio 90-95%, microclínio 02-05%), 
principais constituintes da rocha. 

O microclínio aparentemente representa a fase 
final do processo de transformação metassomático/
hidrotermal, e ocorre de forma restrita nos interstícios 
entre os cristais de plagioclásio. A biotita ocorre também 
de forma restrita, dispersa na rocha ou em agregados. 
A rocha foi classificada petrograficamente como um 
albitito (Figura 5.14).

No mesmo alinhamento dos demais jazimentos, 
na porção norte do Corpo Alcalino de Peixe, foi loca-
lizado um jazimento de alanita detrítica (PS-52 – UTM 
766790/8579292). O afloramento, formado por um 

aglomerado de blocos de até 50 cm, possui 5 m de diâ-
metro e localiza-se à margem de uma estrada secundária.

A encaixante da mineralização é uma rocha leuco-
crática, clara esverdeada, granulação média e estru-
tura maciça. A análise microscópica revelou tratar-se de 
uma rocha alcalina de textura granular alotriomórfica 
ou granoblástica caracterizada pela forma irregular ou 
poligonizada dos cristais de feldspato (plagioclásio 85 a 
90% e microclínio 05 a 10%), principais constituintes da 
rocha. Alanita e zircão são os acessórios mais comuns, 

Figura 5.11 - Mapa de localização dos jazimentos de alanita  
do Corpo Alcalino de Peixe. Kitajima et al. (2001),  

Ribeiro et al. (2010) e Frasca et al. (2018). 

Tabela 5.7 -  Teores médios de La, Ce e Fe2O3  
de amostras de alanita do Corpo Alcalino de Peixe.

ASSOCIAÇÕES ALANITA DO 
SIENITO

ALANITA DO 
GRANITOELEMENTOS

La₂O₃ 8,53 5,14

Ce₂O₃ 12,34 8,80

Fe₂O₃ 4,08 6,72



| 194 |

| CPRM - Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil |

perfazendo até 5% da rocha. A rocha foi classificada 
petrograficamente como um albitito, relacionado a pro-
cesso metassomático/hidrotermal (Figura 5.15).

A alanita detrítica ocorre sob a forma de megacris-
tais centimétricos (Figura 5.16) de cor escura, brilho 
graxo e fratura conchóide com radiação ao redor de 
1.500 cps e foi confirmada através de espectrometria 
de raios X no laboratório de Furnas Centrais Elétricas, 
em Goiânia-GO (Figura 5.17).

Uma análise química da amostra de alanita do ponto 
PS-52, indicou altos valores de Th e ETRL, como La e Ce, 
além de Nd (Tabela 5.8).

Na porção sul da faixa onde ocorrem os principais 
jazimentos de alanita, no afloramento PS-41 (UTM 
765032/8562062) em um corte da estrada que liga o 

Figura 5.12 - Alteração hidrotermal potássica representada por 
placas centimétricas de biotita. Garimpo de alanita em pegmatito 

da Fazenda Boa Nova. (PS-40 – UTM 766000/8564800).

Figura 5.13 - Hidrotermalito (albitito) ao qual estão  
relacionadas às mineralizações de alanita. As porções mais 

rosadas apresentam aporte em feldspato potássico e as mais 
escuras em biotita. (PS-56 – UTM 767950/8572574).

Figura 5.14 - Rocha de textura granular alotriomórfica com 
plagioclásio em cristais irregulares com geminação da lei albita, 

microclínio com geminação em malha e biotita (esquerda).  
Obj. 2,5x; L.P. (PS-56 – UTM 6677950/8572574). Qz-quartzo,  

Mic-microclinio, Bt-biotita, Plg-plagioclásio.

Figura 5.15 - Albitito de textura granular alotriomórfica  
ou granoblástica com cristais de plagioclásio de forma 

 irregular, geralmente com geminação da lei Albita.  
Obj. 2,5x; L.P. (PS-052 – UTM 766790/8579292)

Figura 5.16 - Megacristais de alanita  
(PS-52 – UTM 766790/8579292).
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Figura 5.17 - Gráfico resultante da análise por Espectrometria de Raio X de um cristal de alanita encontrada no ponto PS-52.

Tabela 5.8 -  Valores em ppm (ICP/MS) dos Elementos Terras Raras, U e Th de uma amostra  
do mineral alanita (PS-52A) do Corpo Alcalino de Peixe.

Th U Y La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

5691 226 3704 >50.0000 >50.0000 7451 >10.0000 1729 117 846 165 699 138 402 57 332 44

município de Jaú do Tocantins ao município de Palmeiró-
polis, foi localizada uma anomalia radiométrica associada 
a um saprólito de cor amarelada, de textura areno-argi-
losa (Figura 5.18). Esta anomalia pode ser seguida por 
150m, com radiação média entre 150 e 200 cps, com 
picos, localizados, de até 7.000 cps (Cintilômetro spp-2).

A foliação, ainda perceptível, tem atitude N30E/sub-
vertical, sugerindo tratar-se de mineralização localizada 
na mesma zona de cisalhamento a qual estão associa-
dos os demais jazimentos de alanita. Duas amostras de 

Figura 5.18 - Afloramento PS-41 (UTM 765032/8562062). Corte 
da estrada que liga Jaú do Tocantins a Palmeirópolis. Saprólito 

com altos índices de radiação e altos valores de ETR e tório.

saprólito, coletadas no mesmo corte da estrada, em 
local com radiação em torno de 5.000 cps a 7.000 cps, 
forneceram os resultados que constam na Tabela 5.9.

As amostras do saprólito não foram analisadas para 
todos os ETR’s e, em função do grau de alteração, não foi 
possível identificar o mineral responsável pelas anomalias 
geoquímica e geofísica. Entretanto, os altos valores de Ce e 
La sugerem tratar-se de mineral portador de terras raras, 
possivelmente alanita. Além disso, as anomalias radioativas 
estão relacionados às altas concentrações de tório.

5.3.2. Jazimentos de ETR associados à Suíte 
Mata Azul

Durante a avaliação dos resultados das análises lito-
químicas, percebeu-se valores anômalos de elementos 
terras raras, em relação ao background regional, em 
rochas do Corpo Alcalino de Peixe e em granitos da Suíte 
Mata Azul, no local denominado Pedreira do Travessão.  
A Figura 5.19 apresenta a distribuição dos valores de 
Ce e La em rocha com valores mais elevados no Corpo 
Alcalino de Peixe e nos granitos da Suíte Mata Azul. 

Os concentrados de bateia mostram uma distri-
buição preferencial das monazitas, acompanhando o 
trend de distribuição das terras raras, também alinhada 
segundo a área de ocorrência dos granitos da Suíte 
Mata Azul (Figura 5.20).
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AMOSTRAS
ELEMENTO

U Th Pb La Ce Y Se

PS-41A 24,5 605 3707,78 40,6 841,3 30,88 39,4

PS-41B 74,2 >2.000 4310,01 >10.000 >2.000 921,98 17,3

Tabela 5.9 -  Afloramento PS-41 – UTM 765032/8562062. Resultados das análises  
do saprólito com radiação ao redor de 7.000 cps. (Teores em ppm - ICP/MS).

Figura 5.19 - Distribuição dos valores de Ce (máximo 1448 ppm) e La (máximo 807 ppm) em rocha, com destaque  
para o corpo Alcalino de Peixe (A) e para os granitos da Suíte Mata Azul na Pedreira do Travessão (B).
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Figura 5.20 - Esboço integrado da porção norte da área do projeto, folhas Jaú do Tocantins, Bananal e São Salvador com a distribuição  
da monazita em concentrado de bateia. Os maiores valores localizam-se em drenagens que cortam os granitos da Suíte Mata Azul.

Figura 5.21 - Gráficos com a distribuição dos teores de terras raras leves (ppm) em amostras de rocha coletadas para estudos 
litoquímicos. Destaque para os valores identificados na Pedreira do Travessão (3). A) Gráfico com o somatório de terras raras leves.  

B) Gráfico de distribuição do cério. C) Gráfico de distribuição do lantânio. D) Gráfico de distribuição do Praseodímio.

Ao analisar os valores de ETR do conjunto de rochas 
coletadas para análise litoquimica observou-se que alguns 
tipos apresentam valores anômalos em ETR. Entre estes 
se destacam os álcalifeldspato granitos da Pedreira 
do Travessão, com anomalias de terras raras leves  
(Figura 5.21).

Na Pedreira do Travessão (Figuras 5.22 A e D) foram 
identificados valores anômalos de ETR em rocha, loca-
lizada na porção NE da área do projeto, às margens do 
Rio Tocantins (LL-262 – UTM 779716/8648280). Neste 
local, observa-se uma zona de cisalhamento a qual estão 
relacionados os altos valores de ETR nos alcaligranitos. 



| 198 |

| CPRM - Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil |

Figura 5.22 - A) Vista geral da Pedreira do Travessão. Na parede ao fundo observam-se as intercalações de álcalifeldspato granito 
(porção mais clara) e embasamento; B) e C) Detalhe de uma porção da parede da Pedreira do Travessão mostrando o contato entre 

álcalifeldspato granito e metatonalito-metadioritos; D) Amostra de álcalifeldspato granito ao qual estão associados os altos  
valores de terras raras; E) Porção da pedreira do travessão onde se pode observar o espesso perfil de solo/saprólito.

Na Pedreira do Travessão observa-se um espesso perfil 
de solo (Figura 5.22 E) com radiação entre 160 cps e 400 
cps que pode se transformar em alvo prospectivo para 
depósitos supergênicos de ETR. 

A rocha regional (amostra LL–262B), encaixante do 
granito mineralizado, é um biotita metatonalito com-
posto de plagioclásio (35-40%), quartzo (25-30), K-felds-
pato (5-10%), biotita (20%), além de hornblenda, fluorita, 
titanita e opacos, em percentagens próximas de 1%.  
Os indícios de ETR estão relacionados à monzogranitos 
e sienogranitos. Duas amostras analisadas apresentam 
composições petrográficas que variam dentro dos 
seguintes intervalos: K-feldspato (20-30%), plagio-
clásio (20-30%), quartzo (30-40%), biotita (5-10%) 
hornblenda (5-10%), ortopiroxênio, granada, carbo-
nato, apatita, zirconita e opacos, em torno de 1%. A 

alanita, responsável pelos valores anômalos de terras 
raras encontrados nas amostras analisadas, representa 
ao redor de 2% da rocha. Os resultados analíticos 
das amostras da Pedreira do Travessão (Tabela 5.10), 
demonstram que a mineralização encontra-se asso-
ciada aos álcalifeldspato granitos (amostras LL-262B e 
LL-262C), com altos valores de K2O e enriquecimento 
em terras raras leves (Ce e La), uma vez que o metato-
nalito encaixante (amostra LL-262A) apresenta baixos 
valores de ETR (Figura 5.23). 

Álcalifeldspato granitos de idade neoproterozoica 
foram pesquisados para depósitos de ETR na porção 
noroeste do escudo da Arábia (DRYSDALL et al., 1984). 
Estes autores defendem um modelo em que o ambiente 
ao qual estão associadas estas mineralizações está rela-
cionado a estágios tardios de cristalização de magmas 

A B

C

D E
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Tabela 5.10 -  Resultados analíticos (ppm) obtidos em amostras de rocha da Pedreira do Travessão,  
evidenciando os valores anômalos em ETR leves. La – Lantânio, Ce – Cério, Pr – Praseodímio,  
Nd – Neodímio, Sm – Samário, Th – Tório, U – Urânio, Ta – Tântalo, Nb – Nióbio, Zr – Zircônio.

Figura 5.23 - Relação entre os diferentes tipos litológicos e os teores de ETR identificados na Pedreira do Travessão.

Tabela 5.11 -  Resultados analíticos de uma amostra de rocha da Pedreira do Travessão (Amostra LL-262B),  
com os valores mais elevados de ETR, quando comparados àqueles obtidos em amostra de rocha  
do Corpo Alcalino de Peixe (PV-135). La – Lantânio, Ce – Cério, Pr – Praseodímio, Nd – Neodímio,  

Sm – Samário, Th – Tório, U – Urânio, Ta – Tântalo, Nb – Nióbio, Zr – Zircônio.

AMOSTRAS
ELEMENTOS

LITOLOGIA
K₂O La Ce Pr Nd Sm Th U Ta Nb Zr

LL-262A 2,14 19,9 39 4,83 17,9 4,40 1,70 0,8 0,80 15,50 98 Bt tonalito com hornblenda

LL-262B 5,86 906,9 1.447 156,19 500,30 82,10 147,50 9,5 4,5 51,20 307 Opx-Hb-Bt Monzogranito

LL-262C 5,43 349 613 64,95 213,6 33,30 44,90 5,3 3,5 45,50 601 Fluo-Gd-Hb-Bt Sienogranito

AMOSTRAS
ELEMENTOS (ppm) 

LITOLOGIA
La Ce Pr Nd Sm Th U Ta Nb Zr

LL-262B 806,90 1447,00 156,19 500,30 82,10 147,50 9,50 4,50 51,20 307 Opx-Hb-Bt Monzogranito

PV-135 724,10 1320,60 145,50 528,00 68,40 48,80 2,50 6,10 125,00 1764 Hb Monzogranito

residuais enriquecidos em elementos granitófilos sob alta 
pressão de voláteis em níveis crustais muito rasos, com 
uma forte contribuição hidrotermal, ambiente similar ao 
de formação dos granitos da Suíte Mata Azul. Na análise 
do sistema, que envolve a Pedreira do Travessão, deve-se 
considerar uma importante influência da componente 
estrutural, uma vez que as mineralizações estão asso-
ciadas à zona de cisalhamento em fase transtracional de 
direção NE. Apesar dos baixos teores, quando compa-
rados àqueles encontrados em jazimentos relacionados 
às rochas alcalinas, Drysdall et al. (1984) apostam no 

aumento da demanda e nos avanços tecnológicos para 
a viabilização desse tipo de depósito. No caso da Suíte 
Mata Azul, em função do clima tropical, deve-se consi-
derar a possibilidade de enriquecimento supergênico, 
a consequente formação de depósitos secundários e a 
espessa camada de regolito.

A amostra de granito da Suíte Mata Azul, coletada 
na Pedreira do Travessão (amostra LL-262B), apresenta 
valores de ETR superiores àquele da amostra de rocha 
coletada no Corpo Alcalino de Peixe (PV-135), como 
demonstra a Tabela 5.11.
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5.3.3. Jazimentos de ETR associadas à Suíte 
Granitos da Província Tocantins -  
Granito Serra Dourada

Segundo a revista Brasil Mineral, a Mineração Serra 
Verde (MSV) anunciou investimentos na ordem de US$ 
170 milhões para construção e implantação da mina 
e planta industrial para processamento de ETR nos 
próximos dois anos em Minaçu-GO. Segundo a mesma 
fonte, a expectativa é que o projeto comece a operar 
em 2020 e gere aproximadamente 300 empregos diretos  
e mais 600 indiretos.

O projeto de ETR da MSV tem área de cerca de 
85 mil hectares, sendo que apenas 15% foi explorado 
até o momento. Em um primeiro momento a MSV irá 
produzir apenas o concentrado de terras-raras, que 
posteriormente passará por um processo de separa-
ção para obtenção dos elementos individuais. Como 
no Brasil não existe tecnologia capaz de realizar esta 
separação, a empresa deve exportar sua produção 
para separadores asiáticos ou europeus. (BRASIL  
MINERAL, Maio/2017).

5.3.4. Tipologia dos Depósitos de Terras Raras

Mello et al. (1994), apresenta uma classificação sim-
plificada dos diversos tipos de depósitos de terras raras 
de acordo com sua importância relativa, e os principais 
metalotectos aos quais estão associados (Tabela 5.12).

Com base nesta classificação, os dados coletados 
sugerem que os depósitos de ETR associados às rochas 
sieníticas do Corpo Alcalino de Peixe estariam enqua-
drados como Jazimentos Subordinados do tipo 2 (Tabela 
5.12), onde as rochas alcalinas sofreram a ação de fluidos 
hidrotermais tardi a pós-magmáticos.

Os jazimentos relacionados à Suíte Mata Azul 
na Pedreira do Travessão estão em álcalifeldspato 

Tabela 5.12 -  Síntese da tipologia dos depósitos de ETR (MELLO et al., 1994, modificada).

JAZIMENTOS AMBIENTE GEOLÓGICO OBSERVAÇÕES

PRINCIPAIS

1) Intrusivas Alcalinas. Depósitos primários e secundários de 
grande porte e teores elevados No Brasil, as principais fontes desses elementos são os 

placeres costeiros e os complexos alcalinos de Minas Gerais 
e Goiás2) Sequências sedimentares detríticas do tipo placer

SUBORDINADOS

1) Séries Granitoides Cálcio-alcalina

Os jazimentos 1, 2, 3, 4 e 5 só se formam a partir de 
enriquecimento supergênico. O tipo 2 é provavelmente 
aquele associado à alcalina de Peixe e o tipo 5 representa 
os jazimentos da Pedreira do Travessão e Morro do 
Amaral.

2) Alcalinas especializadas, enriquecidas em ETR a partir 
de alteração hidrotermal tardi a pós-magmática
3) Zonas de cisalhamento em terrenos granito-gnaissico de 
alto grau metamórfico

4) Pegmatitos granitoides mineralizados em ETR.

5) Soluções tardias ricas em voláteis em Álcali granitos.

ALTERNATIVOS Reservas técnicas existentes em fosforitos. São reservas que dependem de tratamento tecnológico

granitos em zonas de cisalhamento e foram agrupa-
dos como pertencentes ao grupo 5 dos Jazimentos  
Subordinados (Tabela 5.12). 

5.4. GEMAS

O estado do Tocantins possui três polos de produção 
de pedras para lapidação e outros usos industriais: o Polo 
de Cristal de rocha da Região de Duerê-Cristalândia-Pium, 
a Província Gemológica de São Valério da Natividade e o 
Polo Pegmatítico da Região de Jaú-Palmeirópolis. A região 
sudeste do estado de Tocantins, onde se insere a área 
do projeto, destaca-se principalmente pela produção de 
granada gemológica, hoje produzida em escala industrial 
e exportada quase que exclusivamente para a Índia, além 
de turmalina, zircão, berilo e cianita.

5.4.1. Província Gemológica de  
São Valério da Natividade

Os jazimentos de granada gemológica da região de 
São Valério da Natividade são conhecidos há pelos menos 
quatro décadas e chamam a atenção pela rara beleza dos 
seus produtos de lapidação. Foram catalogados os princi-
pais jazimentos de granada almandina com características 
gemológicas e industriais encontrados, principalmente, 
no extremo nordeste da área do projeto (Figura 5.24). 

Frasca e Lima (2005) propuseram a denomina-
ção Província Gemológica de São Valério da Nativi-
dade para agrupar os jazimentos de granada com 
características gemológicas que ocorrem segundo a 
estruturação regional N15°-20°E, em uma faixa com 
aproximadamente cinco Km de largura e dezenas de 
Km de comprimento, na porção nordeste da área do 
projeto (Figura 5.24). Os jazimentos encontram-se 
encaixados em biotita granodioritos e biotita tonalitos, 
em zonas de cisalhamento. A granada está associada 
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a processos de alteração hidrotermal potássica. São 
exploradas a céu aberto, em rocha intemperizada, 
através do sistema de lavra garimpeira, com destaque 
para os garimpos do Schneider e do Gabi, e atra-
vés de lavra industrial, por empresa mineradora. A 
gênese dessas jazidas está relacionada aos granitos da  
Suíte Mata Azul.

As granadas de São Valério da Natividade possuem 
dimensões que variam de 2 cm a 15 cm. As amostras 
extraídas para lapidação possuem em média 5 cm  
(Figuras 5.25 D e F). 

A maioria apresenta-se bem cristalizada, com hábito 
dodecaédrico pentagonal ou localmente deformadas, 
evidenciando o caráter sin- a pós-deformacional da 
mineralização. As quantidades de inclusões assim 
como o grau de fraturamento variam de garimpo para 
garimpo. Alguns garimpos foram abandonados em 
função da quantidade de inclusões e/ou do formato 
das granadas (pseudomorfos). Nas principais jazidas 
exploradas (Schneider, Gabi, Zé Doido e Nivaldo), as 
granadas apresentam poucas inclusões e elevado grau 
de fraturamento que, se não chega a comprometer 
totalmente o uso gemológico, certamente limita o apro-
veitamento, acarretando perdas.

Figura 5.24 - Localização dos jazimentos de granada, com destaque para os jazimentos pertencentes  
à província Granadífera São Valério da Natividade, no extremo nordeste da área.

Em alguns garimpos, a exemplo do garimpo do Jus-
tino do Coco, as granadas são tão mal formadas (Figura 
5.26 B) e ricas em inclusões de quartzo e muscovita 
que impossibilitam o seu aproveitamento. As inclusões 
identificadas são geralmente de quartzo e se apresentam 
em cristais alongados sob a forma de esteiras de cristais 
(Figura 5.26 B).

Duas amostras de granada do Garimpo do Schnei-
der, enviadas para teste de lapidação no laboratório 
de gemologia da METAGO em Anápolis, indicaram um 
aproveitamento em torno de 50%. Entretanto, a grande 
quantidade de amostras lapidadas por produtores da 
região de São Valério da Natividade demonstra que as 
pedras, exibem rara beleza e podem ser exploradas como 
gemas (Figuras 5.26 C, D).

Além das granadas com características gemológicas, 
uma grande quantidade desses minerais (Figura 5.27). 
apresenta potencial para utilização na indústria de 
abrasivos e de bijuterias.

Estudos realizados pela Universidade de Brasília 
(MOURA et al., 2000) e pelo Serviço Geológico do Brasil 
- CPRM (FRASCA; MORAES; VILLAS BOAS, 2006), permiti-
ram a caracterização destas gemas. Os resultados estão 
sumarizados nas Tabelas 5.13 a 5.15.
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Figura 5.25 - A) Vista geral da cava principal do garimpo do Schneider; B) equipamento utilizado na lavra semi-mecanizada  
do garimpo do Schneider; C) sacos de granada almandina prontos para serem comercializadas, evidenciando a grande  
quantidade produzida; D) detalhe da dimensão da granada almandina produzida neste garimpo; E) aspecto da granada  

almandina sindeformacional, encaixada em milonito gerado a partir de biotita granodiorito alterado;  
F) granada almandina bem cristalizada com hábito dodecaédrico pentagonal.

A B

C D

E F

As granadas da Província Gemológica de São Valério 
da Natividade possuem idade 551 ± 14 Ma com eNd(t)= 
-7,8. Esta idade foi obtida pelo método de lixiviação de 
cristal (FRASCA; MORAES; VILLAS BOAS, 2006), o que 
significa que a mineralização é Neoproterozoica, rela-
cionada ao ciclo Brasiliano. Os dados geocronológicos 
estão expressos na Tabela 5.16 e na Figura 5.28.

Uma análise destas granadas por microscopia ele-
trônica de varredura indicou tratar-se de uma solução 
sólida com a seguinte composição aproximada: almandina 
(72%), piropo (18%) e espessartita (05%). 

Entre os depósitos em exploração na região de São 
Valério da Natividade os mais importantes são Gabi 
(799448/8666270), Schneider (795976/8663642) e Zé 
Doido (799430/8667964).

Os jazimentos de granada gemológica da região 
de São Valério da Natividade foram formados a partir 
da interação de fluidos hidrotermais potássicos dos 
granitos da Suíte Mata Azul, com o biotita granodiorito 
e biotita tonalito do Complexo Almas-Cavalcante e da 
Suíte Aurumina. Os corpos de minério estão alojados 
em zonas de cisalhamento com maior enriquecimento 
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Figura 5.26 - A) Pseudomorfos de granada com inclusões de quartzo e muscovita; B) Fotomicrografia mostrando as inclusões  
de quartzo na granada almandina do garimpo do Schneider; C) e D) Granada lapidada da região de São Valério da Natividade.

Figura 5.27 - Detalhe de uma pilha de rejeito do garimpo do 
Schneider, composta por fragmentos de granada industrial, 

subproduto da lavra de granada gemológica.

A B

C D

relacionado às zonas com hidrotermalismo potássico 
(biotitização) (Figura 5.29).

As jazidas de granada estão comumente em grano-
dioritos e tonalitos, mas também podem estar associadas 
a  biotita-clorita-quartzo xisto, granada-biotita xisto, 
quartzitos e, anfibolitos (metabasaltos), dioritos e gabros. 
As granadas associadas às rochas supracrustais ocorrem 

em grande quantidade, mas possuem tamanho médio 
de 2 cm de diâmetro, podendo ser destinadas para a 
indústria de abrasivos (Figuras 5.30 A, B).

Os principais depósitos de granada gemológica de 
São Valério da Natividade estão em terrenos Paleopro-
terozoicos compostos por hornblenda-biotita grano-
diorito e hornblenda-biotita tonalito protomiloníticos 
a gnáissicos, cálcio-alcalinos de baixo potássio, pera-
luminosos a metaluminosos, com relíctos de supra-
crustais (rochas metassedimentares e metavulcânicas) 
do Complexo Almas-Cavalcante e em granodioritos 
e tonalitos da Suíte Aurumina. Este embasamento é 
cortado por extensas zonas de cisalhamento dúcteis, 
transcorrentes dextrais de médio a alto ângulo, de 
direção N25°-30°E. Ao longo destas zonas de cisalha-
mento ocorrem intrusões graníticas alongadas, de idade 
neoproterozoica, constituídas por granada-muscovita-
-biotita granodiorito/tonalito, muscovita-biotita mon-
zogranito e sienogranito, com bolsões pegmatíticos. 
Estas intrusões forneceram as soluções que migraram 
através das zonas de cisalhamento e se concentraram 
nas porções mais enriquecidas em biotita formando os 
depósitos de granada. No Garimpo do Schneider foram 
identificadas apófises graníticas que penetraram através 
das zonas de cisalhamento e fazem parte do sistema 
mineralizador (Figura 5.31).
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Tabela 5.13 -  Características das granadas da região de São Valério da Natividade  
(MOURA et al., 2000; FRASCA; MORAES; VILLAS BOAS, 2006).

Tabela 5.14 -  Análise química por microssonda eletrônica de amostras de granadas  
do Garimpo do Schneider (MOURA et al., 2000), evidenciando os teores de Fe, Al e Mg.

Tabela 5.15 -  Análise química de amostras de granada do Garimpo do Schneider. Elementos maiores (%)  
e terras raras (ppm) (FRASCA; MORAES; VILLAS BOAS, 2006), evidenciando o enriquecimento  

em terras raras passados em relação aos terras raras leves.

Tabela 5.16 -  Dados isotópicos Sm-Nd da granada do Garimpo do Schneider.

TAMANHO Varia de 2 a 15cm, com tamanho médio das granadas para lapidação em torno de 5cm. 

COR Vermelho a roxo escuro. Quando alteradas apresentam cor marrom escuro. Quando lapidadas apresentam 
cores vermelhas. 

HÁBITO Dodecaédrico pentagonal.

BRILHO Vítreo.

FRATURA Conchóide.

INCLUSÕES Geralmente reduzido número de inclusões. Em alguns locais apresentam inclusões de quartzo e muscovita 
que impossibilitam seu aproveitamento (Garimpo do Justino do Coco).

DEFORMAÇÃO Predominante não deformadas. Localmente deformada ao longo do plano da foliação milonítica.

PESO ESPECÍFICO 4,116 a 4,120.

ÍNDICE DE REFRAÇÃO 1,794 a 1,798.

ANISOTROPIA Forte.

COMPOSIÇÃO E FÓRMULA Almandina-72, Piropo-18, Espersartita-05, Fe(2,1), MgO(54); MnO(16); CaO (09); Al (1,9); Si (3,1); O(12).

IDADE Sm-Nd 551,9 ± 4,1.

S1B S1B S1A S1A S1E S1E S1C S1C

SiO₂ 38,00 37,86 38,78 38,66 37,98 38,17 37,57 37,54

TiO₂ 0,00 0,02 0,01 0,02 0,00 0,03 0,00 0,00

Al₂O₃ 21,33 21,13 21,21 21,38 21,00 21,30 21,22 21,51

Cr₂O₃ 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01

MgO 6,08 5,29 6,52 6,97 5,11 5,63 4,64 4,62

CaO 0,62 0,88 0,41 0,54 0,76 0,64 1,10 1,01

MnO 0,91 2,49 0,48 0,15 4,79 3,34 5,65 5,53

FeO 32,17 31,56 33,27 31,72 29,42 30,61 29,94 30,00

Na₂O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00

K₂O 0,02 0,00 0,00 0,00 0,09 0,06 0,01 0,01

Total 99,13 99,26 100,75 99,46 99,21 99,79 100,15 100,21

ELEMENTOS MAIORES SiO₂ TiO₂ Al₂O₃ Cr₂O₃ Fe₂O₃ MnO MgO CaO Na₂O K₂O P₂O₅

40,43 0,05 20,66 0,006 32,35 2,41 4,62 1,10 0,02 0,04 0,22

ETR La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

0,06 3,00 0,62 4,70 5,30 1,48 18,00 4,49 26,80 5,07 13,59 2,08 13,02 1,68

AMOSTRA Sm (ppm) Nd (ppm) 147Sm/144Nd 143Nd/144Nd ± 2SE

GR TOC LIX 8,206 6,484 0,765 0,514293 ± 6

GR TOC RES 0,637 0,153 2,517 0,520628 ± 10
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Figura 5.28 - Isócrona Sm-Nd da granada do Garimpo Schneider, pelo método de lixiviação de cristal.

Figura 5.29 - Cristais euédricos de granada, distribuídos preferencialmente em porções com maior  
enriquecimento em biotita. Garimpo do Schneider (UTM-796045/8663680).

Figura 5.30 - A) Afloramento de granada anfibolito (UTM-821633/8688886); B) solo proveniente da alteração  
das supracrustais, evidenciando a grande quantidade de granada (UTM-821633/8688886).

A B
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5.4.2. Província Pegmatítica Palmeirópolis-Jaú

A Província Pegmatítica Palmeirópolis-Jaú se destaca 
principalmente pelos jazimentos de turmalina e berilo. 
Os pegmatitos estão localizados tanto em cúpulas gra-
níticas (pegmatitos proximais), quanto nas encaixantes 
representadas pelas rochas metassedimentares dos 
Grupos Serra da Mesa e Água Suja (pegmatitos distais), 
e estão relacionados geneticamente aos fluidos tardios 
dos granitos da Suíte Mata Azul.

Os principais jazimentos associados a estes peg-
matitos são de coríndon azulado (garimpo de Novo 
Horizonte), encaixado em rochas sieníticas do Corpo 
Alcalino de Peixe, turmalina, água-marinha, cianita 
(Garimpo do Japonês) e lepidolita (Garimpo da Fazenda 
Jataí). Entre os garimpos de turmalina, destacam-se 
os Garimpos do Marimbondo e Marimbondinho. Nas 
extrações de berilo, merece destaque o Garimpo da 
Pindoba, do qual foram extraídos cristais com até 20 
cm de comprimento. Estes jazimentos são conhecidos 
há algumas décadas e, apesar de terem contribuído, 
nas décadas de 1970 e 1980, com expressiva produção 
de pedras coradas e possuírem ambiente geológico 
favorável para conter importantes reservas desses 
bens minerais, o estado do Tocantins não consta nas 
estatísticas oficiais como produtor.

Alguns trabalhos de cunho regional citam a ocor-
rência desses jazimentos pegmatíticos na porção sul 
do Estado do Tocantins, a exemplo do Projeto Brasília 
(BARBOSA et al., 1969), onde estão citados os pegmatitos 
com berilo das regiões de Mata Azul.

Os primeiros trabalhos de detalhe a respeito desses jazi-
mentos datam da década de 1980. Martins (1981), Kitajima 
(2002) e Rocha (2003), entre outros, efetuaram estudos mais 

específicos na tentativa de elucidar a origem dos jazimentos 
localizados na região do Corpo Alcalino de Peixe.

A primeira tentativa de sistematização dos pegmati-
tos encontrados na porção sul do estado do Tocantins, 
deve-se a Martins (1981), que cartografou quase uma 
centena de pequenos corpos na região do Corpo Alca-
lino de Peixe, agrupando-os em pegmatitos graníticos e 
pegmatitos sieníticos. Estes grupos por sua vez foram 
subdivididos em tipos, de acordo com a composição 
mineralógica e as características morfométricas, evi-
denciando o zoneamento dos pegmatitos graníticos em 
relação à área fonte. Estes dados estão sumarizados na 
Tabela 5.17 e nas Figuras 5.32 A, B.

Os pegmatitos estão relacionados à fácies mais evo-
luídas da Suíte Mata Azul, e podem ser classificados 
como do tipo LCT (enriquecidos em Lítio, Césio e Tântalo) 
conforme a classificação de Černy e Ercit (2005). O posi-
cionamento é sin a tardi-orogênico, e geração relacionada 
com fontes de rochas supracrustais de crosta média a 
superior, além de gnaisses do embasamento.

Durante a execução deste projeto, foram seleciona-
dos e descritos os pegmatitos mais representativos dos 
principais tipos conhecidos na região, considerando a 
escala do mapa apresentado.

A coleta dos dados ficou bastante prejudicada, uma vez 
que a maioria dos garimpos encontrava-se desativada e 
shafts, galerias e trincheiras, parcialmente desmoronados.

Não foi notificada nenhuma empresa formal 
trabalhando nestes pegmatitos. Todos os trabalhos de 
garimpagem foram desenvolvidos sobre rocha muito 
alterada, restando intactos os pegmatitos não alterados, 
de grandes dimensões, como aqueles encontrados 
nos garimpos do Boanerges (PS-60) e da fazenda Jataí  
(PS-59) (Figuras 5.33 A-D). 

Figura 5.31 - Apófises de granito da Suíte Mata Azul, responsável pela alteração  
hidrotermal que originou as mineralizações granadíferas.
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Tabela 5.17 -  Classificação dos pegmatitos da região do Corpo Alcalino de Peixe (MARTINS, 1981, modificado).

GRUPOS TIPO CARACTERÍSTICAS

SIENÍTICOS

1) Pegmatito com plagioclásio, K-feldspato e biotita

São os mais abundantes, com espessura <0,5m e pouco zonados. 
Apresentam evidência e deformação mecânina. Distribuem-se 
em todo o Complexo Alcalino de Peixe, em nefelina sienitos. 
Apresentam formato predominantemente tabular, alinhados 
meridianamente.

2) Pegmatitos com plagioclásio, K-feldspato, biotita 
e ilmenita.

Ocorrem dominantemente em forma de bolsões irregulares e 
raramente como lentes alongadas, com poucos metros de largura 
e algumas dezenas de metros de comprimento. Tem ocorrência 
restrita à porção norte do Complexo Alcalino de Peixe, encaixados 
em nefelina sienitos. Apresentam-se zonados, com granulação 
fina nas bordas e grosseira no centro e são enriquecidos em 
coríndon.

3) Pegmatitos com plagioclásio, K-feldspato, biotita, 
alanita e monazita

Economicamente são os mais importantes. Alinham-se na 
direção NS com mergulhos que variam entre 30 a 89°, tanto 
para leste quanto para oeste. As dimensões variam de 30 
cm a 2m de espessura e apresentam-se ramificados. São 
caracteristicamente bem zonados, textural e mineralogicamente. 
Na zona central aparecem cristais com até 30cm, onde ocorrem 
as maiores concentrações de alanita e monazita. São exploradas 
intermitentemente por garimpeiros.

GRANÍTICOS

1 ) Pegmatitos com K-feldspato, plagioclásio, 
quartzo, biotita, e anfibólio (arfevedsonita)

Encontram-se encaixados nos granitos pegmatóides e no 
Complexo Alcalino de Peixe. Apresentam forma tabular, 1 a 3m 
de largura e 20 a 100m de comprimento. Ocorrem nas direções 
N-S e E-W. Apresentam zoneamento textural e mineralógico: 
zona marginal fina (10 - 30 cm); zona intermediária grosseira (1m); 
zona central composta de quartzo leitoso com grandes cristais de 
anfibólio com até 20 cm de espessura.

2) Pegmatitos com K-feldspato, plagioclásio, 
quartzo, muscovita e granada.

Atingem até 10 m de espessura e 100 a 200 m de comprimento 
e ocorrem sob a forma de bolsões e lentes. São zonados: zona 
marginal com granulação milimétrica e intercrescimento gráfico 
quartzo-feldspático; zona intermediária com textura centimétrica 
é a mais espessa; zona central mede 1m e caracteriza-se por uma 
textura muito grossa e núcleos de quartzo associados a grandes 
cristais de pertita e biotita. A granada chega a 10 cm de diâmetro. 
Aparecimento de nódulos de grafita.

3) Pegmatitos com K-feldspato, plagioclásio, 
quartzo, muscovita, turmalina preta e berilo.

Espessura de 3 a 10m e compriento de centenas de metros. 
Aparecimento de turmalina, berilo, topázio, e tantalita-columbita 
como acessório. Zoneamento muito bem definido: zona de borda - 
milimétrica com 5 cm de espessura (quartzo, muscovita, turmalina 
preta); zona de parede - granulação milimétrica a centimétrica, 
espessura 10 a 15cm, minerais perpendiculares à borda do corpo 
(quartzo, microclina, plagioclásio, berilo e rara turmalina); zona 
intermediária - zona mais espessa, em média 70% do corpo 
pegmatítico. Granulação grossa (até 0,5 m), predomínio de álcali 
feldspato e muscovita em grandes concentrações. Núcleo de 
quartzo - zona mais central, com até 1m de espessura. Imersos 
nessa massa de quartzo, ocorrem berilos esverdeados e azulados.
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Figura 5.32 - Esboço geológico com a localização dos pegmatitos sieníticos do Corpo Alcalino de Peixe (A)  
e dos pegmatitos graníticos relacionados à Suíte Mata Azul (B).

Figura 5.33 - A) Garimpo do Boanerges - Afloramento de um pegmatito intacto, mineralizado à turmalina; B) Detalhe  
do afloramento mostrado na fotografia anterior, evidenciando cristal de turmalina superior a 20 cm; C) lajeiro de pegmatito  

isótropo da Fazenda Jataí; D) detalhe do afloramento da fotografia anterior evidenciando os cristais de turmalina.

B

C

A
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5.4.2.1. Pegmatitos com Coríndon

Jazimentos de coríndon primários e secundários, 
relacionados ao Corpo Alcalino de Peixe, foram descritos 
detalhadamente por Martins (1981) e Kitajima (2002).

O único pegmatito explorado para coríndon (Figura 
5.34) descrito neste projeto está encaixado em rochas 
de composição sienitica, na porção noroeste do Corpo 
Alcalino de Peixe, próximo à localidade de Novo Horizonte 
(PS-43-UTM 761838/8584398), conhecido regionalmente 
e na literatura geológica como pegmatito de Novo Hori-
zonte (ANDRADE; GASPAR, 1992).

O corpo pegmatítico tem forma tabular, 50m de com-
primento, 4m de espessura e foi explorado até a profun-
didade de 2m. O garimpo encontra-se abandonado, mas 
percebe-se que a direção da cava é a mesma do corpo 
pegmatítico e acompanha o trend regional (N20o-30oE). 
O pegmatito possui granulação que varia de milímetros 
até 20 cm, com os cristais formando massas irregulares. 
A mineralogia essencial é plagioclásio branco leitoso, 
em cristais de até 20 cm, em quantidade estimada em 
60% a 70% da rocha, biotita ao redor de 10% a15% e 
coríndon, 10% a 15%.

Os agregados de cristais de coríndon de até 5 cm, 
distribuem-se aleatoriamente na massa de cristais de 

feldspato. O coríndon tem cor predominantemente 
cinza azulada, hábito prismático, tabular ou sob a 
forma de barril. 

Alguns cristais de coríndon apresentam bandamento 
milimétrico com bandas mais escuras e bandas mais claras 
que foi estudado por Kitajima (2002) com auxílio de análises 
em microssonda eletrônica que demonstrou que as bandas 
mais escuras possuem um maior enriquecimento em Fe e 
Ti, conforme pode ser observado na Figura 5.35.

Andrade e Gaspar (1992), estudaram detalhadamente 
o pegmatito de Novo Horizonte, descrevendo para este 
uma associação mineralógica composta de oligoclá-
sio (80%), biotita (10%), coríndon (10%), anfibólio (2%), 
muscovita (1%), além de zircão, monazita e allanita (que 
somados perfazem 2%), incluindo raro quartzo.

Os fluidos responsáveis pela formação do pegma-
tito preencheram os espaços ao longo das zonas de 
cisalhamento associadas à estruturação regional, de 
direção nordeste. Entretanto, algumas estruturas de 
crescimento de cristais de feldspatos, identificadas em 
blocos do pegmatito, sugerem o preenchimento de fra-
turas extensionais NW (Figura 5.36).

Apesar dos inúmeros trabalhos desenvolvidos, 
não ficou muito clara a origem do pegmatito de Novo 
Horizonte. Entretanto, datações realizadas por Kitajima 

Figura 5.34 - Localização do pegmatito com coríndon de Novo Horizonte.
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(2001) pelo método U-Pb em zircões inclusos no 
coríndon do pegmatito, revelou idades 557 ± 15 e 559 
± 7 Ma, o que sugere gênese relacionada aos granitos 
brasilianos tipo Mata Azul.

Análises químicas realizadas em cristais de coríndon 
que ocorrem associados ao Corpo Alcalino de Peixe e em 
amostras de coríndon do pegmatito de Novo Horizonte, 
mostraram diferenças significativas no que se refere 
aos teores de Fe e Ti. O coríndon dos nefelina sienitos 
possui teores elevados de Fe (7.000 ppm) e Ti (3.500 
ppm), em relação aos baixos teores de Fe (3.000 ppm) 
e Ti (1.000 ppm) encontrados no coríndon do pegmatito 
de Novo Horizonte. Estes dados, associados à presença 
de quartzo, mesmo que em pequenas quantidades, além 
das idades encontradas no pegmatito de Novo Horizonte, 
sugerem a contribuição de magma granítico na formação 
daquele pegmatito. Segundo informação de garimpeiros, 
o Garimpo de Novo Horizonte produziu algumas pedras 
de cor azul safira, com boa qualidade gemológica.

5.4.2.2. Pegmatitos com Turmalina

A porção sul da Folha Alvorada (1:250.000) foi grande 
produtora de turmalina nas décadas de 1970 e 1980, 
predominantemente preta e subordinadamente verde, 
rosa e vermelha. Neste projeto foram descritos alguns 
dos principais jazimentos de turmalina (Figura 5.37). Os 
pegmatitos com turmalina são zonados e apresentam 
uma mineralogia mais complexa que os demais. Além 
de turmalina verde, rosa e preta, ocorrem quartzo, 
microclínio, mica branca e mica lilás.

5.4.2.2.1. Garimpo do Marimbondo

Trata-se do maior garimpo de turmalina da região 
(Figuras 5.38 A-C) Encontra-se atualmente paralisado 
por questões de litígio entre o proprietário da área, os 
garimpeiros e a Agência Mineral de Mineração (AMN).  
O Garimpo do Marimbondo chegou a empregar ao redor 
de 5000 garimpeiros fixos em torno da frente de lavra, 
por dois períodos intermitentes de 5 anos durante a 
década de 1980, com grande produção de turmalina 
preta (predominantemente), rósea e verde, além de 
berilo e quartzo (fumê e hialino).

O corpo pegmatítico tem a forma de um bolsão e ocupa 
uma área com diâmetro estimado em 400 m à meia encosta 
de uma serra, encaixado em mica xisto (Figura 5.38 D).

A grande atividade garimpeira, realizada através 
do desmonte da rocha alterada e através de galerias 
dificulta a caracterização do pegmatito. Entretanto, 
observam-se algumas estruturas indicativas da ati-
vidade pneumatolítico-hidrotermal que caracteriza 
a jazida. A porção de borda do pegmatito é formada 
essencialmente por plagioclásio de granulação média 
a grossa, com megacristais centimétricos, dispostos 
perpendicularmente ao contato com o xisto encaixante 
(Figuras 5.39 A, B).

Figura 5.35 - Garimpo de Novo Horizonte. A) Arranjo aleatório dos cristais de coríndon em relação à massa formada  
por feldspato e biotita; B) Mesma fotografia anterior, evidenciando o bandamento dos cristais de coríndon  

com bandas mais escuras ricas em Fe e Ti, destacado pelo círculo.

Figura 5.36 - Estrutura em pente, sugerindo a existência  
de esforço extensional na colocação dos veios  

e cristalização dos minerais.

A B
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Figura 5.37 - Principais jazimentos de turmalina.

Figura 5.38 - A) Vista panorâmica do Garimpo do Marimbondo. Fotografia tirada a uma distância de aproximadamente 1 km do 
garimpo. Ao fundo, serra composta pelos micaxistos do Grupo Serra da Mesa, encaixante do pegmatito; B) Vista geral da frente  

de garimpagem; C) Detalhe da fotografia anterior, evidenciando as grandes dimensões do garimpo do Marimbondo;  
D) Mica xisto encaixante do pegmatito do Garimpo do Marimbondo.

BA

C D
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Figura 5.39 - Garimpo do Marimbondo. A) Contato entre o bolsão pegmatítico e o mica xisto encaixante.  
B) Detalhe da foto anterior evidenciando os megacristais de plagioclásio.

A B

Figura 5.40 - Aspectos da mineralização do Garimpo do Marimbondo. A) intercrescimento gráfico quartzo-feldspato;  
B) estrutura circular originada a partir da pressão de fluidos tardios no interior do pegmatito, com fraturamento  

radial onde percolaram os voláteis responsáveis pela formação dos megacristais de turmalina;  
C) megacristais e turmalina preta, associados a plagioclásio; D) turmalinas bicolores.

A porção intermediária do pegmatito é caracteri-
zada por intercrescimento gráfico quartzo-feldspático 
(Figura 5.40 A) e pelo aparecimento de “bolhas” forma-
das por pulsos tardios de fluidos sob alta pressão que 
fraturaram o pegmatito e permitiram o crescimento 
de cristais centimétricos de turmalina preta, dispos-
tas de forma radial em relação ao núcleo da bolha 
de fluidos (Figura 5.40 B). O núcleo do pegmatito é 
formado por quartzo e micas. A turmalina ocorre sob 

as mais variadas formas e tamanhos dentro do peg-
matito, predominantemente em megacristais com até 
20 cm de comprimento, em bolsões, juntamente com 
o quartzo e mica verde (Figura 5.40 C). Subordinada-
mente aparecem turmalinas verdes, rosas e bicolores, 
com o núcleo rosa e as bordas verdes, chamada pelos 
garimpeiros de turmalina melancia. As turmalinas rosa 
e bicolor acompanham uma mica lilás, provavelmente 
lepidolita (Figura 5.40 D).

A B
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Figura 5.41 - A) Trincheira de acesso à galeria (obstruída) de exploração do garimpo proximal da Fazenda Jataí;  
B) Pilha de rejeito com blocos de feldspato, mica lilás e quartzo.

Alguns cristais de turmalina apresentam fraturas 
perpendiculares ao eixo maior, o que interfere no apro-
veitamento na indústria de lapidação. Entretanto, ainda 
é abundante a quantidade de exemplares para coleção. 
O pegmatito pode ser lavrado por simples desmonte 
hidráulico, uma vez que se encontra muito caulinizado.

O pegmatito está encaixado em mica xisto esverdeado, 
com vênulas de quartzo em forma de boudins, acompa-
nhando a foliação. É maciço, mas apresenta um sistema 
de fraturamento N70oE/30oSE, preenchido por quartzo 
e mica branca esverdeada. Acículas de turmalina preta 
encontram-se ao longo dos planos da foliação, dispostas 
em direções variadas. O xisto tem foliação N-S com mer-
gulhos fortes, variando tanto para leste quanto para oeste.

O garimpo foi explorado a céu aberto e através de 
shafts e galerias, somente na rocha alterada. O corpo 
mineralizado do Marimbondo possui características de um 
pegmatito mais distal e pode ser enquadrado no grupo 3 
dos pegmatitos graníticos de Martins (1981) (Tabela 5.14).

5.4.2.2.2. Garimpo da Fazenda Jataí

O garimpo da Fazenda Jataí está inserido no mesmo 
alinhamento (controle estrutural) e contexto geológico 
observado nos Garimpos do Boanerges e do Índio. Entre-
tanto será tratado separadamente por apresentar dois 
tipos de mineralização.

No Garimpo da Fazenda Jataí, os pegmatitos com 
turmalina encontram-se alojados tanto na cúpula do 
granito (PS-38 - UTM 779809/8598684), quanto nas 
rochas metassedimentares do Grupo Serra da Mesa 
(PS-59 - UTM 780125/8598814).

No ponto PS-38, o pegmatito localiza-se na meia 
encosta de uma serra, encaixado no próprio granito ao 
qual está relacionado. O corpo mineralizado, represen-
tado pelo pegmatito, foi explorado através de uma galeria 
escavada na rocha alterada (Figura 5.41 A). A galeria está 
obstruída e não é possível observar a morfologia do 
pegmatito. As amostras para análise e as informações 

dessa porção do garimpo foram coletadas em uma pilha 
de rejeito, que se encontra próximo à entrada da galeria 
escavada pelos garimpeiros (Figura 5.41 B).

O pegmatito tem forma tabular e espessura estimada 
em dois metros, é composto por uma massa de cristais 
centimétricos (até 0,5m) de feldspato branco e quartzo, 
com mica lilás, provavelmente lepidolita (Figura 5.42 A). 
Alguns blocos demonstram o zoneamento do pegmatito 
com uma zona muito fina, provavelmente de borda e 
uma zona mais grossa no centro núcleo (figura 5.42 B). 
O muscovita-biotita granito ao qual está relacionada à 
mineralização e em cuja cúpula se aloja o pegmatito é 
uma rocha de cor cinza claro, granulação média, estrutura 
maciça (Figura 5.42 C). Microscopicamente foi descrita 
como uma rocha de granulação média, incipientemente 
deformada, textura granular alotriomórfica, composta 
de plagioclásio (35-40%), microclínio (30-35%), quartzo 
(30-35%), biotita (01-03%), muscovita (1%) e acessórios 
representados pela titanita, apatita e opacos (Figura 5.42 D) 

No ponto PS-59, o pegmatito é distal, tem forma 
tabular, direção submeridiana, mede aproximadamente 
10m de espessura e 50m de comprimento. Ocorre alojado 
em uma fratura com mergulho para leste, discordante da 
foliação milonítica (Figura 5.43). A encaixante do pegma-
tito é uma rocha cinza escura com porções esverdeadas, 
granulação média e estrutura irregularmente bandada. 
Apresenta textura variável entre lepidogranoblástica nos 
litótipos onde predomina a biotita e granonematoblástica 
naqueles em que predominam os anfibólios e, localmente, 
poiquiloblástica. A rocha é composta essencialmente 
de quartzo (70%-75%) com variação nas proporções de 
biotita que chega a 15% em alguns litótipos e anfibólio 
que chega a 20% em outros (Tabela 5.18).

No garimpo onde o pegmatito encontra-se alojado 
na cúpula granítica (PS-38), observa-se a presença de 
mica lilás, o que não foi observado no pegmatito mais 
distal, que ocorre encaixado nas rochas metassedi-
mentares (PS-59), o que sugere que o posicionamento 
do pegmatito em relação à cúpula granítica, reflete 
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Figura 5.42 - A) Aglomerado de mica lilás encontrado no garimpo proximal da fazenda Jataí; B) amostra do pegmatito proximal da 
Fazenda Jataí, evidenciando o zoneamento formado a partir do granito encaixante da mineralização, uma estreita zona de borda de 
granulação fina composta predominantemente por plagioclásio e o núcleo composto por turmalina preta, plagioclásio e zinvaldita;  

C) aspecto textural do granito encaixante da mineralização proximal e D) Aspecto microscópico do muscovita-biotita granito  
encaixante da mineralização. Textura granular alotriomórfica; quartzo e feldspato em cristais irregulares (cinza);  

muscovita (amarelada, abaixo) e biotita (mais escuro e de tamanho mais reduzido, acima). Obj. 2,5x; L.P.

Figura 5.43 - Esboço geológico do Garimpo distal da Fazenda Jataí,  
mostrando as relações do pegmatito com a encaixante calcissilicática.
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na distribuição de alguns elementos como o lítio, por 
exemplo. Outro fato a ser observado é que as turmali-
nas coloridas estão associadas às zonas ricas em micas 
coloridas, nas porções mais proximais.

A Figura 5.44 A mostra o contato entre o pegmatito e 
o xisto calcissilicático encaixante. O pegmatito foi explo-
rado a céu aberto e através de galerias que acompanham 
o mergulho do pegmatito (Figuras 5.44 B-C). O trabalho 
de garimpagem desenvolveu-se exclusivamente sobre 
a rocha alterada, e produziu somente turmalina preta.

5.4.2.2.3. Garimpo da Japonesa

No garimpo da Japonesa (desativado), o pegma-
tito está encaixado em uma zona de cisalhamento, 
acompanhando a foliação milonítica N15oE/65oNW. 
Em alguns blocos (Figura 5.45) é possível observar que 
as soluções mineralizantes preenchem fraturas que 
truncam a foliação milonítica, provavelmente fraturas 

extensionais. No local existe um muscovita-biotita gra-
nito, de granulação fina a média, isótropo a levemente 
foliado, ao qual está sendo atribuída a origem dos flui-
dos mineralizantes. A rocha encaixante da mineralização 
é um biotita-muscovita gnaisse foliado.

As Informações foram coletadas nas pilhas de rejeito 
e na parede das cavas que se encontram inundadas. 
Os principais minerais formadores de pegmatito são o 
plagioclásio e uma mica branca esverdeada. O garimpo 
foi explorado para turmalina verde, com produção de 
pedra de excelente qualidade.

5.4.2.2.4. Garimpos do Boanerges e do Índio

Esta região garimpeira contempla jazimentos pegma-
títicos, alguns inexplorados, que se alinham na direção 
N-S, com destaque para os garimpos da Fazenda Jataí 
(já descrito), do Boanerges e do Índio, onde a atividade 
garimpeira foi mais intensa. Os três principais garimpos 

Tabela 5.18 -  Composição mineralógica (modal estimada pelo método de visada, expresso em %)  
de duas amostras das rochas encaixantes do pegmatito do garimpo da Fazenda Jataí.

AMOSTRAS QUARTZO BIOTITA ANFIBÓLIO PIROXÊNIO PLAGIOCLÁSIO EPIDOTO CARBONATO

PS-59 70-75 10-15 03-05 05-10 05-10 01 01

PS-59B 70-75 0 15-20 <1 01-03 01 01

Figura 5.44 - A) contato ente o xisto calcissilicático e o pegmatito distal; B) vista da trincheira onde se desenvolveu  
o garimpo distal da Fazenda Jatai com as galerias utilizadas para a extração das turmalinas; C) detalhe da fotografia  

anterior mostrando as entradas das galerias utilizadas para a exploração.
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(Figura 5.46C), principalmente sobre a rocha alterada e 
secundariamente em rocha semi-alterada. Foram utili-
zados explosivos em um shaft com aproximadamente 
10m de profundidade. O garimpo foi explorado princi-
palmente para turmalina preta e secundariamente para 
turmalina verde e rosa. Estas últimas aparecem quase 
que invariavelmente associadas à mica lilás.

No Garimpo do Boanerges aflora um corpo tabular 
pegmatítico, íntegro, de direção N-S, com aproximada-
mente 20m de comprimento e 5m de largura, composto 
essencialmente por megacristais de feldspato com tama-
nho médio de 10 cm e grandes cristais de turmalina preta, 
alguns com tamanho superior a 20 cm (Figuras 5.47 A, B).

A rocha encaixante do pegmatito tem cor cinza 
esverdeada, granulação média e estrutura bandada, 
representada pela alternância de níveis claros e níveis 
ligeiramente mais esverdeados (Figura 5.48).

Em lâmina delgada a rocha, classificada como 
calcissilicática, apresenta textura nematoblástica 
caracterizada pela presença de prismas irregulares 
de piroxênio e anfibólio intercalados com agregados 
orientados de feldspato e quartzo.

O piroxênio (diopsídio) e o anfibólio (tremolita/
actinolita), provavelmente produto de transformação do 
primeiro, encontram-se associados, perfazendo 70-75% 
da rocha. Plagioclásio, microclínio e quartzo representam 
15-25% da rocha (Figura 5.49).

Figura 5.45 - Amostra de rocha evidenciando o aspecto  
estrutural do pegmatito distal do Garimpo da Japonesa.  

As soluções mineralizantes penetraram fraturas  
que truncam a foliação milonítica.

alinham-se por uma distância de aproximadamente 10 
km, na direção N-S, bordejando o contato entre os grani-
tos da Suíte Mata Azul e as rochas metassedimentares do 
Grupo Serra da Mesa. Os pegmatitos alojam-se tanto na 
cúpula do granito, quanto nas rochas metassedimentares.

O Garimpo do Boanerges (Figura 5.46 A) ocupa uma 
área de 300m a 400m de diâmetro e desenvolveu-se a 
céu aberto e através de shaft’s (Figura 5.46 B) e galerias 

Figura 5.46 - A) Vista geral do garimpo do Boanerges (PS-60 – UTM 780592/8591824); B) Entrada do shaft onde foram  
utilizados explosivos para a extração de turmalina; C) Sistema de galerias abertos em rocha semi-alterada.
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Figura 5.47 - Garimpo do Boanerges. A) relevo positivo formado por um pegmatito inalterado;  
B) detalhe do afloramento, evidenciando o tamanho dos cristais de turmalina preta.

Figura 5.48 - Garimpo do Boanerges. Rocha calcissilicática 
pertencente ao Grupo Serra da Mesa, encaixante  

do pegmatito granítico.

Figura 5.49 - Rocha encaixante do pegmatito do Garimpo do 
Boanerges. Textura nematoblástica. Clinopiroxênio (amarelo 

escuro) e anfibólio em prismas alongados e orientados, 
intercalados com quartzo e feldspato granulares. Obj. 2,5x;  

L.P = Luz Polarizada. Cpx-clinopiroxenio,  
Qz-quartzo, Anf-anfibólio.

O Garimpo do Índio (PS-61 – UTM 780506/8593058) 
localiza-se na meia encosta de uma serra, e foi explorado 
sob a forma de bancada a céu aberto e em galerias, 
ocupando uma área de aproximadamente 200m de 
diâmetro. Na parede da principal frente de lavra, 
observa-se que o corpo pegmatítico é tabular, concordante 
com a foliação milonítica, possuindo ainda apófises 
discordantes (Figura 5.50). A encaixante do pegmatito 
é uma rocha de cor cinza claro, tons esverdeados, 
granulação média e estrutura finamente bandada. Este 
bandamento é evidenciado pela alternância de níveis 
delgados (<1 mm) mais claros e níveis mais espessos  
(1 a 3 mm), de tonalidade mais escura (Figuras 5.51 A, B).

Figura 5.50 - Mapa e perfil esquemáticos do garimpo do Índio, 
mostrando as relações do pegmatito com a rocha encaixante.
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Figura 5.51 - A) rocha encaixante foliada do pegmatito do Garimpo do Índio; B) Outro aspecto da rocha calcissilicática  
encaixante do pegmatito, mostrando as variações texturais, estruturais e granulométricas.

Figura 5.52 - Fotomicrografia de rocha calcissilicática encaixante do pegmatito do Garimpo do Índio. A) Rocha calcissilicática encaixante 
do pegmatito do Garimpo do Índio. Textura granolepidoblástica, cristais irregulares de piroxênio (amarelo), intercalados com faixas 

micáceas (coloridas), descontínuas. Agregados de feldspato são raros. Obj. 2,5x; L.P = Luz Polarizada. B) Textura nematoblástica 
evidenciada pela orientação preferencial do anfibólio; agregados alongados de carbonato (colorido) e de feldspato. Obj. 2,5x;  

L.P = Luz Polarizada ou Nicóis Cruzados. Plg-plagioclásio, Px-piroxênio, Anf-anfibólio, Carb-carbonato. 

A rocha, classificada como calcissilicática, apre-
senta textura granolepidoblástica (prismas de piro-
xênio intercalados com lamelas de mica), composta 
predominantemente de diopsídio incolor (80 - 85%), 
biotita ou flogopita (10- 15%), plagioclásio (2-5%) 
e carbonato (2-5%). No local ocorre também uma 
rocha de estrutura fibrosa, cor cinza esverdeada, 
composta quase que exclusivamente tremolita (90-
95%), feldspato (3-8%) e carbonato (>1%) Este litotipo 
foi classificado como anfibólio xisto, interpretado 
como produto de alteração da rocha descrita acima  
(Figuras 5.52 A, B).

Entre os garimpos do Boanerges e do Índio, no 
local de coordenadas UTM 780730/8592552, ocorre 
um pegmatito inalterado, alinhado segundo a foliação 
milonítica. A rocha encaixante encontra-se foliada e 
dobrada, o que facilitou a penetração dos fluidos mine-
ralizantes. O eixo dessas dobras tem direção N20°-30°W 
com mergulho 10° para SE (coord. 780641/8592642).

5.4.2.2.5. Garimpo do Cruzeiro

Na região do Garimpo do Cruzeiro foram cartogra-
fados 2 jazimentos de quartzo rosa e de turmalina. O 
jazimento de quartzo rosa com turmalina preta (Figura 
5.53) ocorre em uma porção arrasada do terreno, distri-
buído em uma área de aproximadamente 300m de raio, 
em pequenas escavações a céu aberto com até 10m de 
comprimento, 5m de largura e 5m de profundidade. 

Esses minerais (Figuras 5.53 B, C) ocorrem de forma 
subordinada, associada tanto ao quartzo quanto aos 
megacristais de feldspato branco leitoso.

O núcleo do pegmatito é formado por quartzo 
leitoso, predominante, e subordinadamente quartzo 
rosa e citrino. Segundo informações de garimpeiros 
que trabalharam no local, foram exploradas e enviadas 
para a cidade de Curvelo, Minas Gerais ao redor de 
100 toneladas de quartzo rosa. O núcleo de quartzo 
apresenta-se de forma e espessura variada, com até 1m 
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e podem aparecer ramificados e contendo turmalina 
preta com até 15 cm de comprimento (Figura 5.53 D).

Os pegmatitos lavrados para turmalina desenvolve-
ram-se a céu aberto e através de um conjunto de galerias 
no alto da serra. A rocha encaixante do pegmatito é um 
quartzito de cor branca, granulação média, estrutura 
maciça e textura granoblástica, composto de quartzo 
(98-100%), sericita (1-2 %) e traços de zircão e opacos. 
As cavas do garimpo alinham-se na direção N10°-15°E 
em formato de canoas, indicando que a mineralização 
encontra-se em bolsões sob a forma de charutos. Os 
pegmatitos estão alojados ao longo da foliação milonítica, 
na porção apical das dobras e nas fraturas.

O pegmatito do Cruzeiro é formado por megacristais 
de plagioclásio e quartzo leitoso. Foi explorado para 
turmalina preta e vermelha, e encontra-se atualmente 
desativado. Segundo informações dos garimpeiros, o 
garimpo produziu as melhores gemas vermelhas da região 
(cristais de até 4 kg).

5.4.2.3. Pegmatitos com Berilo

Os pegmatitos com berilo, aparentemente apresen-
tam uma mineralogia mais simples em relação aos peg-
matitos com turmalina. São compostos essencialmente 

por quartzo, feldspato, mica, berilo e secundariamente 
turmalina preta e topázio.

Os jazimentos de berilo (Figura 5.54) estão relacio-
nados aos granitos da Suíte Mata Azul e aos granitos da 
Suíte Granitos da Província Tocantins.

5.4.2.3.1. Garimpo da Pindoba

O Garimpo da Pindoba desenvolveu-se a céu aberto 
em duas cavas principais, com aproximadamente 10 a 
15 m de diâmetro e aproximadamente 5m de profun-
didade (Figuras 5.55 A, B). Apesar de estar desativado 
há pouco tempo, a desagregação provocada pela ativi-
dade garimpeira dificulta uma avaliação mais precisa das 
características do jazimento. Entretanto, percebe-se que 
o pegmatito é zonado, formado por uma zona externa 
onde domina feldspato branco, com cristais medindo 
até dezenas de centímetros, e aglomerados de mica 
branca e por um núcleo central composto por quartzo 
leitoso com até 1m de espessura. Nesse núcleo central 
se desenvolveram os cristais de berilo com até 10 cm de 
face e 20 cm de comprimento, conforme pode ser visto 
em molde (Figuras 5.55 C, D) A encaixante é uma rocha 
foliada, muito alterada, composta essencialmente por 
mica e quartzo. O solo é marrom avermelhado. 

Figura 5.53 - A) Vista panorâmica de uma das frentes de lavra de quartzo rosa do Garimpo do Cruzeiro; B) Quartzo róseo  
produzido no Garimpo do Cruzeiro; C) Cristais de turmalina preta associadas a quartzo citrino; D) Veio de quartzo  

leitoso ramificado, ocupando a porção central do Garimpo do Cruzeiro.
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Figura 5.54 - Localização dos pegmatitos com berilo. A) Relacionados aos granitos da Suíte Mata Azul,  
B) e C) Relacionados aos pegmatitos da Suíte Granitos da Província Tocantins.

Figura 5.55 - Garimpo da Pindoba. A) Megacristal de feldspato branco leitoso; B) Núcleo de quartzo leitoso mineralizado  
à água marinha na porção central do pegmatito; C e D) Molde de cristal de berilo de grandes dimensões.
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5.4.2.3.2. Garimpo do São Júlio

Garimpo explorado a céu aberto em uma cava alon-
gada na direção N-S com 50m de comprimento, 10m de 
largura e 5m de profundidade. Nesta cava foi aberta uma 
trincheira de direção E-W, com 80m de comprimento, 2m 
de largura máxima e 6,5m de profundidade (Figura 5.56). 
O pegmatito tem a forma de um bolsão e, a trincheira foi 
aberta em solo marrom avermelhado, onde aparecem 
apófises e bolsões centimétricos pegmatíticos  (Figuras 
5.57 A, B). Na cava maior, onde se desenvolveu o garimpo, 
apesar da destruição provocada pela lavra garimpeira dá 
para perceber que o pegmatito é formado por uma zona 
externa, onde ocorre uma rocha de granulação média, 
formada por intercrescimento gráfico quartzo-feldspato 
(Figura 5.57 C). A porção intermediária é composta por 
bolsões pegmatíticos, com grandes cristais de plagioclásio, 
k-feldspato róseo, aglomerados e placas de muscovita. No 
núcleo central do pegmatito predomina quartzo leitoso, ao 
qual estão associados os cristais de berilo verde azulado.

O berilo tem a cor verde clara e, apresenta-se bas-
tante fraturado. Segundo informações dos garimpeiros, 
foram extraídos exemplares de água marinha de boa  
qualidade gemológica, embora a maioria seja de quali-
dade inferior (Figura 5.57 D). O pegmatito encontra-se 
próximo ao contato do Granito Mata Azul com os mica-
xistos do Grupo Serra da Mesa.

Figura 5.56 - Mapa esquemático onde se observa a frente  
de exploração do Garimpo do São Júlio e a trincheira  
exploratória aberta com auxílio de retroescavadeira.

Figura 5.57 - Aspectos do Garimpo do São Júlio. A) Fotografia tirada de oeste para leste, mostrando uma visão geral  
da trincheira exploratória, e tendo ao fundo, no extremo leste, a cava principal do garimpo; B) Detalhe de uma porção  

da trincheira mostrada na fotografia anterior, evidenciando as apófises e bolsões pegmatíticos;  
C) Intercrescimento gráfico quartzo-feldspático; D) Cristais de berilo água marinha.
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5.4.2.4. Pegmatitos com Quartzo

Os principais pegmatitos com quartzo (Figura 5.58)  
estão relacionados aos granitos da Suíte Mata Azul.

Foram cartografados três jazimentos de quartzo, 
sendo dois de quartzo rosa, ambos desativados. No 
Morro Pelado (PS-47 – UTM 777817/8581434) o garimpo 
foi desenvolvido em pequenas cavas de 2 a 3m de 
comprimento, 2 a 3m de largura e 1 a 2 m de profun-
didade, alinhadas na direção N30°E. O quartzo ocupa 
o núcleo de um pegmatito com cristais centimétricos 
de plagioclásio, com predominância de quartzo leitoso 
e translúcido em relação ao quartzo rosa. Secundaria-
mente o garimpo foi explorado para turmalina preta 
que ocorre associada ao núcleo de quartzo.

O outro jazimento de quartzo rosa localiza-se no 
garimpo da região do Cruzeiro e foi descrito juntamente 
com o garimpo de turmalina.

5.5. ZIRCONITA/CORÍNDON

A zirconita é a principal fonte de zircônio, elemento 
utilizado principalmente no revestimento de reatores 
nucleares, como aditivo em aços de alta resistência, em 
ligas com o níquel na indústria química e na indústria 
cerâmica, devido a sua resistência à corrosão. No Brasil, 

a maioria das reservas desse elemento está relacionada 
à zirconita e os maiores jazimentos encontram-se em 
depósitos de areia monazítica em placeres costeiros. 
De acordo com o Sumário Mineral Brasileiro (DNPM, 
2015) as reservas brasileiras de zirconita somam 2,6 
Mt, o que representa 3,8% das reservas mundiais. A 
quase totalidade destas reservas (87%) encontra-se na 
Austrália (52%) e África do Sul (35%). No Brasil apenas 
duas empresas se destacam como produtoras de con-
centrado de zircônio, sendo que uma delas, localizada no 
Estado da Paraíba, é responsável por 80% da produção 
nacional (DNPM, 2015).

O Tocantins consta nos dados oficiais como um 
estado produtor, mas sua produção é tão pequena que 
não contribui para as estatísticas, embora a zirconita 
seja explorada há aproximadamente meio século (IWA-
NUCH; SVISERO; SOUZA, 1984).

Os jazimentos de zirconita (Figura 5.59) estão associa-
dos ao Corpo Alcalino de Peixe. Estes jazimentos foram 
estudados ao longo das três últimas décadas, principal-
mente as décadas de 1970 e 1980, quando houve um 
significativo aumento da atividade mineral na região. A 
maioria dos estudos são de cunho acadêmico, entre os 
quais se destacam os de Fuck e Marini (1979), Marini et 
al. (1974, 1979), Martins (1981), Lemos (1983), Iwanuch, 
Svisero e Souza (1984) e Kitajima (2002). 

Figura 5.58 - Localização dos pegmatitos com quartzo rosa.
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Os depósitos detríticos de coríndon, apesar de não 
serem explorados, foram incluídos neste capítulo em 
razão da sua íntima associação com os depósitos de 
zirconita. Os rejeitos originados da exploração dos 
depósitos secundários de zirconita são compostos 
por uma grande quantidade de coríndon com carac-
terísticas industriais. Não se tem notícia da exploração 
sistemática dos depósitos detríticos de coríndon com 
fins gemológicos, entretanto, existe um pegmatito, 
que foi explorado por garimpeiros com esta finalidade, 
situado às margens da estrada que liga Palmeirópolis a 
Jaú (Tocantins), próximo ao povoado Novo Horizonte. 
Este jazimento encontra-se descrito no capítulo refe-
rente aos pegmatitos.

A zirconita do Corpo Alcalino de Peixe é utilizada 
somente para fins industriais, embora algumas amostras 
encontradas, durante o processo de exploração, possuam 
características gemológicas. Estes minerais distribuem-se 
como acessórios em todo o Corpo Alcalino de Peixe, 
podendo apresentar, localmente, concentrações primárias 
expressivas. As primeiras descrições detalhadas sobre os 
jazimentos primários de zircão e coríndon associados a 
este complexo foram feitas por (MARTINS, 1981). A Figura 
5.60 mostra as áreas de ocorrência desses jazimentos, 
identificadas por este autor.

Os jazimentos primários formam duas zonas alon-
gadas principais, ladeadas por zonas secundárias, todas 
orientadas concordantemente com a foliação das 
rochas, de direção N/NE. Os teores de zircão e coríndon 
são bastante variáveis, chegando a atingir 5% da rocha 
Martins (1981), com predominância das concentrações 
de zircão sobre as concentrações de coríndon).

Os cristais de coríndon são euédricos a subédricos 
e apresentam hábito sob a forma de bastão, barrica 
e, predominantemente placóide. A cor predominante 
é o cinza azulado, localmente com tonalidades mais 
intensas de azul safira.

Os zircões são geralmente bipiramidais tetragonais, 
predominantemente milimétricos, atingindo até 3 cm  
(Figura 5.61). A coloração é marrom avermelhada com 
tons variados. 

Em apenas um local, entre os córregos Angelim e 
Porteira, na porção norte da Alcalina de Peixe, há pre-
dominância de coríndon, com até 10% da rocha total. 
Segundo Martins (1981), não se observa um nítido 
controle litológico ou estrutural das mineralizações, 
que aparecem disseminadas nos mais variados tipos 
litológicos. Entretanto, a distribuição da mineralização 
em faixas longitudinais, acompanhando a estruturação 
regional, é um indicativo de que, apesar da mineralização 

Figura 5.59 - Localização dos principais jazimentos de zirconita no Corpo Alcalino de Peixe.
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Figura 5.60 - Esboço geológico da Alcalina de Peixe com as áreas 
de ocorrência de zirconita e coríndon, segundo Martins (1981).

Figura 5.61 - Morfometria dos zircões do Corpo Alcalino de Peixe.

ser predominantemente disseminada, apresenta tam-
bém controle estrutural e magmático. Os depósitos 
secundários elúvio-coluvionares guardam uma estreita 
relação espacial com as concentrações primárias. Os 
resultados das análises das amostras de rocha, coleta-
das durante o mapeamento regional, evidenciam que 
as maiores concentrações de zircônio encontram-se no 
Corpo Alcalino de Peixe (Figura 5.62) A distribuição dos 

teores de zircônio e de háfnio em amostras de sedimento 
de corrente confirma o potencial mais elevado desse 
complexo (Figura 5.63).

Iwanuch, Svisero e Souza (1984) sugere que as maiores 
concentrações de zircão detrítico estariam associadas aos 
litchfielditos, mariupolitos e, principalmente, aos campos 
de pegmatitos, o que indica também um controle litoló-
gico. Os depósitos secundários foram descritos por Martins 
(1981) e mais detalhadamente por Iwanuch, Svisero e 
Souza (1984). É consenso entre estes autores que a fonte 
primária desses depósitos é principalmente a rocha alcalina 
e secundariamente os pegmatitos sieníticos e graníticos, 
e que se formaram a partir da decomposição e enriqueci-
mento supergênico dessas respectivas rochas, originando 
os depósitos coluvionares, eluvionares e aluvionares.

O trabalho que melhor caracteriza a zirconita e o 
coríndon que ocorrem no Corpo Alcalino de Peixe foi 
realizado por Kitajima (2002) que, além da caracterização 
morfométrica desses minerais, realizou um minucioso 
estudo de química mineral. O objetivo do autor era estudar 
o zircão associado ao Corpo Alcalino de Peixe e o zircão 
incluso em coríndon de um pegmatito granítico, além 
de tentar caracterizar os diversos tipos de jazimentos de 
coríndon que ocorrem no Complexo. Os resultados dos 
estudos realizados por aquele autor estão sumarizados nas 
Tabelas 5.19 e 5.20 e mostram um conjunto de diferenças 
marcantes entre os minerais associados aos sienitos e os 
minerais dos pegmatitos graníticos.

Datação geocronológica U-Pb em zircão do Corpo 
Alcalino de Peixe, revelou idade 1470 ± 8 Ma e datações 
geocronológicas em zircões inclusos em coríndon de um 
pegmatito diorítico encaixado no Corpo Alcalino de Peixe, 
também pelo método U-Pb, mostram idades bem mais 
jovens, de 557 ± 15 Ma e 559 ± 7 Ma, (KITAJIMA, 2002), 
correlacionáveis a idade dos fluidos tardios dos granitos 
da Suíte Mata Azul. Esta idade neoproterozoica contrasta 
com a idade mesoproterozoica obtida por Rossi et al. 
(1996) pelo método 206Pb/207Pb em zircão para o Corpo 
Alcalino de Peixe, que é de 1503 ± 5 Ma. 

Os números sobre as reservas e teores são muito con-
troversos. Martins (1981) cita a ocorrência de depósitos 
secundários com teores muito elevados, da ordem de 
30% a 40% de zircão + coríndon. Iwanuch, Svisero e Souza 
(1984) descreve os jazimentos de zirconita como depósi-
tos de pequenas dimensões, mas muito ricos, com teores 
que alcançam 300 kg/m3 em fundos de vales irregulares, 
onde os concentradores naturais como depressões, 
travessões, blocos e matacões propiciaram as maiores 
acumulações desse minério.

A lavra dos depósitos de zirconita iniciou-se na década 
de 1960, de forma rudimentar através do sistema de garim-
pagem e consistia no desmonte do colúvio, elúvio ou alú-
vio, com o auxílio de picaretas para remoção manual dos 
blocos e seixos maiores, lavagem e peneiramento, com 



| 225 |

| Áreas de Relevante Interesse Mineral (ARIM) - Evolução Crustal e Metalogenia da Porção Centro Norte da Faixa Brasília |

Figura 5.62 - Resultado das análises de amostras de rocha, evidenciando os maiores valores  
de zircônio, relacionados a Alcalina de Peixe.

Figura 5.63 - Mapa com a distribuição dos resultados analíticos de Zr e Hf em amostras de sedimento  
de corrente, evidenciando a associação dos maiores valores com o Corpo Alcalino de Peixe.
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Tabela 5.19 -  Comparação entre as características do zircão da Alcalina de Peixe  
e as características do zircão do pegmatito granítico (KITAJIMA, 2002).

Tabela 5.20 -  Comparação entre as características do coríndon proveniente  
da Alcalina de Peixe e do coríndon do pegmatito granítico (KITAJIMA, 2002).

descarte, após avaliação visual, da fração maior que uma 
polegada. A fração abaixo de uma polegada era lavada e 
separada manualmente com a retirada da ganga composta 
essencialmente de coríndon, fragmento de rocha e quartzo.

Com o decorrer do tempo, a garimpagem foi total-
mente substituída pela mineração mecanizada. O minério 
secundário de zirconita foi explorado por duas mine-
radoras e toda a produção foi transportada para São 
Paulo por via terrestre, para aproveitamento na indústria 
cerâmica Iwanuch, Svisero e Souza (1984).

Durante o trabalho de campo foram visitados alguns 
depósitos em fase de avaliação, algumas jazidas em explo-
tação e alguns locais onde as jazidas já foram totalmente 
exauridas. As jazidas exploradas são todas secundárias. 
São depósitos colúvio/eluvionares, originados a partir 
do enriquecimento supergênico dos jazimentos primá-
rios da rocha alcalina, pela decomposição, transporte e 
concentração gravimétrica natural.

A prospecção, avaliação e cubagem dos depósitos 
são extremamente simples, uma vez que são depósitos 
superficiais de fácil identificação. A cubagem é feita 
utilizando uma malha de furos de trados e/ou poços.

ZIRCÃO 

CARACTERÍSTICAS ROCHA ALCALINA PEGMATITO GRANÍTICO

eNd 0,67 -17

Idade 1,5 Ga 0,6 Ga

Química Os teores médios são: ZrO₂ (65,60%); HfO₂ (1,02%); Zr/Hf 
(76,30%); U (177ppm); Th (745 ppm); Th/U (0,42).

Os teores médio são: ZrO₂ (65,25%); HfO₂ (2,10%); Zr/
Hf (31,07); U (3047 ppm); Th (261 ppm); Th/U (0,1).

Cor
Claro a marrom escuro, raramente branco leitoso, cor 
de mel. Algumas amostras são incolores, mas não se 
enquadram como gemas por causa das inclusões.

-

Hábito 80% bipiramidal, 20% prismático Prismático

CORINDON 

CARACTERÍSTICAS ROCHA ALCALINA PEGMATITO GRANÍTICO

eNd 0,67 -17

Idade 1,5 Ga 0,6 Ga

Química

- Altas concentrações de Fe (7000 ppm) e Ti (3500 
ppm). Valores médio de Fe (3977 ppm), Ti (1324 ppm) 
- Ga (110 a 200ppm)
- Ni e Cr - Ausentes

Baixas concentrações de Fe (3000 ppm) e Ti (1000 ppm). 
Valores médio de Fe (1438 ppm) e Ti (259 ppm). 
- Ga (110 - 200 ppm).
- Valores pontuais de Ni (1000 ppm) e Cr (700 ppm).

Cor Petro a azul escuro. Branco a azul claro ou cinza.

Tamanho Geralmente milimétrico. Predominantemente centimétrico

Forma de Ocorrência Geralmente disseminado. Isolado ou em agregados de cristal.

Ambiente de Cristalização 2,2 Kb / 775°C 2,2 Kb / 775°C

As áreas onde as jazidas já foram totalmente explo-
radas apresentam, do ponto de vista ambiental, um 
aspecto desolador, uma vez que neste tipo de depósito 
o minério concentra-se sempre próximo ao bedrock e 
a lavra remove toda a camada superficial, expondo a 
rocha semi-alterada ou fresca (Figura 5.64 A).

As jazidas apresentam dimensões variadas com área 
média estimada em 30.000 m2 a 50.000 m2 e profundi-
dade variável de 1m a 2m (Figura 5.64 B).

O método de lavra é extremamente simples e con-
siste na remoção da vegetação e blocos soltos, por um 
trator de esteira. Em seguida, uma retroescavadeira 
retira o minério que é colocado em caçambas com auxi-
lio de uma pá carregadeira (Figura 5.64 C). O minério é 
transportado até uma pequena usina onde é empilhado 
para beneficiamento. As Figuras 5.64 D e H mostram a 
sequência dos trabalhos durante a lavra.

A água utilizada no beneficiamento do minério é 
acumulada em lagoas de decantação e retorna ao cir-
cuito (Figura 5.65). 

A tabela 5.21 apresenta uma síntese das principais 
características da zirconita do Corpo Alcalino de Peixe.
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Figura 5.64 - Jazida supergênica de zirconita. A) Área onde a jazida colúvio-eluvionar de zirconita foi exaurida, evidenciando o aspecto 
desolador da degradação, uma vez que a vegetação, juntamente com a camada de solo que continha o minério, foi totalmente 

removida; B) Características da jazida colúvio-eluvionar de zirconita do Corpo Alcalino de Peixe, com destaque para a morfometria 
do depósito C) Aspecto da jazida, destacando o método simples de lavra; D) Alimentação da planta de beneficiamento de minério 
de zirconita; E) Lavagem do minério e peneiramento para alimentação dos jig’s concentradores; F) Planta de beneficiamento para 

concentração do minério de zirconita através de sistema de jig’s; G) Detalhe da planta de beneficiamento onde se pode  
observar a bateria de jig’s e a correia transportadora de rejeito da lavagem do minério; H) Minério de zirconita  

pronto para o transporte para as indústrias cerâmicas de São Paulo.

A B

C D

E F

G H
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Figura 5.65 - Tanque de decantação dos resíduos sólidos e reciclagem da água da usina de beneficiamento de zirconita.

Tabela 5.21 -  Principais características da zirconita do Corpo Alcalino de Peixe (tabela elaborada  
a partir dos dados de Martins (1981), Iwanuch, Svisero e Souza (1984) e Kitajima (2002).

5.6. GRAFITA

A grafita foi explorada a céu aberto em sistema de 
garimpagem, em um conjunto de cavas que pode ser 
seguido por aproximadamente 300m. As cavas têm apro-
ximadamente 50m de comprimento, 10m de largura e 
5m de profundidade, e se alinham na direção N80°W, 
acompanhando a estruturação local da rocha encaixante. A 
lavra encontra-se desativada há muitos anos, de forma que 
não é possível observar as características do jazimento. A 
grafita encontra-se em aglomerados centimétricos sobre 
o solo. A mineralização está contida nas rochas metasse-
dimentares do Grupo Água Suja (Figura 5.66). 

PARÂMETROS CARACTERÍSTICAS

Associação Principalmente com rochas alcalinas, Subordinadamente com pegmatitos.

Cor Transparentes e incolores, marrom, com tonalidades variadas de amarelo, mel, vermelho, bordô, 
cartanho e cinza claro.

Densidade 4,492 a 4,545

Hábito Critais predominantemente bipiramidais, tetragonais nas alcalinas e prismático nos pegmatitos 
graníticos. De uma forma geral, 80% dos cristais são bipiramidais.

Cristalografia Índice de refração e197 Cw 1,93. Incolores, uniaxiais positivos, com cristais recobertos por uma 
película vermelha de óxido de ferro.

Composição média dos principais 
elementos ZrO₂ (64,51%), SiO₂ (32,57%), Fe₂O₃ (0,36%), MgO (0.03)

Presença de impurezas e defeitos Fraturas, zoneamento interno, inclusões, cavidades, rugosidade e sulcos superficiais.

Principais utilizações
No início da exploração a zirconita era destinada à indústria metalúrgica e siderúrgica para a fabricação 
de ligas metálicas do tipo Fe-Si-Zr. Atualmente, a produção é destinada principalmente à indústria 
cerâmica de São Paulo. A utilização como gema é limitada pelos defeitos que as pedras apresentam.

Idade Nos zircões das rochas alcalinas - 1500 Ma.

Modo de ocorrência
- Primária: disseminados em rochas alcalinas ou pegmatitos graníticos e sieníticos com teores de até 5%.
- Secundária: único tipo de depósito explorado, concentrado em teores de até 300kg/m³, em elúvios, 
colúvios e alúvios.

Intrusivo nas rochas metassedimentares do Grupo Agua 
Suja ocorre um pegmatoide, cisalhado e muito alterado, 
composto de plagioclásio, K-feldspato biotita e quartzo 
com segregações de k-feldspato, vênulas de quartzo e 
aglomerados de placas centimétricas de biotita (Figura 5.67).

5.7. ROCHAS ORNAMENTAIS 

Foram cadastrados 6 jazimentos de rochas orna-
mentais (Figura 5.68).

Segundo o Sumário Mineral Brasileiro, DNPM (2015), 
a China é o maior produtor de rochas ornamentais, com 
31% da produção mundial. O Brasil, a despeito do grande 
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Figura 5.66 - Jazimento de grafita relacionado às rochas metassedimentares do Grupo Água Suja.

Figura 5.67 - Placas centimétricas de biotita, encontradas no garimpo de grafita.

potencial que possui, ocupa o quarto lugar com 7%. Entre 
os anos de 1996 e 2014 o setor de rochas ornamentais apre-
sentou um crescimento mundial de 300%. O destaque ficou 
por conta da Turquia que cresceu quase 1300%, seguida 
pela Índia (630%), China (570%) e Brasil, que cresceu 430%.

O potencial do Estado do Tocantins para rochas orna-
mentais é muito significativo devido à diversidade de 
tipos litológicos, alguns muito raros. No âmbito da área 
do projeto predominam rochas graníticas, mármores 
calcissilicáticos e rochas com texturas movimentadas.
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Apesar do enorme potencial para produção de rochas 
ornamentais, o estado do Tocantins não figura nas esta-
tísticas oficiais como um produtor desses bens minerais. 
Os estados do Espírito Santo, Minas Gerais e Bahia são 
responsáveis por 70% da produção nacional.

Na área estudada foram catalogados 4 jazimentos de 
rochas calcissilicáticas, sendo dois na porção nordeste, 
relacionados ao Grupo Araí e dois na porção sudeste, 
região de Palmeirópolis, em rochas do Grupo Serra da 
Mesa. Os imensos jazimentos de mármores calcissilicá-
ticos ocorrem sob a forma de serras com até 200m de 
desnível. Apresentam potencial para utilização como 
rocha para revestimento, alguns já em exploração, classi-
ficados como de excelente qualidade e exportados para 
a Espanha (informação do minerador). Foi catalogada 
também uma pedreira de xisto muito dobrado explorado 
como pedra para revestimento.

5.7.1. Calcissilicáticas

As rochas calcissilicáticas da região de Palmeirópolis 
são fitadas, dobradas, de cor cinza, com tonalidades 
rosada e esverdeada, granulação fina a média e estru-
tura bem orientada. Graças a sua rara beleza, os gnais-
ses calcissilicáticos vêm sendo explorados, mesmo que 
intermitentemente, a despeito das dificuldades para a 

Figura 5.68 -  Localização dos principais jazimentos de rocha ornamental.

explotação e beneficiamento dessas rochas devido à 
limitada infraestrutura e a distância dos principais centros 
consumidores e exportadores.

Dois jazimentos localizados na porção nordeste, estão 
associados aos metassedimentos do Grupo Araí, repre-
sentados por lentes de calcissilicática que afloram sob a 
forma de blocos métricos e lajeiros, em serras alinhadas 
segundo a estruturação regional N15o-25oE.

Estas serras representam acidentes geográficos 
destacados na região e recebem denominações locais 
como Serra de São João, Serra do Tamboril e Serra de 
Santana. São constituídas por rochas de cor cinza, com 
suave tonalidade rosada, granulação fina a média e 
estrutura bem orientada, laminadas e estratificadas, 
compostas basicamente por carbonato (80-90%) e por-
ções variáveis de quartzo (0-5%), muscovita (5-10%) e 
epidoto (1-2%). Apresentam textura lepidogranoblástica 
com carbonato em cristais granulares e bem alongados, 
intercalados com faixas descontínuas de muscovita 
associada com epidoto. O quartzo ocorre sob forma 
de cristais irregulares com forte extinção ondulante, 
associado aos carbonatos (Figura 5.69).

Em alguns locais da Serra de São João, a segregação 
de carbonato de cálcio formou bolsões de calcita, predo-
minantemente branca, com cristais que chegam a medir 
em torno de 10 cm. Na Serra do Tamboril ocorrem veios 
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de calcita rosa alojados em fraturas que acompanham 
a estruturação regional (Figura 5.69 C). Em termos de 
exploração e localização, as jazidas estão estrategica-
mente bem situadas à meia encosta da serra, nas proxi-
midades da estrada que liga os municípios de São Valério 
da Natividade a Paranã (Tocantins).

Na porção sudeste da área foram catalogados dois 
jazimentos de rocha para revestimento. Um deles está em 
exploração por uma empresa do estado do Espírito Santo 
e o outro foi localizado pela equipe do projeto. Estes 
jazimentos ocorrem sob a forma de lajeiros e grandes 
blocos em forma de charutos, em serras de direção NE. 

Na jazida em exploração são produzidos dois tipos 
de rocha ornamental. O tipo predominante é uma rocha 
de cor cinza com tons esverdeados em consequência da 
presença do epidoto, com porções levemente rosadas, 
granulação média e estrutura irregularmente bandada 
(Figura 5.70 A). A rocha apresenta textura granonema-
toblástica caracterizada pela presença de cristais de 

Figura 5.69 - A) Afloramento de rocha calcissilicática; B) fotomicrografia de rocha calcissilicática de textura  
granolepidoblástica com cristais granulares de carbonato intercalados com lamelas orientadas de muscovita.  

Quartzo e epidoto aparecem disseminados. Obj. 2,5 ((x) L.P. C) veios de calcita rosa acompanhando  
a foliação. Musc - muscovita, Carb - carbonato, Plg-plagioclásio, Qz - quartzo.

feldspato, quartzo e carbonato intercalados com prismas 
orientados de epidoto e piroxênio. Observa-se um ban-
damento marcado pela alternância de níveis de compo-
sição mineralógica ligeiramente diversa. A composição 
da rocha é formada por epidoto (30-35%), feldspato 
(25-30%), biotita (5-10%), carbonato (10-15%), quartzo 
(5-10%), piroxênio (5-10%), além de titanita, turmalina 
e apatita como acessórios (Figura 5.70 B).

O outro tipo de jazimento, mais raro, é formado 
por uma rocha com bandas centimétricas coloridas 
compostas por quartzo translúcido, biotita, epidoto e 
calcita branca e rósea (Figuras 5.71 A e B). Em alguns 
locais ocorrem concentrações centimétricas de bio-
tita e quartzo. Em função do tom esverdeado a rocha 
é denominada pelos mineradores de Mármore Verde 
ou Marismar. A rocha é caracterizada por um sistema 
de dobras parasíticas complexas associadas a grandes 
dobras em forma de “charutos” cujos eixos mergulham 
25o para N5W (Figura 5.71 C).

Figura 5.70 - A) Rocha calcissilicática esverdeada (diopsídio e epidoto) com tons rosados (calcita). B) Fotomicrografia de rocha 
calcissilicática, textura granonematoblástica; bandamento caracterizado pela alternância de níveis irregulares de carbonato  

(canto direito superior) e de piroxênio + epidoto (centro e lado esquerdo), quartzo e feldspato (cinza) restritos.  
Obj. 2,5x; L.P. Ep-epidoto, Cpx-clinopiroxenio, Qz-quartzo, Carb-carbonato.

A B B

A B
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A jazida localiza-se na encosta de uma serra a uma 
altura de aproximadamente 200m, o que facilita o pro-
cesso de lavra. Para a extração dos blocos é utilizada uma 
perfuratriz pneumática (Figura 5.71 D), uma serra-fita 
diamantada, explosivos e uma pá-carregadeira de grande 
porte. A mina emprega 10 trabalhadores. Os blocos de 
mármore com aproximadamente 30 t (Figuras 5.71 E e F) 
são transportados por via terrestre até o Espírito Santo. 
A rocha calcissilicática bandada de melhor qualidade é 
exportada para a Espanha, sob a forma de blocos, onde 
é beneficiada e comercializada ao custo de 250 a 300 
dólares o metro quadrado, segundo informações do 
encarregado de produção da jazida. 

Figura 5.71 - A) Rocha calcissilicática bandada, com bandas esverdeadas compostas predominantemente por epidoto,  
bandas compostas por calcita rósea e bandas mais claras compostas por quartzo; B) detalhe da rocha descrita na fotografia  
anterior; C) Perfil perpendicular ao eixo das dobra evidenciando o sistema de dobras parasíticas do mármore calcissilicático;  

D) Perfuração da rocha calcissilicática para colocação de fita diamantada para serragem dos blocos;  
E) e F) blocos de rocha calcissilicática prontos para a exportação.

A B

C D

E F

O jazimento identificado pela equipe do Projeto 
(PS-57 – UTM 771746/8597604) assemelha-se àquele 
que se encontra em lavra. Os afloramentos visitados 
estão localizados em uma serra com centenas de 
metros de comprimento e ocorrem sob a forma de 
blocos métricos e lajeiros, desde a meia encosta até 
o topo da serra (Figuras 5.72 A e B). Predomina rocha 
calcissilicática de cor cinza esverdeada, granulação 
média e estrutura orientada, irregularmente bandada, 
composta predominantemente por carbonato (85-
90%), com quantidades variáveis de quartzo (5-10%), 
epidoto (2-5%), biotita (1% a 2%), piroxênio (1-2%) e 
feldspato, titanita e zircão em quantidades acessórias. 
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A rocha apresenta textura granoblástica, formada 
predominantemente por carbonato, em cristais irre-
gulares ligeiramente alongados. O epidoto ocorre sob 
a forma de prismas alongados e orientados.

Observa-se um bandamento pouco desenvolvido 
caracterizado pela alternância de níveis de composição 
mineralógica ligeiramente diversa (Figura 5.73 A). Nos aflo-
ramentos, os finos níveis com predominância de epidoto, 
representam ressaltos formados pela erosão diferencial 
em relação aos níveis carbonáticos (Figura 5.73 B).

5.7.2. Rochas Movimentadas

Em uma serra com aproximadamente 10 metros 
de altura máxima cadastrou-se uma jazida de rocha 
ornamental de onde foram extraídos blocos de um 
xisto muito dobrado. A rocha é cinza esverdeada, 
textura granolepidoblástica fina, estrutura foliada, 
dobrada e crenulada.

A lavra está paralisada em decorrência de problemas 
com superficiários. Permanecem no pátio da mina 12 

blocos de 2,8 metros de comprimento, 1,8 metros de 
altura e 1,5 metros de espessura, que se transformariam 
em 600 chapas de 3 cm de espessura por 1,8 m de largura 
e 2,8 m de comprimento. As Figuras 5.74 A-D ilustram 
as características da jazida.

A rocha possui textura granolepidoblástica repre-
sentada por porções feldspáticas de granulação muito 
fina, intercaladas com microbandas dobradas de clorita, 
produto de alteração da tremolita e da muscovita. A 
composição essencial é: quartzo (35%), clorita (20%), 
muscovita (20%), carbonato (10%), plagioclásio (5%) e 
K-feldspato (5%). Apresenta evidências de alteração 
hidrotermal (cloritização, silicificação, magnetitização e 
carbonatação) e injeções de apófises graníticas (Figuras  
5.75 A, B e C).

5.8. ROCHAS CARBONÁTICAS

Foram cadastrados 4 jazimentos de rochas carboná-
ticas (Figura 5.76), relacionados aos metassedimentos 
dos grupos Araí e Paranoá.

Figura 5.72 - Jazimento de rocha calcissilicática. A) vista panorâmica de uma porção de uma grande serra  
composta por rochas calcissilicáticas; B) detalhe de um dos afloramentos à meia encosta da serra.

Figura 5.73 - A) rocha calcissilicática de textura granoblástica. Cristais granulares (parcialmente poligonizados) de carbonato,  
com biotita, muscovita, epidoto e quartzo, subordinados (Obj. 2,5x; L.P.). B) afloramento de mármore, evidenciando os ressaltos 

compostos de quartzo e epidoto, produzidos pela erosão diferencial da calcita, que é o mineral predominante na rocha.

A B

A B
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Figura 5.74 - Jazida de rocha ornamental. A) Vista geral da jazida de rocha para revestimento; B) Blocos cortados  
que permanecem no pátio da mina; C) aspecto da rocha, com destaque para as dobras e as trilhas  

de minerais oxidáveis; D) Características estruturais e texturais da rocha.

Figura 5.75 - Rocha ornamental. A) Evidência de alteração hidrotermal (Silicificação, magnetitização e carbonatação); B) Apófise 
granítica; C) Granito Xobó, Augen milonito gnaisse da Suíte Aurumina que compõem lajeiros métricos de biotita-granito deformado.

A B

C D

A B

C
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Figura 5.76 - Localização dos jazimentos de rochas carbonáticas.

Entre os minerais e rochas industriais, os carbonatos 
se notabilizam pelo amplo espectro de utilizações (ao 
redor de 120), que vão muito além da simples aplicação 
como corretivos de solos. Os carbonatos são utilizados 
na produção de insumos para a indústria da construção 
civil (cimento e brita), na produção de alimentos (no 
refino de açúcar, por exemplo), na purificação do ar, 
como floculante no tratamento de esgotos, como abra-
sivo na produção de creme dental, etc. Dependendo 
das especificações, as rochas carbonáticas podem ser 
utilizadas nas indústrias de papel, plástico, tintas, vidros 
e cerâmica. Na agropecuária, além do emprego como 
corretivo de solos, os carbonatos são também utiliza-
dos na alimentação animal. Na indústria mineral, são 
empregados em processo de lixiviação em pilhas, em 
lavra de depósitos de ouro de baixo teor no controle do 
Ph, durante a cianetação.

Segundo o Anuário Mineral Brasileiro (DNPM, 2015), 
os estados de Mato Grosso com 20%, Minas Gerais, 
15 %, Paraná, 14%, Goiás, 11%, São Paulo, 10% e Rio 
Grande do Sul, 10%, representam 80% da produção 
nacional de rochas carbonáticas. O estado do Tocantins 
é responsável por aproximadamente 8% do calcário 
produzido na Brasil, entretanto, em função de ser um 
estado novo e possuir suas fronteiras agrícolas em plena 

expansão, tende a aumentar a demanda por insumos 
agrícolas relacionados ao segmento de rochas carbo-
náticas, especialmente para corretivos.

A despeito do enorme volume de rochas carbonáticas 
que ocorrem no território nacional, o Brasil importa alguns 
produtos derivados deste insumo mineral, à exemplo do 
cimento que, segundo o Anuário Mineral Brasileiro (DNPM 
2015), em 2013 e 2014, fez parte da pauta das importa-
ções brasileiras com dispêndio de 190 milhões de dólares.

A legislação brasileira sobre corretivos de solos, 
determina que os calcários, para serem comercializa-
dos, devem possuir no mínimo 38% de CaO + MgO e os 
seguintes valores mínimos de PN em ECaCO3: calcários, 
margas e sambaquis = 67%; cal virgem agrícola = 125%; 
cal hidratada = 94% e calcário calcinado agrícola = 80%. 

Foram cartografados vários jazimentos de rochas 
carbonáticas relacionados aos grupos Araí e Serra da 
Mesa. Estas rochas afloram em relevo positivo, dispostas 
em cristas alinhadas segundo a estruturação regional. 
Foram realizadas amostragens pontuais para análise quí-
mica em dois jazimentos. Os resultados destas análises 
encontram-se nas Tabelas 5.22 e 5.23.

O jazimento PV – 117A (UTM – 773010-8557534) é 
uma jazida explorada para uso como corretivo de solo, 
localizada em uma das inúmeras serras de calcário 
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Tabela 5.22 -  Teores dos principais elementos analisados, visando à especificação  
de rocha carbonática para utilização como corretivo da acidez dos solos.

AMOSTRA X Y SiO₂ Al₂O₃ Fe₂O₃ FeO MgO CaO K₂O AS (ppm) P₂O₅ MnO S

PV-117A 773010 8557534 1,35 0,28 0,70 - 21,11 30,31 0,11 - 0,01 0,06 -

AF-70 790837 8596583 3,75 0,67 - 1,01 15,90 34,80 0,15 18 0,01 0,12 0,01

relacionadas ao Grupo Serra da Mesa, que ocorrem sob 
a forma de cristas alinhadas segundo a direção Norte-
-Sul. Este jazimento localiza-se 30 km a oeste da sede 
do município de Palmeirópolis - TO.

A jazida é composta por uma lente de dolomito 
de cor branca, com manchas marrons amareladas, 
de 8 m de espessura aflorante, sobreposta por uma 
camada de calcixisto escuro de aproximadamente 5m 
de espessura máxima. A frente de lavra tem em torno 
de 400 m (Figura 5.77).

Foi coletada apenas uma amostra de cada jazimento, 
entretanto, os resultados sinalizam para a alta quali-
dade dos calcários amostrados no que diz respeito à 
aplicação como corretivo. No caso da amostra da mina 
de Palmeirópolis (PV-117A – UTM 773010-8557534), o 
somatório dos teores de MgO+CaO (51,42%) está acima 
da especificação exigida pela legislação brasileira (38%) 
e o poder de neutralização – PN (112,64%), encontra-se 
muito acima das especificações exigidas pela legislação 

Tabela 5.23 -  Dados analíticos dos calcários amostrados, evidenciando a qualidade química em relação  
às especificações de mercado quanto ao somatório dos teores de carbonatos e ao poder de neutralização - PN.

Figura 5.77 - Jazida de dolomito para corretivo de solos (PV-117A UTM – 773010-8557534), localizada próximo à sede do município  
de Palmeirópolis -TO. A) Vista panorâmica da jazida de calcário, com destaque para o acamadamento primário e a estratigrafia local.  

B) Detalhe da fotografia anterior, evidenciando a camada de dolomito sobreposta por uma lente de calcixisto (mais escura).

AMOSTRA UTM X UTM Y MgO CaO MgO + CaO PN = (MgO X 2,48) + (CaO X 1,78)

PV-117A 773010 8557534 21,11 30,31 51,42 112,64

AF-70 790837 8596583 15,9 34,80 50,70 101,4

que é de 67% para calcários. O valor encontrado é muito 
próximo dos patamares estabelecidos para a cal virgem 
(125%), que possui altíssimo poder de neutralização da 
acidez do solo.

O outro afloramento amostrado (AF-70 – UTM 79087-
859658) localiza-se em um cordão de serras de calcá-
rios pertencentes ao Grupo Araí. A amostra coletada 
encontra-se no sopé de uma serra de aproximadamente 
30 m de altura (Figura 5.78).

Trata-se de um dolomito branco acinzentado, recris-
talizado, que ocorre sob a forma de placas métricas 
e blocos maciços. Da mesma forma que o jazimento 
anteriormente descrito, os teores de óxidos de cálcio 
e magnésio se enquadram dentro das especificações 
exigidas para um calcário de excelente qualidade na 
aplicação como corretivo da acidez de solos. As Tabelas 
5.22 e 5.23 contemplam os resultados dessas análises 
e mostram que o somatório dos teores de CaO+MgO 
(50,70%), encontra-se também muito acima do limite 

A B
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Figura 5.78 - Serra de Calcário (Ponto AF-70 – UTM 790837-
8596536), que faz parte de um conjunto serras alinhadas às 

margens de uma estrada, portanto, de fácil exploração.

inferior exigido pela legislação brasileira que é de 38% 
e o poder de neutralização também muito elevado 
(PN 101,4%), encontra-se bem acima do limite mínimo 
exigido pela legislação.

Segundo o Plano Nacional de Mineração (PNM-2030), 
as projeções para a produção de calcário agrícola tendo 
como marco os anos de 2022 e 2030 é da ordem de 55 
Mt e 95 Mt, respectivamente, um acréscimo de quase 
73% em 8 anos. Entretanto, com a agricultura quebrando 
recordes de produtividade e produção, ano após ano, 
essas projeções podem ser superadas.

O sudeste do estado do Tocantins possui enormes 
reservas de rochas carbonáticas que, estrategicamente, 
bordejam os platôs da Formação Urucuia, próximas a 
uma das maiores fronteiras agrícolas do Brasil. Além da 
aplicação na agricultura, dependendo de suas especi-
ficações, estes enormes jazimentos poderiam ser ava-
liadas para outras destinações, como para fabricação 
de cimento, por exemplo.

5.9. ÁGUA TERMAL

Foram catalogados dois jazimentos de água termal 
(Figura 5.79) um deles descrito pela equipe do projeto. 
No município de Jaú do Tocantins foi documentada uma 

Figura 5.79 - Localização dos dois jazimentos de água termal, com destaque para o jazimento  
da Fazenda Poços de Caldas, relacionado a uma grande zona de falha de direção NE (destacada pela elipse).



| 238 |

| CPRM - Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil |

fonte surgente, localizada em terras da Fazenda Poços 
de Caldas (PS-37 – UTM 751300/8592770). A fonte está 
associada a uma zona de falha de atitude N10°E/65°NW 
em um quartzito do Grupo Serra da Mesa, conforme se 
observa na (Figura 5.79).

O reservatório é um quartzito de coloração rosada, 
granulação média e estrutura maciça, composto quase 
que exclusivamente por quartzo (98-100%) em cristais de 
tamanhos variados, levemente estirados, de contornos 
muito irregulares e intensa extinção ondulante, contendo 
muscovita, turmalina, opacos, biotita e apatita como 
acessórios (Figura 5.80). 

Em um raio de aproximadamente 50 m ocorre um 
conjunto de pequenas surgências que se juntam em uma 
ravina de 60 cm de largura e 15 cm de profundidade.

A vazão do somatório de todas as nascentes foi esti-
mada em aproximadamente 50 m3/h. A temperatura da 
água é de aproximadamente 40° graus Celsius. No local foi 
construído um pequeno balneário com estrutura muito 
rústica e uma pequena piscina (Figura 5.81).

5.10. AMIANTO

A crisotila é um dos trinta minerais do grupo do 
amianto, sendo, praticamente, a única variedade comer-
cialmente explorada, responsável por 97% do consumo 
mundial. Caracteriza-se pela imensa diversidade de uso, 
em função de suas características, tais como: elevada 
resistência mecânica à abrasão, flexibilidade, isolamento 
térmico e elétrico, alta resistência à tração, resistên-
cia a ácidos e álcalis, filabilidade e elevado poder de 

Figura 5.80 - Fotomicrografia de quartzito do Grupo Serra da Mesa, que serve  
como reservatório para a água termal de Jaú do Tocantins.

filtragem. O amianto pode ser usado em mais de 3.000 
produtos diferentes. Entre suas aplicações destacam-se 
as de isolante térmico e acústico, refratários, cerâmicas, 
fibrocimento, principalmente telhas e caixas d’água, jun-
tas de vedação, matérias de fricção, como pastilhas de 
freio e embreagens, roupas especiais, papel e papelão, 
filtros industriais, entre outros. 

Atualmente, o amianto tem enfrentado a concor-
rência de várias fibras substitutas, principalmente no 
setor de fibrocimento e fricção, porém, os substitutos 
têm impactado o consumo de amianto utilizando-se 
de pressões ecológicas e ambientais, uma vez que em 
termos de preço o amianto é mais competitivo. Os prin-
cipais produtos que concorrem com o amianto são: PVC 
(sobretudo no segmento de tubos e caixas d’água), fibra 
de vidro e recentemente o PVA (álcool polivinílico), que 
é um plástico produzido a partir do acetato de vinila, 
empregado em fibrocimento.

Até a década de 1940 o Brasil era totalmente depen-
dente do amianto importado. A partir da descoberta do 
amianto, e instalação da Mina de São Felix, no municí-
pio de Poções - BA, no início dos anos 1940, inicia-se a 
produção do amianto no Brasil, que tem continuidade, 
a partir de 1967 com a exaustão da mina de São Felix e 
início das operações da mina de Cana Brava (Minaçu-GO).

A mina de Cana Brava é a única mina em operação 
no País. Foi descoberta em 1962 e, cinco anos depois 
Iniciou suas operações. O corpo de minério, lavrado a 
céu aberto possui 6 Km de comprimento por 200 a 400 
metros de largura e o teor de fibra contida no minério 
da ordem de 6%. 
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Figura 5.81 - Fonte de água termal da Fazenda Poços de Caldas em Jaú do Tocantins. A) Vista geral da fonte de água termal;  
B) Tanque de captação da água quente da nascente principal da fonte; C) Detalhe do tanque de captação da água termal,  

evidenciando os quartzitos encaixantes do jazimento; D) Detalhe do sistema de fraturamento através  
do qual ocorre a surgência; E) Nascente secundária que faz parte do sistema de ravinas.
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Em decorrência do momento crítico em que se encon-
tra a mineração do amianto, será incluída, neste relatório, 
uma síntese da situação desse bem mineral, uma vez que 
a justiça brasileira, em decisão recente, determinou o 
banimento do amianto em solo brasileiro. Com o fecha-
mento sumário da única mina em operação no Brasil, 
cria-se, abruptamente, um problema social de grande 
magnitude, uma vez que afeta toda a cadeia produtiva, 

incluindo a indústria mineral, a fabricação e comerciali-
zação dos produtos derivados deste bem mineral. 

A cidade de Minaçu deverá sofrer os impactos ime-
diatos da medida, uma vez que 70% da economia do 
município tem suporte na mina de Cana Brava. 

Foram cartografados 4 jazimentos de amianto: uma 
mina e 3 indícios (Figura 5.82), relacionados aos Com-
plexos de Cana Brava e Palmeirópolis.
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O banimento do amianto trouxe reflexos devastado-
res sobre a vida da população de Minaçu, que depende 
economicamente da mina de Cana Brava. O enorme 
volume de rochas dunítica e peridotítica, material de 
descarte da mina, poderia se prestar, depois de um 
estudo prévio (análises químicas e físicas, estudo de 
demanda, avaliação da distância mina-centro consumi-
dor, testes agronômicos, etc.) para ser utilizado como 
fonte de insumo para a agricultura na forma de pó de 
rocha (rochagem). O pó de rocha com esta finalidade é 
geralmente um subproduto da mineração. Neste caso, 
teria que ser precedida de estudos mais complexos de 
viabilidade econômica. A Figura 5.84 mostra as dimen-
sões e aspectos da cava e da rocha ultramáfica.

5.11. CASSITERITA (ESTANHO), WOLFRAMITA 
(TUNGSTÊNIO) E TANTALITA (TÂNTALO)

Os jazimentos de cassiterita, wolframita e tanta-
lita estão associados à Suíte de Granitos da Província 
Tocantins (granitos Serra Dourada, Serra Branca e Serra 
da Mesa) e aos granitos da Suíte Mata Azul. Foram 
cartografados 12 jazimentos conhecidos e explorados 
desde a década de 1970, na porção sul da área do 
projeto (Figura 5.85). Estes jazimentos tem recebido a 

Figura 5.82 - Localização dos jazimentos. Mina (Assinalada pela seta) e indícios de amianto, localizados  
na porção sudeste da área do projeto, relacionados aos complexos Palmeirópolis e Cana Brava.

Figura 5.83 - Vista geral da Mina de Amianto da Sama no 
Complexo Máfico-Ultramáfico de Cana-Brava, onde é possível 
identificar o perímetro do requerimento de pesquisa, as duas 

cavas principais, a cidade de Minaçu e os lagos das Hidroelétricas 
de Serra da Mesa e Cana-Brava (PAMPLONA, 2003).
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Figura 5.84 - Aspecto dos taludes e da cava da lavra e amianto e detalhe da rocha  
ultramáfica mineralizada (veios de amianto crisotila). 

atenção de pesquisadores ao longo das quatro últimas 
décadas, de forma que existe uma vasta literatura a 
respeito dos mesmos.

As análises químicas das amostras de sedimento de 
corrente coletadas durante o mapeamento geológico e 
levantamento geoquímico da folha Alvorada na escala 
1:250.000, Projeto Sudeste do Tocantins, sugerem que 
os maiores valores de estanho, tungstênio e tântalo, 
localizam-se, preferencialmente, em drenagens que 
cortam os granitos da Suíte Mata Azul. Indícios destes 
elementos foram também identificados em granitos da 
Suíte Aurumina (Figura 5.86). 

Os mais elevados valores de tântalo (Figura 5.87) 
estão relacionados, principalmente, à Província Pegma-
títica Palmeirópolis-Jaú em pegmatitos gerados a partir 
de soluções tardias ricas em voláteis durante o estágio 
final de cristalização dos granitos da Suíte Mata Azul.

Os resultados das análises de concentrado de bateia 
(Figura 5.88) mostram uma razoável coincidência espacial 
entre os valores de cassiterita e os valores de estanho 
encontrados nas análises de sedimento de corrente, 
apresentados na Figura 5.86.

5.12. MANGANÊS

Indícios de manganês foram identificados na área 
de ocorrência da Formação Mucambo, tanto em amos-
tras de rocha como em amostras de solos. No aflora-
mento AF-43 (UTM 786678/8530948) ocorre em rocha 
muito alterada, composta essencialmente de minerais 
planares e quartzo, orientadas preferencialmente na 
direção N-S, com mergulhos 50° a 60° para leste, sub-
metida a um sistema de fraturas ortogonais, algumas 
paralelas a esta mesma direção norte-sul. Estas fratu-
ras estão preenchidas por material argiloso marrom, 
com minerais milimétricos escuros, provavelmente de 
manganês, uma vez que reagem na presença de peró-
xido de hidrogênio. A rocha encaixante também reage 
ao H2O2 (água oxigenada). Aparentemente o material 
manganesífero foi remobilizado para as fraturas. A 
Tabela 5.24 apresenta os teores de MnO do material 
remobilizado (AF-3A) e da rocha encaixante (AF-3C). 
Observa-se que o material remobilizado apresenta 
teores de manganês, ao redor de 1,5%, duas vezes o 
teor da encaixante que é de 0,74%.
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Figura 5.85 - Localização dos jazimentos de cassiterita, wolframita e tantalita, relacionados aos granitos  
da Suíte Granitos da Província Tocantins (granitos Serra Dourada, Serra da Mesa e Serra Branca).

Figura 5.86 - Distribuição dos valores mais elevados de estanho e volfrâmio em amostras de sedimento  
de corrente na porção norte da área do projeto (folhas Jaú do Tocantins, Bananal e São Salvador – 1:100.000),  

com destaque para o trend NE-SW, que acompanha os afloramentos de rocha da Suíte Mata Azul.
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Figura 5.87 - Distribuição dos valores mais elevados de tântalo em amostras de sedimento de corrente na porção norte  
da área do projeto (folhas Jaú do Tocantins, Bananal e São Salvador – 1:100.000), com destaque para o trend NE-SW,  

que acompanha os afloramentos de rocha da Suíte Mata Azul.

Figura 5.88 - Mapa com a distribuição das amostras de concentrado de bateia com indícios de cassiterita e scheelita.
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No afloramento AF-17 (UTM 782178/8511547), há 
ocorrência de rocha muito alterada, composta essen-
cialmente por quartzo e mica esverdeada. Sobre o solo 
ocorrem fragmentos de mineral preto de hábito placóide 
e botrioidal com traço preto e reage ao peróxido de 
hidrogênio, identificado como pirolusita. Os resultados 
da análise deste mineral encontram-se na Tabela 5.25, 
na qual constam os teores de manganês.

Durante a amostragem de solos da Formação 
Mucambo, foram identificados indícios de manganês 
(5800 ppm) e bário (600 ppm). Os histogramas da figura 
5.89 mostram a distribuição desses elementos e seus 
valores máximos

Quando observados no mapa geológico, os perfis 
elaborados a partir das análises de solos (Figura 5.90) 
mostram o trend de distribuição desses elementos asso-
ciados a Formação Mucambo.

5.13. POTENCIAL MINERAL DA REGIÃO DE 
PALMEIRÓPOLIS.

Antes da descrição das ocorrências de sulfeto e arse-
nieto encontradas na região de Palmeirópolis, localizadas 
fora da área dos depósitos polimetálicos conhecidos, e 
para melhor compreensão do contexto ao qual estão 
relacionadas, será realizado primeiramente um resumo 
da história geológica da região:

Tabela 5.24 -  Indícios de manganês em rocha. Amostra AF-43A – material manganesífero  
remobilizado para fraturas. Amostra AF-3C – xisto encaixante. Valores expressos em %.

Tabela 5.25 -  Resultado da análise de fragmentos de pirolusita. Valores expressos em %.

Figura 5.89 - Valores de manganês e bário em amostras de solos da Formação Mucambo.  
No eixo Y, valores em ppm e no eixo X, localização das amostras.

i) Em função da complexidade das relações entre as 
unidades que compõe a Sequência Vulcanossedimentar 
de Palmeirópolis, resolveu-se adotar, para esta unidade, 
a denominação de “Complexo Palmeirópolis”.

ii) O Complexo Palmeirópolis (1,3 Ga, aproximada-
mente) formou-se a partir da reativação de estruturas 
pretéritas. Dados de mapeamento e laboratório sugerem 
que este complexo tem como embasamento, rochas 
plutonovulcânicas pertencentes à Suíte Granitos da Pro-
víncia Tocantins (~1,6 Ga); 

iii) intrusivos nessas unidades, ocorrem rochas graníti-
cas e básicas de idade ao redor de 800 Ma, cartografada 
sob a denominação de Complexo Canabrava (básicas) e 
granitos Morro Solto; 

iv) Uma análise criteriosa dos dados preexistentes, 
aliada aos dados de mapeamento geológico e de aero-
geofísica de alta resolução, permitiu a individualização da 
porção oeste do Complexo Palmeirópolis em uma unidade 
denominada “Formação Mucambo”. Esta unidade apresenta 
assinaturas gravimétrica, gamaespectrométrica e magne-
tométrica distintas do Complexo Palmeirópolis, além de 
possuir idade (550 Ma) e grau metamórfico mais baixos.

A Figura 5.91 apresenta uma síntese da geologia da 
região do Complexo Palmeirópolis.

O depósito polimetálico de Palmeirópolis foi minucio-
samente estudado nas décadas de 1970 e 1980, entre-
tanto, estes estudos foram extremamente prejudicados 

AMOSTRAS SiO₂ AL₂O₃ FeO MgO CaO Na₂O K₂O P₂O₅ MnO BaO

AF-M-43A 62,1 15,8 10,43 0,22 0,02 <0.1 0,43 0,066 1,44 0,12

AF-M-43C 64,1 15,2 10,07 0,43 0,01 <0.1 0,79 0,062 0,74 0,14

AMOSTRAS SiO₂ Al₂O₃ FeO MgO CaO Na₂O K₂O P₂O₅ MnO (Mn) Cr₂O₃ BaO Co (ppm) Cu (pmm) Ce (pmm)

AF-017 5,11 6,03 9,71 0,17 0,05 0,32 0,72 0,129 51,9 (14) 0,03 8,61 1530 650 2100
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Figura 5.90 - Distribuição dos valores de manganês e bário em amostras de solos da Formação Mucambo.

pela carência de afloramentos. Isto dificultou o enten-
dimento da morfologia dos corpos de minério, uma 
vez que as interpretações foram feitas com base em 
testemunhos de sondagem. 

Os trabalhos de pesquisa, executados até o final 
da década de 1970, compreenderam: mapeamento 
geológico nas escalas 1:10.000 e 1:2.000; coleta de 
1.740 amostras de sedimento de corrente, analisadas 
por AA para Cu, Pb, Zn e As; coleta de 30.429 amostras 
de solo em malhas regulares 200x80m e 50x20m; 165 
furos de sonda rotativa diamantada em vários diâme-
tros (32.500m); 81 poços de pesquisa; uma galeria 
com inclinação de 30° no corpo C1, com 64,2m de 
comprimento transversalmente ao corpo de minério 
e com um ramal de 8,5m ao longo do mesmo; e testes 
de beneficiamento em escala de bancada.

Os três corpos de minério descobertos pela CPRM, 
ocorrem em uma área muito arrasada. O mapa geoló-
gico das áreas das mineralizações é baseado em fotoin-
terpretação (fotos coloridas na escala 1:25.000), em 
dados de furos de sonda e em pouquíssimos aflora-
mentos (ARAÚJO; NILSON, 1982). Segundo Leão Neto e 
Olivatti (op. cit.), os corpos C-1 e C-2, estão localizados 
na mesma posição estratigráfica, ou seja, no contato 
entre anfibolitos e um pacote de rochas composto pre-
dominantemente por biotita-quartzo xisto feldspático, 

estaurolita-granada-biotita-quartzo xisto, biotita anfi-
bólio xisto, biotitito e cloritito. Araújo e Nilson (1982) 
argumentam que o corpo C-3, em função da geologia 
da área, também estaria no mesmo contexto litológico 
estratigráfico dos corpos C-1 e C-2.

Segundo Araújo e Nilson (op. cit.) o depósito de Pal-
meirópolis apresenta feições bastante típicas de depó-
sitos vulcanogênicos. Segundo estes autores o depósito 
não possui definição quanto à forma dos corpos de miné-
rio, em função da falta de conhecimento dos proces-
sos deformacionais. O depósito é formado por lentes 
de pouca espessura e comprimento variável, que se 
encontram dobradas. Essas lentes estariam controladas 
em charneiras de dobras menores, apertadas em estilo 
isoclinal que compõe dobras maiores do tipo sinclinório 
alinhadas segundo NNE, com eixos apresentando cai-
mento de 10 a 20° para SE. Os três corpos de minério de 
Palmeirópolis estão associados a um pacote de rochas 
composto essencialmente de antofilita e biotita, com 
quantidades variáveis de cordierita, estaurolita, granada, 
ganita, plagioclásio e quartzo, que constitui um conjunto 
de rochas vulcânicas básicas submetidas a processo hidro-
termal (sulfetação) relacionados à origem do depósito.

Para Araújo e Nilson (1987, 1988) O depósito de Palmei-
rópolis foi gerado em cadeia mesoceânica, cujo eixo central 
estaria distante de uma crosta continental ou em bacia 
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Figura 5.91 - Mapa geológico simplificado da região do Complexo Palmeirópolis.

marginal formada atrás de um arco magmático. Segundo 
estes autores, uma origem singenética pré-metamórfica 
para os sulfetos é sugerida pela distribuição estratiforme 
e pela recristalização metamórfica da esfalerita e da pir-
rotita. Apresentam analogia com os depósitos ofiolíticos 
do Chipre e da Turquia, com ressalva para os constituintes 
que, neste tipo de ambiente, são principalmente cobre e 
zinco e no caso de Palmeirópolis observa-se uma relativa 
quantidade de chumbo. Segundo o modelo genético pro-
posto por estes autores, o depósito de Palmeirópolis teria 
se formado pela circulação de soluções hidrotermais em 
um sistema de células geotermais convectivas. No caso 
de Palmeirópolis, a fonte dos metais seria a espessa pilha 
de rochas vulcânicas sotopostas ao depósito, cujos teores 
de cobre zinco e chumbo, dão suporte a esta hipótese. 
O enxofre encontrado no depósito de Palmeirópolis teria 
como fonte a água do mar.

Durante a execução deste projeto, foram coleta-
das informações em afloramentos próximos a área dos 
depósitos da CPRM e nos testemunhos de sondagem, 
na tentativa de contribuir para o entendimento sobre o 
tipo, intensidade e cronologia relativa dos fenômenos que 
contribuíram para a formação do depósito de Palmei-
rópolis. A partir desses dados é possível concluir que as 
soluções mineralizantes percolaram a rocha encaixante 
preenchendo os espaços vazios e substituindo as mesmas, 
conforme se observa em testemunhos de sondagem, com 
remanescente da rocha encaixante dentro do minério.

Em escala de afloramento é possível concluir que 
a área sofreu mais de um processo de alteração hidro-
termal. O afloramento TR-37 (UTM 790867/8524665) 
apresenta pelo menos dois pulsos de alteração hidro-
termal: um primeiro, formando estruturas típicas de 
preenchimento de espaços vazios entre os planos e 
nas charneiras das dobras (silicificação e sulfetação) e 
um segundo pulso, caracterizado por substituição, com 
predominância de silificação (Figuras 5.92 A-D).

O complexo Palmeirópolis, assim como as unida-
des mais antigas, foi afetado por inúmeras intrusões 
graníticas. Tanto em escala de afloramento, quanto em 
testemunhos de sondagem, é possível verificar que as 
rochas graníticas e seus fluídos promoveram profundas 
mudanças nas encaixantes e, eventualmente, nos corpos 
de minério. A Figura 5.93 A mostra uma pequena apó-
fise granítica cortando um metabasalto. Na Figura 5.93 
B observa-se que os efeitos sobre a encaixante foram 
mais intensos, com a destruição parcial do metabasalto 
e formação de um pegmatito. Na Figura 5.93 C é possí-
vel constatar a atuação de fluidos hidrotermais tardios, 
provavelmente relacionados às intrusões graníticas, 
remobilizando a mineralização sulfetada.

A região foi afetada por vários eventos deformacio-
nais cujas marcas estão impressas nas rochas, conforme 
observado nos testemunhos de sondagem, onde falhas 
e dobras afetaram a mineralização. As Figuras 5.94 A, 
B mostram evidências de deformações a que foram 



| 247 |

| Áreas de Relevante Interesse Mineral (ARIM) - Evolução Crustal e Metalogenia da Porção Centro Norte da Faixa Brasília |

Figura 5.92 - A) Sulfeto maciço substituindo parcialmente a rocha encaixante ao longo dos planos da foliação. B) fragmento  
da rocha encaixante, remanescente do processo de substituição. C) amostra do afloramento TR-37 (UTM 790867/8524665) onde  

se pode observar: 1) textura de preenchimento ao longo dos planos e charneiras das dobras e, 2) textura de substituição, com  
a rocha encaixante (previamente hidrotermalizada) sendo substituída por um segundo pulso hidrotermal. D) Detalhe  

de fragmento da rocha encaixante remanescente do processo de substituição, envolto pelo hidrotermalito.

Figura 5.93 - A) testemunho de sondagem com apófise granítica em metabasalto; B) Rocha granítica em contato com pegmatóide,  
e remanescente da encaixante alterada; C) Mineralização sulfetada afetada por soluções tardias possivelmente remobilizadas.

A B

C D

A B

C



| 248 |

| CPRM - Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil |

Figura 5.94 - A, B) Testemunho de sondagem da região do Complexo Palmeirópolis, mostrando a deformação (dobramento)  
sin- a pós-alteração hidrotermal; C) Testemunho de sondagem da região do Complexo Palmeirópolis com falha deslocando  

os níveis hidrotermalizados, evidenciando o caráter posterior da deformação em relação ao hidrotermalismo.

A B

C

submetidas às rochas hidrotermalmente alteradas. Na 
Figura 5.94 C a mesma rocha aparece afetada por um 
sistema de falhamentos.

Os trabalhos de investigação foram voltados prio-
ritariamente para as áreas circunvizinhas aos depósitos 
polimetálicos cubados na década de 1970, uma vez que 
estes depósitos foram estudados minuciosamente em 
diversos momentos, até os dias de hoje. Mais recente-
mente, uma equipe multidisciplinar da CPRM, fez uma 
reavaliação destes depósitos com o objetivo de oferecer 
as áreas para licitação. Os resultados deste trabalho 
estão expressos sob a forma de um Informe de Recursos 
Minerais, disponível na página da CPRM, inclusive para 
os interessados em adquirir as áreas.

Um convênio entre a CPRM e a JICA - Agência Inter-
nacional de Cooperação do Japão, na década de 1970/80, 
proporcionou o levantamento de detalhe de toda a 
área do Complexo Palmeirópolis através de sedimento 
de corrente. Foram coletadas, à época, 1032 amostras 
que foram analisadas para Cu, Pb, Zn e As. O tratamento 
da matriz de dados, elaborada a partir dos resultados 
analíticos dessas amostras, revelaram os mais elevados 
teores, relacionados às rochas da Formação Mucambo, 
ao longo do contato com o Grupo Serra da Mesa. A 
Figura 5.95 mostra a distribuição desses elementos, 

e as constelações de valores anômalos relacionados à 
Formação Mucambo (destacados pelos círculos).

Os maiores valores de magnetometria estão sobre a 
área de ocorrência das rochas da Formação Mucambo. 
Apesar dos depósitos de Palmeirópolis conterem miné-
rio pirrotítico, a área de ocorrência do Complexo Pal-
meirópolis, apresenta relativamente baixos valores de 
magnetometria, conforme mostra a Figura 5.96. A área 
de ocorrência da Formação Mucambo é extremamente 
arrasada e composta predominantemente por rochas 
metassedimentares metamorfizadas em grau baixo, 
com intercalações de corpos máficos, responsáveis 
por grandes manchas de solos vermelhos argilosos, 
com muita magnetita. É possível que as anomalias 
magnéticas estejam relacionadas aos corpos máficos 
sub-aflorantes, pertencentes à Suíte Granitos da Pro-
víncia Tocantins e/ou a camadas de quartzito com níveis 
de magnetita. É possível identificar áreas com grande 
ocorrência de magnetita sobre o solo.

Os perfis elaborados a partir dos dados aeromag-
néticos de sinal analítico (Figura 5.96 A) mostram com 
maior clareza as áreas anômalas.

A partir da integração dos dados geoquímicos 
(sedimento de corrente), aerogeofísicos e geológicos 
foi elaborado um programa expedito de amostragem 
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Figura 5.95 - Mapa geológico com a distribuição dos elementos (As, Cu, Pb e Zn) em sedimento de corrente na região  
do Complexo Palmeirópolis e Formação Mucambo. Densidade de amostragem compatível com a escala 1:50.000.  

Para legenda do mapa geológico consultar a figura 5.42.

de solo, privilegiando as áreas com os maiores valores 
geoquímicas (sedimento de corrente) e de magneto-
metria. As linhas de amostragem foram definidas con-
siderando os perfis com maior intensidade de valores 

magnéticos. A Figura 5.97 mostra o comportamento 
magnético da região, com destaque para a área da For-
mação Mucambo. Sob a área de influência da anomalia 
magnética as amostras foram coletadas segundo um 
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Figura 5.96 - Mapas aeromagnetométricos. A) Imagem da intensidade do sinal analítico e B) campo magnético anômalo,  
evidenciando os mais altos valores sobre rochas da Formação Mucambo com um alinhamento magnético de direção  

aproximada Norte-Sul na borda oeste dessa mesma formação, próximo ao contato com o Grupo Serra da Mesa.

Figura 5.97 - A) Mapa da área do projeto com os perfis aeromagnéticos de amplitude do sinal analítico; B) detalhe mostrando  
a região do Complexo Palmeirópolis com destaque para a zona anômala de direção Norte-Sul, onde foram localizadas anomalias  

de As, Sb, Cu e Zn em sedimento de corrente e solo. Os picos em vermelhos representam os altos valores de arsênio, até 250 ppm.
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espaçamento de 200 m, com 3 amostras de segurança 
com espaçamento de 400 m, em ambos os lados, fora 
dos limites da anomalia. Foram coletadas 479 amostras 
de solo ao longo de 19 linhas de sondagem com aproxi-
madamente 100 km de linhas de amostragem.

As amostras de solo foram coletadas com auxílio de 
escavadeira tipo “boca de lobo” a uma profundidade 
média ao redor de 40 cm, ensacadas e enviadas para o 
laboratório de preparação de amostras em Goiânia, onde 
foram secadas à 60 graus, peneiradas à 80 mesh e envia-
das para análise. A Figura 5.98 ilustra os procedimentos 
de amostragem e acondicionamento para transporte 
das amostras para o laboratório da CPRM em Goiânia.

As amostras foram analisadas por ICP-MS para 54 
elementos (abertura com água régia). Uma avaliação 
expedita dos resultados a partir dos gráficos de distribui-
ção dos tores (Figura 5.99) evidencia a correlação entre 
alguns elementos e em alguns casos, reflete as litologias, 
as quais se relacionam estes elementos. As amostras com 
valores mais elevados de arsênio e antimônio apresentam 
uma excelente correlação, assim como as amostras com 
elevados valores de cobre e o zinco. 

A correlação entre cromo, níquel e magnésio, é indi-
cativa da ocorrência de rochas máfico-ultramáficas. 
Como pode ser observado no próprio gráfico, o cromo 
atinge valores de 2500 ppm, o níquel 800 ppm e o mag-
nésio 3,5%. Neste caso específico, os altos valores des-
tes elementos estão associado a talco-clorita-tremolita 
xisto, derivado provavelmente de protólito ultramáfico. 
A rocha é verde claro, com manchas e impregnações 
amareladas de hidróxido de ferro, originado da alteração 
da magnetita, textura nematolepidoblástica fina a média, 
estrutura foliada e levemente magnética, constituída 
essencialmente de tremolita (60%), clorita (20%) e talco 
(15%). A Figura 5.100 mostram aspectos da rocha res-
ponsável pelas anomalias de cromo, níquel e magnésio. 

A Figura 5.101 mostra a localização das linhas de 
amostragem de solo e os gráficos correspondentes aos 
valores de As, Zn, Cu e Pb. Estes são os mesmos elemen-
tos analisados em amostras de sedimento de corrente, 

e plotados sobre um fundo geológico simplificado, onde 
se percebe a incidência de valores elevados desses ele-
mentos na área de ocorrência da Formação Mucambo.

O tratamento dos dados aerogeofísicos (ver capítulo 
6) indica a existência de um corpo magnético onde foram 
encontradas as anomalias geoquímicas de solo, sedi-
mento e indícios de sulfetos e arsenieto. O tratamento 
dos dados aerogeofísicos pelo método de Deconvolução 
de Euler permitiu a delimitação de um alinhamento 
magnético (Figura 5.102) ao qual estão correlacionados 
os altos valores de solo e sedimento de corrente. 

O tratamento dos dados aerogeofísicos através da 
técnica de Inversão do Vetor de Magnetização (MVI) 
destaca o corpo magnético mais relevante da região 
(Figura 5.103), também coincidente com as anomalias 
de sedimento e solo.

A região onde foram detectadas as anomalias geoquí-
micas (sedimento de corrente e solos) e aerogeofísicas pos-
sui um relevo muito arrasado, com escassos afloramentos. 
Entretanto, durante o follow-up dessas anomalias, foram 
identificados dois afloramentos com indícios de sulfetos e 
arsenietos. O afloramento AF-24 (UTM 780403/8535360) 
ocorre sob a forma de lajeiro de 70m de comprimento 
por 5m de largura, no leito de uma drenagem de terceira 
ordem. A rocha tem cor cinza, granulação muito fina, 
estrutura maciça a foliada, dobrada, constituída macros-
copicamente de feldspato, clorita e hidróxido de ferro, 
com sulfetos e arsenietos (pirita e arsenopirita) em cristais 
milimétricos a centimétricos, disseminados e preenchendo 
fraturas nas zonas de charneiras das dobras.

O conjunto de 4 lâminas descritas, coletadas em dife-
rentes locais do afloramento, mostra uma grande varie-
dade textural e estrutural. Uma síntese dessas descrições 
permite identificar a rocha como vulcânica a subvulcânica, 
hipoabissal, muito fina, textura variável, microglomeropor-
firítica a granolepidoblástica, estrutura maciça a foliada e 
micro dobrada com matriz afanítica. Microfenocristais de 
K-feldspato com 2mm de comprimento em média, formam, 
por vezes, aglomerados. A orientação dos micrólitos de 
K-feldspato pode ser consequência de fluxo primário. A 

Figura 5.98 - A) amostragem de solo com auxílio de cavadeira tipo “boca de lobo”;  
B) Tambores para transporte de amostras até o laboratório de Preparação em Goiânia.

A B
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Figura 5.99 - Gráfico com teores no eixo dos Y e amostras no eixo X, evidenciando a correlação entre teores de alguns elementos. 

Figura 5.100 - Afloramento AF-66 (UTM 789825/8572105). A) Fragmentos de rocha ultramáfica;  
B) Detalhe evidenciando os pontículos vermelhos de magnetita oxidada.
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Figura 5.101 - Gráficos com valores de As, Sb, Zn e Pb para amostra de solos, plotados sobre base geológica simplificada  
e com perfis aeromagnéticos de sinal analítico (legenda como na figura 5.42). Observa-se um trend de valores  

anômalos na borda oeste da Formação Mucambo, próximo ao contato com o Grupo Serra da Mesa.

matriz constitui-se dominantemente do mesmo K-feldspato, 
biotita marrom em agregados de finas lamelas, orientadas 
segundo a deformação superimposta, em parte cloritizadas 
e lamelas mais desenvolvidas de muscovita e plagioclásio 

prismático fino. O quartzo é venular, forma agregados de 
microcristais poligonais. Minerais opacos (sulfetos e arse-
nietos) ocorrem em agregados de cristais xenomórficos, 
por vezes estirados em vênulas, associados ao quartzo.
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Figura 5.102 - Imagem da Deconvolução de Euler, evidenciando o alinhamento magnético  
ao longo do qual se localizam as anomalias de sedimento de corrente e solos.

Figura 5.103 - A) Correlação entre as isosuperfícies magnéticas delimitadas pelo método  
de Inversão do Vetor de Magnetização (MVI) e a geologia da área; B) Mapa geológico.
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A alteração desses minerais libera hidróxido de ferro 
vermelho. O zircão ocorre sob forma de minúsculos 
cristais. Clorita, muscovita, biotita, opacos e quartzo 
são resultantes de processo de alteração hidrotermal. 
A rocha é um metatraquito com teores de alguns ele-
mentos compatíveis com aqueles valores encontrados 
nas amostras de solos e sedimentos de corrente: As 
(253 ppm), Sb (2 ppm), Cd (1,5 ppm), Zn (245 ppm) e Cu 
(139 ppm). As Figuras 5.104 A-D mostram as principais 
características de campo da rocha descrita.

O conjunto de dados geoquímicos, geofísicos e 
geológicos apontam para a presença de um corpo 
sulfetado sub-aflorante que, segundo os dados aero-
geofísicos seria um corpo de grandes dimensões. A 
Figura 5.105 mostra um resumo dos diversos métodos 
que embasam estas conclusões.

Na porção sul do lineamento magnético ocorre um 
afloramento sob a forma de uma pequena dobra (AF-
69 – UTM 780852/8508650, Figura 5.106 A), formada 
por uma rocha verde escura, muito densa, com venula-
ções vermelhas, textura lepidoblástica fina e estrutura 
foliada. Apresenta profunda alteração hidrotermal: 
magnetitização, silicificação, sericitização e sulfetação. 

A magnetita ocorre nos flancos e charneiras da dobra, 
formando finas camadas de cristais milimétricos. A 
sílica se dispõe em forma de veios e vênulas sin a pós-
-deformacionais, com magnetita oxidada (Figura 5.106 
B) Os sulfetos aparecem em vênulas e disseminados em 
cristais de tamanhos variados. Nos cristais centimétricos 
a esfalerita é substituída por pirita e calcopirita que 
ocupam a porção central dos cristais (Figura 5.106 C). A 
rocha apresenta porções em estágio inicial de formação 
de um gossan com “boxwork” de sulfeto apresentando 
textura rendilhada (Figuras 5.106 D, F).

A rocha apresenta textura lepidoblástica muito fina 
e estrutura orientada, microdobrada e crenulada, cons-
tituída de clorita (74%), sericita (15%), opacos (10%) 
e turmalina (1%). A clorita, principal componente da 
rocha, ocorre em agregados de lamelas orientadas e 
crenuladas e a sericita apresenta-se em agregados de 
palhetas, intersticialmente à clorita. O mineral opaco 
é prismático, está orientado e deformado conforme o 
microdobramento. Está parcialmente alterado e libera 
hidróxido de ferro amarelado a vermelho que impregna 
os minerais micáceos. A turmalina ocorre em prismas ou 
em seções basais triangulares. O zircão é raro.

Figura 5.104 - Aspectos do afloramento AF-24. A) Afloramento de uma dobra, evidenciando os mullions  
(destacados pelos círculos); B) Sistema de fraturas preenchidas por sulfetos e arsenietos; C) Moldes de sulfetos  

orientados segundo a foliação milonitica; D) Detalhe da rocha onde os sulfetos e arsenietos aparecem disseminados  
e ao longo de fraturas. Neste caso observam-se dois pulsos de alteração: um de preenchimento de espaços  

vazios representado pelo material escuro afanítico que preenche a fratura e outro de substituição,  
responsável pela disseminação de sulfetos.
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Figura 5.105 - Resumo dos resultados obtidos, considerando apenas os valores de arsênio. A) Valores anômalos  
em sedimento de corrente; B) Anomalias de arsênio em solos; C) Alinhamento estrutural obtido a partir do tratamento  

dos dados magnéticos através do método da Deconvolução de Euler; D) Corpo anômalo em subsuperfície,  
identificado através do método da inversão do vetor de magnetização (MVI).
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Figura 5.106 - A) Afloramento de uma dobra em bainha em uma pequena crista; B) Detalhe em amostra de mão mostrando  
as dobras em bainha; C) Cristal de esfalerita substituído por pirita e calcopirita; D), E), F) Evidências do início do processo  

de formação de um gossan. Presença de boxwork de sulfeto com textura interna rendilhada.
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5.14. SISTEMA MATA AZUL – INDÍCIOS DE 
MINERALIZAÇÕES ASSOCIADAS A METAMORFISMO 
DE CONTATO E ALTERAÇÃO HIDROTERMAL

Na região também ocorre uma granitogênese peralu-
minosa, muito rica em voláteis, responsável pela forma-
ção de jazimentos de ETR, gemas, cassiterita e granada 
(industrial e gemológica). A Figura 5.107 apresenta alguns 
aspectos da forma de intrusão desse granito. Alguns 
afloramentos apresentam evidências marcantes dos 

processos de alteração hidrotermal. O afloramento TR-10, 
foi selecionado para estudos mais detalhados, incluindo, 
além da microscopia ótica sob luz refletida e transmitida, 
análises microquímicas semi-quantitativa, em função de 
expor uma grande área hidrotermalmente e metamor-
ficamente muito alterada. 

A Figura 5.108 mostra a localização do afloramento.  
Os granitos da Suíte Mata Azul afloram sob a forma 

de lajeiros, diques e sills espalhado por uma vasta região 
(Figura 107). A denominação Suíte Mata Azul foi proposta 
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Figura 5.107 - A) Dique de granito da Suíte Mata Azul em contato com sedimentos do Grupo Serra da Mesa; B) Sill de granito  
da Suíte Mata Azul em sedimento do Grupo Serra da Mesa; C) Fácies pegmatítica da Suíte Mata Azul, cortando  

e acompanhando a foliação de gnaisses do embasamento; D) Lajeiro de granito da Suíte Mata Azul.

Figura 5.108 - Localização do afloramento TR-10, onde foram identificados indícios  
de alteração hidrotermal e metamorfismo de contato. 
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Figura 5.109 - A) Imagem do canal de tório com os maiores valores alinhados segundo a direção N20E, sobre a área  
de ocorrência dos corpos de granitos da Suíte Mata Azul (elipses na cor amarela); B) Recorte do mapa geológico  

onde se observa a área de ocorrência dos granitos da Suíte Mata Azul, coincidente com os mais elevados  
valores de tório (legenda do mapa igual as figuras anteriores).

por Frasca et al. (2010) para englobar um conjunto de 
corpos e stocks de dimensões métricas a quilométricas, 
alongados e estreitos, intrusivos concordantemente com 
as estruturas regionais (Lineamento Transbrasiliano). São 
todos de composição granítica variável e granulação 
média a grossa, repletos de corpos pegmatíticos félsicos 
associados e com área-tipo na região do Distrito de Mata 
Azul, extremo norte de Goiás.

Uma característica petrográfica marcante dos 
diversos litotipos (sienogranitos a monzogranitos) que 
compõem esta unidade é a presença de muscovita mag-
mática, com biotita, granada e turmalina. A muscovita 
ocorre como lamelas com tamanho de 1 a 3 mm, junta-
mente com a biotita, orientadas, ressaltando a foliação 
da rocha. Seu conteúdo modal varia em média de 1 a 
13%, sendo maior no muscovita tonalito, onde atinge 
30%. São granitos peraluminosos, crustais, cujas fases 
finais são extremamente ricas em voláteis, responsáveis 
pela formação de uma série de jazimentos, com desta-
que para os pegmatitos ricos em gemas e ETR. A Figura 
5.109 mostra a assinatura aerogamaespectrométrica 
dos granitos da Suíte Mata Azul, ressaltando os altos 
índices de radiação do tório contido na estrutura dos 
minerais de ETR.

Os granitos da Suíte Mata Azul possuem em torno 
de 550 Ma (KITAJIMA, 2002; FRASCA et al., 2018) e são 
intrusivos em uma gama variada de rochas de diferentes 

idades. Nos afloramentos é evidente a grande troca 
térmica entre as intrusões e as encaixantes, durante 
a invasão dos fluidos magmáticos e reações químicas. 
Dependendo da composição da encaixante (ígnea ou 
paraderivada calcissilicática) pode resultar em jazimentos 
que espelham estas relações. No caso do afloramento 
TR-10, os estudos realizados demonstraram que a intru-
são provocou uma série de reações, produzindo uma 
gama de minerais (óxidos, sulfetos, silicatos e carbonatos), 
principalmente de terras raras, culminando em uma rica 
paragênese hidrotermal.

O enriquecimento em Th, LILE e ETR’s da Suíte Mata 
Azul, indica uma forte contribuição crustal atestada pelos 
valores negativos de Nd (-7,8). Seu posicionamento, ao 
longo da linha de sutura entre rochas de arco neopro-
terozoico e rochas do embasamento paleoproterozoico, 
evidencia um importante corredor (Lineamento Transbra-
siliano), através do qual migraram os fluidos magmáticos 
gerados após o fechamento e colapso orogenético (e 
consequente delaminação), ocorrido durante o Brasiliano.

O afloramento TR-10 (UTM – 765468/8562001), 
localiza-se em um corte da rodovia TO-448 sob a forma 
apófises e diques pertencente à Suíte Mata Azul, que 
é tectonicamente controlada por falhas transcorren-
tes dextrais regionais. Tanto a encaixante, quanto os 
mega xenólitos destas mesmas encaixantes, encon-
tram-se muito alterados hidrotermalmente. Os sulfetos 
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intempericamente alterados, principalmente a pirita, 
produziram uma superfície amarelo-avermelhada que 
exala um forte cheiro de enxofre ao longo dos mais de 
200 m do afloramento. A cinemática da rocha encaixante 
pode ser determinada a partir de slickenlines e ressal-
tos. As Figuras 5.110 A-F mostram as características da 
intrusão e suas relações com a encaixante.

As encaixantes do granito são as rochas metassedi-
mentares do Grupo Serra da Mesa e um gnaisse bandado 

com níveis milimétricos a centimétricos escuros esverde-
ados, intercalados com níveis esbranquiçados quartzo-
-feldspáticos, textura granonematolepidoblástica fina a 
média e estrutura orientada, constituído de feldspatos, 
quartzo, hornblenda, biotita e sulfeto (Figuras 5.111 A, 
B). O gnaisse possui composição diorítica a tonalítica 
(quartzo: 15-30%, plagioclásio: 56-59%, hornblenda: 
10-15%, biotita: 5-8%, sericita: 2%, carbonato: 1%, 
titanita: 3%, opaco, zircão, clorita, apatita: tr), textura 

Figura 5.110 - A) Vista geral do afloramento onde a intrusão granítica contém xenólitos da encaixante, preservando os planos de falha, 
pelos quais migraram os fluídos; B) Figura esquemática indicando a movimentação do sistema de falhas dextrais que serviram de 

conduto para os fluidos graníticos; C) Plano de falha evidenciando o forte processo de alteração intempérica dos sulfetos. As estrias 
e ressaltos, evidenciados pelo círculo, indicam a movimentação transcorrente dextral da falha; D) Detalhe da fotografia anterior, 

evidenciando os ressaltos e as estrias; E) vista geral do afloramento onde se observam as rochas sedimentares atribuídas  
ao Grupo Serra da Mesa (topo do limite tracejado) e a intrusão do granito da Suíte Mata Azul com xenólitos de gnaisse  

do embasamento (abaixo do limite tracejado); F) detalhe da fotografia anterior evidenciando os mega xenólitos.
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Figura 5.111 - A) Gnaisse bandado de composição diorítica; B) a mesma rocha com predominância de bandas mais feldspáticas.

granonematolepidoblástica fina a média e estrutura 
foliada e bandada. As bandas milimétricas a centimé-
tricas mais claras são constituídas por plagioclásio e 
quartzo, e as mais escuras por hornblenda e biotita. O 
plagioclásio, mineral predominante, ocorre em cristais 
tabulares subidiomórficos a xenomórficos, geminado 
segundo as leis da albita e albita-Carlsbad, com inci-
piente sericitização, formando mosaicos entremeados 
por cristais de quartzo microgranulares. A hornblenda 
é verde, prismática a tabular.

A biotita é marrom avermelhada a parda, lamelar, 
orientada e, assim como a hornblenda, está concentrada 
em faixas intercaladas aos agregados de plagioclásio e 
quartzo. Carbonato, sericita e clorita são produtos de 
alteração hidrotermal. A titanita ocorre sob a forma 
de cristais subidiomórficos, agregados e orientados. 
Minerais opacos, apatita em grãos e zircão euédrico, 
zonado ou em grãos ovais são os minerais acessórios 
presentes. A rocha foi classificada como hornblenda 
biotita gnaisse granodiorítico.

Foram realizadas diversas análises dos produtos de 
alteração hidrotermal e metamorfismo térmico em algu-
mas amostras previamente selecionadas em função da 

presença de sulfetos. Estas amostras apresentam uma 
paragênese complexa e diversificada. A amostra TR10-M-
-A é uma rocha cinza claro, textura fanerítica fina a grossa 
com fragmentos cinza-escuros de até 1 cm de diâmetro, 
que lhe conferem aspecto brechóide. Minerais metálicos 
amarelos encontram-se disseminados ou preenchendo 
fraturas, especialmente associados aos fragmentos de 
hornblenda e biotita (Figuras 5.112 A, B). 

O hidrotermalito apresenta textura granonemato-
blástica fina a grossa e é essencialmente constituído 
por feldspato subidioblástico a xenoblástico, geralmente 
exibindo contato intergranular interlobado. Disper-
sos nesse mosaico inequigranoblástico fino a médio, 
ocorrem fragmentos de hornblenda de até 8 mm de 
diâmetro, parcialmente substituída por biotita, epidoto, 
allanita, clorita, carbonato, opacos, e feldspato goticular 
(Figuras 5.113 A-D). 

Os microfragmentos máficos dispersos, intensamente 
hidrotermalizados, conferem um aspecto peculiar à 
rocha, uma vez que são constituídos por fenoblastos 
xenoblásticos de hornblendas biotitizadas/cloritizadas e 
epidotizadas, algumas já apresentando pseudomorfismo 
total, associadas a opacos. O plagioclásio sericitizado, 

Figura 5.112 - Hidrotermalito, produto da interação dos fluidos graníticos com a encaixante de composição granodiorítica a tonalítica; 
A) sulfetos disseminados em faixas, associados aos minerais máficos; B) Sulfeto disseminado e preenchendo fraturas.
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Figura 5.113 - A) Hornblenda (Hbl) parcialmente substituída por epidoto (Ep) e biotita (Bt), com segregação de opacos (Ops), em 
contato com plagioclásio (Pl) e K-feldspato (Kfs), em textura granoblástica. Luz natural; B) Mesma rocha anterior com nicóis cruzados; 

C) Hidrotermalito, constituído por hornblenda (Hbl), alterada a epidoto (Ep), e Biotita (Bt), com segregação de opacos (Opc), em 
contato com monzogranito com plagioclásio (Pl), K-feldspato em textura inequigranoblástica interlobada (Luz natural); D) Idem em luz 

polarizada; E) Detalhe de hornblenda pseudomorfizada à epidoto (Ep), com inclusão de allanita envolta por opacos (Opc) e alterada 
à carbonato (Cal) e segregação de opacos; F) idem anterior com nicóis cruzados; G) Fenoblasto de hornblenda completamente 

substituído por clorita (Chl) e opacos (Opc) Luz natural; H) Idem anterior sob luz polarizada.
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geralmente exibe macla albita e, mais raramente, 
albita-Carlsbad. Os opacos são frequentes e ocorrem 
de maneira intergranular, dispersos pela rocha, inclu-
sos em fenoblastos de hornblenda hidrotermalizada, 
envolvendo allanita (Figuras 5.113 E-F) e substituindo 
quase completamente hornblenda cloritizada (Figuras 
5.113 C, E, G, H).

As características mineralógico-texturais sugerem 
que a rocha encaixante foi profundamente hidrotermali-
zada e termalmente metamorfizada na fácies anfibolito. 
Significativos e intensos registros da ação hidroter-
mal, como biotitização, cloritização e epidotização de 

hornblenda; sericitização, epidotização e carbonatização 
de plagioclásio; além da substituição de pirita por pirrotita 
e a oxidação desta produzindo marcassita+pirita, indi-
cam reações metamórfico/hidrotermais retrogressivas, 
compatíveis com a fácies xisto verde. 

Os principais minerais metálicos identificados são 
pirita, pirrotita, calcopirita (subordinada) e marcassita. 
Ocorrem como microbandas irregulares e deformadas 
ou em grãos individuais xenomórficos, entre os minerais 
translúcidos (intergranulares) ou neles inclusos (Figuras 
5.114 B, C, E, G). Também preenchem fraturas (Figuras 
5.114 E, F). A pirrotita aparentemente substitui a pirita 

Figura 5.114 - A) Pirita (Py) deformada preenchendo fratura em silicato (luz natural); B) Pirrotita (Po) e pirita (Py) deformadas (luz 
polarizada); C) Microbanda irregular de pirrotita (Po), substituindo pirita (Py), e sendo substituida por calcopirita (Ccp) (luz polarizada); 

D) Detalhe da fotografia c com pirrotita (Po), substituindo pirita e sendo substituida por calcopirita (Ccp) (luz natural); E) Pirrotita 
(Po) deformada e esquelética preenchendo fraturas de silicatos (luz polarizada); F) Detalhe de pirrotita (Po) deformada e esquelética 

preenchendo fraturas de minerais (luz polarizada); G) Pirrotita (Po) deformada com intercrescimento de calcopirita (Ccp) (luz 
polarizada); H) Pirrotita deformada (Po) e parcialmente oxidada com geração de mistura de pirita e marcassita (luz polarizada); I) 

Pirrotita (Po) deformada e alterada em filmes de marcassita e pirita e calcopirita (Cco) (luz natural); J) pirrotita deformada (Po) e mistura 
pirita + marcassita (luz polarizada); K) e L) Minerais não identificados à luz refletida que serão analisados pelo MEV (luz natural).
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e é substituída por calcopirita. Há vênulas de pirita pre-
enchendo fraturas silicato. Uma feição relevante é a 
presença da mistura de pirita + marcassita proveniente 
da alteração supergênica da pirrotita (Figuras 5.114 H-J). 
A rocha exibe significativos e intensos registros de ações 
hidrotermais retrogressivas, como biotitização, cloritiza-
ção e epidotização de hornblenda e sericitização, epido-
tização e carbonatização de plagioclásio. A substituição 
de pirita por pirrotita e a oxidação desta produzindo 
marcassita+pirita, são indicativas de reações retrogres-
sivas, compatíveis com fácies xisto verde.

Alguns minúsculos grãos amarelos e outros cinza, 
disseminados pela rocha, não foram determinados por 
microscopia ótica convencional (à luz refletida).

A amostra TR-10-B é um hidrotermalito melanocrá-
tico, cinza-escuro, anisotrópico, de granulação média a 
grossa, com minerais metálicos amarelos orientados Esta 
rocha está em contato, ou intercalada, com rocha leuco-
crática, cinza-clara, isotrópica, de textura granular média, 
essencialmente constituída por feldspato com fraturas 
preenchidas por mineral amarelo metálico. Trata-se de 
uma rocha metamórfica, anisotrópica, melanocrática, 
cinza-esverdeada, de textura nematoblástica, essen-
cialmente constituída por diopsídio, actinolita, epidoto 
e opacos, intercalada à rocha inequigranoblástica média, 
composta principalmente por plagioclásio e K-feldspato. 
Ambas intensamente hidrotermalizadas (Figuras 5.115 
A, B). A primeira, melanocrática, contém fenoblastos 
subidioblásticos ou xenoblásticos de diopsídio (8 a 2 
mm) intensamente substituídos por actinolita, epidoto, 
clorita, biotita e com fraturas preenchidas por mineral 
amorfo alaranjado (iddingsita?). Actinolita verde claro 
e epidoto, suidioblásticos a xenoblásticos ocorrem em 
grãos individuais ou substituindo piroxênio. Minerais 
opacos são frequentes e encontram-se segregados e 
inclusos nos fenoblastos de minerais máficos (de até 
6 mm de diâmetro), associados a diopsídio-anfibólio-
-epidoto-clorita, ou intergranulares (0,8 mm – 3 mm). As 
Figuras 5.115 C-H exibe as diversas feições mineralógico-
-texturais dessa amostra.

Os minerais opacos ocorrem dispersos, intercrescidos 
aos minerais ferromagnesianos cloritizados (actinolita, 
diopsídio, epidoto) e intergranular ao plagoclásio e a clo-
rita, bem como envolvendo parcialmente estes minerais.

Corresponde a uma rocha intensamente hidroter-
malizada em condições de fácies xisto verde.

Foram identificadas pirrotita, magnetita, calcopirita, 
pirita e marcassita. Pirrotita, às vezes com intercresci-
mento de calcopirita, ocorre como microbandas irre-
gulares e deformadas, entre os minerais translúcidos 
(intergranular), ou neles inclusos (Figuras 5.116 D, F, G). 
Pirita deformada é parcialmente substituída por calcopi-
rita e/ou pirrotita (fotografia 5.65 B, D). Mistura de pirita 
+ marcassita, proveniente de alteração supergênica de 

pirrotita também é observada nas Figuras 5.116 F, H, J, 
L, N com textura concêntrica característica. A magnetita, 
às vezes com exsolução de ilmenita, substitui a pirro-
tita (Figuras 5.116 K, L, M). A rocha encerra marcantes 
registros de ações hidrotermais, como anfibolitização 
de piroxênio, biotitização, cloritização e epidotização 
de anfibólio, caulinização e epidotização de feldspato. 
Há igualmente a substituição de pirita por pirrotita e a 
oxidação desta produzindo marcassita + pirita. Magne-
tita substitui pirrotita, no processo de oxidação. Essas 
transformações ocorrem em condições retrogressivas, 
compatíveis com as condições da fácies xisto verde.

A amostra TR-10-E é anisotrópica, fanerítica fina, 
caracterizada pela alternância de bandas milimétricas 
e irregulares, cinza-escuras, constituídas por mine-
rais máficos (anfibólio e biotita) e cinza-esverdeadas 
(feldspato). A rocha é deformada e exibe microfalhas 
(cisalhadas) transversais ao bandamento. Possui textura 
poiquiloblástica fina a grossa, constituída por poiqui-
loblastos de hornblenda (0,4 – 7,5 mm), alguns com 
resto de diopsídio, incluem feldspato e quartzo. Este 
arranjo textural encontra-se misturado a mosaico ine-
quigranoblástico poligonal a interlobato constituído por 
cristais de plagioclásio e K-feldspato subidioblásticos 
misturados a lamelas de biotita e cristais de titanita 
(Figuras 5.117 A-F).

As lamelas de biotita, orientadas segundo os feno-
blastos de hornblenda, são frequentes e imprimem na 
rocha visível anisotropia, formada por alternância entre 
bandas milimétricas de hornblenda (diopsídio), biotita, 
titanita e bandas claras de feldspato.

O plagioclásio é subédrico a anédrico, alguns com 
macla albita e, mais raramente, albita-Carlsbad. Geral-
mente são parcialmente sericitizados e alguns alterados 
a carbonato. O carbonato além de preencher fraturas no 
plagioclásio, ocorre em seu contato com hornblenda. A 
clorita, epidoto e biotita substituem hornblenda.

É possível identificar pirrotita sob forma de micro-
bandas irregulares e deformadas ou em grãos individuais 
xenomórficos, associada ou com intercrescimento de 
calcopirita (Figuras 5.118 A-D) A rocha apresenta ainda 
mistura de pirita + marcassita proveniente da alteração 
supergênica da pirrotita, produzindo magníficas texturas 
concêntricas, conhecidas como textura bird´s-eye (Figuras 
5.118 E-H). Esta alteração acontece pela substituição 
da pirrotita por um produto intermediário, com forte 
anisotropia azul. 

A rocha exibe significativos e intensos registros de 
ação hidrotermal com reações retrogressivas, compatí-
veis com fácies xisto verde, como biotitização, cloritização 
e epidotização de honblenda; e sericitização, epidotização 
e carbonatização de plagioclásio. A oxidação da pirrotita 
produzindo marcassita + pirita, também representa um 
tipo de reação retrogressiva.
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Figura 5.115 - A) Fotomicrografia apresentando o aspecto geral do hidrotermalito com actinolita (Act), associada a opacos,  
em contato com metamonzonito hidrotermalizado, com plagioclásio (Pl) feldspato potássico argilizado e opacos intergranulares (Opc). 

Luz natural; B) fotografia “a”, sob luz polarizada; C, E, G) Aspectos de textura granonematoblástica em metabasito, contendo  
restos de diopsídio (Di) actinolita (Act), epidoto (Ep) e biotita (Bt), estes três últimos produtos de alteração do diopsídio,  

com segregação de opacos (Opc) e plagioclásio. Luz natural; D, F, H) Mesmas figuras anteriores, sob luz polarizada.
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Figura 5.116 - A) o aspecto geral de pirita (Py) e pirrotita (Po) disseminadas e em microbandas irregulares. Luz natural; B) pirita (Py), 
Pirrotita (Po) e calcopirita (Ccp), disseminadas. Luz Natural; C) Pirita (Py, parcialmente deformada, substituída por calcopirita (Ccp).  

Luz natural; D) Pirita (Py) com inclusões de fluorita (Fl), Pirrotita (Po) e calcopirita (Ccp). Luz natural; E) Microfilme de pirita em 
contato com anfibólio e plagioclásio. Luz polarizada; F) Cristal de pirrotita (Po) com interior alterado, exibindo textura concêntrica. 
Luz Polarizada; G) Pirrotita (Po) deformada e disseminada. Luz natural; H) Detalhe da zona indicada na figura anterior. Pirrotita (Po) 

deformada com intercrescimento de calcopirita (Ccp) e pirrotita deformada (Po) e parcialmente oxidada, com geração de mistura de 
pirita e marcassita. Luz natural; I) mistura de pirita residual (Py) e marcassita, resultante da alteração. Pirrotita, contornando mineral. 

Luz natural; J) Textura concêntrica, típica de pirita e marcassita, proveniente da alteração da pirrotita. Luz natural; K) Pirrotita (Po) 
bordejando silicato. Luz polarizada; L) Silicato, envolvido por pirrotita (Po), e marcassita misturada a pirita, proveniente da alteração  

da pirrotita. Luz polarizada; M) Pirrotita (Po) e pirrotita alterada para mistura de marcassita e pirita (Py), com textura concêntrica.  
Luz polarizada; N) Pirrotita oxidada com geração de mistura de pirita e marcassita. Luz polarizada; O) Pirrotita (Po) deformada, 

bordejando plagioclásio. Luz polarizada; P) Pirita (Py) substituída por silicato. Luz polarizada.
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M N O P

As análises por Microscópio Eletrônico de Varredura 
(MEV) foram realizadas na CPRM pela Superintendência 
Regional de Belém, com equipamento Zeiss, modelo 

EVO LS15, equipado com os acessórios EDS, EBSD e 
catodoluminescência monocromática. As amostras pes-
quisadas consistiram em lâminas polidas, metalizadas 
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Figura 5.117 - A) textura poiquiloblástica constituída por restos de diopsídio (Di), hornblenda (Hbl) e biotita (Bt) em contato com 
mosaico de plagioclásio (Pl) e (Kfs) em textura granoblástica poligonal e interlobada. Luz natural; B) Idem anterior, sob luz polarizada; 

C) Lamelas de biotita (Bt), associada a cristais de titanita (Ttn). Luz natural misturadas a plagioclásio (Pl) e K-feldspato (Kfs) em mosaico 
granoblástico poligonal e interlobado (Luz natural); D) idem figura anterior sob luz polarizada; E) Plagioclásio (Pl) e K-feldspato (Kfs) , 

com lamelas de biotita (Bt), em textura poligonal e interlobada. Luz natural; F) Idem figura anterior, sob luz polarizada.

com carbono, nas quais foram feitas imagens de elétrons 
retro-espalhados (BSE) e químicos mineral em EDS, uti-
lizando a tensão de 20 KV a uma distância de trabalho 
(WD) de 8,5 mm. As análises com erro analítico acima 
de 10% do valor analisado foram descartadas. Estas 
análises químicas “pontuais”, utilizando EDS, na verdade 
abrangem uma determinada área. Assim, minerais de 
granulação fina ou análises realizadas nas bordas dos 
minerais geralmente sofrem interferência dos minerais 
mais próximos. Não foram consideradas as análises 
com erro analítico acima de 10% do valor analisado. 

Para minerais de granulação fina a muito fina, há pos-
sibilidade de interferência com os minerais adjacentes. 

As análises no MEV evidenciam uma paragênese 
extremamente complexa. Além dos minerais identifi-
cados na microscopia ótica (pirita, pirrotita, calcopirita 
e marcassita), foram identificados silicatos, fosfatos, 
teluretos e carbonatos complexos: Barstowita (cloro-
-carbonato de chumbo), Hessita ou kurilita (telureto 
de prata), wurtzita (sulfeto de zinco e ferro), Smirnita 
(telureto de bismuto), pilsenita ou wehrlita (telureto 
de bismuto), torita (silicato de tório e urânio), além de 
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Figura 5.118 - A) Pirrotita (Po) xenomórfica disseminada e em microbandas irregulares dispersas, às vezes intercrescida a calcopirita 
(Ccp). Luz natural; B) Pirrotita (Po), pirrotita alterada (pirita + marcassita) e calcopirita (Ccp). Luz polarizada; C) Pirrotita (Po)  

e calcopirita. Luz polarizada; D) Pirrotita (Po) e pequeno cristal de calcopirita (Ccp). Luz polarizada; E) Pirrotita (Po) com o interior 
alterado (pirita + marcassita) exibindo típica textura concêntrica bird´s-eye, associada a magnetita (Mgt). Luz polarizada;  
F) pirrotita (Po) alterada com textura bird´s-eye (pirita + marcassita), com intensa e típica anisotropia azul. Luz polarizada;  

G) idem figura Z. Luz polarizada; H) Pirrotita (Po) deformada com incipiente alteração e textura bird´s-eye,  
com geração de mistura pirita + marcassita (Po alterada) intercrescida a calcopirita.
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minerais complexos de ETR como parisita (fluorcarbonato 
de ETR) e galgenbergita (carbonato hidratado de ETR). 

As análises da associação metálica da amostra  
TR-10-A realizadas pelo MEV ratificam a associação 
previamente detectada pelo microscópio petrográfico 
(pirita, pirrotita, calcopirita e marcassita). Além destes, 
foi observada uma complexa associação de minerais, 
na qual se destacam parisita (Ca(Ce, La)2(CO3)3F2), pilse-
nita (wehrlita) (Bi2Te3) e hesita (Ag2Te) (Figura 5.119). A 
parisita, um fluorcarbonato de Ca com Ce, La e traços 
de Nd e Pr, é um mineral de hábito fibroso encontrado 
em depósitos hidrotermais, formada sob condições de 
baixa atividade de F e altas atividades de Ca e CO3 a 
partir de fluido hidrotermal ascendente que interage 
com carbonato (MANFREDI, 2013).

Os teluretos pilsenita ou wehrlita (Bi2Te3) e hessita 
(Ag2Te) foram igualmente detectados pelo MEV. Eles 
ocorrem em depósitos de contato, geralmente asso-
ciado a ouro, pirita, calcopirita e calcita, e a depósitos 
complexos de pirita de alta temperatura (RAMDOHR, 
1980). A clorita analisada pelo MEV é a chamosita (rica 
em Fe), mineral de origem metamórfica ou hidrotermal. 
As Tabelas 5.26 A-D apresentam a composição de algumas 
análises de teluretos com bismuto e prata.

A amostra TR-10-B exibe associação metálica seme-
lhante àquela da TR-10-A (pirita-pirrotita-marcassita-
-calcopirita e parisita?), além de teluretos de Ag e de Bi 

(pilsenita e hesita) e carbonato de Ce, Nd e La (galgen-
bergita?). A parisita contém La em quantidade menor 
que aquela normalmente esperada para este mineral, 
mas abriga traços de Nd e Pr. 

Algumas amostras contêm Th em quantidade cerca 
de 30% menor que aquela contida na torita. No entanto, 
mostram traços de Nd, Y e Ce; por isto estão aqui consi-
derados como torita (fórmula empírica ThSiO4). 

Na amostra TR-10-E ocorre uma associação mine-
ralógica típica de alteração supergênica, com pirrotita 
produzindo mistura de pirita e marcassita e textura 
concêntrica característica (bird’s eye).

Alguns elementos raros ocorrem em associação com 
telúrio, bismuto e prata. Um destes elementos é o tec-
nécio. As Tabelas 5.27 A, B, e a Figura 5.120 mostram a 
composição das amostras com traços de tecnécio.

As análises no Microscópio Eletrônico de Varre-
dura (MEV) identificaram alguns minerais que, se não 
são economicamente explotáveis, reforçam a vocação 
metalogenética dos granitos da Suíte Mata Azul para 
esses elementos. 

Além das ocorrências de allanita, já descritas no capí-
tulo que se refere especificamente aos ETR, Foram identi-
ficados indícios de galgenbergita Ca (Ce,La, Nd)2(Co3)4H2O 
e parisita (Ce,La)2Ca(Co3)3F2. As Tabelas 5.28 A-C apre-
sentam a composição de alguns minerais de terras raras 
identificados durante a análise no MEV.

Figura 5.119 - Imagem dos pontos analizados. 1 – Pilsenita (Bi2Te3), 2 – Hessita (Ag2Te), 3 – Pilsenita (Bi2Te3) com  
interferência de Mo (9,3%) e O (4,8%), 4  – Pilsenita (Bi2Te3) com interferência de S (8,8%), Tc (8,7%) e Ag (8,1%), 5 – Oligoclásio?,  

6 – Oligoclásio?, 7 – Pilsenita ?, 8 – Não determinado, 9 – Pilsenita?, 10 – Albita ?, 11 – Plagioclásio?, 12 – Anfibólio,  
13 – Não determinado (muscovita?), 14 – Não determinado, 15 – Hessita (Ag2Te), 16 – Não determinado  

(plagioclásio?), 17 – Não determinado, 18 – Não determinado, 19 – Não determinado.
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Tabela 5.26 -  Composição de alguns minerais com telúrio, bismuto e prata. A) Mineral composto  
essencialmente de telúrio e bismuto (pilsenita ou wehrlita). B) e C) telureto de bismuto  

com tecnécio e prata. D) Provavelmente Smirnita, um Telureto de bismuto. 

A)

ELEMENTO LINHA CONCENTRAÇÃO 
APARENTE RAZÃO K Wt% Wt% SIGMA RÓTULO PADRÃO FATOR PADRÃO

Te Série L 13,58 0,105 31,31 0,64 HgTe Sim

Bi Série M 29,69 0,297 68,69 0,64 Bi Sim

Total 100

B)

ELEMENTO LINHA CONCENTRAÇÃO 
APARENTE RAZÃO K Wt% Wt% SIGMA RÓTULO PADRÃO FATOR PADRÃO

S Série K 3,54 0,030 8,82 0,49 FeS₂ Sim

Tc Série L 3,02 0,030 8,72 2,24 Tc (v) Sim

Ag Série L 1,93 0,019 8,1 0,66 Ag Sim

Te Série L 3,63 0,028 11,45 0,7 HgTe Sim

Bi Série M 22,04 0,220 62,9 1,96 Bi Sim

Total 100

C)

ELEMENTO LINHA CONCENTRAÇÃO 
APARENTE RAZÃO K Wt% Wt% SIGMA RÓTULO PADRÃO FATOR PADRÃO

O Série K 7,52 0,025 21,95 0,92 SiO₂ Sim

Na Série K 0,85 0,004 1,81 0,2 Albite Sim

Al Série K 1,02 0,007 2,12 0,15 Al₂O₃ Sim

Si Série K 3,14 0,025 5,8 0,23 SiO₂ Sim

S Série K 5,73 0,049 9,73 0,38 FeS₂ Sim

Tc Série L 3,96 0,040 7,83 1,54 Tc (v) Sim

Ag Série L 2 5,22 0,052 12,92 0,55 Ag Sim

Te Série L 2,11 0,016 4,14 0,36 HgTe Sim

Bi Série M 17,24 0,172 33,69 1,46 Bi Sim

Total 100

D)

ELEMENTO LINHA CONCENTRAÇÃO 
APARENTE RAZÃO K Wt% Wt% SIGMA RÓTULO PADRÃO FATOR PADRÃO

O Série K 1,56 0,005 5,2 0,58 SiO₂ Sim

Cl Série K 1,24 0,011 2,96 0,29 NaCl Sim

Fe Série K 0,82 0,008 1,75 0,27 Fe Sim

Se Série L 0,68 0,007 2,8 0,36 Se Sim

Te Série L 7,45 0,058 18,23 0,6 HgTe Sim

Bi Série M 28,79 0,288 69,07 0,86 Bi Sim

Total 100



| 271 |

| Áreas de Relevante Interesse Mineral (ARIM) - Evolução Crustal e Metalogenia da Porção Centro Norte da Faixa Brasília |

Tabela 5.27 -  A e B) Composição química de teluretos de bismuto com prata e tecnécio.

Figura 5.120 - A) e B) Gráficos com composição de sulfetos de Bi, Ag, e Te com Tc.

A)

ELEMENTO LINHA CONCENTRAÇÃO 
APARENTE RAZÃO K Wt% Wt% SIGMA RÓTULO PADRÃO FATOR PADRÃO

S Série K 3,54 0,030 8,82 0,49 FeS₂ Sim

Tc Série L 3,02 0,030 8,72 2,24 Tc (v) Sim

Ag Série L 1,93 0,019 8,10 0,66 Ag Sim

Te Série L 3,63 0,028 11,45 0,70 HgTe Sim

Bi Série M 22,04 0,220 62,90 1,96 Bi Sim

Total 100

B)

ELEMENTO LINHA CONCENTRAÇÃO 
APARENTE RAZÃO K Wt% Wt% SIGMA RÓTULO PADRÃO FATOR PADRÃO

O Série K 6,69 0,023 23,59 1,08 SiO₂ Sim

Al Série K 0,76 0,005 1,90 0,16 Al₂O₃ Sim

Si Série K 1,22 0,010 2,69 0,17 SiO₂ Sim

S Série K 5,24 0,045 10,44 0,46 FeS₂ Sim

Fe Série K 1,15 0,012 2,51 0,27 Fe Sim

Tc Série L 5,11 0,051 11,88 1,73 Tc (v) Sim

Ag Série L 3,23 0,032 9,83 0,56 Ag Sim

Te Série L 0,84 0,007 2 0,36 HgTe Sim

Bi Série M 15,3 0,153 35,17 1,69 Bi Sim

Total 100
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Tabela 5.28 -  A) e B) Mineral de terras raras leves, principalmente Ce e La; C) Mineral de tório.

A)

ELEMENTO LINHA CONCENTRAÇÃO 
APARENTE RAZÃO K Wt% Wt% SIGMA RÓTULO PADRÃO FATOR PADRÃO

O Série K 18,95 0,064 30,63 0,74 SiO₂ Sim

F Série K 4,41 0,009 6,27 0,93 CaF₂ Sim

Al Série K 0,13 0,001 0,43 0,13 Al₂O₃ Sim

Si Série K 0,28 0,002 0,80 0,14 SiO₂ Sim

Ca Série K 4,87 0,044 7,84 0,23 Wollastonita Sim

Fe Série K 0,78 0,008 1,56 0,24 Fe Sim

Ag Série L 0,61 0,006 1,31 0,27 Ag Sim

La Série L 5,82 0,052 11,17 0,60 LaB₆ Sim

Ce Série L 14,09 0,131 27,72 0,76 CeO₂ Sim

Pr Série L 1,39 0,014 2,91 0,65 Pr (v) Sim

Nd Série L 4,47 0,045 9,37 0,66 Nd (v) Sim

Total 100

B)

ELEMENTO LINHA CONCENTRAÇÃO 
APARENTE RAZÃO K Wt% Wt% SIGMA RÓTULO PADRÃO FATOR PADRÃO

O Série K 23,19 0,078 28,45 0,65 SiO₂ Sim

F Série K 6,50 0,013 7,32 0,85 CaF₂ Sim

Al Série K 0,23 0,002 0,72 0,15 Al₂O₃ Sim

Si Série K 0,82 0,006 2,17 0,17 SiO₂ Sim

Ca Série K 2,35 0,021 3,41 0,16 Wollastonita Sim

Fe Série K 1,30 0,013 2,35 0,27 Fe Sim

La Série L 6,75 0,061 11,5 0,60 LaB₆ Sim

Ce Série L 16,72 0,156 19,21 0,75 CeO₂ Sim

Pr Série L 1,18 0,012 2,19 0,68 Pr (v) Sim

Nd Série L 6,80 0,068 12,68 0,68 Nd (v) Sim

Total 100,00

C)

ELEMENTO LINHA CONCENTRAÇÃO 
APARENTE RAZÃO K Wt% Wt% SIGMA RÓTULO PADRÃO FATOR PADRÃO

O Série K 7,23 0,024 24,79 0,79 SiO₂ Sim

Al Série K 0,13 0,001 0,47 0,15 Al₂O₃ Sim

Si Série K 2,93 0,023 9,39 0,29 SiO₂ Sim

Ca Série K 0,35 0,003 1,01 0,17 Wollastonita Sim

Fe Série K 0,56 0,006 1,53 0,30 Fe Sim

Ce Série L 0,74 0,007 2,34 0,54 CeO₂ Sim

Nd Série L 0,70 0,007 2,33 0,60 Nd (v) Sim

Os Série M 0,55 0,006 2,18 0,54 Os (v) Sim

Th Série M 19,34 0,187 55,97 0,95 ThO₂ Sim

Total: 100,00



| 273 |

| Áreas de Relevante Interesse Mineral (ARIM) - Evolução Crustal e Metalogenia da Porção Centro Norte da Faixa Brasília |

6. GEOFÍSICA

6.1. INTRODUÇÃO

A interpretação aerogeofísica do projeto foi baseada 
principalmente nas propriedades magnéticas e nas con-
centrações dos radioelementos potássio (K), equivalente 
tório (eTh) e equivalente urânio (eU) das rochas.

Os dados magnetométricos e gamaespectrométri-
cos utilizados são provenientes dos aerolevantamentos 
Tocantins, Complemento do Tocantins e Paleo-Neopro-
terozoico do Nordeste de Goiás. Estes três aerolevanta-
mentos possuem espaçamento de 500 m entre as linhas 
de voo e de 10 km entre as linhas de controle, e altura 
de voo nominal de 100 m. A partir destes dados foram 
gerados produtos geofísicos 2D e 3D, analisados conjun-
tamente com informações geológicas e geoquímicas.

6.2. INTERPRETAÇÃO GEOFÍSICA-GEOLÓGICA

6.2.1. Interpretação Magnetométrica

A interpretação magnetométrica foi realizada a 
partir dos produtos: Campo Magnético Anômalo (CMA 
- Figura 6.1 A), Gradiente Total (GT – Figura 6.1 B), Incli-
nação do Sinal Analítico (ISA - Figura 6.1 C), Derivada 
Vertical (DZ - Figura 6.1 D) e a Inversão do Vetor de 
Magnetização (MVI).

A elipse nas figuras 6.1 representam a área mais 
magnética da antiga “Sequência Palmeirópolis” agora 
interpretada com Formação Mucambo e que suscitou 
os primeiros questionamentos deste projeto.

A interpretação magnetométrica foi classificada em: 
Domínios, Lineamentos e estruturas rúpteis. Os domí-
nios magnéticos correspondem a regiões com relevos 
magnéticos distintos e geralmente são limitados por 
lineamentos mais expressivos, com grandes extensões, 
classificados como de primeira ordem. Os principais 
lineamentos magnéticos geralmente representam zonas 
de cisalhamentos dúcteis e correspondem a importantes 
feições tectônicas. Os lineamentos de segunda ordem 
são superficiais e possuem extensões menores que 100 
km, e não definem propriamente domínios magnéticos. 
As estruturas magnéticas rúpteis interceptam os linea-
mentos magnéticos principais, em sua maioria com baixa 
intensidade magnética.

As principais estruturas descritas na porção cen 
tro-oeste da imagem da ISA e da DZ, entre as cidades 
de Jaú do Tocantins e Alvorada, correspondem aos 

lineamentos magnéticos de direção N20°/30°E, que for-
mam o corredor de cisalhamento definido como o Line-
amento Transbrasilano (LTB) na região (Figura 6.1 C, D). 

O LTB está registrado principalmente no segmento 
setentrional do Arco Magmático de Goiás a oeste, e o 
Maciço de Goiás a leste. O LTB nesses temas é represen-
tado pela anisotropia magnética dos dados, evidenciado 
pelas descontinuidades crustais e pela zona de sutura. São 
vários lineamentos de primeira ordem que representam 
um conjunto de zonas de cisalhamento curvilíneas que 
compõem megasigmóides entrelaçados e enraizados 
na crosta, em níveis rasos e profundos, com aspectos 
estreitos e estirados, de relevo bastante movimentado. 
Sua cinemática é preferencialmente dextral, com movi-
mentos sinistrais menores.

A estruturação a leste do LTB possui trend NS e deli-
mita, com formato elipsoidal estirado, os Complexos 
Palmeirópolis e Cana Brava.

6.2.2. Interpretação gamaespectrométrica 

A interpretação aerogamaespectométrica foi realizada 
com base nas concentrações de K (Figura 6.2 A), eTh (Figura 
6.2 B) e eU (Figura 6.2 C). Para as concentrações destes 
radioelementos foram utilizadas a composição ternária 
RGB (K, eTh, eU) (Figura 6.2 D). A imagem ternária RGB foi 
sobreposta à imagem SRTM (Shuttle Radar Topography 
Mission) para visualizar as relações entre as respostas 
gamaespectrométricas e a morfologia do terreno. O relevo 
influencia no grau de intemperismo e erosão do terreno, 
que interferem diretamente na concentração dos radio-
elementos devido às diferenças de solubilidade e mobili-
dade (WILFORD et al., 1997). Sabendo da importância do 
relevo na resposta gamaespectrométrica foram extraídos 
lineamentos estruturais a partir do SRTM (Figura 6.3).

O contraste dos teores de K, eTh e eU entre as dife-
rentes rochas permitiu a classificação da área em domí-
nios gamaespectrométricos (Figura 6.3). Estes domínios 
foram associados a cores definidas por meio da correla-
ção entre a concentração dos radioelementos e o espaço 
de cor RGB, de tal forma que as concentrações mínimas 
são associadas ao valor 0 do espaço RGB, as médias ao 
valor 128 e as altas ao valor 255 (CHIARINI et al., 2013). 

As interpretações gamaespectrométricas e magne-
tométricas são apresentadas na Figura 6.3. Os domínios 
gamaespectrométricos apresentam um estiramento na 
direção NW-SE que sugere um esforço compressional 
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Figura 6.1 - Principais produtos magnetométricos. A) Campo Magnético Anômalo (CMA); B) Gradiente Total (GT);  
C) Inclinação do Sinal Analítico (ISA); D) Derivada Vertical (DZ), Área na elipse representa a assinatura da Formação Mucambo.

no sentido NE-SW, durante a orogênese Brasiliana que 
culminou na convergência dos crátons Amazônico e São 
Francisco na construção do W-Gondwana. O formato dos 
domínios gamaespectrométricos centrais e a continui-
dade dos lineamentos estruturais com aspecto de dobras 
indicam que esta porção centro oeste da área do projeto 
apresenta maior ductibilidade relativa do que as áreas 
nas adjacência, apesar de estarem todas deformadas.

6.2.3. Deconvolução de Euler

A Deconvolução de Euler utiliza as derivadas do 
Campo Magnético Anômalo para estudar a geometria 
das fontes magnéticas localizadas em subsuperfície (REID 
et al., 1990). Para isto, necessita-se conhecer a área 
estudada, o tamanho da anomalia e a profundidade 
esperada. Este produto foi gerado no software Oasis 
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Figura 6.2 - Principais produtos gamaespectrométricos. A) Concentração do potássio (K); B) Concentração do equivalente tório (eTh);  
C) Concentração do equivalente urânio (eU); D) Imagem ternária RGB (K, eTh, eU).

Montaj (versão 9.0) com a escolha dos parâmetros: índice 
estrutural (SI), tamanho da janela e tolerância máxima. 

O índice estrutural (SI) está relacionado com a geo-
logia e a geometria do corpo magnético. Seu valor 
varia de acordo com as dimensões do corpo, adqui-
rindo valor igual a 0 para estruturas planares, valor 
igual a 1 para estruturas lineares, valor 2 para corpos 

bidimensionais e valor 3 para corpos tridimensionais 
(REID et al., 1990). Neste trabalho o objetivo foi realçar 
as estruturas magnéticas lineares e, portanto, o índice 
utilizado foi igual a 1.

O tamanho da janela está relacionado com as solu-
ções numéricas estáveis e de alta resolução, bem como 
com a profundidade de investigação adequada. Uma 
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Figura 6.3 - Mapa de interpretação geofísica-geológica do projeto Faixa Brasília.

janela ideal deve englobar apenas uma fonte magnética, 
de forma que a interferência das demais anomalias seja o 
mínimo possível (REID et al., 2014). O tamanho da janela 
corresponde à quantidade de células do grid investigadas 
simultaneamente. Neste processamento foi utilizado 
um tamanho de janela igual a 15, ou seja, uma janela 
correspondente à 15 células de 125m. 

A tolerância máxima é um valor em porcentagem 
que simplifica as soluções por meio do erro estimado e à 
medida que a tolerância diminui, o grau de confiabilidade 

dos resultados aumenta. Neste produto foi utilizado o 
valor de 15%, ou seja, soluções que apresentavam erros 
superiores foram descartadas. 

As soluções da Deconvolução de Euler foram 
sobrepostas ao mapa geológico (Figura 6.4) e aos 
lineamentos magnéticos extraídos (Figura 6.5), e 
ressaltaram que as fontes magnéticas estão alinhadas 
preferencialmente na direção NE-SW com profundidades 
predominantes inferiores a 450m, relacionadas ao 
Lineamento Transbrasiliano.
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Figura 6.4 - Resultado da Deconvolução de Euler sobreposta ao mapa geológico.
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Figura 6.5 - Soluções de Euler sobrepostas aos lineamentos magnéticos extraídos.
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As soluções destacam o contorno do Complexo 
Palmeirópolis e marcam o contraste magnético entre 
litologias próximas a esta sequência. As unidades mais 
relacionadas com as soluções de Euler são a Unidade 
Cumulática Máfico-Ultramáfica e a Unidade Rítmica 
Pelito-carbonatada do Grupo Paranoá (Figura 6.4). A 
primeira possui seu limite com as litologias circundantes 
delimitado pelas soluções de Euler mais rasas e a segunda 
está relacionada com um lineamento magnético com-
posto por fontes com profundidades entre 450 a 1000 
m dispostas no centro e na borda desta unidade.

A correlação entre a Deconvolução de Euler e o mapa 
geológico mostra que as soluções relacionadas com a 
Unidade Rítmica Pelito-carbonatada do Grupo Paranoá 
apresenta direção preferencial aproximadamente N-S. 
No entanto, os lineamentos magnéticos ressaltam uma 
segunda direção de alinhamento aproximadamente E-W 
composta por lineamentos menores associados às estrutu-
ras rúpteis magnéticas extraídas da Derivada Vertical (DZ).

6.2.4. Inversão do Vetor de Magnetização (MVI)

A técnica de Inversão do Vetor de Magnetização 
(Magnetic Vector Inversion - MVI) consiste na criação 
de um modelo 3D para estudo de fontes magnéticas em 
subsuperfície. A vantagem desta técnica de inversão é 
que considera a indução, remanescência, anisotropia e 
a desmagnetização das fontes em seus resultados (Ellis  

Figura 6.6 - Modelo 3D gerado a partir da Inversão do Vetor de Magnetização (MVI) sobreposto  
ao Campo Magnético Anômalo e ao mapa geológico.

et al., 2012). Esta técnica é importante principalmente 
em regiões com baixa latitude magnética, como a área 
do Projeto Faixa Brasília. O modelo apresenta os valores 
de susceptibilidade magnética estimados a partir do 
Campo Magnético Anômalo (CMA) 

O MVI utiliza um número limitado de células por 
inversão e, portanto, para obter um modelo de alta 
resolução é necessário limitar o tamanho da área. A fim 
de gerar um modelo adequado, o projeto Faixa Brasília 
foi recortado e o MVI foi gerado apenas para a folha 
Palmeirópolis e para a porção sul da folha São Salvador. O 
modelo do MVI atingiu profundidades máximas de 10 km 
e ressaltou a elevada resposta magnética cartografada 
como Complexo Palmeirópolis (Figura 6.6), coerente com 
as anomalias identificadas no GT e no CMA.

Os maiores valores de susceptibilidade magnética 
foram agrupados em três isosuperfícies magnéticas com 
intervalos predeterminados (Figura 6.7). Estas isosuper-
fícies acentuam contrastes entre os valores magnéticos 
elevados, e melhoram a visualização do resultado da 
inversão, através de um agrupamento dos intervalos 
de susceptibilidade relevantes ao estudo e, portanto, 
podem destacar anomalias não identificadas em outros 
produtos. Na Figura 6.7 estão indicadas três áreas para 
as quais o MVI acrescentou informações relevantes.

A primeira isosuperfície compreende os valores de 
susceptibilidade magnética entre 0,007 a 0,05 SI concen-
trados principalmente na borda do Complexo Palmeirópolis 
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Figura 6.7 - A) Correlação entre as isosuperfícies magnéticas delimitadas e a geologia da área (linhas em preto); B) Mapa geológico.

e com forte correlação com a Formação Mucambo. Entre 
as três isosuperfícies, esta é a maior em área e auxilia a 
delimitação de litologias com base em características 
magnéticas. A segunda e a terceira isosuperfícies estão 
associadas a corpos circulares e englobam os intervalos 
entre 0,051 a 0,079 SI e 0,079 a 0,1734 SI, respectivamente.

 Na área 1, da Figura 6.7 A, os limites entre a For-
mação Mucambo e o Complexo Palmeirópolis é eviden-
ciado pela descontinuidade desta isosuperfície nesta 
porção, resultado do contraste magnético entre estas 
litologias. Na área 2 da Figura 6.7 A aparecem três 
pequenas faixas alongadas com valores pertencentes à 
primeira isosuperfície. A faixa mais ao norte não aparece 
correlacionada com nenhuma das litologias mapeadas, 
enquanto as outras duas correspondem à Unidade 
Ultramáfica do Complexo Canabrava. As semelhanças 
entre as características magnéticas destas faixas e o 
mapa geológico sugere a inclusão da faixa localizada 
mais ao norte como parte desta litologia. A área 3 da 
Figura 6.7 A destaca o corpo magnético mais relevante 
nesta região e ressalta que não há correspondência 

desta anomalia no mapa geológico. Devido às suas 
características foi realizado um estudo mais detalhado 
desta anomalia ao longo deste trabalho.

As profundidades das fontes magnéticas foram anali-
sadas por meio de seções horizontais extraídas do modelo 
magnético 3D (Figura 6.8 A). Estas seções foram definidas 
de forma a ressaltar as fontes superficiais em 1 km – Figura 
6.8 B), intermediárias a 4 km - Figura 6.8 C, e profundas 
a 7 km - Figura 6.8 D. 

As seções a 1 km (Figura 6.8 B) e a 4 km (Figura 6.8 C) 
delimitam bem o formato da Sequência Vulcanossedimen-
tar de Palmeirópolis, cuja intensidade magnética é a mais 
elevada da área. A seção a 7 km (Figura 6.8 D) apresenta 
correspondência apenas com a borda oeste desta sequ-
ência, o que sugere que nesta porção a sequência atinge 
maiores profundidades.

A área 3, que aparece em destaque nas seções hori-
zontais, corresponde à região onde está localizado o corpo 
magnético ressaltado pelas isosuperfícies da Figura 6.7 A. 
A assinatura deste corpo na seção de 1 km aparece difusa, 
enquanto nas seções de 4 km e de 7 km a assinatura é 
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Figura 6.8 - A) Bloco diagrama do modelo contendo a profundidade das três seções horizontais extraídas.  
Seção horizontal a 1 km B), 4 km C) e 7 km D) de profundidade.

bem definida. Isto sugere que este corpo magnético de alta 
susceptibilidade se encontra entre estas profundidades. 
Devido à importância desta anomalia, que não possui 
correspondência nos mapas geológicos, foi realizado um 
estudo mais detalhado sobre a mesma, para a identifica-
ção no relatório, nomeada de “corpo magnético circular”.

6.2.5. Correlação Geofísica-Geoquímica

Neste trabalho foi realizada a análise conjunta de 
dados geoquímicos e de valores de susceptibilidade 
magnética oriundos do modelo MVI. O arsênio (As) e 
antimônio (Sb) foram os elementos selecionados da base 
de dados geoquímicos para a correlação com os dados 
de susceptibilidade. A escolha do As ocorreu devido a sua 
presença em afloramentos vistos em campo e o Sb foi 
escolhido devido a sua afinidade com o As. Os pontos de 
geoquímica foram adquiridos linearmente, o que possibi-
litou a correlação dos teores de As e Sb com os valores de 
susceptibilidade magnética. No entanto, tendo em vista 
que os dados geoquímicos representam concentrações 
superficiais, estes foram correlacionados com a seção 
horizontal mais rasa (1 km – Figura 6.9). Esta análise 

mostrou que os maiores teores de As (Figura 6.9 A) e Sb  
(Figura 6.9 B) estão correlacionados com as porções mais 
magnéticas da borda oeste da Formação Mucambo.

6.2.6. Corpo Magnético Circular

A Figura 6.10 localiza o Corpo Magnético Circular em 
relação as linhas geoquímicas mais próximas. A figura 
destaca que a linha geoquímica “a” intersecta a borda 
norte do corpo e a linha “b” tangencia a borda sul.

Devido à proximidade das linhas a e b com a anoma-
lia magnética, foram extraídas do modelo do MVI duas 
seções verticais sob estas linhas (Figura 6.11). A Figura 6.11 
A mostra que a anomalia é formada por diversos corpos 
circulares que apresentam alinhamento na direção N-S. A 
linha a intersecta o maior corpo magnético circular, porém 
não atinge sua porção mais magnética (0,079 – 0,1734 SI), 
representada pela cor vermelha. A Figura 6.11 B mostra 
que este corpo está entre 4 km e 6 km de profundidade e 
destaca um corpo magnético alongado na vertical e próximo 
à linha b, localizado entre 5,5 km e 8 km de profundidade. 

A assinatura do Corpo Magnético Circular foi 
analisada junto com os perfis dos teores de arsênio 



| 282 |

| CPRM - Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil |

Figura 6.9 - Correlação dos perfis geoquímicos de Arsênio A e Antimônio B com as assinaturas magnéticas  
apresentadas pela seção de 1 km do MVI.

(As), zinco (Zn), chumbo (Pb), cobre (Cu) e antimônio 
(Sb). O As foi utilizado devido à identificação direta 
desse elemento em campo, e os demais elementos 
foram escolhidos em decorrência da afinidade que  
possuem com o As. 

Os teores geoquímicos não se correlacionaram com 
o Corpo Magnético Circular, no entanto há um pequeno 
corpo magnético que corresponde a altos teores dos 
elementos analisados (Figura 6.12). A justificativa para 
uma boa correlação apenas com o corpo menor está 
relacionada à profundidade dos dois corpos analisados. 
Os altos teores de As, Pb e Sb no pequeno corpo mag-
nético indica que esta anomalia está relacionada com a 
presença destes elementos. 

A semelhança magnética entre o pequeno corpo 
magnético e o Corpo Magnético Circular sugere que, 
apesar da falta de correlação com a geoquímica, o corpo 
maior corresponde a uma anomalia de arsênio. O zinco 
foi o único elemento cujos maiores teores apareceram 
sobre o Corpo Magnético Circular.

Para identificar a influência da profundidade na 
correlação dos perfis geoquímicos com os valores de 

susceptibilidade magnética foi utilizada a seção vertical 
extraída do modelo do MVI (Figura 6.13). 

A linha a foi utilizada nessa análise por intersectar 
o pequeno corpo magnético e o Corpo Circular Magné-
tico (ver Figura 6.12). Nesta comparação é fundamental 
considerar que a geoquímica é um método superficial 
e, portanto, os teores geoquímicos foram comparados 
com porções de até 1 km de profundidade da seção 
vertical. A seção vertical destaca duas anomalias com 
valores elevados de intensidade magnética (superior a 
18,8x10-3 SI), uma menor e mais rasa que corresponde 
ao pequeno corpo magnético e uma maior e mais pro-
funda que corresponde ao Corpo Magnético Circular 
(Figura 6.13). 

O menor corpo, que apresenta expressões em 
superfície, apresentou boa correlação com os teores dos 
elementos arsênio, zinco, chumbo, cobre e antimônio, 
enquanto que o maior corpo cujas expressões magné-
ticas estão abaixo de 2 km não apresentou correlação. 
Isto ressalta o fato que a ausência de correlação entre a 
geoquímica e o maior corpo magnético está relacionada 
à sua profundidade e não a ausência dos elementos.
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Figura 6.10 - Localização do Corpo Magnético Circular definido pelas isosuperfícies  
magnéticas em relação às linhas geoquímicas a e b.

Figura 6.11 - Associação entre a anomalia magnética e as linhas geoquímicas a e b:  
A) Azimute 0° e inclinação 90°; B) Azimute 288° e inclinação de 22°.
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Figura 6.12 - Correlação entre o Corpo Magnético Circular e um pequeno corpo magnético a com  
os perfis de teores do arsênio, zinco, chumbo, cobre e antimônio ao longo  

das linhas geoquímicas a e b.
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Figura 6.13 - Correlação entre os teores de arsênio, zinco, chumbo, cobre e antimônio  
da linha a e a b seção vertical extraída do modelo do MVI.
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7. EVOLUÇÃO GEOTECTÔNICA

7.1. INTRODUÇÃO 

A partir da análise das informações contidas nos 
capítulos anteriores, principalmente três e quatro, con-
clui-se que a evolução geológica desta porção da Pro-
víncia Tocantins, contempla uma complexa conjunção de 
ambientes geotectônicos que envolve diferentes blocos 
crustais, de diferentes idades, submetidos à sobreposição 
de eventos metamórficos, principalmente em sua fase 
final, no neoproterozoico.

A evolução que está sendo sugerida adota conceitu-
almente a classificação dos blocos proposta por Fuck et 
al. (2014), mais condizente com a geologia encontrada 
na porção setentrional do Orógeno Brasília e na porção 
centro-sul do Orógeno Araguaia. Neste sentido, segue-
-se a descrição cronológica, contextualizando os cinco 
principais blocos, a saber: a) Orógeno Brasília, composto 
pelo o Bloco Crustal Natividade-Cavalcante, Maciço de 
Goiás, Arcos Magmaticos neoproterozoicos e magma-
tismo colisional. b) Orógeno Araguaia, composto pelo 
embasamento paleoproterozoico, sequências supracrus-
tais e o magmatismo pós-colisional. A evolução geológica 
da região é marcada pela complexidade e formação de 
cada um destes terrenos. Apesar da independência dos 
mesmos, em termos isotópicos, os eventos se interligam, 
na medida em que as unidades estratigráficas paleopro-
terozoicas aparentam possuir evoluções e contextos em 
comum, desde 2.2 Ga, até o Cambriano e Recente.

O processo evolutivo da porção setentrional da Pro-
víncia Estrutural do Tocantins, com registros completos 
e incompletos, está inserido na dinâmica de vários ciclos 
de Wilson superpostos, com a formação de continentes 
e suas rupturas, formação de crostas oceânicas e amál-
gama de arcos acrescionários e colisionais, alguns de 
longa duração, conforme a concepção de Condie (2014).

7.2. EVOLUÇÃO RIACIANA – AMÁLGAMAS DO 
PALEOCONTINENTE ATLÂNTICA/COLUMBIA 
(2.2 Ga - 2.1 Ga)

O Grupo Água Suja, localizado no Maciço de Goiás, 
representa uma associação de rochas supracrustais 
admitida como de idade paleoproterozoica, de idade e 
composição semelhantes às sequências de supracrustais 
pertencentes ao Bloco Natividade-Cavalcante, agrupadas 
no Grupo Riachão do Ouro e na Formação Ticunzal. As 
três sequências tem em comum:

i) presença de rochas vulcânicas máficas, BIFs e 
depósitos de grafite, que justifica a proposição de que, 
apesar de se encontrarem em blocos distintos, estas 
unidades poderiam fazer parte da evolução de uma 
bacia única, tectonicamente desmembrada em eventos 
posteriores, (Figura 7.1 A).

ii) As idades TDM, obtidas por Marques (2010) na 
Formação Ticunzal são amplas e variam entre 3.03 
Ga. a 2.63 Ga. com eNd negativos (-7.54 a -1.98). Se 
considerarmos as correlações com a Formação Ticunzal 
de idade Pb-Pb de 2172±5 Ma em xistos com grafita 
(GUIMARÃES et al., 2003) e apesar das limitações do 
método Pb-Pb utilizado, poder-se-ia inferir e posicionar 
a bacia Ticunzal em idades paleoproterozoicas e de 
classificação geotectônica ainda indefinida.

Ainda levando-se em consideração as relações de 
campo e os dados geocronológicos de granitóides de 
afinidade TTG do Complexo Almas Cavalcante, intrusivos 
no Grupo Riachão do Ouro, datados por Cruz (1993) e 
Cruz et al. (2000), com idade em torno de 2.2 Ga (U-Pb 
SHRIMP), posicionariam esta bacia em idades ainda 
mais remotas.

Supõem-se, desta forma que os grupos Água Suja e 
Riachão do Ouro e a Formação Ticunzal, representem 
fácies de uma bacia oceânica única paleoproterozoica 
com metabasaltos de afinidade toleítica, de baixo TiO2, 
alto Fe (13,77%), baixo MgO e enriquecidos em CaO, 
conforme descritos por Cruz (1993), BIF’s com ferro e 
manganês, bem como a presença de grafita que seriam 
produtos vulcanogênicos distais, sedimentos pelíticos 
e psamitos, interpretados como porções de borda ou 
limites desta bacia precursora.

Por volta de 2.2 Ga até 2.1 Ga, importantes eventos 
de natureza orogênica acrescionária e depois colisional 
ocorrem nas bordas ou internamente ao paleocontinente 
Colúmbia (ROGERS; SANTOS, 2002) / Atlântica (ROGERS, 
1996) marcando um período médio do Ciclo Transamazô-
nico na região e assinalam também uma etapa temporal 
de construção das primeiras plataformas continentais em 
torno dos núcleos arqueanos estáveis. A bacia gerada na 
fase anterior é parte do embasamento ou foi envolvida 
no evento orogenético.

Os autores deste projeto consideram que as unida-
des estratigráficas complexos Almas-Cavalcante, Porto 
Nacional, Rio dos Mangues e Suíte Aurumina, de idade 
Riaciana, que fazem parte do embasamento setentrio-
nal dos Orógenos Brasília e Araguaia, possuem fortes 
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evidências químicas, geotectônicas, geocronológicas e 
isotópicas que sugerem que estão inter-relacionadas, e 
com histórias geológica e evolutiva comuns.

O Complexo Almas-Cavalcante é representado por 
terrenos tipo TTG, (tonalitos-trodjhemitos e granodiori-
tos) (CRUZ; KUYUMJIAN,1998), formado por duas suítes: 
A Suíte TTG1, constituída por granodioritos-tonalitos 
foliados ricos em anfibólio, mais antiga e a Suíte TTG2, 
mais jovem, composta por vários plútons ovais, intru-
sivos nas rochas da Suíte TTG1, sendo ambas intrusivas 
nas supracrustais dos grupos Água Suja e Riachão do 
Ouro. Segundo Cruz e Kuyunjian (1996,1998), ambas as 
suítes possuem afinidade calcialcalina, sendo a TTG1 de 
afinidade metaluminosa e a TTG2 de tendência peralu-
minoas. Estes autores relacionam as rochas do complexo 
com ambiente de subducção e de arco magmático. A 
suíte TTG1 derivou, provavelmente, da fusão parcial da 
cunha mantélica contaminada, enquanto a suíte TTG2, 

peraluminosa, resulta da fusão parcial de metabasaltos 
de litosfera oceânica subductada (Figura 7.1 B).

Cruz, Junior e Rodrigues (2001) apresentaram idades 
U-Pb SHRIMP do Complexo Almas Cavalcante de 2200±5 
Ma em anfibólio tonalito da Suíte TTG1 e variando entre 
2204±4 e 2206±5 Ma em tonalitos da Suíte TTG2.

Dados TDM expuseram idade neo-arqueana em biotita 
metatonalitos gnáissicos, com valores de 2.61 Ga e valores 
de eNd(T2.3) de –1,93. Fuck et al. (2001, 2014), obtiveram 
idades-modelo TDM entre 2.3 a 2.4 Ga. Idades modelo acima 
de 2.5 Ga são também encontradas com valores de 3.04 Ga 
e 2.88 Ga e eNd(t) de -8,58 a -7,09 em biotita granito gnaisse, 
respectivamente. Estes mesmos autores encontraram idade 
U-Pb em gnaisse granítico de 2394±43 Ma interpretando-a 
como idade de cristalização do protólito granítico.

O Complexo Porto Nacional, segundo a proposi-
ção original de Gorayeb et al. (1996) compreende: i) 
rochas ortoderivadas (granulitos ultramáficos, piroxênio 

Figura 7.1 - Proposta de evolução geológica-geotectônica da porção do embasamento setentrional dos Orógenos Brasília e Araguaia, 
conforme descrito em texto: A) partindo-se de um ambiente oceânico (MORB) e plataformal às margens de um microcontinente 
arqueano com vulcanismo básico, deposição de sedimentos pelágicos e de borda continental (Grupo Riachão do Ouro - centro 

vulcânicos e fácies laterais representados pela Formação Ticunzal e Grupo Água Suja); B) e C) O esboço acrescenta hipóteses para 
evolução crustal riaciana em sistema de plumas mantélicas ou de arcos acrescionários, para formação de terrenos tipo TTG, formados 

a partir da quebra e consumo de placa oceânica “quente”; C) acrescenta-se a formação dos complexos Porto Nacional e Rio dos 
Mangues, parte arco magmático e parte plataforma carbonática; D) Convergência e encurtamento do sistema com geração de  

granitos “tipo” colisionais, com fechamento das bacias que passam a ser embasamento do sistema orogênico em 2.1 Ga;  
E) Em 2.0 Ga colapso orogenético, extensão e entrada de granitos anorogênicos da Suíte Ipueiras/Granito Serrote.
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granulitos, hornblenda granulitos, granada granulitos 
e enderbitos); ii) rochas paraderivadas (kinzigitos) e 
iii) mobilizados de anatexia (leucossoma de kinzigito, 
charnoenderbito e trondhjemito).

Segundo Scandolara (2006) apud Ribeiro e Alves 
(2017), os dados litoquímicos das rochas básicas do Com-
plexo Porto Nacional indicam fontes diversas. Todavia, 
os autores sugerem, com base em valores e relações 
de elementos incompatíveis, que estas rochas possuem 
características de ambientes de arco magmático. As 
razões Th/Yb, Ta/Yb, Nb/Yb e Ce/Yb caracterizam rochas 
dominantemente tholeiíticas de arco com pequena alte-
ração química gerada por fluidos na cunha mantélica em 
ambiente de subducção, (Figura 7.1 C).

As rochas ácidas a intermediárias do Complexo Porto 
Nacional são calcioalcalinas de média maturidade de 
composição sub-alcalina, peraluminosa a fracamente 
metaluminosa e médio a muito alto-K.

Ainda segundo Scandolara (2006) apud Ribeiro e 
Alves (op. cit.), no diagrama SiO2 vs. K2O/Na2O (para 
rochas paraderivadas), os gnaisses quartzo feldspáti-
cos concentram-se no campo dos arcos de margem 
continental ativa ou arcos continentais e os protólitos 
dos gnaisses calcissilicáticos plotam no campo dos 
arcos oceânicos.

A mesma associação composicional ocorre no Com-
plexo Rio dos Mangues (COSTA et al., 1983), subdividido 
em rochas orto e paraderivadas e com idades de crista-
lização e química análoga ao Complexo Porto Nacional. 
As semelhanças entre as unidades sugerem, conforme 
também proposto por Ribeiro e Alves (op. cit.) que ambas 
pertençam a um ciclo orogenético comum e arquivam 
as mesmas assinaturas e contexto geotectônico.

O Complexo Rio dos Mangues apresenta um magma-
tismo com características litoquímicas comuns ao evento 
de geração das rochas do Complexo Porto Nacional, 
ocorrido por volta de 2.1 a 2.0 Ga. As rochas ortoderi-
vadas são de trend calcialcalino normal, peraluminosas 
a metaluminosas, com curvas de ETR com padrão enri-
quecido em ETRL e ETRP com leve anomalia de Eu e 
um segundo padrão assimétrico enriquecido em ETRL, 
depletado em ETRP e com anomalia positiva de Eu, típico 
de ambientes de arcos continentais.

Frasca et al. (2010) citam que os episódios magmáticos 
paleoproterozoicos desta região, ao qual nominou de 
eventos E1 e E2, apresentam características semelhantes 
às de rochas desenvolvidas em arcos magmáticos 
modernos, em especial, a rochas formadas em margens 
continentais ativas.Os padrões de ETR e multielementos 
dos granitos e granodioritos dos dois complexos mostram 
similaridades químicas entre si e que permitem inclui-
los numa mesma unidade, com assinaturas compatíveis 
a granitoides de compartimentos de arco modernos 
(PEARCE; HARRIS; TINDLE, 1984).

As rochas ortoderivadas do Complexo Porto Nacional 
Gorayeb, Moura e Barros (2000) possuem idades Pb-Pb 
em zircão, entre 2097 Ma e 2153 Ma. Ribeiro e Alves 
(2017) obtiveram idade U-Pb (LA-ICP-MS) de 2170±4 
Ma em zircão proveniente de granulito ortoderivado 
de composição tonalítica do Complexo Porto Nacional.

Para o Complexo Rio dos Mangues foram 
consideradas as idades Pb-Pb obtidas por Arcanjo e 
Moura (2000), em zircão de gnaisses granodiorítico: 
1891±73 Ma e 2126±77 Ma, idade média de 2014±36 
Ma, além de idades Pb-Pb de 2085±26 Ma obtida por 
Souza e Moura (1996), interpretadas por eles como a 
idade de cristalização.

Além das idades as rochas paraderivadas dos Com-
plexos Rio dos Mangues e Porto Nacional apresentam 
grande similaridade composicional. As rochas do com-
plexo Rio dos Mangues representam a porção plataformal 
de uma bacia (fácies pelito carbonáticas), enquanto as 
rochas do Complexo Porto Nacional configuram as fácies 
mais profundas desta mesma bacia. No Complexo Porto 
Nacional as idades de zircões detríticos em kinzigitos são 
de 2.1 e 2.2 Ga (RIBEIRO; ALVES, 2017), somam-se os 
dados de Gorayeb, Moura e Barros (2000) que realiza-
ram datações pelo método Pb-Pb em zircões fornecem  
idade 2.1±2 Ma para as mesmas rochas, semelhantes as 
idades obtidas por Arcanjo e Moura (2000) nos gnaisses 
calcissilicáticos do Complexo Rio dos Mangues, entre 
2012±20 Ma, a 2200±26 Ma.

Dados isotópicos de Frasca et al. (2010) indicam 
idade-modelo, em biotita metagranodiorito e tona-
lito gnáissicos, com valores de 2680 Ma e 2060 Ma, e 
eNd(0) de -32,42 e -14,24, e eNd(T2.05) de -5,96 e +3,26 
respectivamente.

Neste sentido as rochas calcis-silicáticas podem 
representar o limite plataformal de uma bacia única 
para ambos os complexos. Esta bacia está em posição 
adjacente a uma margem continental ativa, conforme 
dados litoquímicos e isotópicos, caracterizada pela ocor-
rência dos granodioritos gnáissicos e enderbitos (arco 
central exumado) em ambos complexos, e com mis-
tura de fontes crustais e mantélicas. O conjunto sugere 
similaridade a alguns arcos magmáticos modernos do 
Pacífico, Papua-Nova Guiné, Nova Zelândia e América 
Central (Círculo de Fogo).

A Suíte Aurumina definida conforme Botelho et 
al. (1999) é mais uma peça neste quebra-cabeça geo-
lógico. Compõe uma das partes do embasamento 
setentrional do Orógeno Brasília e é de forma unânime 
considerada um magmatismo riaciano, de natureza 
peraluminosa, com εNd absolutamente negativo, indi-
cativo de origem crustal.

Na área do projeto, as rochas da Suíte Aurumina 
foram individualizadas em duas fácies: a (PP2gau3) 
mais sódicas; e a fácies (PP2gau4), porfiroclástica, mais 
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potássica e mais fracionada. Ambas peraluminosas 
com “trend” calcialcalino de médio a alto-K, enriqueci-
das em ETR, com padrões bem assimétricos, em geral 
com enriquecimento em ETR leves (ETRL) e depleção 
nos ETR pesados (ETRP), além de anomalias de Eu. Os 
dados litoquímicos apontam constância nos campos de 
ambiência tectônica com algumas variações. Todos os 
gráficos classificam a unidade como gerada em arco 
magmático de margem continental com tendência à 
colisão continental (Figura 7.1 D). A fácies PP2gau3 
confirma sua tendência mais primitiva na evolução 
tectônica, mostrando convergência para os campos de 
geração em arcos maturos sin a pós-colisão.

Dados U-Pb em zircões para as rochas da Suíte Auru-
mina resultam em Idades entre 2.12 Ga a 2.17 Ga, TDM 
entre 2.4Ga e 2.6 Ga e valores de eNd (t) entre -1 e -3 
(BOTELHO et al., 2006), idades estas que se sobrepõem 
às demais unidades riacianas encontradas na área.

Desta forma, a concepção da evolução crustal tran-
samazônica conforma para região um Ciclo de Wilson 
completo e orogenético de longa duração, continuo e 
com formação de bacias tipo MORB com fácies marinhas 
profundas, vulcanogênicas e proximais (grupos Riachão 
do Ouro, Água Suja e Formação Ticunzal), desestabiliza-
ção da bacia e acresções imaturas e juvenis representadas 
pela Suíte TTG1 do Complexo Almas-Cavalcante em 2.2 
Ga, evoluindo para uma margem continental ativa entre 
2170-2085 Ma, representada por parte dos complexos 
Porto Nacional e Rio dos Mangues. Culminando de forma 
síncrona com colisão crustal e formação de magmatismo 
peraluminoso da Suíte Aurumina 2120 Ma.

As supracrustais do complexo Porto Nacional e Rio 
dos Mangues representariam bacias internas ou adja-
centes ao arco montado, como uma plataforma mais 
estabilizada em seu final ou de posição mais distante 
das zonas tectônicas entre 2012-2100 Ma (Figura 7.1 C).

7.3. A CONFORMAÇÃO OROSIRIANA – TESTEMUNHO 
DO MAGMATISMO ANOROGÊNICO (2.05 Ga).

O magmatismo anorogênico representado pelas 
suítes Plutonovulcânica Ipueiras e Serrote é trazido para 
este contexto, embora se localize fora da área deste 
projeto, como mais um elemento do quebra cabeça, 
para auxiliar ainterpretação de que os elementos que 
compõem o embasamento dos orógenos Araguaia e 
Brasília formam um bloco único com evolução em um 
contexto geológico comum, no Orosiriano.

A Suíte Plutonovulcânica Ipueiras, formada por gra-
nitos e álcali granitos tardi-orogênicos a anorogênicos 
com rochas vulcânicas básicas associadas, intrusivas nos 
complexos Porto Nacional e Rio dos Mangues, repre-
senta um período de extensão crustal do final do Ciclo 
Transamazônico, com idade no intervalo 2054±14Ma 

(U-Pb em zircão – FUCK et al., 2002) a 2107±6Ma (Pb-
Pb em zircão – CHAVES; GORAYEB; MOURA, 2008). As 
idades modelo Sm-Nd variam entre 2.11 Ga e 2.20 Ga. 
com média em torno de 2.17 Ga; com valores de eNd(T) 
positivos e entre +2,3 e +3,53.

A Suíte Serrote é formada por um conjunto de cor-
pos de granitóides leucocráticos, sienogranitos, sienitos, 
quartzo sienitos e álcali quartzo sienitos intrusivos nos 
gnaisses do Complexo Rio dos Mangues. 

Ribeiro e Alves (2017) dataram esta unidade pelo 
método U-Pb em zircão e obtiveram dois conjuntos 
de idade, um em torno de 2070 Ma, e outro em torno 
de 2010 Ma. Os granitos desta suíte são fortemente 
diferenciados e mostram padrões de ETR com ano-
malias negativas de Ce, o que pode indicar fonte(s) 
mantélicas, além de fortes anomalias negativas de Eu. 
Scandolara (2006) apud Ribeiro e Alves (2017) sugerem 
que os granitoides da Suíte Serrote podem ser do tipo 
I, relacionados à fase sin-colisional da evolução de um 
orógeno ou, em função da relação Fe/Mg posicionados 
no campo de superposição de granitos tipo I Cordilhei-
ranos e granitos tipo A.

As semelhanças petrológicas (tardi a anorogênicas), 
petrográficas e geocronológicas entre as suítes Ipueiras 
e Serrote, suas relações de intrusão com unidades geoló-
gicas afins, sugerem que estas unidades se posicionaram 
no Orosiriano em um mesmo bloco (Figura 7.1 E), e com 
ambas as unidades fazendo parte de um contexto geo-
tectônico único. Esta inferência baseada no magmatismo 
tardio colocaria os embasamentos dos orógenos Brasília 
setentrional e Araguaia meridional em senso evolutivo 
comum e que estes representem as mesmas configura-
ções geotectônicas para esta porção.

7.4. O CICLO EXTENSIONAL ESTATERIANO-
ECTASIANO (1.8 Ga - 1.2 Ga).

Ciclos extensionais, não contínuos temporalmente, 
ocorrem pós-amálgamas dos paleocontinentes Atlântica 
e Columbia. Os registros mais antigos estão marcados 
na formação do rift intracontinental com vulcanismo 
bimodal e sedimentação imatura do Grupo Araí, por volta 
1.77 Ga (PIMENTEL; FUCK; MARINI, 1991), (Figura 7.2 B).

O Grupo Araí exibe valores de eNd(T1.77) que variam 
entre -1,5 e -5,9 para as rochas vulcânicas e -1,5 a -4,4 
para as sedimentares, indicativo de forte contamina-
ção crustal Pimentel e Botelho (2001). Os valores de 
TDM das vulcânicas encontram-se entre 2,59 e 2.20 
Ga e dos sedimentos, entre 2,41 e 2,16 Ga, indicando 
que o vulcanismo do Grupo Araí teve a participação 
de magmas derivados de crosta paleoproterozoica 
e sedimentos produzidos pela erosão desta mesma 
crosta, com limitada contribuição de fontes arqueanas 
Pimentel e Botelho (2001).
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Segue-se à consolidação do Rift Araí, um longo perí-
odo de estabilidade e quiescência tectônica, com pouco 
registro de atividades vulcânicas e ausência de depósitos 
sedimentares. Os registros seguintes estão representados 
pelos depósitos do Grupo Serra da Mesa, uma sequência 
pós-rift marinha e transgressiva, depositada em ambiente 
plataformal raso, entre 1,6 e 1,47 Ga Dardenne (2000).

Dardenne et al. (2003) posicionam o Granito Serra 
Dourada em 1.55 Ga. Pimentel et al. (1991b) em 1574 Ma 
e Rossi et al. (1992) em 1578Ma. Todas as datações pelo 
método U-Pb em zircão e interpretados como intrusivo 
no Grupo Serra da Mesa, destacando a presença de 
apófises desse granito nos metassedimentos do Grupo 
Serra da Mesa, sugerindo que os xistos e quartzitos são 
mais velhos que 1.6 Ga. Segue-se a intrusão das rochas 
da Suíte Alcalina do Peixe com idade U-Pb em zircão de 
1.503 ± 5 Ma (KITAJIMA, 2002), de 1.47 Ga (ROSSI et al., 
1996), (Figura 7.2 C e D).

Figura 7.2 - Proposta de evolução geológica-geotectônica da porção do embasamento setentrional do Orógeno Brasília para o Ciclo 
Extensional Estateriano-Ectasiano. A) Embasamento da área conforme exposto na Figura 7.1; B) Embasamento simplificado (em rosa) 
e instalação dos rifts do Grupo Araí; C) e D) Detalhe da retomada extensional não progressiva em torno de 1.6 Ga, com intrusões dos 

granitos da província Paranã e Tocantins, com vulcânicas básicas associadas; E) Nova extensão de crosta por volta de 1.3 Ga e  
tentativa de processo de oceanização marcada nos complexos vulcanossedimentares (Palmeirópolis) da área,  

extensão esta responsável pela separação de blocos crustais anteriormente amalgamados.

Estes dados permitem considerar que os metassedi-
mentos Serra da Mesa foram depositados em um inter-
valo entre 1.574 e 1.470 Ga, o que pode corresponder 
ao período da transgressão pós-rift para o Grupo Araí 
(DARDENNE, 2000). Todavia, estas intrusões evidenciam 
um evento mantélico e de caráter extensional que rompe o 
embasamento e bacias paleoproterozoicas, marcando um 
período de ampliação das bacias e adelgaçamento crustal.

Corroborando este evento anorogênico extensional, 
encontraram-se correlacionados aos granitos da Subprovíncia 
Tocantins rochas máficas, tais como metabasaltos e 
anfibolitos de idade paleo-mesoproterozoicas, conformando 
a existência de um sistema plutonovulcânico bimodal, 
félsico-máfico entre 1575±8 Ma e 1608±2Ma com heranças 
de 2036 Ma, até 2774 Ma. Supunha-se anteriormente que 
estes anfibolitos eram pertencentes à Palmeirópolis, mas 
o que se observou é que estes formam o embasamento 
imbricado, dobrado e tectonicamente incluso no complexo.
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Por volta de 1.3 a 1.2 Ga sucede a retomada dos 
ciclos tectônicos extensionais, com extravasamento dos 
metabasaltos tholeíticosdo Complexo Palmeirópolis, 
marcando mais um rompimento de crosta. Este evento 
baliza a tentativa ou um principio de processo de ocea-
nização da área e a formação de E-MORB’s e N-MORBs 
subordinados (Figura 7.2 E).

O Complexo Palmeirópolis foi edificado sobre 
metabasaltos mais antigos e rochas da suíte Auru-
mina, interagindo com esse material crustal, através 
de uma pluma rasa com uma componente de fusão em 
baixa temperatura e com heterogeneidade de fontes 
e amplamente modificados por contaminação crustal 
e processos metassomáticos.

Conclui-se que neste longo intervalo de tempo o 
continente formado passa, nesta região, porno mínimo, 
três grandes períodos de ruptura e foi submetido a pro-
cessos extensionais, com formação de rift ’s e bacias 
sedimentares, com e sem vulcanismo associado, com 
sedimentação plataformal e aberturas com vulcanismo 
a priori do tipo E-MORB e tendências a oceanização.

7.5. A OROGÊNESE BRASILIANA –  
AMÁLGAMA DO W-GONDWANA

No intervalo entre 1.3 Ga a 1,0 Ga observa-se a 
inexistência de registro geológico de relevância. O 
evento seguinte inicia com a intrusão das alcalinas das 
suítes Monte-Santo e Serra da Estrela (LINDENMAYER; 
LINDENMAYER, 1971); COSTA et al., 1983), associada à 
fragmentação do Rodínia e ao início da abertura do Oró-
geno Araguaia, evoluindo para uma rotina de extensões 
crustais e depósitos bacinais anteriores para formação 
de arcos e acresções.

Segundo Condie (2011), afragmentação do Rodí-
nia aconteceu em torno de 750-600 Ma. Entretanto, 
nesta região parece ter iniciado um pouco antes, por 
volta de 1000 Ma. Este evento ocorreu sobre repre-
sentantes de antigas áreas cratônicas, resultando em 
uma nova configuração. Este período é marcado pelo 
inicio dos orógenos Araguaia e Brasília como cinturões 
neoproterozoicos da Província Estrutural do Tocantins. 
Frasca (2015) descreve esses eventos com a seguinte 
evolução (Figura 7.4):

Os orógenos e arcos magmáticos desenvolve-
ram-se durante a quebra do continente Rodínia e da 
amálgama do W-Gondwana, como consequência da 
colisão e colagem de blocos alóctones, arcos acres-
cionários, colisionais e sequências metavulcanosse-
dimentares correlatas entre os crátons Amazônico e 
São Francisco-Congo.

Na porção setentrional do Orógeno Brasília, rochas 
plutônicas calcialcalinas de arco magmático se esten-
dem por mais de 250 km e constituem a extensão 

do Arco Magmático de Goiás (AMG). Apresentam na 
área estudada características estruturais diversas dos 
setores de arco ao sul. A distribuição das rochas de 
arco e embasamento está controlada pelo Lineamento 
Transbrasiliano (LTB) que constitui peça fundamental 
na macro estruturação regional.

O LTB deformou e balizou os arcos magmáticos distin-
tos entre os blocos de embasamento, ao passo que lascas 
da infracrosta se inseriram nos arcos, formando uma 
rede imbricada de blocos com caraterísticas químicas e 
isotópicas distintas. Todos estes elementos tectônicos 
em conjunto compõem, por definição, um complexo 
orogênico. Para identificação dos diversos segmentos e 
eventos tectônicos Frasca e Lima (2010), Frasca (2015) 
realizaram mapeamento, litoquimica, datação U-Pb e 
isótopos de Nd em um grupo especifico de tonalitos e 
granodioritos, principalmente.

Ocorrem na região no mínimo dois arcos neopro-
terozoicos sobrepostos: o primeiro com características 
litoquímicas de arco insular, sem participação de crosta 
antiga, correlacionado à acresção do Arco de Mara Rosa, 
de idades U-Pb entre 848±4 Ma a 810±4 Ma, TDM entre 
1480 e 910 Ma e eNd(T840) com valores de +1.56 a +5.14, 
sugerindo fontes juvenis.

As atividades neste período se encerram em torno 
de 794 Ma a 778 Ma, marcada na parte inferior dos 
complexos acamadados sob condições metamórficas 
de fácies anfibolito a granulito, 7000C a 8000C e 6 a 8 
Kb, Ferreira Filho et al. (1994), Ferreira Filho e Pimentel 
(1999), e marcam o “docking” do arco insular ao emba-
samento continental, (Figura 7.4 A e B).

O Complexo Cana Brava, de idade 782±3 Ma (GIO-
VANARDI et al., 2017) faria parte da bacia de back-arc 
do arco insular de Mara Rosa, que no contexto evolutivo 
em harmonia ao sistema de arcos compõe um complexo 
ofiolítico imbricado entre o arco/maciço e seu embasa-
mento (Bloco Natividade Cavalcante) a leste. A Figura 
7.3 de A) a C) monta a hipótese geral do contexto dos 
arcos tonianos e das demais unidades geotectônicas 
regionais. A hipótese fundamenta-se com argumento 
e disposição geométrica e geológica, afinidades quí-
micas dos conjuntos e seu significado, na arquitetura 
estrutural-metamórfica e nas idades dos conjuntos 
envolvidos. Imagina-se o contexto regional de arcos 
insulares à semelhança de um oceano em estado de 
senilidade (quebras de crostas oceânicas por desequilí-
brio gravitacional e formação, e arcos insulares) ao estilo 
Pacífico - Indonésia - Sumatra - Filipinas.

Um segundo evento tecto-magmático mais jovem, 
denominado Arco de Santa Terezinha de Goiás é for-
mado por um magmatismo calcioalcalino de origem 
em uma margem continental ativa, que está na área 
representado pelas rochas do Complexo Porangatu, 
(Figura 7.4 C). Este evento marca o período de consumo 
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Figura 7.3 - A) Hipótese do projeto para conformação geotectônica dos arcos insulares, posição de terrenos alóctones  
de embasamento e áreas cratônicas para o período Toniano entre (900-800 Ma). O modelo hipotético sugere a presença  
de arcos insulares com zonas de subducção duplas e reversas principalmente na sua porção meridional. As setas amarelas  

indicam módulo e sentido dos vetores de deslocamento das entidades geotectônicas; B) A linha vermelha A-B representa uma  
seção na porção setentrional do Orógeno Brasília com o Arco insular de Mara Rosa, trazendo consigo o bloco do Maciço de Goiás 
e geração de um back-arc onde irá se posicionar o Complexo de Cana Brava; C) O Complexo de Palmeirópolis como embasamento 

mesoproterozoico associado ao Maciço que forma embasamento à época Toniana. Os contrafortes da área cratônica (São Francisco) 
será a porção continental que sustentara o dock de arcos e demais entidades sendo granulitizadas pós 780 Ma.

do Oceano Goianides Pharusian, registrado relíctos 
oceânicos (ofiloíticos) Quatipuru de 757±49 Ma (PAI-
XÃO et al., 2008), e pelos restos máficos e ultramáficos 
ofiolíticos da Serra do Estrondo.

Neste evento são identificados três estágios evo-
lutivos desde acrescionários até colisional: a) arco-
-continente (transicional), b) colisional a pós-colisional 
e c) maturo, dentro da margem ativa.

O estágio arco-continente possui fontes mistas e 
heterogêneas, uma de parte reciclagem crustal, outra 

parte juvenil, com vários conjuntos de TDM’s localizados 
entre 2610 a 960 Ma, com predominância em torno de 
1.2 Ga, eNd de -25.44 a +6.13. O Estágio colisional repre-
senta a maturidade química do arco. Possui valores ele-
vados LILE e HFSE com anomalias positivas em Th, La, K 
e Zr e depletados em Ba, Nb, P e Ti, padrões assimétricos 
e enriquecidos em ETRL, depletados em ETRP com ano-
malias negativas de Eu. Determinações U-Pb em zircão 
indicam idades de 594±2 Ma, 586±3 Ma e 540±5 Ma e 
zircões herdados do arco insular com idades 822±15 Ma, 
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Figura 7.4 - Proposta de evolução geológico-geotectônica da porção do embasamento setentrional dos Orógenos Brasília e Araguaia. 
O esboço representa hipóteses para evolução crustal neoproterozoica em sistema de arcos acrescionários (insulares e margem ativa e 
colisionais). Há gap temporal entre os arcos e colisão. A) Estágio proposto para os blocos na idade em tono de 1.0 Ga, com três massas 
continentais separadas e processo de oceanização; B) Entre 1.0 e 0.8 Ga ocorre quebra da crosta oceânica e formação de arco insular 
com vergência para leste. Criam-se extensões e bacia de tipo back-arc com intrusão de crosta máfica ultramáfica; a continuidade do 
processo de subducção traz consigo os outros pedaços crustais que estavam dispersos, Bloco Rio dos Mangues – Porto Nacional e o 
Maciço de Goiás; C) Em torno de 770-780, colisão e docking do arco insular e Maciço de Goiás contra continente, acompanhada de 

metamorfismo de fácies ganulítico, por volta de 670 Ma. Nova quebra à borda com instalação de margem ativa que se mantem até os 
meados de 600 Ma; D) Fechamento colisional do orógeno com incorporação de parcelas de embasamento paleoproterozoica, crostas 
juvenis e crustais incorporadas ao longo do lineamento Transbrasilano, que representa as diversas suturas entre os blocos distintos.

884±11 Ma e 855 Ma, TDM entre 2860 e 900 Ma e eNd(T580) 
de -22.42 a +2.84, a grande maioria negativa indicando 
retrabalhamento crustal com pouca contribuição juvenil. 
Marcam também o choque colisional e fechamento de 
orógeno (Figura 7.4 D).

Rochas de tendência adakitica ocorrem associadas 
a este estágio. São tipo HSA (Alta SiO2), alto Na2O>4%, 
baixas razões K2O/Na2O <0.5, curvas de ETR muito fra-
cionadas, sem anomalias de Eu, alto Sr (>631 ppm), baixo 
MgO% (<1.8, baixo), Y (<13 ppm), alta razão Sr/Y> 30 e 
>50(média), Yb (< 1.13 ppm), alta razão La/Yb (>45) e 
(La)n/(Yb)n (>30), baixo HFSE, como Nb<8 ppm (média), 
Ta<0.5 ppm (média). Possuem idades modelo hetero-
gêneas às mais jovens variando de 0.97 a 0.96 Ga, com 
eNd (T0.58) entre -0.60 e -0.95, indicando participação de 
material de derivação crustal. Determinações U-Pb em 
zircão apontam idades entre 590-540 Ma.

A interpretação petrogenética sugere uma fusão 
primária parcial abaixo de 5% na base da crosta máfica 
continental entre o campo rutilo eclogito e anfibolito-
-hornblenda eclogito com anfibólio-Cpx-granada-pla-
gioclásio no resíduo.

Os adakitos mais jovens indicam um contexto pós-coli-
sional com produtos de fusão derivados de delaminação 
da crosta inferior. O estágio maduro apresenta padrões 
com maior enriquecimento em HFSE e ETRL do que em 
LILE. As idades de cristalização são próximas a 540 Ma.

O LTB insere-se neste contexto como um complexo 
orogênico na porção setentrional do Orógeno Brasília 
constituindo uma intensa zona de cisalhamento trans-
continental transcorrente e uma sutura crustal limitando 
diversos blocos com uma geometria de “pop up”, ou 
flor positiva, que amálgama os sistemas de arcos e o 
embasamento no W-Gondwana.
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No orógeno Araguaia o embasamento desconec-
tado, os complexos Rio dos Mangues e Porto Nacional, 
são empurrados contra os setores de arco e partes 
continentais novamente, conforme a aproximação do 
bloco maior a oeste (Cráton Amazônico). Os sedimen-
tos plataformais são deformados e empurrados contra 
sua área cratônica, com lascas ofiolíticas embutidas 
tectonicamente à faixa.

Granitos tardios e rochas básicas pós-orogênicas 
analisadas apresentam fontes crustais, juvenis e TDM 
entre 1490 e 820 Ma, com eNd(T530).de -1.11 a +4.26. Mar-
cam o momento de delaminação e colapso orogênico e 
são representados por um magmatismo bimodal, tipo 
“AMCG”, félsico e máfico da Suíte Lajeado, máficas do 
Rio Crixás, Carreira Comprida e Rio Escuro.

Os últimos registros geológicos só ocorrem no Cam-
briano com extensões localizadas, falhas normais e ingresso 
de diques e sills máficos de direção aproximada norte-sul 
que cortam as unidades geológicas e marcam também 
etapa extensional final de magmatismo. Dados geocro-
nológicos pelo método K/Ar obtidas por Almaraz (1967) 
no curso do rio Tocantins encontraram valores de 495 Ma.

Outro grande hiato temporal ocorre sem evidências de 
processos tectônicos, magmáticos e deposicionais. Somente 
no Terciário e Cenozoico ocorrem depósitos sedimentares 

e a formação de bacias recentes relacionadas a evento 
neotectônico ou a mudanças locais do nível de base.

A situação final deste contexto encerra-se com a 
colisão das áreas cratônicas. O papel do Lineamento 
Transbrasiliano (LTB) é fundamental na montagem e 
desenvolvimento destes arcos. Nos primeiros estágios 
de sua evolução é responsável pelas linhas de acresção 
do arco insular e docking por meio de uma subducção 
obliqua a uma porção continental. 

A deformação nesta etapa é principalmente marcada 
pelo forte encurtamento crustal submetido às rochas 
do arco intra-oceânico contra a sua plataforma/bloco 
crustal onde se ancorou, materializada na falha do Rio 
dos Bois/Rio Maranhão e sua continuidade para norte. 
Este acomodou grande parte da deformação ao longo 
desta sutura e dos limites destes terrenos. 

Em estágio posterior, ao longo da zona de subducção 
do arco continental e até a fase colisional, houve a passa-
gem de um sistema obliquo a cada vez mais longitudinal, 
com a formação de falhas reversas de baixo ângulo às 
bordas, com escape lateral e acomodando grande parte 
da deformação ao longo de sua posição meridiana de 
alto ângulo e transcorrente. A Figura 4.13 deste relatório 
mostra o LTB e sua continuação no continente africano 
(Kandi) como uma zona de sutura transcontinental.
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8. CONCLUSÃO, DISCUSSÃO E RECOMENDAÇÕES

8.1. CONCLUSÕES – RECURSOS MINERAIS

Foram cartografados 102 jazimentos minerais. 
Merecem destaque os jazimentos de ETR e Gemas, 
relacionados aos granitos da Suíte Mata Azul, além de 
jazimentos de ETR, estanho e gemas, associados à Suíte 
de Granitos da Província Tocantins. Novas ocorrências de 
sulfeto estão relacionadas às paraderivadas da Formação 
Mucambo, assim como o ouro em metassedimentos e 
em granitos peraluminosos.

a) Ouro: As ocorrências e indícios de ouro estão distri-
buídos em dois ambientes metalogeneticamente distintos: 
as ocorrências são garimpos, a maioria abandonados, loca-
lizados em metassedimentos dos grupos Paranoá e Araí, 
no extremo sudeste da área, e, os indícios (concentrado 
de bateia e sedimento ativo de corrente), na porção norte 
da área do projeto, relacionados aos metassedimentos do 
Grupo Água Suja e aos granitos da Suíte Aurumina.

A ausência de rochas ígneas plutônicas e vulcânicas 
relacionadas ou próximas às áreas mineralizadas em 
metassedimento, permite concluir que as mineraliza-
ções foram formadas a partir de reconcentrações do 
ouro, que estaria disseminado nos sedimentos, por flui-
dos metamórficos. O modelo seria, então, metamorfo-
-estruturogênico, com os fluidos metamórficos migrando 
através de zonas de cisalhamento remobilizando o ouro e 
precipitando, preferencialmente, em traps químicos tais 
como as camadas grafitosas e carbonáticas.

Os dados levantados permitem concluir que:
i) As mineralizações encontram-se nas bacias Araí e 

Paranoá, de natureza e idades distintas, o que significa 
que, na hipótese proposta, o metamorfismo que pro-
porcionou à formação dos fluidos hidrotermais respon-
sáveis pela lixiviação e transporte do ouro é posterior à 
formação das duas bacias. 

ii) O embasamento das duas bacias é composto por 
granitos crustais da Suíte Aurumina e por metassedimen-
tos grafitosos de idade paleoproterozoica da Formação 
Ticunzal e do Grupo Água Suja, ambos, portadores de 
mineralizações auríferas que podem ser aventados como 
fonte primária do ouro.

iii) O tratamento dos dados aerogeofísicos pelo 
método Deconvolução de Euler demonstra que os jazi-
mentos estão alinhados segundo um trend magnético 
anômalo cuja fonte estaria a uma profundidade estimada 
entre 600 m e 1000 m aproximadamente. Não é possível 
determinar a origem da anomalia, entretanto, em função 

da forma linear, é possível que a origem da anomalia 
esteja relacionada aos minerais magnéticos depositados 
em zona de fraqueza, através da qual migraram as solu-
ções hidrotermais. Independente da causa que originou 
a anomalia, ela determina o trend da mineralização e 
delimita a área a ser eventualmente prospectada.

iv) As maiores concentrações de pintas de ouro e indí-
cios de calcopirita em concentrado de bateia localizam-
-se em drenagens que cortam, principalmente, granitos 
peraluminosos, reduzidos (à ilmenita) sin-colisionais do 
tipo “S” da Suíte Aurumina, na porção nordeste da área. 
Os valores mais elevados de ouro e antimônio nas amos-
tras de sedimento de corrente também estão localizados 
na porção nordeste da área.

b) ETR: A área possui 3 metalotectos distintos com 
potencial para ETR: O Corpo Alcalino de Peixe, os granitos 
peraluminosos neoproterozoicos da Suíte Mata Azul e a 
Suíte de Granitos da Província Tocantins como os granitos 
Serra da Mesa, Serra Branca e Serra Dourada, este último 
em avançado estágio de pesquisa e grande perspectiva 
de se transformar, mais rapidamente, em mina (2020), 
segundo informações da revista Brasil Mineral, edição 
de 25 de maio de 2017.

Os principais jazimentos de ETR catalogados são 
constituídos principalmente de allanita e estão condi-
cionados às zonas de cisalhamento brasilianas NE-SW, 
pertinentes ao Lineamento Transbrasiliano, posicionados 
próximos à sutura entre os arcos neoproterozoicos e o 
Maciço de Goiás, através das quais migraram as soluções 
hidrotermais relacionadas à granitogênese Mata Azul, ou 
encontram-se distribuídas segundo a direção norte-sul, 
bordejando o Corpo Alcalino de Peixe.

Os mapas aerogeofísicos gamaespectrométricos 
(canal de tório e a composição ternária) evidenciam os 3 
principais metalotectos passíveis de serem prospectados 
para ETR. Os levantamentos geoquímicos em sedimento 
de corrente também se revelaram eficazes na identifi-
cação dos metalotectos. Os valores anômalos de ETR 
leves localizam-se em drenagens que cortam o Complexo 
Alcalino de Peixe e os granitos da Suíte Mata Azul. 

Os maiores valores de ETR em rocha (1000 ppm de 
La) foram encontrados em granitos da Suíte Mata Azul, 
na Pedreira do Travessão.

A área apresenta potencial para depósito super-
gênico de ETR, uma vez que foram localizados altos 
valores de radiação (até 7000 CPS – cintilômetro SPP-2) 
e valores anômalos de ETR leves (>10.000 ppm de Ce e 
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>2000 ppm de La) em saprólito proveniente da alteração 
de granito da Suíte Mata Azul, além de fragmentos de 
allanita em solo, na alcalina de Peixe.

As mineralizações de ETR do granito Mata Azul estão 
relacionadas a estágios tardios de cristalização de mag-
mas residuais enriquecidos em elementos granitófilos sob 
alta pressão de voláteis em níveis crustais muito rasos, 
com uma forte contribuição hidrotermal e controle estru-
tural, uma vez que as mineralizações estão associadas 
às zonas de cisalhamento transtracionais de direção NE.

As análises no MEV também mostraram a afinidade 
metalogenética da Suíte Mata Azul. Em zona de meta-
morfismo de contato com alteração hidrotermal foi iden-
tificada uma paragênese extremamente complexa. Além 
dos minerais identificados na microscopia ótica (pirita, 
pirrotita, calcopirita e marcassita), foram identificados 
silicatos, fosfatos, teluretos e carbonatos complexos: 
Barstowita (cloro-carbonato de chumbo), Hessita ou 
kurilita (telureto de prata), wurtzita (sulfeto de zinco 
e ferro), Smirnita (telureto de bismuto), pilsenita ou 
wehrlita (telureto de bismuto), torita (silicato de thório 
e urânio), além de minerais complexos de ETR como 
parisita (fluorcarbonato de ETR), galgenbergita (carbo-
nato hidratado de ETR) e óxidos de nióbio e ítrio com 
Dy, Yb, Gd, Ce, Nd, Er e Sm. Parisita (Ca(Ce, La)2(CO3)3F2), 
pilsenita (wehrlita) (Bi2Te3) e hesita (Ag2Te) ocorrem em 
depósitos de contato, geralmente associado a ouro, pirita, 
calcopirita e calcita, além de depósitos complexos de 
pirita de alta temperatura (RAMDOHR,1980). 

O tecnécio (Tc), um elemento utilizado em medicina 
nuclear, produzido em laboratório e de rara ocorrência na 
natureza, foi identificado, provavelmente sob a forma de 
dissulfeto de tecnécio (TcS2) em associação com telúrio, 
bismuto e prata em zona  de metamorfismo de contato 
em função da reação entre este elemento e o enxofre, 
sob alta temperatura.

As mineralizações de ETR encontradas na Alcalina 
de Peixe estão associadas ao processo de albitização, 
relacionados a fluidos tardios da própria alcalina ou 
remobilizados pelos fluidos graníticos da Suíte Mata Azul, 
uma vez que zircões de pegmatito alojado na alcalina 
possuem idade em torno de 550 Ma.

c) Gemas: O estado do Tocantins possui três polos 
de produção de pedras para lapidação e outros usos 
industriais: o Polo de Cristal de rocha da Região de Duerê-
-Cristalândia-Pium, e, mais especificamente na área de 
abrangência deste projeto, a Província Gemológica de 
São Valério da Natividade e o Polo Pegmatítico da Região 
de Jaú-Palmeirópolis-São Salvador.

A região sudeste do estado, onde se insere a área 
do projeto, destaca-se principalmente pela produção de 
granada gemológica, hoje produzida em escala industrial 
e exportada quase que exclusivamente para a Índia, além 
de turmalina, zircão, berilo e cianita.

As granadas da Província Gemológica de São Valério 
da Natividade possuem dimensões que variam de 2 cm 
a 15 cm. As amostras extraídas para lapidação possuem 
em média 5 cm. A gênese dessas jazidas está relacionada 
aos granitos da Suíte Mata Azul, cuja idade é semelhante 
à idade das granadas, 551±14 Ma.

A Província Pegmatítica Palmeirópolis-Jaú-São Sal-
vador se destaca principalmente pelos jazimentos de 
turmalina e berilo, localizados tanto em cúpulas graníticas 
(pegmatitos proximais), quanto nas encaixantes repre-
sentadas pelos metassedimentos dos Grupos Serra da 
Mesa, Água Suja e gnaisses do embasamento (pegmatitos 
distais). As apófises de granitos localizadas nos garimpos 
de granada, permitem concluir que as mineralizações  
estão geneticamente relacionados aos fluidos tardios 
dos granitos da Suíte Mata Azul de tipologia LCT.

Entre os garimpos de turmalina, destacam-se os 
Garimpos do Marimbondo e Marimbondinho, os maiores 
da região, e o de berilo, como o Garimpo da Pindoba, 
do qual foram extraídos cristais com até 20 cm de 
comprimento.

d) Zirconita/Coríndon: Os jazimentos supergênicos 
de zirconita e coríndon estão associados ao Complexo 
Alcalino de Peixe e foram explorados sob o sistema de 
lavra a céu aberto.

Os rejeitos originados da exploração dos depósitos 
secundários de zirconita são compostos por uma grande 
quantidade de coríndon com características industriais.

Os jazimentos primários formam duas zonas alongadas 
principais, ladeadas por zonas secundárias. Os teores de 
zircão e coríndon são bastante variáveis, chegando a atingir 
5% da rocha, com predominância das concentrações de 
zircão sobre as de coríndon. Em apenas um local, entre os 
córregos Angelim e Porteira, na porção norte da Alcalina 
de Peixe, há predominância de coríndon, com até 10% 
da rocha total. A cor predominante é o cinza azulado, 
localmente com tonalidades mais intensas de azul safira.

Apesar das mineralizações estarem disseminadas nos 
mais variados tipos litológicos, distribuídas em faixas lon-
gitudinais, não se observa um nítido controle litológico ou 
estrutural. Os depósitos secundários elúvio-coluvionares 
guardam estreitas relações espaciais com as maiores 
concentrações primárias.

e) Rochas Ornamentais: O potencial do Estado do 
Tocantins para rochas ornamentais é muito significativo 
devido à diversidade de tipos litológicos, alguns muito 
raros. No âmbito da área do projeto predominam rochas 
graníticas, mármores calcissilicáticos e rochas movimen-
tadas, com destaque para as calcissilicáticas do Grupo 
Serra da Mesa, de rara beleza, que foram durante algum 
período exportadas para a Espanha.

f) Rochas carbonáticas: Foram cartografados 4 jazi-
mentos de rochas carbonáticas, relacionados aos metasse-
dimentos do grupo Araí, Formação Traíras e o Grupo  Serra 
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da Mesa. As rochas analisadas apresentaram excelente 
poder de neutralização. Foi coletada apenas uma amostra 
de cada jazimento, entretanto, os resultados sinalizam 
para a alta qualidade dos calcários amostrados, no que 
diz respeito à aplicação como corretivo de solos.

g) Amianto: Foram cartografados 4 jazimentos de 
amianto: uma mina (a Mina de Cana Brava) e 3 indícios, 
relacionados ao Complexo de Cana Brava.

Em decisão recente (2017), o STF determinou o bani-
mento do amianto em solo brasileiro. Com o fechamento 
sumário da única mina em operação no Brasil, criou-se, 
abruptamente, um problema social de grande magnitude, 
uma vez que afeta toda a cadeia produtiva, incluindo a 
indústria mineral, a fabricação e comercialização dos 
produtos derivados deste bem mineral. A cidade de 
Minaçu-GO deverá sofrer os impactos imediatos da 
medida, uma vez que 70% da economia do município 
tem suporte na mina de Cana Brava.

O enorme volume de rochas ultrabásicas, rejeito 
da mina de amianto, poderá se prestar, depois de um 
estudo prévio de análises químicas, estudo de demanda, 
avaliação da distância mina-centro consumidor, poder 
de absorção dos solos, etc. como fonte de insumo para 
a agricultura como remineralizador de solos. 

h) Cassiterita e associados: Os jazimentos de cas-
siterita, wolframita e tantalita, estão associados aos 
granitos da Suíte Granitos da Província Tocantins e aos 
granitos da Suíte Mata Azul.

Foram cartografados jazimentos conhecidos e explo-
rados desde a década de 1970, relacionados à Suíte 
Granitos da Província Tocantins (granitos Serra Dourada, 
Serra Branca e Serra da Mesa)

As análises químicas das amostras de sedimento de 
corrente sugerem que os maiores valores de estanho, tun-
gstênio e tântalo, localizam-se, preferencialmente, em dre-
nagens que cortam os granitos da Suíte Mata Azul. Indícios 
destes elementos foram também identificados em granitos 
da Suíte Aurumina. Os mais elevados valores de tântalo 
estão associados, principalmente, à Província Pegmatítica 
Palmeirópolis-Jaú-São Salvador em pegmatitos gerados a 
partir de soluções tardias ricas em voláteis durante o estágio 
final de cristalização dos granitos da Suíte Mata Azul.

Os resultados das análises de concentrado de bateia 
mostram uma razoável coincidência espacial entre os 
valores de cassiterita e os valores de estanho encontrado 
nas análises químicas de sedimento de corrente.

8.2. POTENCIAL MINERAL DA REGIÃO  
DO COMPLEXO PALMEIRÓPOLIS

Durante a execução deste projeto, foram coletadas 
informações em afloramentos próximos a área dos depó-
sitos de Palmeirópolis e em alguns testemunhos de son-
dagem desses depósitos, na tentativa de contribuir para 

o entendimento sobre os tipos, intensidade e cronologia 
relativa dos fenômenos que interferiram positivamente ou 
negativamente na formação do depósito de Palmeirópolis. 
A partir desses dados é possível concluir que:

a) As soluções mineralizantes percolaram as rochas 
do Complexo Palmeirópolis preenchendo os espaços 
vazios e/ou substituindo as mesmas, conforme se observa 
em testemunhos de sondagem, com remanescente da 
rocha Complexo Palmeirópolis dentro do minério.

b) Em escala de afloramento é possível concluir que 
a área sofreu mais de um processo de alteração hidro-
termal. Em alguns afloramentos é possível observar pelo 
menos dois pulsos de alteração hidrotermal: um primeiro 
pulso, formando estruturas típicas de preenchimento 
de espaços vazios entre os planos e nas charneiras das 
dobras, e um segundo pulso, caracterizado pela substi-
tuição da rocha previamente alterada. 

c) O complexo Palmeirópolis, assim como as uni-
dades mais antigas, foi afetado por inúmeras intrusões 
graníticas, observáveis tanto em escala de afloramento 
quanto em testemunhos de sondagem. É possível verificar 
que essas rochas promoveram profundas mudanças nas 
encaixantes e, eventualmente nos corpos de minério. 
Nota-se que os efeitos sobre a encaixante foram inten-
sos, com a destruição parcial do metabasalto e intrusões 
de pegmatitos. Em alguns testemunhos de sondagem 
verifica-se que a atuação de fluidos hidrotermais tar-
dios, provavelmente relacionados às intrusões graníticas, 
remobilizaram a mineralização sulfetada.

d) A região foi afetada por vários ciclos deforma-
cionais impressos nas rochas e podem ser identificados 
nos testemunhos de sondagem representado por falhas 
e dobras que afetaram a rocha hidrotermalmente alte-
rada, o que permite concluir que os corpos de minério, 
certamente também foram afetados pelas deformações

8.3. INDÍCIOS DE MINERALIZAÇÃO ASSOCIADOS  
À FORMAÇÃO MUCAMBO

A reavaliação dos dados preexistentes na área de 
ocorrência do Complexo Palmeirópolis, juntamente com 
os dados de campo, e de novos dados aerogeofísicos 
de alta resolução permitiram as seguintes conclusões:

a) A área de ocorrência dos depósitos de Palmeiró-
polis possui um elevado nível de detalhamento (mapea-
mento e amostragem geoquímica de solos e sedimento 
de corrente em escala de detalhe), levantamento geofí-
sico terrestre (vários métodos), sondagem, poços, galeria 
para amostragem volumétrica e teste de caracterização 
do minério, etc. Em virtude disto, a CPRM criou o Projeto 
de Reavaliação do Patrimônio Mineral formado por uma 
equipe multidisciplinar para tratar da reavaliação dos 
depósitos minerais, que serão oferecidos em leilão pelo 
Programa de Parceria de Investimentos (PPI).
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b) As informações geológicas preexistentes e os 
dados levantados por este projeto, aliados aos dados 
geofísicos, geoquímicos, litoquímicos e geocronológicos 
permitiram individualizar a porção oeste do Complexo 
Palmeirópolis em uma nova unidade litoestratigráfica, 
para a qual foi proposto o nome de Formação Mucambo.

c) A análise dos levantamentos aerogeofísicos de alta 
resolução permitiu concluir que a área dos depósitos 
polimetálico (Zn, Pb, Cu), localizado na área de ocorrência 
do Complexo Palmeirópolis, a despeito de possuir eleva-
dos teores de magnetita e pirrotita, se comporta como 
um verdadeiro “deserto” magnético, e que a Formação 
Mucambo responde pelas maiores anomalias magnéticas. 
Os mapas de campo magnético anômalo evidenciam um 
alinhamento magnético de direção N-S, na borda oeste 
da Formação Mucambo.

d) A reavaliação dos resultados das análises das amos-
tras de sedimento de corrente (analisadas para Cu, Pb, 
Zn e As), coletadas pela JICA – Agência Internacional 
de Cooperação Japonesa, na década de 1970, revelou 
a existência de áreas anômalas em Cu, Pb e Zn e As 
(até 250 ppm) na borda oeste da Formação Mocambo, 
próximo ao contato com os metassedimentos do Grupo 
Serra da Mesa.

e) A equipe deste projeto executou um programa de 
amostragem de solo sobre a área das anomalias aero-
magnéticas e anomalias de sedimento de corrente, des-
critas nos capítulos anteriores, e os resultados também 
apontaram valores anômalos de As, Sb, Bi, Cu, Pb e Zn, 
coincidentes com àqueles detectados em amostras de 
sedimento de corrente.

f) O tratamento dos dados aeromagnéticos pelo 
método da Deconvolução de Euler identificou um alinha-
mento magnético ao qual estão associadas às anomalias 
de sedimento de corrente e solo.

g) O tratamento dos dados aeromagnéticos pelo 
método de Inversão do Vetor de Magnetização – MVI 
permitiu a identificação de um corpo magnético locali-
zado sobre o alinhamento determinado pelo método da 
Deconvolução de Euler, na área onde foram identificadas 
as anomalias de solo e de sedimento de corrente.

h) E, finalmente, os trabalhos de follow-up nas áreas 
anômalas possibilitaram identificar dois afloramentos com 
sulfeto: O afloramento AF-24, localizado no leito de uma 
drenagem, é composto por rochas metassedimentares 
e metavulcânicas traquíticas deformadas e dobradas 
com sulfeto associado aos planos de dobra, a um 
sistema de venulações e disseminados. O afloramento 
AF-69, formado por clorita xisto dobrado, também com 
sulfeto disseminado e estruturalmente controlado. Além 
das mineralizações disseminadas e estruturalmente 
confinadas, ocorrem níveis centimétricos de sulfeto em 
rochas metassedimentares, provavelmente de origem 
vulcanogênica.

i) A partir do exposto nos itens anteriores, conclui-se 
que a Formação Mucambo possui indícios suficientes 
para converter-se em um novo metalotecto. A possi-
bilidade mais plausível para a origem dos indícios de 
mineralização seria vulcanogênica, relacionada ao evento 
Mata Azul, uma vez que as vulcânicas, as quais estão 
relacionadas estes indícios, possuem idade de 550 Ma, 
mesma idade do evento granítico. Ou, em outra hipótese, 
a origem desses indícios poderia estar relacionada aos 
sedimentos vulcanogênicos distais da própria bacia Pal-
meirópolis em um depósito do tipo SEDEX, o que implica 
em um adensamento geocronológico.

8.4. CONCLUSÃO – CONTEXTO GEOLÓGICO

As principais propostas de avanço geológico rela-
cionam-se à evolução geodinâmica do Orógeno Brasília 
setentrional e de seu embasamento.

O modelo conceitual e a concepção em blocos apre-
sentada por Fuck et al. (2014) é aceita e reavaliada neste 
setor. As informações geológicas, estruturais, geofísi-
cas, geoquímicas, os dados isotópicos de Sm-Nd, TDM e 
datações U-Pb corroboram em grande parte com esta 
proposta de compartimentação:

i) O Bloco Crustal Natividade-Cavalcante constitui-se, 
na área do projeto, de um terreno preponderantemente 
ensiálico paleoproterozoico acrescido ao Cráton de São 
Francisco, recoberto em relação de inconformidade por 
depósitos siliciclásticos de origem rift e formam um dos 
embasamentos da região;

ii) O Maciço de Goiás que compõe na área um 
segundo segmento de embasamento, é formado por 
um terreno exótico e alóctone. A área de ocorrência é 
muito estreita e está posicionado entre o Bloco Nati-
vidade-Cavalcante e o Arco Magmático de Goiás. Está 
balizado por duas falhas regionais: O sistema Transpres-
sional Paranã-Rio Maranhão e o Sistema Transcorrente 
Transbrasiliano, além da Falha do Rio dos Bois, fora da 
área e mais a oeste;

iii) Terrenos neoproterozoicos formados em ambien-
tes de Arcos Magmáticos, divididos em um setor juvenil 
oriental pertencente a um arco insular e outra, parte 
juvenil e parte crustal, mais nova e oriunda de ambiente 
de margem continental.

Com base nestas observações enumeram-se as 
seguintes considerações sobre as unidades estratigráficas:

1) O Complexo Serra Azul destaca-se por representar 
as rochas mais antigas na porção sul do estado de 
Tocantins. Indicam a presença de lascas alóctones 
arqueanas embutidas no Lineamento Transbrasiliano. 
Originalmente representam margens expandidas 
que se descolaram de núcleos cratônicos durante 
grandes eventos extensionais, provavelmente de idade 
mesoproterozoica.
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2) O Grupo Água Suja e sua correlação com as bacias 
semelhantes, como a Formação Ticunzal e Grupo Riachão 
do Ouro de idades aproximadas. Formam bacias em 
calhas sinclinais do tipo greenstones, com preenchimento 
vulcânico básico tholeiítico e sedimentar. Apresentam 
processos metamórficos e histórias geológicas similares. 
Para consolidar a hipótese de essas unidades fazerem 
parte de uma mesma bacia, propõem-se estudos espe-
cíficos para correlação, através de pesquisa isotópica, 
geocronológica e litoquímica das unidades vulcânicas.

3) O Complexo Rio Maranhão descrito desde as 
décadas de 1970 foi muito pouco estudado. Neste pro-
jeto entende-se que esta unidade trata-se, na realidade, 
da Suíte Aurumina fácies quatro – Granito Xobó e pode 
ser comprovado pelo contexto geológico e ocorrência 
comum destes corpos na área, tipo de posicionamento 
crustal e relações de inconformidade com o Grupo Araí. 
Soma-se petrologia, petrografia, texturas-estruturas, 
natureza e afinidade química calcialcalina peraluminosas, 
padrões de elementos-traço, comportamento de ETR 
semelhantes à Suíte Aurumina.

4) Grupo Araí – Formação Traíras preenchimento 
final de fase rift ou margem continental e plataforma de 
bloco paleoproterozoico? Espessos pacotes de rochas 
metapelíticas finas, xistos, filitos laminados, xistos e fili-
tos magnéticos, carbonosos, ardósias, intercaladas com 
lentes e camadas quartzíticas bem selecionadas, sericita-
-quartzitos, lentes dolomíticas atestam um ambiente 
sedimentar progradante de baixa energia, pouco pro-
fundo, que pode representar um ambiente plataformal 
distinto e independente do Grupo Araí.

5) Grupo Serra da Mesa em grau metamórfico 
superior representam os depósitos plataformais sobre 
o Bloco do Maciço de Goiás. São formadas por rochas 
metapeliticas e metapsamíticas com a mesma organiza-
ção interna e estrutural da Formação Traíras do Grupo 
Araí. Presume-se uma discordância estrutural ou hiato 
temporal entre os grupos. O que significa que os blocos 
Natividade-Cavalcante e o Maciço de Goiás foram dois 
blocos independentes, até um determinado período, 
mas que tiveram história e evoluções subsequentes em 
comum, no mesoproterozoico.

6) Os Granitos da Subprovíncia Paranã e Tocan-
tins atestam que no mínimo entre 1658 Ma a 1550 Ma 
os Blocos estiveram contíguos ou próximos, pois são 
intrudidos pela mesma suíte de granitos anorogênicos 
na mesma época, o que implica em mais um evento 
extensional intraplaca de grande amplitude na região. 
Associa-se a este evento o Corpo Alcalino de Peixe

7) Na borda oriental do Granito Serra Dourada da 
Subprovincia Tocantins encontrou-se extensas lentes 
ou camadas quilométricas de rochas básicas hidroter-
malizadas, associadas às rochas graníticas, entremeadas 
a estas e deformadas. Esta associação sugere feições 

de mingling de magmas ácidos e básicos coexistentes 
e neste sentido o Granito Serra Dourada faria parte de 
um sistema bimodal, normal e associado às extensões 
de quebra continental no mesoproterozoico.

8) Como a ênfase deste trabalho foi dada em relação 
à Palmeirópolis, suas observações, assim como da For-
mação Mucambo serão discutidas em separado.

9) É reconhecida a oeste da área do projeto a pre-
sença de uma assembleia petrotectônica associada ao 
ambiente de arco e inclusa ao LTB. Marcam acresções 
com fontes juvenis típicas de arcos insulares e relaciona-
das ao Arco de Mara Rosa – Complexo Mara Rosa, de 
900 e 800 Ma. Esta zona hoje é marcada pela junção da 
Falha Rio dos Bois, à sul da área mapeada, com o setor 
oriental do Lineamento Transbrasiliano e sugere uma 
primeira zona de sutura entre arco e seu embasamento. 
O arco intraoceânico caracteriza-se por rochas calcial-
calinas intermediária a ácidas, metaluminosas e com 
valores de SiO2 baixos, em torno de 59.67% e valores 
de CaO acima de 6.00% e de baixos teores em K2O de 
1.17%, com razões K2O/Na2O com valores próximos de 
0.28, baixo LILE e HFSE. Apresentam padrões de ETR 
com baixos a moderados valores em ETRL e depletadas 
em ETRP com baixo fracionamento, sem dispersão 
nos valores de ETRP, mostrando uma fonte geradora 
comum. Idades de cristalização são de 848 Ma e 810 
Ma, com TDM de 1480 a 910 Ma e eNd(T840) com valores 
de +1.56 a +5.14, indicando fontes juvenis.

10) O Complexo Cana Brava com um conjunto de 
idades entre 850 Ma e 778 Ma, interpretadas como 
idades de cristalização. Tem sua origem relacionada a 
base de uma crosta oceânica do tipo back-arc do arco 
Insular de Mara Rosa a oeste. As idades em torno de 
1.3-1.2 Ga, encontradas em rochas desse complexo, são 
interpretadas como herança do Complexo Palmeirópolis.

11) Há um hiato ou uma franca diminuição de even-
tos ígneos e sedimentares entre 750-660 Ma na área 
setentrional do Orógeno Brasília, com poucas exceções.

12) Uma segunda fase acrescionária sugere o desen-
volvimento inicial de margem continental ativa em 660 
Ma, relacionado à evolução de um novo arco, marcado 
pelo aumento de fontes mistas, juvenis e crustais. O 
principal evento na região estudada é de magma-
tismo ediacarano, que seiniciou em torno de 590 Ma, 
estendendo-se até 540 Ma. Estão representados pelo 
Complexo Porangatu e formam um arco magmático 
de margem ativa, até sua maturidade. 

13) Este arco é entendido como a continuidade e 
coalescência tectônica do Arco de Santa Terezinha de 
Goiás situado em posição mais ocidental. A concepção 
é de que esta fase magmática tardia configure apenas 
uma parcela evolutiva de um único arco, represen-
tando a aglutinação final e fechamento dos orógenos 
Brasília e Araguaia entre os crátons Amazônico e São 
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Francisco. Esta concepção estenderia a idade do Arco 
Santa Terezinha de Goiás até 540 Ma como um arco 
misto acrescionário-colisional.

14) O estágio de margem continental ativa apresenta 
os isótopos de eNd e TDM compatíveis aos dados químicos. 
Exibem TDM com distribuição ampla e características de 
fontes mistas e heterogêneas, com rochas de derivação 
crustal e TDM sugestiva de alta residência crustal, de 2610 
a 970 Ma e eNd entre -25.44 a -0.60, sugerindo a presença 
de crostas arqueanas a neoproterozoicas recicladas. 
Rochas com fontes juvenis possuem TDM menor e variável 
de 1400 Ma a 760 Ma. Apresentam valores de eNd entre 
+0.01 e +8.01 o que denota derivação mantélica.

15) A Suíte Mata Azul corresponde ao maior evento 
granítico e pegmatóide tipo LCT (enriquecidos em Lítio, 
Césio e Tântalo) mineralizador da área. Forma um con-
junto de corpos, stocks com fácies muito hidratadas, 
todos de origem de fusão crustal. Posicionam-se no limite 
de descontinuidades de blocos crustais ou próximos 
destes contatos controlados pelo Lineamento Transbrasi-
liano. A maioria dos corpos são de mecânica de intrusão 
tipo “stoping”, com quebra das rochas encaixantes, rasas 
e forçadas sob alta pressão de voláteis. Soldam a sutura 
do bloco do Maciço de Goiás com os arcos neoprotero-
zoicos e marcam esta zona colisionada. São anômalos 
em Th e potenciais em ETR, além de serem os essenciais 
agentes formadores das principais ocorrências de gemas 
na região. A granitogênese Mata Azul é produto de fusão 
crustal com fontes em rochas supracrustais, no corpo 
Alcalino de Peixe e gnaisses do embasamento. Seu mag-
matismo é calcialcalino muito diferenciado, com tendên-
cia alcalina, com a presença identificada pela litoquímica 
de ao menos duas fácies em um ambiente de transição 
de um regime pós-orogênico para tardi-orogênico. O 
enriquecimento em Th, LILE e ETRs das suítes indicam 
uma forte contribuição crustal comprovada nos valores 
de eNd(t) -7.8. As rochas vulcânicas traquíticas e basaltos 
alcalinos, encontrados na Formação Mucambo, podem 
ser correspondentes vulcânicos desta granitogênese. 
São todos de idade em torno de 550 Ma.

8.5. DISCUSSÃO – O COMPLEXO PALMEIRÓPOLIS

Ao iniciar este projeto os autores foram orientados 
à época, pelo DEGEO/DEREM e assessorias de depar-
tamento a dar plena ênfase ao desenvolvimento dos 
trabalhos sobre a evolução geológica da “Sequência 
Metavulcanossedimentar de Palmeirópolis”, uma vez 
que este era o principal alvo metalogenético, e por nesta 
estar alojada na área do patrimônio mineral da CPRM.

Há mesma ocasião outro projeto em paralelo, o 
Projeto de Reavaliação do Patrimônio Mineral Palmeiró-
polis – Tocantins (inédito), era desenvolvido com intuito 
de resgatar, validar e reinterpretar os dados históricos 

do depósito de Cu-Pb-Zn de Palmeirópolis e concluir 
uma base de dados digitais de exploração mineral. O 
objetivo era de divulgar esta oportunidade mineral, e 
apresentar de forma sistemática, as informações neces-
sárias ao exame dos aspectos técnico-econômicos do 
depósito de Palmeirópolis.

Isto dito fica claro que, ambos os projetos em Pal-
meirópolis tinham objetivos diferentes. Um focado na 
evolução geodinâmica da bacia e outro específico na 
avaliação do patrimônio.

Quando iniciados os trabalhos em 2015 a ideia era 
entender que tipo de ambiente gerou bacia de Palmei-
rópolis, qual ou quais eram seu controle estrutural e se 
havia a possibilidade de ocorrer outras áreas propicias ou 
potenciais com mineralizações semelhantes. As questões 
que envolviam diretamente a área mineralizada da CPRM, 
como idade e a tipologia do depósito foram atribuídas 
ao projeto do patrimônio.

O método escolhido para o entendimento da “sequên-
cia” seria estudá-la em toda sua extensão, com destaque 
a amostragem dirigida às rochas anfibolíticas, o mais livre 
possível dos efeitos hidrotermais que pudessem alterá-las 
química e isotopicamente.

A ideia inicial era compreender a sequência como 
tal, e classificar qual o tipo da bacia formadora e os 
processos deformacionais e metamórficos superpostos, 
para intuir as mineralizações e outras, caso viessem a 
serem descobertas.

As duas primeiras questões levantadas como exposto 
no item 3.9 deste relatório foram às anomalias magnéti-
cas observadas na porção metassedimentar, que eram 
superiores às das áreas de predomínio metavulcânico 
básico. Na área metassedimentar, há além das BIFs, que 
justificariam as anomalias, a presença de anfibolitos mag-
néticos diferentes dos da unidade metavulcânica básica.

Outra questão que estava óbvia, mas não questio-
nada, discorria sobre a estratigrafia da “sequência” que 
era cartografada como uma grande sinclinal cuja base, 
por décadas, foi percebida como formada pelas rochas 
vulcânicas básicas. Neste sentido geométrico ou o modelo 
de estrutura proposta estava errado, ou, o empilhamento 
estratigráfico estava incorreto, pois o núcleo de uma sin-
clinal não poderia estar formado por sua base.

Os trabalhos de campo na “sequência” mostravam 
outras incongruências. Os processos deformacionais da 
porção metassedimentar e da metavulcânica, as inter-
ferências deformacionais e sua geometria, registram 
processos complexos e distintos, acompanhados por 
metamorfismo francamente diverso de um lado e de 
outro. Ademais, do ponto de vista regional, a polaridade 
metamórfica de Palmeirópolis é divergente à do Orógeno 
Brasília, do qual faz parte, suscitando a presença de mais 
de um evento na região e ocorridos em tempos diferen-
tes e específicos, ou de se tratar de um bloco alóctone.
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A esta abordagem houve em campo a primeira men-
ção de que estávamos perante a possibilidade de ocor-
rência de duas bacias distintas.

Dados químicos dos anfibolitos, tanto na área de 
predominância metassedimentar, como na área meta-
vulcânica começaram sustentar os registros de campo, 
corroborando a ideia das duas bacias.

Mas, somente com os dados geocronológicos é que 
se teve uma visão da multiplicidade dos eventos vulcâ-
nicos estudados. Quando idades de anfibolitos de 1.6, 
1.3, 0.85 e 0.55 Ga e o conteúdo das heranças em zircão 
começaram a aparecer, associadas ao estudo dos dados 
da bibliografia das demais “sequências” (Indaianópolis 
e Juscelândia) tomou-se a noção da complexidade dos 
anfibolitos da região, e de que não se tratava de um 
único evento vulcânico sequêncial e de uma única bacia 
naquele espaço e tempo.

Como estes anfibolitos estão estruturalmente mistura-
dos, seja pelo ingresso de magma toleíticos em diferentes 
períodos de tempo, seja por tectônica e pelas idades 
ediacaranas encontradas na porção metassedimentar, 
não houve alternativa aos autores do que eliminar a ideia 
de uma sequencia, e alterar a hierarquia para complexo, 
além de reordenar as unidades estratigráficas.

O projeto conclui e define o Complexo Palmeirópolis 
como uma associação de rochas metavulcânicas tholei-
íticas bimodais, depósitos vulcanogênicos subaéreos, 
químicos e metassedimentares imaturas, com a base 
formada por rochas metarrudáceas e vulcânicas ácidas 
piroclásticas, seguidas e intercaladas a derrames e 
subvulcânicas basálticas. Estas rochas foram metamor-
fizadas em médio a alto grau, em um primeiro estágio 
combinadas tectonicamente por fases policíclicas e não 
progressivas de dobras e falhas dúcteis. A gênese da 
bacia está relacionada ao evento extensional, fissural, 
parcialmente subaquoso, formador de magmas do tipo 
E-MORB, com posicionamento da cabeça de pluma rasa, 
amplamente modificadas por contaminação crustal e 
metassomatismo e com idades restritas ao intervalo 
de 1.3 Ga a 1.2 Ga.

Este evento extensional é cronocorrelato a outras 
associações semelhantes e de mesma idade como: Wer-
necke basin na Laurentia, com rift estimado em 1.5 a 1.43 
Ga, com uma retomada deste ciclo em 1.22 Ga. Eventos 
extensionais registrados no Coppermine River Group, no 
norte do Canada de idade 1.27Ga; a eventos mantélicos 
relacionados à LIPs como Mackenzie Large Igneous Pro-
vince, às rochas supracrustais Grenville no leste canadense 
e Telemark no sul da Noruega de idade 1200 Ma, que 
marcam períodos importantes de quebra e plumas. 

O que implica que o impacto destes sistemas 
extensionais, talvez, estivesse acontecendo em escala 
mundial e previamente à construção do Continente 
Rodínia em áreas pré-Gondwânicas.

8.6. RECOMENDAÇÕES

a) Recomenda-se o prosseguimento do levanta-
mento geológico básico e ou sua integração na escala 
1.250.000 com a Folha Porangatu imediatamente a 
sul. Indica-se também a necessidade de estudos em 
detalhe da Suíte Mata Azul nas áreas mineralizadas de 
gemas, seus veios pegmatíticos, alterações hidrotermais 
e intempéricas dos depósitos e sua associação às zonas 
de cisalhamento e controle estrutural.

b) Recomendam-se estudos de maior detalhe para 
ETRs na borda leste do Corpo Alcalino do Peixe, nos peg-
matitos sieníticos e pegmatitos graníticos da Suíte Mata 
Azul e as interações entre os dois sistemas mineralizantes. 

c) Aprofundar estudos das áreas com sulfetos e ouro, 
associação metalogenética relacionada a arco magmático 
neoproterozoico (Orogenic Gold), granitóides miloníticos 
hidrotermalizados e corpos máficos, suas interações com 
sistemas transcorrentes Transbrasilianos, controlados 
estruturalmente, origem hidrotermal com a distribuição 
de anomalia de ouro em concentrados de bateia.

d) Realização de follow-up nas anomalias geoquímicas 
de ouro em sedimento de corrente e concentrado de 
bateia, associados às rochas da Suíte Aurumina a norte 
e dos grupos Água Suja, Araí e Paranoá, a leste e sul.

e) Estudos específicos para determinar a origem 
do ouro encontrado associado ou posicionado no 
Grupo Paranoá;

f) Realização de follow-up e estudos das anomalias 
geoquímicas de cassiterita em concentrado de bateia, 
associados às rochas das suítes Aurumina, granito Serra 
Dourada e Suíte Mata Azul.

g) Estudos geocronológicos e isotópicos Re-Os para 
obter a idade das mineralizações de Cu-Pb-Zn. É Neces-
sário à luz de conceitos atualizados compreender em 
maior detalhe os depósitos das áreas de patrimônio 
mineral da CPRM no Complexo Palmeirópolis, para 
entendimento de sua mineralização.

h) Propõem-se, também, a criação de um projeto 
específico de geologia estrutural e recursos minerais 
para estudo da Zona de Transcorrência Transbrasiliana e 
estruturas associadas, com o objetivo de pesquisar em 
maior detalhe a geometria desta zona e sua correlação 
com as inúmeras e diversas ocorrências minerais obser-
vadas, e foco em datações Ar-Ar para caracterização 
temporal do evento.

i) Sugere-se, ainda, a realização de datações geocrono-
lógicas Sm-Nd e U-Pb em zircão detrítico para comparação 
efetiva das bacias Água Suja, Riachão do Ouro e Ticunzal.

j) Necessidade de um acompanhamento do Serviço 
Geológico do Brasil na execução da rede Ferroviária 
Norte-Sul, que terá seu eixo passando pelas folhas deste 
projeto, bem como assistência e ações de cunho geo-
lógico em relação às inúmeras barragens construídas e 
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projetadas no rio Tocantins. Especificamente as barra-
gens localizadas em áreas sismicamente ainda ativas do 
Lineamento Transbrasiliano.

k) Realização de perfis gravimétricos desde o emba-
samento do bloco Natividade Cavalcante, até o limite 

oeste com as unidades do orógeno Araguaia com o 
objetivo de determinar zonas de suturas crípticas, entre 
embasamentos e arcos, corredores e descontinuidades 
crustais, espessura de crosta e corroborar possível zona 
de delaminação crustal no arco.
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O SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL - CPRM E OS OBJETIVOS  
PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS 

Em setembro de 2015 líderes mundiais reuniram-se na sede da ONU, em Nova York, e 
formularam um conjunto de objetivos e metas universais com intuito de garantir o 
desenvolvimento sustentável nas dimensões econômica, social e ambiental. Esta ação 
resultou na Agenda 2030, a qual contém um conjunto de 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável - ODS. 

A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a 
prosperidade. Busca fortalecer a paz universal, e considera que a erradicação da 
pobreza em todas as suas formas e dimensões é o maior desafio global, e um requisito 
indispensável para o desenvolvimento sustentável. 

Os 17 ODS incluem uma ambiciosa lista 169 metas para todos os países e todas as 
partes interessadas, atuando em parceria colaborativa, a serem cumpridas até 2030.  

 

 

 

O Serviço Geológico do Brasil – CPRM atua em diversas áreas intrínsecas às Geociências, 
que podem ser agrupadas em três grandes linhas de atuação: 

• Geologia e Recursos Minerais; 

• Geologia Aplicada e Ordenamento Territorial; 

• Hidrologia e Hidrogeologia. 

Todas as áreas de atuação do SGB-CPRM, sejam nas áreas das Geociências ou nos 
serviços compartilhados, ou ainda em seus programas internos, devem ter conexão com 
os ODS, evidenciando o comprometimento de nossa instituição com a sustentabilidade, 
com a humanidade e com o futuro do planeta. 

A tabela a seguir relaciona as áreas de atuação do SGB-CPRM com os ODS. 



 

 

Maiores informações: http://www.cprm.gov.br/publique/Sobre-a-CPRM/Responsabilidade-Social/Objetivos-de-Desenvolvimento-Sustentavel-
---ODS-319 




