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INTRODUÇÃO

1.1 Considerações Iniciais

A Amazônia Ocidental constitui uma das áreas
menos conhecidas do Brasil, e permanece, às por-
tas do segundo milênio, como um grande desafio.
Neste contexto, o Projeto Serra Imeri, proposto atra-
vés do Programa de Levantamentos Geológicos Bá-
sicos desenvolvido pela CPRM, enfoca uma área de
aproximadamente 88.000km

2
na porção norte do

Estado do Amazonas, e teve como objetivo a carto-
grafia e, caracterização das unidades litoestratigrá-
ficas regionais, bem como, das feições estruturais e
potenciais metalogenéticos.

A região enfocada abriga extensa floresta equatorial,
epossui acessoextremamentedifícil, fatoresque justifi-
cam a escala regional 1:500.000, adotada neste levan-
tamento,e impõemsérias limitaçõesao trabalhodema-
peamento geológico. Além da dificuldade natural de
acesso à área mapeada, cerca de um terço da mesma
não foi visitada.Nestemesmopercentualestá incluídaa
Reserva indígena Ianomâmi, de ampla distribuição ter-
ritorial (bordejando a fronteira com a Venezuela) que,
por questões de ordem legal, tornou-se inacessível às
equipes de mapeamento geológico.

As observações foram possíveis apenas ao lon-
go das drenagens e de picadas abertas na mata,
tendo sido vital o esforço de integrar, através da uti-
lização de imagens de radar e de mapas aerogeofí-

sicos, as áreas não visitadas. Dessa forma, apesar
do significativo avanço alcançado no entendimento
da geologia regional, grandes incertezas permane-
cem.

O Projeto Serra Imeri teve seu início autorizado
no dia primeiro de maio de 1991, e incluiu duas fa-
ses. A primeira fase envolveu o planejamento, a
execução de etapas de campo, a aquisição e inter-
pretação de dados petrográficos e litoquímicos e
estudos de imagens de radar e mapas geofísicos,
tendo resultado em um relatório interno, organizado
por Carlos Alberto Santos e Abraão Fernando F.
Melo, referenciado como Santos & Melo (1993). Em
uma segunda fase foram realizadas a revisão e a
reavaliação do acervo de dados originais. Estes fo-
ram integrados a novas informações petrográficas
e geocronológicas, sendo o conjunto reinterpreta-
do de acordo com as orientações técnicas da Divi-
são de Geologia Básica (DIGEOB) da CPRM (Servi-
ço Geológico do Brasil). Esta segunda fase do Pro-
jeto Serra Imeri culminou com a elaboração da pre-
sente nota explicativa, sendo descrita no item 1.6 a
metodologia utilizada. Santos & Melo (1993) relata-
ram todo o histórico da primeira fase do projeto e a
metodologia aplicada naquele período. Alguns tex-
tos de capítulos, aproveitados de Santos & Melo
(1993), total ou parcialmente, encontram-se discri-
minados na lista de créditos de autoria.

– 1 –

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



1.2 Localização e Acesso

Projeto Serra Imeri abrange uma área no setor
norte do Estado do Amazonas, incluída nos municí-
pios de Barcelos e Santa Isabel do Rio Negro (figura
1.1). Essa superfície corresponde a seis folhas de
01� 00’ x 01� 30’ do padrão cartográfico internacional,
sendo três folhas inteiras e três folhas fracionadas.

A área limita-se ao norte pela fronteira com a Ve-
nezuela, pelos meridianos 66� 00’ W Gr e 63� 00’W
Gr e pelos paralelos 02� 00’N e 0� 100’S. A sede do
município de Santa Isabel do Rio Negro encon-
tra-se dentro da área do projeto, enquanto a sede
do município de Barcelos situa-se poucos quilôme-
tros a leste do meridiano 63� 00’ W Gr e constituiu o
segundo pólo de apoio aos trabalhos de campo.

O acesso à área, partindo-se de Manaus, é feito
tanto por via fluvial como por via aérea. Por via flu-
vial a área é acessível através do rio Negro, utili-
zando-se embarcações de médio porte, atingin-
do-se as cidades de Barcelos (496km), Santa Isa-
bel do Rio Negro (781km) e São Gabriel da
Cachoeira (1.100km). O acesso aéreo é realizado
através de vôos a São Gabriel da Cachoeira, Santa
Isabel do Rio Negro e Barcelos.

Na área do projeto, os afluentes do rio Negro, à ex-
ceção das épocas de grande estiagem, apresentam
excelentes condições de navegabilidade para em-
barcações de pequeno porte, apesar da existência
de cachoeiras nos afluentes da margem esquerda.

1.3 Aspectos Socioeconômicos

A região tem suas maiores concentrações popu-
lacionais nas localidades de Barcelos e Santa Isa-
bel do Rio Negro, e é caracterizada por apresentar
uma baixíssima densidade demográfica. O núcleo
mais importante é o município de Santa Isabel do
Rio Negro, que apresenta uma população de des-
cendentes de segunda geração indígena que re-
presentam, em sua quase totalidade, a base da pi-
râmide social da área. Nas zonas mais interioriza-
das se distribuem os índios propriamente ditos, re-
presentados pelos barés, tucanos e ianomâmis.

A principal atividade econômica da região é a
agricultura, estando em segundo lugar o extrativis-
mo de piaçava , borracha, castanha, cipó titica e
jauari (para palmito). A pesca de subsistência é
amplamente utilizada pelos habitantes da região.

Exceção feita aos municípios de Santa Isabel do
Rio Negro e Barcelos, as demais vilas compreen-
dem pequenos povoados às margens do rio Negro
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Figura 1.1 – Articulação das folhas na região norte
do Estado do Amazonas e localização da área do

Projeto Serra Imeri.
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e afluentes, cuja população é dominantemente de
origem baré e detém pequena instrução escolar,
embora existam escolas primárias nestes povoa-
dos.

1.4 Clima, Vegetação e Hidrografia

Segundo a classificação de Köppen (1944), na
região deste projeto o clima é do tipo A (tropical
úmido) com a temperatura média do mês mais frio
nunca inferior a 18� C.

A vegetação da região é variada e complexa,
apresentando-se dividida em sub-regiões, denomi-
nadas de Campinarana, Floresta Tropical Densa,
Floresta Tropical Aberta, Refúgios Ecológicos e
áreas de Tensão Ecológica, guardando cada uma
delas suas características peculiares. A Campina-
rana ocorre de modo irregular sobre superfícies
arenosas suavemente onduladas do Cenozóico, e
em alguns locais arrasados do embasamento gra-
nítico-gnáissico, capeados por fina cobertura are-
nosa que resulta da lixiviação intensa provocada
pelas chuvas. A Floresta Tropical Densa corres-
ponde a um adensamento heterogêneo de árvores
ocorrendo em planícies aluvionares periodicamen-
te inundadas e em região de montanhas e submon-
tanhas, dominantes na parte norte (Folha NA.20-Y),
enquanto a Floresta Tropical Aberta é integrada por
árvores espaçadas, palmáceas, que se adensam
nos vales e partes planas. Refúgios Ecológicos se
caracterizam pela localização em partes elevadas
de serranias, apresentando vegetação complexa,
em virtude da altitude e da influência litológica. As
áreas de Tensão Ecológica se relacionam a grupa-
mentos de florestas densas e abertas que são en-
tremeados com a vegetação do tipo campinarana.

A bacia hidrográfica do médio rio Negro abrange
quase toda a área do projeto e se caracteriza por
apresentar grandes cursos d’água, dentre os quais
se destacam os rios: Negro, Cauaburi, Marauiá,
Daraá, Preto, Padauari e Aracá, pela margem es-
querda; Uneiuxi, Cuiuni e Unini, pela margem direi-
ta.

O escoamento do rio Negro apresenta uma dire-
ção geral W-E. Os afluentes da margem esquerda
do rio Negro apresentam-se normalmente com di-
reção NW-SE, enquanto os da margem direita a di-
reção dominante SW-NE. No caso da margem es-
querda, a drenagem se adapta às direções estrutu-
rais dominantes nos estratos geológicos, enquanto
que os afluentes da margem direita apresentam-se
meandriformes e pouco controlados.

1.5 Geomorfologia

Embora existam trabalhos desenvolvidos por
Franco et al. (1975), Nascimento & Prates (1976) e
Franco & Moreira (1977), através do Projeto
RADAMBRASIL, os mesmos são bastante genéri-
cos e usam uma divisão de unidades geomorfológi-
cas nem sempre apropriada à área deste projeto.
Os trabalhos de campo do Projeto Serra Imeri não
visaram a um estudo geomorfológico, porém, pelas
observações efetuadas foi possível dividir a área
em quatro grandes unidades geomorfológicas (fi-
gura 1.2), a saber: Planície Sedimentar do Amazo-
nas, Paleopediplano Rio Negro, Cadeia de Monta-
nhas Imeri/Curupira, e Mesetas Sedimentares.

1.5.1 Planície Sedimentar do Amazonas

Esta unidade geomorfológica engloba a porção
sul e corresponde, em parte, às bacias dos afluentes
do rio Negro pela margem direita (figura 1.2). Apre-
senta extensas superfícies aplainadas e representa-
das pelos interflúvios tabulares das áreas inundáveis.

As áreas inundáveis típicas desta unidade geo-
morfológica são inseridas, parcialmente, nos terre-
nos de ocorrência dos sedimentos da Formação
Içá. Caracterizam-se principalmente por períodos
de inundação que podem chegar a ser permanen-
tes, e por material arenoso não consolidado. Os so-
los predominantes são os podzólicos verme-
lho-amarelo e a laterita hidromórfica. Nesta unida-
de verificam-se também áreas de acumulação por
vezes inundáveis e que ocorrem em posição inter-
fluvial. O relevo apresenta-se com suaves ondula-
ções e com altimetria em torno de 60m.

1.5.2 Paleopediplano Rio Negro

Esta unidade ocorre nas porções central e cen-
tro-leste (figura 1.2). Geomorfologicamente compre-
ende uma área ondulada e inclinada em relação à
calha do rio Negro, com restritas áreas de relevos re-
siduais de rochas granitóides. Isto indica a existên-
cia de paleopedimentos e portanto evidencia que
esta área foi submetida a um clima árido/semi-árido,
antes da deposição dos sedimentos da Formação
Içá. O Paleopediplano Rio Negro pode ser subdividi-
do em duas porções: uma superfície mais aplaina-
da, onde a drenagem originou interflúvios tabulares;
e uma área mais elevada, com relevo mais ondulado
e presença de algumas colinas residuais.
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Figura 1.2 – Mapa simplificado das unidades geomorfológicas da área do Projeto Serra Imeri.



1.5.3 Cadeia de Montanhas Imeri/Curupira

Trata-se de toda a região montanhosa corres-
pondente à porção norte da área do projeto, com-
preendendo dominantemente a região da Reserva
Ianomâmi e o interflúvio dos rios Amazonas e Orino-
co, bem como a região fronteiriça do Brasil com a
Venezuela (figura 1.2). Esta região montanhosa
apresenta direção geral NE-SW e altitudes que va-
riam entre 600m e 1.500m. A serra da Curupira, que
situa-se no nordeste da Folha NA.20-Y, entre os rios
Aracá e Demini, estende-se na direção NW-SE e
constitui uma faixa com largura média de 30km,
com notável destaque topográfico e contendo as
cabeceiras dos rios Padauari e Aracá, que drenam
a área trabalhada.

1.5.4 Mesetas Sedimentares

Esta unidade perfaz cerca de 2% da área ma-
peada, abrangendo apenas dois blocos residuais
isolados que apresentam topos de forma tabular e
com destaque topográfico. O primeiro bloco si-
tua-se na parte noroeste da Folha NA.20-Y-C e
constitui a serra da Neblina, enquanto o outro si-
tua-se a nordeste da Folha NA.20-Y-D e constitui a
serra Aracá (figura 1.2).

A serra da Neblina encontra-se na região frontei-
riça com a Venezuela e constitui a unidade de rele-
vo topográfico mais elevado da área do projeto. Na
serra da Nebl ina, esculpida nas rochas
sedimentares da Formação Serra da Neblina, en-
contra-se o Pico da Neblina que é o local de máxi-
ma altitude no país (3.014m). A meseta que consti-
tui a serra Aracá, localizada entre os rios Aracá no
sudoeste e Demini ao norte, constitui um destaque
topográfico bem individualizado no leste da Folha
NA.20-Y, sendo constituída dominantemente por
quartzitos e com menor participação de xistos e
metaconglomerados.

1.6 Metodologia

A execução deste relatório teve sua abordagem
baseada nos seguintes parâmetros metodológi-
cos: 1) recuperação e reinterpretação de dados
petrológicos (campo, petrografia, litoquímica) e

geoquímico-metalogenéticos (sedimento ativo de
corrente, concentrado de bateia, ocorrências mine-
rais); 2) elaboração de mapas geológico e metalo-
genético-previsional; e 3) confecção do relatório
propriamente dito (redação do texto e edição).

O passo inicial foi dado no sentido da recupera-
ção do acervo geológico, obtido durante a primeira
fase do Projeto Serra Imeri (Santos & Melo, 1993).
Neste acervo constam as amostras de rocha, lâmi-
nas delgadas e a documentação básica, incluindo
mapa de pontos, fichas de descrição de afloramen-
to, boletins de análise química e imagens de radar
na escala 1:250.000. Nesta etapa também foram
consultadas as bibliografias básicas e atualizadas
disponíveis.

Posteriormente, o acervo de rochas existente foi
submetido a uma revisão petrográfica, macro e mi-
croscópica, sempre acompanhada da descrição
dos respectivos afloramentos (base AFLO). Tam-
bém foram confeccionadas e descritas novas lâmi-
nas delgadas a partir de uma seleção prévia. Simul-
taneamente, e com base nas análises disponíveis
(tabela 1.1), efetuou-se a caracterização química
dos diversos agrupamentos litológicos identifica-
dos pela petrografia. Após esta reinterpretação pe-
trográfica e química, foi possível subdividir as prin-
cipais unidades litoestratigráficas da área.

Na fase da cartografia geológica, inicialmente fo-
ram definidos os grandes lineamentos estruturais
da região, a partir da análise das imagens semicon-
troladas de radar na escala 1:250.000. Foram ainda
confeccionados novos mapas aerogeofísicos
(Cláudio C. Reis – CPRM/DIGEOF/ERJ), também na
escala 1: 250.000 (contagem total, canal do tório e
sinal analítico), cuja interpretação em conjunto com
as imagens semicontroladas de radar e apoiada na
combinação das características de campo, petro-
lógicas e estruturais das diferentes unidades litoes-
tratigráficas, permitiu a cartografia na escala
1:500.000, e a elaboração do mapa geológico ane-
xo ao presente relatório. O mapa metalogenéti-
co-previsional foi elaborado segundo o atual pano-
rama geológico, levando em consideração os da-
dos químicos de sedimento ativo de corrente, con-
centrados de bateia (mineralógico se-
mi-quantitativo) e de rocha, além de descrição de
ocorrências minerais (base META), tornando possí-
vel a definição de algumas áreas potencialmente
favoráveis à exploração mineral.
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Tabela 1.1 – Relação das amostras de rocha analisadas, laboratórios utilizados, elementos analisados e
métodos analíticos empregados. Obs.: com exceção das amostras EP-185,186, 187 e 189

(Projeto Alto Rio Negro - Melo & Villas Boas, 1993) e FB-35, 42, 45 e 53 (Projeto Serra Aracá - Borges, 1987a),
todas as demais são referentes ao Projeto Serra Imeri.

LAMIN (Laboratório de Análises Minerais da CPRM)

Elementos maiores (fluorescência de raios-X)

AS-11A, 12, 17B, 31,32, 38B, 40A, 41, 42, 53, 67; CG-10, 19; CS-45, 54, 59, 60, 94,
97; FB-42, 45; JH-20, 21, 25, 30; PV-37, 38.

Elementos-traço: Sr, Ba, Cu, Pb, Zn, Ni, Cr, V (absorção atômica – AA); F (Eletron
íon específico – EIE)

AS-9, 12, 17B, 18B, 57, 61, 67; JH-38A.

Elementos-traço: Sr, Ba, Ni, Cr, Sn (absorção atômica – AA); F (Eletron íon

específico – EIE)
AS-11A, 46; CG-8, 9, 10, 11; CS-20, 34A, 38, 45, 54, 59, 60, 94, 97, 105.

Elementos-traço: Sr, Ba, Ni, Cr, V, Sn (absorção atômica – AA); F (Eletron íon
específico – EIE)

AS-31, 32, 38B, 40A, 41, 53; CG-19, 33; CS-96; FB-35, 42, 45, 53; JH- 20, 21, 25,
29B, 30; PV-37, 38, 44B, 48A, 91, 127.

Elementos-traço e maiores: Fe, Mg, Ca, Ti, Mn, Ag, As, Au, B, Ba, Be, Bi, Cd, Co,

Cr, Cu, La, Mo, Nb, Ni, Pb, Sb, Sc, Sn, Sr, V, W, Y, Zn, Zr (Espectrografia ótica de
emissão)
AS-20, 21; CG-2; HG-35

Elementos maiores e traço: Ba, Rb, Zr, Y, Be, La (Espectrografia ótica de emissão)

EP-185, 186.

Elementos maiores e traço: Sr, Ba, Rb, Zr, Y, Be, La (Espectrografia ótica de

emissão)
EP-187, 189.

GEOLAB (Laboratório de Análises da GEOSOL)

Elementos maiores

AS-9, 18B, 46, 57, 61; CG-8, 9, 11, 33; CS-20, 34A, 38, 96, 105; FB-35, 53; JH-29B, 38 A;
PV-44B, 48A, 91, 127A.

Elementos-traço: Sr, Ba, Rb, Zr, Y, Nb, Cr, Ni, V, Ta, U, Th, Sn, F

AS- 31, 32, 38B, 40A, 41, 50A, 51; CG-19, 22B, 33; CS-96, 102, 104; FB-35, 42, 45, 53; PV-
53.

Elementos-traço: Sr, Ba, Rb, Zr, Y, Nb, Cr, Ni, V, Ta, U, Th, Sn, F, Cu, Pb, Zn, Co
AS-9, 67.

Elementos terras-raras (Espectrometria Induzida por Plasma – ICP)

AS-9, 31, 32, 38B, 40A, 41, 50A, 51, 67; CG- 19, 22B, 33; CS- 96, 102, 104; FB-35, 42, 45,
53; PV-53.
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