
2

CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL

A área do Projeto Serra Imeri insere-se na por-
ção noroeste do Cráton Amazônico (Almeida et al.,
1981), norte da Plataforma Sul-Americana (figura
2.1), ocupando o segmento sudoeste do Cinturão
Guiana Central (CGC), no Escudo das Guianas (fi-
gura 2.2).

O escudo exibe em suas porções centro-norte
e nordeste um arcabouço mais antigo, definido
por terrenos tipo granito-greenstone (com exten-
sas expos ições de seqüências metavul-
cano-sedimentares) e cinturões ou faixas caracte-
rizadas pela presença de rochas granulíticas. Ida-
des do Paleoproterozóico são características
(Gibbs & Olszewski, 1982; Gruau et al.,1985; Priem
et al., 1978; Teixeira et al., 1985; Gaudette et al.,
1996), com alguns registros arqueanos, preserva-
dos nos cinturões de alto grau metamórfico (Mont-
gomery & Hurley, 1978; Lima et al., 1982; Lafon et
al., 1998). Este arcabouço mais antigo contrasta
fortemente com aquele observado no setor sudoes-
te do escudo, onde está inserida a área do Projeto
Serra Imeri (figuras 1.1 e 2.2). A arquitetura do setor
sudoeste é dominada por granitóides, gnaisses e
migmatitos (pobremente investigados) com regis-
tros de idades paleo- a mesoproterozóicas no inter-
valo entre 1,86Ga e 1,45Ga (Tassinari, 1991 e 1996;
Barrios, 1983; Gaudette & Olszewski, 1985a e b;

Kroonenberg, 1985). Os setores centro-norte/nor-
deste e sudoeste foram palco de atividades ígneas
com idades e naturezas distintas e guardam impor-
tantes testemunhos sedimentares.

O Cinturão Guiana Central constitui uma impor-
tante feição geotectônica do Escudo das Guianas,
que se estende na direção NE-SW desde o Surina-
me, atravessando no Brasil os estados de Roraima
e do Amazonas. Envolve segmentos com litologias
e idades distintas, sendo, a área do Projeto Serra
Imeri, sua porção menos conhecida.

2.1 Análise do Conhecimento
Geológico Anterior

Em função dos raríssimos trabalhos de mapea-
mento geológico executados na vasta região que
abrange as porções norte e noroeste do Amazo-
nas, o nível de conhecimento ainda é precário. A
partir dos trabalhos pioneiros de Glycon de Paiva
na década de vinte (Paiva, 1929), seguiram-se al-
guns levantamentos no final da década de sessen-
ta e início de setenta (Giffoni & Abrahão, 1969;
Abrahão e Alecrim, 1969; Ramos, 1972). No entan-
to, trabalhos geológicos mais sistemáticos só vie-
ram a ser desenvolvidos pelas equipes do Projeto
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RADAMBRASIL (Pinheiro et al., 1976; Fernandes et
al., 1977; Montalvão et al., 1975; Lourenço et al.,
1978) e Norte da Amazônia (Santos et al., 1974), e
posteriormente, já na década de noventa, pela
CPRM, através dos projetos Alto Rio Negro (Melo &
Villas Boas, 1993) e Serra Imeri. Os dados do Proje-
to Serra Imeri (inicialmente abordados por Santos &
Melo, 1993) são apresentados nesta nota explicati-
va.

A partir dos trabalhos do Projeto RADAMBRASIL,
na escala 1:1000.000, várias propostas estratigráfi-
cas foram apresentadas (tabela 2.1). Assim, de
acordo com Montalvão et al. (1975), na área corres-
pondente à Folha NA.20-Y (abrangendo toda a
área do Projeto Serra Imeri a norte do Equador, fi-
gura 1.1) afloram: o Complexo Guianense (biotita
granitos, biotita-hornblenda granitos, bioti-
ta-muscovita granitos, migmatitos e gnaisses); as
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Figura 2.1 – Principais feições geotectônicas da Plataforma Sul-Americana (modificado de Almeida et al., 1981;
figuras 1, 2, 3 e 4 de Hasui & Almeida, 1984; figura 2 de Gibbs & Barron, 1993).
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Figura 2.2 – Esboço geológico do Escudo das Guianas. Modificado de Gibbs & Barron (1993) a partir de Mello et al. (1978 e 1993),

Pinheiro et al. (1984 e 1990), Ledru (1995), Almeida et al. (1997), CPRM (no prelo). Obs.: notar a moldura com a localização

da área do Projeto Serra Imeri.
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Cinturão Jari; inturão ParimaP CJ

^



rochas sedimentares do Grupo Roraima; rochas íg-
neas básicas de posicionamento estratigráfico in-
certo; e os sedimentos cenozóicos da Formação
Solimões. O Complexo Guianense considerado
Pré-Cambriano Inferior a Médio, corresponde ao
embasamento cristalino, do qual foi individualizado
o Granodiorito Rio Novo, aflorante na região da ser-
ra Curupira (figura 1.1). Lourenço et al. (1978) iden-
tificaram, na Folha SA.20-V (parte sul do Projeto

Serra Imeri, figura 1.1), o embasamento cristalino
(Complexo Guianense), rochas ígneas básicas e
uma extensa cobertura cenozóica (Formação Soli-
mões). Pinheiro et al. (1976) descreveram para a re-
gião do alto rio Negro (Folha NA.19, figura 1.1), ime-
diatamente a oeste da área do Projeto Serra Imeri: o
Complexo Guianense; o Grupo Tunuí, incluindo
quartzitos (predominantes), itabiritos e filitos com
metamorfismo na fácies xisto-verde (Pré-Cambria-
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Tabela 2.1 – Propostas estratigráficas para as regiões norte e noroeste do Amazonas.

Tempo Geológico
Subdivisão do
tempo geológico de
Plumb (1991)

Montalvão et al.*
(1975) NA.20-Y

Pinheiro et al.
(1976) NA.19

Lima & Pires (1985)
NA.19/SA.19/
NA.20-Y.C/
SA.20-V.A

Melo & Villas Boas**
e Melo et al. (1993)
NA.19/SA.19/
NA.20-Y-C
SA.20-V-A

Cenozóico Cenozóico

Aluviões Aluviões
Aluviões e
Coberturas
Lateríticas

Aluviões

Formação
Solimões

Formação Solimões Formação Içá

Mesozóico Mesozóico
Carbonatito Seis
Lagos

Suíte Intrusiva Seis
Lagos

Alcalinas Seis Lagos
Diabásio Uaraná

Proterozóico
Superior

Neoproterozóico Diabásio Cujubim

1,2Ga

Proterozóico Médio

1,0Ga

Mesoproterozóico Grupo Roraima
Granito Tiquié

Suíte Intrusiva Tiquié
Grupo Roraima

Suíte Intrusiva Rio
Içana

Suíte Intrusiva
Tapuruquara
Complexo Rio

Uaupés

Suíte Intrusiva Tiquié
Supergrupo Roraima

1,6Ga

Paleoproterozóico

Suíte Intrusiva
Curicuriari

1,9Ga
Proterozóico Inferior

2,6Ga

2,5Ga

Grupo Roraima Grupo Tunuí

Proterozóico Inferior
a

Arqueano

Arqueano

Granodiorito Rio
Novo

Complexo
Guianense

Complexo
Guianense

Complexo Cauaburi
Suíte Intrusiva S. do
Curupira
Complexos Traíra e
Rio Negro
Complexo Rio
Parima

Granito Marauiá
Grupo Daraá
Complexo
Cauaburi**
Suíte Xié
Grupo Tunuí
Complexo Traíras

* posicionamento incerto de intrusivas básicas.
** incluiram metassedimentos e metavulcânicas no Complexo Cauaburi.



no Médio a Superior); o Granito Tiquié, englobando
corpos graníticos, intrusivos no Complexo Guia-
nense e mais novo que a unidade Tunuí; e a cober-
tura sedimentar do Grupo Roraima (Pré-Cambriano
Superior). Pinheiro et al. (1976) identificaram ainda
o Carbonatito Seis Lagos e corpos básicos relacio-
nados ao Paleozóico Superior-Mesozóico, além de
uma cobertura cenozóica. Fernandes et al. (1977)
estudando a região da Folha SA.19, identificaram
as mesmas unidades descritas por Pinheiro et al.
(1976), à exceção do Granito Tiquié e do Carbonati-
to Seis Lagos.

Dall’Agnol & Abreu (1976), deram os primeiros
passos na caracterização petrográfica e petrológi-
ca do então Complexo Guianense, identificando
três unidades litológicas distintas no âmbito do
complexo: biotita granitóides e gnaisses com titani-
ta e anfibólio; granitóides e gnaisses a duas micas,
anfibolitos e rochas metabásicas.

Alguns dados geocronológicos foram publica-
dos ainda na década de setenta e início da década
de oitenta e encontram-se discriminados na tabela
2.2. Teixeira & Tassinari (1976 in Fernandes et al.,
1977) mencionaram uma idade Rb/Sr, isocrônica,
de 1,70Ga para os biotita granitóides com titanita e
anfibólio, identificados no Complexo Guianense,
enquanto os granitóides a duas micas foram data-
dos por Tassinari (1981) que obteve idades de
1,27Ga e 1,46Ga. Tassinari (1981) cita uma idade
Rb/Sr, isocrônica, de 1,49Ga para diques subvul-
cânicos cortando o Grupo Tunuí, sendo que uma
idade K/Ar de 1,05Ga foi calculada por Teixeira &
Tassinari (1976 in Pinheiro et al., 1976) para mus-
covitas provenientes de um filonito do mesmo gru-
po. Pinheiro et al. (1976) relataram idades Rb/Sr em
torno de 1,62Ga e 1,52Ga para o Granito Tiquié.
Gaudette & Olszewski (1985a e b) obtiveram para
os gnaisses do embasamento da região sul da Ve-
nezuela, idades Rb/Sr e U/Pb entre 1,75Ga e
1,87Ga, enquanto Barrios (1983) menciona valores
de 1,82Ga e 1,80Ga (idades Rb/Sr isocrônicas) para
gnaisses e rochas plutônicas da mesma região.

Lima & Pires (1985), a partir da reinterpretação
dos dados do Projeto RADAMBRASIL, aliada a es-
tudos fotogeológicos e de imagens de radar (sem
adição de novos dados de campo), propuseram
uma nova coluna estratigráfica para a região (tabe-
la 2.1). Os autores delinearam na região norte do
Amazonas a continuidade do Cinturão Móvel Guia-
na Central (Lima, 1984). Individualizaram a noroes-
te deste cinturão os complexos Traíras (Lima, 1984)
e Rio Negro incluindo gnaisses e granitóides, rela-
cionados ao Proterozóico Inferior (figura 2.3). Ao

longo do cinturão foram propostas as unidades:
Complexo Rio Parima que, segundo Lima & Pires
(1985), engloba ortognaisses, anfibolitos, granuli-
tos básicos e paragnaisses na fácies anfibolito a
granulito; e o Complexo Cauaburi, que representa-
ria o Complexo Rio Negro retrabalhado, ao final do
Proterozóico Inferior. Deve-se mencionar, que a
proposta da unidade Rio Parima não encontra su-
porte nos dados apresentados pelo Projeto
RADAMBRASIL, que não descreve granulitos na
região norte do Amazonas. Os autores propõem
ainda: a Suíte Intrusiva Serra do Curupira, para en-
globar granitóides (tidos como do Proterozóico
Inferior) com exposições na serra homônima; e as
suítes intrusivas Curicuriari e Rio Içana (relaciona-
das ao Proterozóico Médio), para incluir respectiva-
mente os biotita granitóides a titanita e hornblenda,
e os granitóides a duas micas, identificados por
Dall’Agnol & Abreu (1976), como parte do então
Complexo Guianense. Lima & Pires (1985), inter-
pretam os metassedimentos de baixo grau meta-
mórfico englobados por Pinheiro et al. (1976) no
Grupo Tunuí, como parte integrante das coberturas
plataformais do Grupo Roraima, que se encontraria
deformado e metamorfizado na porção oeste do
Escudo das Guianas. Relacionaram os granitóides
da Suíte Intrusiva Tiquié e as rochas básicas (que
foram incluídas na Suíte Intrusiva Tapuruquara, de-
finida por Araújo Neto et al., 1977) ao Proterozóico
Médio.

Melo & Villas Boas (1993), como resultado dos
trabalhos do Projeto Alto Rio Negro (CPRM), apre-
sentaram uma nova proposta estratigráfica para a
região noroeste do Amazonas, proposta esta que
se encontra resumida por Melo & Villas Boas
(1994). A área do Projeto Alto Rio Negro abrange
parte da área enfocada no presente trabalho (figura
1.1). Os autores descrevem dois domínios geotec-
tônicos (figura 2.4): o Terreno de Baixo a Médio
Grau Metamórfico Caparro e o Cinturão de Cisalha-
mento Guiana Central. Ao longo do Terreno Capar-
ro, interpretado como Arqueano a Proterozóico
Inferior, as rochas correspondentes ao Complexo
Guianense, de Pinheiro et al. (1976) e Fernandes et
al. (1977), foram subdivididas em vários conjuntos:
Complexo Traíras, englobando granitóides foliados
associados a anfibolitos em contexto de migmati-
zação; metassedimentos do Grupo Tunuí e os vul-
canitos ácidos associados; e granitóides da Suíte
Xié (proposta pelos autores), que inclui tanto os ti-
pos a duas micas quanto os titanita-biotita granitói-
des, descritos por Dall’Agnol & Abreu (1976) e indi-
vidualizados por Lima & Pires (1985). Na área do
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Tabela 2.2 – Dados geocronológicos para a região noroeste do Cráton Amazônico.

Amostra Rb/Sr
K/Ar

**Ar/Ar
U/Pb (ZI) Pb/Pb

Sm/Nd-TDM

(em Ga)
Autor

Bi-Ti granitóides (AM)
1.697� 26ref.

Ri 0,703

Teixeira & Tassinari in
Fernandes et al. (1977).

Recalc. � 87
Rb = 1,42 x 10

-11

Bi-Mu granitóides (rios
Içana, Papuri e alto

Uaupés - AM)

1.268� 23 ref.
Ri 0,713

1.455� 11 ref.
Ri 0,715

Tassinari (1981)

Bi-Mu granitóide da Suíte
Intrusiva Içana (AM)

1.521� 32
Zi evap.

Almeida et al. (1997)

Diques subvulcânicos no
Grupo Tunuí (AM)

1.496� 30RT
Ri 0,704

Tassinari (1981)
Pinheiro et al. (1976)

Filonito do Grupo Tunuí
(AM)

1.045� 19/Mu
Teixeira & Tassinari in Pinheiro

et al. (1976)

Granitóides Tiquié (AM)
1.626� 57
1.523� 49

Pinheiro et al. (1976)
Recalc. � 87

Rb = 1,42 x 10
-11

Gnaisse Minicia
(embasamento do sul da

Venezuela)

1.757� 85RT
Ri 0,7034

1.875� 47 Gaudette & Olszewski (1985)

Gnaisse Macabana
(embasamento do sul da

Venezuela)

1.876� 73RT
Ri 0,700

1.823� 15 Gaudette & Olszewski (1985)

Granitóides e gnaisses
(embasamento do sul da

Venezuela)

1.824� 34
Ri 0,7027
1.805� 27
Ri 0,7025

*1,91� ND-2,5
Barrios (1983)

*Sato & Tassinari (1997)

Granitóide da Suíte Intrusiva
Rio Uaupés (AM)

1.459� 32RT
Ri 0,706

*1,98� ND-2,6
*2,02� ND-3,0

Dall’
,

Agnol & Macambira (1992a)
*Sato & Tassinari (1997)

Granitóide relacionado à
Suíte Intrusiva Rio Uaupés

(AM)

1.518� 25
(SHRIMP)

Santos et al. (submetido)

Gnaisse do Complexo
Cauaburi (próximo ao rio

Daraá - AM)
1.750 *2,06� ND-1,8 *Sato & Tassinari (1997)

Granodiorito do Complexo
Cauaburi (próximo à Serra

da Neblina - AM)

*1.500 ref.
Ri 0,705

*2,12� ND-6,3
*Sato & Tassinari (1997)

*Tassinari (1981)

Gnaisse tonalítico do
Complexo Cauaburi
(próximo à foz do rio

Marauiá)

1.789� 6
(SHRIMP)

Santos (2000)

Formação Aracá (AM) **1.338 Mu
1.901� 13 Zi

detríticos
(SHRIMP)

Santos et al. (no prelo)

Diorito localizado a oeste de
Santa Isabel do Rio Negro

(AM)
1.240� 35 Bi Tassinari (1996)

Granito a oeste de Santa
Isabel do Rio Negro (AM)

1.279� 20 Bi Tassinari (1996)

Gabro Tapuruquara (AM)
1.705� 237 RT
1.427� 189 Mi

Santos et al. (submetido)

Ortognaisses da Suíte
Metam. Rio Urubu (RR)

1.943� 7
1.921� 15 Zi

*1.951� 24 Zi
Gaudette et al. (1996)

*Fraga et al. (1997)

Mu - muscovita; Bi - biotita; Ti - titanita; Zi - zircão/Ri - razão inicial; RT - rocha total; Mi - minerais; ref. - isócrona de referência/Evap. - Pb-Pb por evaporação.

* Dados referentes ao autor assinalado.

** Análises Ar/Ar.



–
1

3
–

N
A

.2
0

-Y
,S

A
.2

0
-V

-A
e

V
-B

(
S

e
rra

Im
e

ri)

Figura 2.3 – Esboço geológico da região noroeste do Estado do Amazonas, segundo Lima & Pires (1985).
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Figura 2.4 – Mapa geológico da área do Projeto Alto Rio Negro (Melo & Villas Boas, 1993), segundo Melo et al. (1996).
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Cinturão de Cisalhamento Guiana Central os auto-
res descrevem o Complexo Cauaburi que engloba
granitóides miloníticos a protomiloníticos e subordi-
nados quartzitos e metavulcanitos. As rochas sedi-
mentares representadas pelas serras do Padre e
Baruri/Neblina foram agrupadas no Supergrupo
Roraima (Proterozóico Médio). Os diversos batóli-
tos e stocks graníticos de natureza anorogênica,
com espetacular vocação metalogenética para es-
tanho, foram considerados como pertinentes à uni-
dade Suíte Intrusiva Tiquié (Proterozóico Médio).
Os diques de diabásio relacionados ao Proterozói-
co Superior e Mesozóico, foram englobados nas
unidades Diabásio Cujubim e Diabásio Uaraná,
respectivamente. Os corpos carbonatíticos foram
inseridos na unidade Alcalinas Seis Lagos e consi-
derados como de idade mesozóica. Os arenitos sil-
to-argilosos, lateritizados, localmente conglomerá-
ticos, que ocorrem amplamente distribuídos na
área do alto rio Negro foram englobados na unida-
de Formação Içá (Maia et al., 1977) e os cordões
aluvionários, tanto recentes como sub-recentes, fo-
ram incluídos na unidade Depósitos Aluvionares
Recentes e Sub-Recentes.

A partir da reavaliação dos dados de Melo & Villas
Boas (1993), e integração com novos dados, obti-
dos nos trabalhos de campo referentes ao Projeto
Serra Imeri, Melo et al. (1993) apresentaram uma
proposta estratigráfica para a região das serras Ara-
cá e Daraá (tabela 2.1). As rochas mais antigas da
área, representadas por granitóides miloníticos, me-
tassedimentos, metavulcanitos e tufos, que corres-
ponderiam, segundo Melo & Villas Boas (1993) ao
Complexo Cauaburi, foram individualizadas em
quatro unidades distintas: o Complexo Cauaburi, re-
definido, e incluindo apenas as rochas graníticas mi-
loníticas a protomiloníticas; o Grupo Daraá, englo-
bando quartzitos e tufos; a Formação Aracá englo-
bando metassedimentos miloníticos a protomiloníti-
cos; e o Granito Marauiá, abrangendo granitos es-
tratóides de natureza sin a tardi-colisional. As quatro
unidades foram interpretadas por Melo et al. (1993)
como relacionadas ao desenvolvimento do Cinturão
Guiana Central no intervalo Arqueano Supe-
rior-Proterozóico Inferior, muito embora as idades
até então disponíveis para a região fossem sistema-
ticamente menores que 1,85Ga (tabela 2.2). Estas
idades mais jovens foram interpretadas como reju-
venescimento isotópico.

A proposta estratigráfica e evolutiva de Melo &
Villas Boas (1993) e Melo et al. (1993), foi adotada
por Santos & Melo (1993), em uma primeira aborda-
gem dos dados do Projeto Serra Imeri, encon-

trando-se resumida em Melo et al. (1994 e 1996). A
reavaliação dos dados petrográficos, litoquímicos
e de campo, associada à reinterpretação das ima-
gens de radar e aos mapas aerogeofísicos, e a inte-
gração de informações geocronológicas recentes
(que confirmaram as idades já disponíveis no início
dos anos noventa) permitiram a elaboração desta
nota explicativa.

Alguns estudos petrológicos e geocronológicos,
publicados na década de noventa, embora não te-
nham resultado em novas propostas estratigráfi-
cas, trouxeram grandes contribuições à geologia
da região.

Dall’Agnol & Macambira (1992) caracterizaram
os granitóides do baixo rio Uaupés, região noroeste
do Estado do Amazonas (Folha NA.19; figura 1.1),
definindo a Suíte Intrusiva Rio Uaupés, que é cons-
tituída dominantemente por titanita-biotita granitói-
des com idade isocrônica Rb/Sr de 1,46Ga (razão
inicial

87
Sr/

86
Sr de 0,706). O Granito Uaupés exibe

feições geoquímicas de granitos tipo-A e tem sua
origem ligada a fusões crustais ou a material man-
télico com forte contaminação crustal (Dall’Agnol,
1992). Santos et al. (submetido) relatam uma idade
U/Pb (SHRIMP) em zircão, de 1,52Ga para um tita-
nita-biotita granitóide relacionado à Suíte Uaupés,
aflorante a leste da região enfocada por Dall’Agnol
& Macambira (1992).

Silva & Santos (1994) descreveram para a região
do alto rio Negro três séries magmáticas distintas, a
partir do estudo petrográfico e litoquímico, com ên-
fase nos ETR (elementos das terras-raras), de
amostras provenientes de Melo & Villas Boas
(1993). Os autores caracterizaram: granitóides ti-
po-A da Suíte Intrusiva Tiquié; granitóides tipo-I,
calcioalcalinos, para os quais propõe a denomi-
nação Suíte Intrusiva Uaupés; e granitóides a
duas micas tipo-S, os quais foram relacionados à
Suíte Intrusiva Xié, de Melo & Villas Boas (1993).
Apesar de representar um avanço na compreen-
são das diversas suítes magmáticas da região, as
denominações Uaupés e Xié, adotadas por Silva
& Santos (1994) não devem ser mantidas, já que:
a denominação da Suíte Intrusiva Rio Uaupés já
havia sido proposta por Dall’Agnol & Macambira
(1992) e Dall’Agnol (1992) para agrupar granitói-
des do tipo-A (no baixo rio Uaupés), distintos dos
granitóides calcioalcalinos descrito por Silva &
Santos (1994); e para os granitóides a duas micas
da porção oeste do Amazonas a terminologia Suí-
te Intrusiva Rio Içana, utilizada por Lima & Pires
(1985) e mantida por Almeida et al. (1997), tem
prioridade.
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Almeida & Larizzatti (1996a e b) descreveram os
granitóides a duas micas da Suíte Intrusiva Rio Içana
além de gnaisses migmatíticos, aflorantes no extre-
mo-oeste do Amazonas. Caracterizaram uma ori-
gem a partir da fusão parcial de paragnaisses mig-
matíticos para parte dos granitóides Içana. Almeida
et al. (1997) obtiveram idade Pb-Pb do Proterozóico
Médio para a Suíte Intrusiva Içana (tabela 2.2), con-
firmando informações anteriores de Tassinari
(1981).

Tassinari (1996) e Sato & Tassinari (1997) forne-
ceram importantes dados isotópicos para a região.
Os autores mencionaram idades Sm-Nd, TDM entre
1,90Ga e 2,10Ga com valores de � Nd em geral entre
0 e –3 (para rochas formadas entre 1,46Ga e
1,75Ga), sugerindo idade de diferenciação do man-
to em torno de 2,0Ga, e contribuição limitada de ma-
terial crustal antigo (Arqueano). Dois granitóides
analisados são provenientes da área do Projeto Ser-
ra Imeri (um das proximidades da serra da Neblina
outra da região do rio Daraá) (tabela 2.2) sendo que
um deles exibe valor de � Nd algo mais negativo, –6,3
com idade-modelo, Sm-Nd, TDM de 2,12Ga e idade
de cristalização assumida em 1,5Ga a partir de uma
isócrona de referência de Tassinari (1981).

Santos et al. (2000) obteve uma idade U/Pb
(SHRIMP) de 1,79Ga para um tonalito do Complexo
Cauaburi, nas proximidades da foz do rio Marauiá,
confirmando idades sistematicamente menores
que 1,80Ga (tabela 2.2) para o embasamento re-
gional. Santos et al. (no prelo) descartam a possibi-
lidade de idades arqueanas para a deposição das
coberturas representadas pelo Grupo Tunuí e pela
Formação Aracá (sugeridas por Melo & Villas Boas,
1993; Melo et al., 1993; e Santos & Melo, 1993), já
que o embasamento destas coberturas é paleopro-
terozóico (1,80Ga - 1,79Ga). As idades mais anti-
gas obtidas por Santos et al. (no prelo) para zircões
detríticos da Formação Aracá são do Paleoarquea-
no, enquanto as idades mais jovens correspondem
à 1,90Ga e 1,93Ga. Santos et al.(no prelo) relatam
idades Ar/Ar em torno de 1,34Ga, para muscovitas
provenientes de um muscovita quartzito da Forma-
ção Aracá, interpretando estes valores como regis-
tros da atuação do Evento K’Mudku. Tassinari
(1996) interpreta da mesma forma, as idades K/Ar
(em biotitas) em torno de 1,24Ga e 1,28Ga (na re-
gião noroeste do Amazonas) como relacionados ao
Evento K’Mudku.

Santos et al. (submetido) mencionam idades de
1,70Ga e 1,43Ga (com incertezas que chegam a
237Ma), para as rochas básicas da unidade Tapuru-
quara.

A reavaliação dos dados de Melo & Villas Boas
(1993) e Santos & Melo (1993) aliada as novas infor-
mações de campo e dados petrográficos, obtidos no
Projeto Integração Alto Rio Negro-Serra Imeri, levou
Almeida (1997) a reconhecer na região duas suítes de
granitóides tipo-A, com aspectos petrográficos e lito-
químicos distintos (além da Suíte Intrusiva Rio Uaupés,
de Dall’Agnol & Macambira, 1992a e b): a Suíte Intrusi-
va Tiquié (Pinheiro et al., 1976; Lima & Pires, 1985); e a
Suíte Intrusiva Marié-Mirim, proposta pelo autor.

Alguns trabalhos recentes caracterizaram a con-
tinuidade do Cinturão Guiana Central (CGC) no
Estado de Roraima. Os ortognaisses, que constitu-
em o arcabouço do CGC, foram incluídos na unida-
de Suíte Metamórfica Rio Urubu (Fraga et al., no
prelo, in CPRM, Projeto Roraima Central; Faria &
Luzardo, no prelo, in CPRM, Projeto Caracaraí)
que apresentam idades entre 1,92Ga e 1,95Ga
(Gaudette et al.,1996; Fraga et al.,1997), mais
antigas do que as encontradas para o embasamen-
to do norte do Amazonas e sul da Venezuela. Aflo-
ram ainda paragnaisses de alto grau, relacionados
ao Paleoproterozóico, e suítes magmáticas do Meso-
proterozóico, caracterizando uma associação anor-
tosito-mangerito-charnockito-granito rapakivi
(AMCG) (Fraga et al., 1997; Fraga & Reis, 1985; Fraga
& Araújo, no prelo in CPRM, Projeto Roraima Central).

2.2 Contexto Geotectônico

Os modelos geotectônicos propostos para a evo-
lução do Cráton Amazônico seguem duas linhas de
abordagem bastante distintas. Uma delas está ba-
seada no modelo das províncias geocronológicas
geotectônicas, mobilístico, e propõe uma evolução
através da aglutinação de cinturões orogênicos,
desde o Paleoproterozóico até o Neoproterozóico,
em torno de núcleos arqueanos (Cordani et al.,
1979; Tassinari, 1981; Teixeira et al., 1989; Tassinari
et al., 1996; Tassinari, 1996; Sato & Tassinari, 1997).
A outra abordagem, mais fixista, propõe que, após a
colagem de blocos crustais no Arqueano Superior a
Paleoproterozóico (Almeida et al., 1981; Hasui et al.,
1984; Costa & Hasui, 1997), a evolução do Cráton foi
dominada por processos de tafrogênese.

As propostas de evolução geológica elaboradas
para a região norte e noroeste do Amazonas, basei-
am-se em diferentes (e por vezes conflitantes) inter-
pretações a partir do pobre acervo de dados geoló-
gicos disponíveis, e seguem, de uma forma geral, as
duas linhas de abordagem dos modelos propostos
para o Cráton.
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Tassinari (1981) considera a região noroeste do
Amazonas como pertinente à Província Rio Ne-
gro-Juruena, interpretada como um mobile belt de-
senvolvido durante o período de 1.750-1.400Ma. A
proposta de Tassinari (1981) está em consonância
com o modelo de províncias geocronológicas para o
Cráton Amazônico (Cordani et al., 1979; Teixeira et
al., 1989; Tassinari et al., 1996; Tassinari, 1996; Sato &
Tassinari, 1997 e Tassinari & Macambira, 1999) que
atualmente admite a existência de seis províncias
geocronológicas (figura 2.5). A Província Amazônia
Central (PAC) representando um ou vários núcleos
arqueanos é caracterizada por idades superiores a
2,3Ga. A PAC é ladeada a nordeste (e em parte corta-
da) pela Província Maroni-Itacaiúnas, com idades de
formação, ou retrabalhamento de rochas, entre 2,2 e
1,95Ga, sendo bordejada a sudoeste por províncias
sucessivamente mais jovens. Assim, com direção
geral NW-SE, dispõem-se a oeste da PAC a Provín-
cia Ventuari-Tapajós (PVT) (1,80-1,95Ga); a Provín-
cia Rio Negro-Juruena (PRNJ) (1,5-1,8Ga); a Provín-
cia Rondoniana-San Inácio (PRSI) (1,5-1,3Ga); e a
Província Sunsás (PS) (1,25-1,0Ga). A área do Proje-
to Serra Imeri abrange parte das províncias Ventua-
ri-Tapajós e Rio Negro-Juruena, que, de acordo com
Tassinari (1996), representam crosta continental ju-
venil gerada em dois arcos magmáticos com idades
distintas, envolvendo subducção de crosta oceâni-
ca dirigida para a PAC, a leste. As diversas unidades
litológicas da região norte e nordeste do Amazonas
são interpretadas por Tassinari (1996) como repre-
sentantes de intervalos pré- a pós-colisionais, sendo
que as idades em torno de 1,2Ga foram relaciona-
das pelo autor a eventos de reaquecimento e reati-
vações tectônicas.

Lima & Pires (1985) consideram os complexos
Traíras e Rio Negro (tabela 2.1; figura 2.3) como
registros de parte da granitogênese sintectônica
associada ao evento geodinâmico relacionado ao
Cinturão Móvel Parima-Tapajós (proposto pelos
autores), com orientação NW-SE e mergulho para
NE, considerado Proterozóico Infer ior
(2.000-2.600 Ma). Lima & Pires (1985) admitem
que no final do Proterozóico Inferior a porção sul
da região foi afetada por um linear shear belt
(Windley, 1977) denominado Cinturão Móvel Guia-
na Central (Lima et al., 1982) de orientação
NE-SW, cujo embasamento é designado de Com-
plexo Cauaburi (que seria produto do retrabalha-
mento do Complexo Rio Negro).

Hasui et al. (1984) admitem a existência, na
porção norte e noroeste do Amazonas, dos cintu-
rões de cisalhamento designados de Noroeste do
Amazonas e Guiana Central com direção NE-SW,
e Uaupés NW-SE (figura 2.6). Tais cinturões repre-
sentariam zonas de colisão continental entre blo-
cos crustais mais antigos, internamente caracteri-
zados por terrenos do tipo granito-greenstone,
que tiveram seu desenvolvimento em tempos ar-
queanos. De acordo com Costa & Hasui (1997),
após a intensa colagem de blocos no intervalo
Arqueano Superior-Paleoproterozóico, apenas
processos extensionais atuaram na região norte e
noroeste do Amazonas.

Melo & Villas Boas (1993), seguindo o modelo
de Hasui et al. (1984), descrevem para a porção
noroeste do Amazonas uma evolução durante o
Arqueano Superior a Proterozóico Inferior, repre-
sentada pelo Terreno de Baixo a Médio Grau Ca-
parro, interpretado como tipo greenstone belt, e
pelo Cinturão de Cisalhamento Guiana Central
(CCGC) (figura 2.4). O Complexo Traíra, a Suíte
Xié e o Grupo Tunuí registrariam a evolução do
Terreno Caparro, enquanto o Complexo Cauaburi,
resultaria da implantação e desenvolvimento do
cinturão. Melo et al. (1993) e Santos & Melo (1993),
apesar do limitado acervo de informações estrutu-
rais para a região, reconheceram dois domínios no
CCGC: domínio NE-SW, imbricado, caracterizado
por regime compressivo oblíquo dextral ao qual
estão relacionados o Complexo Cauaburi, as su-
pracrustais Daraá e o Granito Marauiá; e o domínio
transcorrente, que teria controlado a deposição
em algumas bacias transtensivas como proposto
para a Formação Aracá, e também a colocação de
granitóides Marauiá. Estes últimos granitóides são
interpretados por Santos & Melo (1993) e Melo et
al. (1993) como gerados por fusões locais, em de-
corrência de movimentações transcorrentes e ca-
valgantes ao longo do cinturão. Os granitóides Ti-
quié e a Cobertura Roraima representam, segun-
do Santos & Melo (1993) e Melo et al. (1993) os
produtos litológicos ligados ao evento distensivo
no Proterozóico Médio. Dois episódios de magma-
tismo básico estão representados, de acordo com
os autores, por diques relacionados ao Proterozói-
co Superior e ao Mesozóico, sendo que os carbo-
natitos Seis Lagos são relacionados também ao
Mesozóico, durante a instalação do Gráben Tacu-
tu.

– 17 –

NA.20-Y, SA.20-V-A e V-B ( Serra Imeri )



– 18 –

Programa Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil

Figura 2.5 – Províncias geocronológicas para o Cráton Amazônico segundo Tassinari (1996).

UNIDADES GEOLÓGICAS

Cobertura Sedimentar Fanerozóica

Cobertura Sedimentar Pré-Cambriana

Granitóides

Cobertura Vulcânica Ácida-Intermediária

Vulcanismo Básico

Greenstone Belts

Complexo Granulítico

Cinturões Móveis Neoproterozóicos

PROVÍNCIAS GEOCRONOLÓGICAS

Amazônia Central
>2,3Ga

Rondoniana - San Ignácio
1,45 - 1,3Ga

Sunsas
1,25 - 1,0Ga

Rio Negro - Juruena
1,8 - 1,55Ga

Ventuari - Tapajós
1,9 - 1,8Ga

Maroni - Itacaiúnas
2,2 - 1,9Ga

Oceano
Atlântico

Arco
Iquitos

BACIA

P. Velho

Manaus

Itacoatiara

AMAZÔNICA

Arco
Monte Alegre Arco

Gurupá
Belém

Arco

Arco
Purus

Oceano Atlântico

(Tassinari,1996)



– 19 –

NA.20-Y, SA.20-V-A e V-B ( Serra Imeri )

Figura 2.6 – Modelo esquemático de blocos crustais e faixas limítrofes para a Região Amazônica,
segundo Hasui et al. (1984), modificado de Costa & Hasui (1997).
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