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Summary
The Amazon Craton in Brazil is limited to the East (Baixo Araguaia Groups), South and Southeast
(Alto Paraguai, Cuiabá and Corumbá Groups) by rocks generated during the Brasiliano Orogenic
Cycle. There is a 500-450 m.y. hiatus between the generation of the youngest known Precambrian
rocks in the craton (post-Sunsás granites and basalts; 980–950 Ma) and the Cambrian Piranhas
mafic magmatism (507 Ma). The craton is covered by several Phanerozoic basins to the Northeast
(Maranhão), South (Xingu and Alto Tapajós), Southwest (Parecis), West (Solimões), North (Takutu)
and in its center (Amazonas). The Amazon Craton has been sub-divided into provinces according to
geochronological and geophysical-structural models. Amaral (1974) first divided the craton into
three geochronological provinces (viz.: Eastern, Central and Western Amazon Provinces) a model that
was refined by many authors such as Cordani et al. (1979), Teixeira et al. (1989) and Tassinari et al.
(1997). The model adopted herein was first presented by Santos (1999) and Santos et al. (2000),
who reinterpreted the previously defined Amazon Craton Provinces based on U-Pb and Sm-Nd data in
the context of information contained on several regional maps produced by CPRM, the Geological
Survey of Brazil.
Seven geological provinces of distinctive ages, evolution, and structural patterns are discussed
herein, namely: (i) Carajás, with two domains – Rio Maria (Mesoarchean) and Carajás (Neoarchean);
(ii) Central Amazônia (Archean-Paleoproterozoic), with the Iriri-Xingu and Curuá-Mapuera domains;
(iii) Trans-Amazonian (Rhyacian), with the Amapá and Bacajá domains; (iv) Tapajós–Parima (Orosirian),
with the Peixoto de Azevedo, Tapajós, Uaimiri and Parima domains; (v) Rondônia–Juruena (Statherian),
with the Jamari, Juruena and Jauru domains; (vi) Rio Negro (Statherian), with the Rio Negro and
Imeri domains; and (vii) Sunsás (Meso-Neoproterozoic), with the Santa Helena and Nova Brasilândia
domains. Despite the scarcity of U-Pb and Sm-Nd data over large areas it is possible to state that
each of the Provinces was generated by a succession of orogenies. Some of the Provinces, such as the
Trans-Amazonian (2.26–2.01 Ga) and Tapajós-Parima (2.03–1.87 Ga) Provinces, are composed by
four distinctive orogenies; while the Sunsás Province (1.45–1.10 Ga) was generated by three orogenies
(Santa Helena, Candeias and Nova Brasilândia).
The Rio Maria Domain is Mesoarchean in age, composed by granitoid-greenstone rocks with ages
between 3.05 and 2.85 Ga. The Carajás Domain encloses some Mesoarchean rocks, such as the Pium
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and Xingu complexes (about ca. 2.86 Ga), but it is volumetrically dominated by Neoarchean granitoids and volcano-sedimentary
rocks formed during 2.76–2.55 Ga. Post-Trans-Amazonian granites are intrusive into both the Carajás and Rio Maria Domains
forming dozens of rapakivi-like anorogenic plutons (Dall’Agnol et al. 1999). These sienogranites, monzogranites and orthoclase
granites were generated at the end of the Orosirian period and are similar in nature and age to the intrusion swarm that occurs
further to the West, in the Central Amazon Province (Maloquinha Intrusive Suite).
The Central Amazon Province is an Archean nucleus (Tassinari et al. 1996; Santos et al. 2000) onto which several younger
Proterozoic mobile belts were accreted. The main distinction between the models adopted by such authors for the Amazon Craton
is that Santos et al. (2000) separate the Carajás region from the Central Amazon Province (Fig. IV.3) whilst Tassinari (1996)
considers both to be part of only one province. The Central Amazon Province comprises of a poorly known basement (usually only
photointerpreted as basement) and an association of (a) felsic to intermediate volcanic rocks (Iriri, Surumu, Burro-Burro, Caicara
and Iricoumé groups/formations); (b) A-type granites (Intrusivas Maloquinha, Mapuera and Saracura intrusive suites); (c) platform
sedimentary cover dominated by fluvial braided deposits (Triunfo, Novo Progresso and Gorotire formations), which are compared
to the Roraima, Urupi and Buiuçu sedimentary covers; and (d) Tholeiitic sills and dikes (Figueira Branca and Guadalupe, supposedly
equivalent to the Avanavero-type intrusions).
The Trans-Amazonian Province (Santos et al. 2000) comprises mostly granitoid-greenstone terrains generated in Northern
South America during the Paleoproterozoic (Trans-Amazonian Orogenic Cycle; 2.01–2.26 Ga). The orogenic belt extends from the
São Luís–Gurupi region (PA–MA) to the Guri fault in Eastern Venezuela, cross-cutting Amapá, French Guiana, Suriname and
Guyana. In Brazil this province is limited to the Amapá state and the Paleoproterozoic erosional windows of Gurupi and São Luís
(“São Luís Nanocraton”). Recent data from Macambira et al. (2001) and from this work indicate that the Northern Carajás region
in Eastern Pará State (Bacajá, BR230, Novo Repartimento, Brasil Novo) is mostly composed by post-Archean rocks. The TransAmazonian Province is characterized by five main lithostratigraphic units viz.: (a) The Guianense Complex, which is mostly
unknown; (b) high-grade rocks with marked Archean inheritage; (c) supracrustal rocks such as the Vila Nova and Ipitinga groups,
the greenstone component of the granitoid-greenstone terrain; (d) Trans-Amazonian granitoids with several chemical and
petrotectonical characteristics formed between 2206 e 2060 Ma and representing several evolutionary phases of the TransAmazonian orogen; (e) post-Trans-Amazonian granites generated in intraplate environment at the end of the Paleoproterozoic
(1800–1700 Ma).
The Tapajós–Parima orogenic belt (Lima, 1998) was accreted to the Central Amazon Province in the Orosirian (2.10–1.87 Ga).
It is bordered to the West by Paleoproterozoic provinces formed during 1.85–1.70 Ga (Rio Negro and Rondônia–Juruena Provinces).
Structural, geochronologic, and metallogenic common features suggest the orogenic belt to extend to the Southeast (Peixoto de
Azevedo, Mato Grosso State), and to Northwest (Uaimiri region and Parima mountains, Roraima State). The belt is 1900 km long
and 180 to 280 km wide. It is composed by four domains, which are discontinued by the Amazon, Cachimbo and Rio Branco
sedimentary basins, and by the K’Mudku shear belt.
The Rio Negro Province (Fig. IV.3) comprises Northwestern Brazil, Southeastern Venezuela and Southeastern Colômbia. The Rio
Negro Province is divided into four domains, two of which in Brazil: the Alto Rio Negro Domain to the Northwest (dog’s head
region) and the Imeri Domain to the East. In Venezuela it is represented by the Ventuari Domain (Southern Amazonas Territory) and
in Colombia by the Guainia Domain. The Eastern domains (Imeri and Ventuari) are affected to a greater extent by the NE-SW
K’Mudku shear zones (1.33 Ga), while in the Alto Rio Negro and Guainia domains the pre-K’Mudku structures are more preserved.
The Rio Negro Province is composed chiefly by four groups of rocks: (i) basement formed at the end of the Paleoproterozoic
(Statherian) and composed mostly by TTG association of rocks, the Cauaburi Complex (ca. 1.80 Ga); (ii) potassic granitoids
forming a continental magmatic arch (Marauiá Suite, ca. 1.70 Ga); (iii) several post- tectonic Mesoproterozoic Calymnian granite
suites (Igarapé Reilau, Rio Içana, Marauiá, Uaupés, Tiquié and Marié-Mirim, 1.51–1.54 Ga); and (iv) thick folded quartzitic
sequences, metamorphosed or not (Tunuí, Neblina, Daraã and Aracá formations, 1.70–1.33 Ga).
The Rondônia and Juruena regions of Southwest Amazon Craton were formed in the same period of time (1.81–1.69 Ga) and
display similar structural patterns (WNW–ESE to E–W), being considered by Santos et al. (2000) as part of the same Rondônia–
Juruena Province It is divided into two geographic domains: the Jamari and the Roosevelt–Juruena. The Jamari Domain extends
from the Western border of the Serra Providência Batholith to the Northern and Northeastern Rondônia State. The Roosevelt–
Juruena Domain is located to the East of the Serra Providência Batholith until the Teles Pires River in Northern Mato Grosso State.
The main differences between the two domains are the high percentage of parageisses in the Jamari Domain and the older ages of
the Roosevelt–Juruena basement (1.81–1.74 Ga) when compared to the Jamari basement ages (1.76–1.65 Ga).
The western craton margin is the product of the long-lived Sunsás orogenic cycle. At least since 1.45–1.42 Ga the western
margin of South America was affected by successive convergent collisions, which ended at about 1.10 Ga when the youngest S-type
granites were generated. Several successive and superimposed magmatic archs were formed, converging to N50°E and N70°E. The
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Sunsás collision was built over Juruena–Rondônia crust, composed mostly by the Jamari basement (1.78–1.74 Ga) and Serra da
Providência post-tectonic granites (1.55 Ga). Several shear zones produced during the Sunsás collisions cut the Juruena–Rondônia
Province. This fact explains hundreds of Rb-Sr “rejuvenated” ages determined in older rocks (any value between 1.78 and 1.10 Ga),
which have no geological meaning.
The available data indicate at least three main orogenies in the Sunsás Cycle: Santa Helena orogeny (dominantly juvenile),
Candeias orogeny (continental arch), and Nova Brasilândia orogeny (collisional). The ages of these three orogenies are comparable
to most of the Grenvillian orogenies of North America. The stratigraphically younger units of the Amazon Craton (< 1100 Ma) are
the post-Sunsás rocks. These are related to a estabilized environments viz.: (a) Santa Clara suite, tin-granites formed about 1080
Ma; (b) Rondônia suite, tin-granites (995 Ma); (c) Nova Floresta basalts and gabbros (980 Ma, K-Ar); (d) Teotônio alkaline pipes;
and (e) sedimentary rocks deposited in a foreland basin (Prainha, Palmeiral, Pacaás–Novos and Huanchaca).

Introdução
O Cráton Amazonas representa uma das maiores e menos
conhecidas áreas pré-cambrianas do mundo. É uma das principais
unidades tectônicas da América do Sul (5.600.000 km2), separada
da faixa orogênica andina por extensiva cobertura cenozóica
(Llanos colombianos, Llanos venezuelanos, Chaco paraguaioboliviano, etc.), a qual recobre tanto bacias paleozóicas como
extensões do cráton e dificulta o estabelecimento de seus
limites ocidentais. A extensão para oeste do cráton por sob a
cobertura cenozóica é sugerida pela presença de fragmentos
grenvillianos na Cordilheira Oriental, como Garzón e Santa
Marta (Kroonenberg, 1982; Priem et al. 1989). É seguida a
nomenclatura indicada por Santos et al. (2000), que emprega
Cráton Amazonas em lugar de Cráton Amazônico ou Cráton
Amazoniano. Usualmente, os nomes das macroentidades
tectônicas são substantivos que representam feições
geográficas notórias, não se aplicando para essa nomenclatura
palavras adjetivadas (vide, por exemplo Rogers, 1996; Dalziel,
1991; Blake, 1993; Wingate, 1999; Santos et al. 2000;
Hartmann et al. 2001). Os nomes dos crátons seguem essa
sistemática, como, por exemplo, os seguintes crátons: Superior
(de Lago Superior), Kapvaal, Wyoming, São Francisco, La Plata,
Pilbara, Yilgarn, Congo, etc. (em lugar de Superiorano,
Kaapvaliano, Sanfranciscano, Laplatense, Yilgariano,
Congolano, etc.).
No Brasil o Cráton Amazonas (aproximadamente 4.400.000
km2) é limitado a leste (Grupo Baixo Araguaia), sul e sudeste
(Grupos Alto Paraguai, Cuiabá e Corumbá) por rochas geradas
durante o Ciclo Orogênico Brasiliano (930–540 Ma; Pimentel e
Fuck, 1992). É em relação às rochas geradas durante esse
ciclo orogênico que o conceito de cráton é aplicado,
representando a área estabilizada em tempos pré-brasilianos
(< 850 Ma?). As rochas mais jovens conhecidas no cráton
(basaltos e granitos pós-Sunsás) têm idades entre 980–950 Ma,
havendo um longo hiato (500–450 m.a.) desde o princípio do
Neoproterozóico (Toniano) até o magmatismo máfico cambriano
Piranhas (507 Ma).

O cráton é coberto por diversas bacias fanerozóicas a
nordeste (Maranhão), sul (Xingu e Alto Tapajós), sudoeste
(Parecis), oeste (Solimões), norte (Tacutu) e centro (Amazonas).
O isolado bloco cratônico Gurupi (MA–PA), apesar de fazer
parte do cráton, está descrito no âmbito da Província Parnaíba.
Já o terreno Alto Tererê (MS), ainda pouco conhecido, e que
neste trabalho está incluído na Província Tocantins, também
pode fazer parte do Cráton Amazonas.
O cráton foi denominado de cráton (Almeida, 1978), escudo
(Barbosa e Andrade Ramos, 1959) ou plataforma (Suszczinski,
1970; Ferreira, 1969; Amaral, 1974). Até a década de 1960,
a parte norte (Escudo das Guianas) e a parte sul do cráton
(Escudo Guaporé ou Brasil-Central) eram consideradas
entidades com evolução geológica distinta e separadas por
uma bacia intercratônica (Amazonas), as quais teriam sido
aglutinadas até mesmo no Mesozóico (Guimarães, 1971).
A presença de rochas do vulcano-plutonismo Uatumã a norte
(região Uatumã–Trombetas), a sul (região Tapajós–Iriri), e
por sob a Bacia do Amazonas (testemunhos de sondagem da
Petrobras), conduziram a reclassificação dessa como uma bacia
intracratônica e a revisão dos conceitos de cráton e escudo
na Amazônia (Ramgrab e Santos, 1974).
As evidentes correlações entre a parte norte (Guianas) e
parte sul (Guaporé, Brasil-Central) levaram Amaral (1974) a
abandonar essa subdivisão, mostrando que a compartimentação do cráton se faz principalmente de leste para oeste
e não de norte para sul. Esse autor subdividiu o cráton (ou
plataforma) em três províncias geocronológicas: Amazônia
Oriental, Amazônia Central e Amazônia Ocidental, com base
em centenas de datações geocronológicas, notadamente pelo
método K-Ar e secundariamente por Rb-Sr. Esse trabalho serviu
de ponto de partida para os modelos geocronológicos que se
seguiram.
Existem dois modelos principais para a subdivisão do
Cráton Amazonas em províncias tectônicas ou geocronológicas:
o modelo geocronológico e o modelo geofísico-estrutural. Esse
último entende o cráton como um mosaico de doze blocos ou
paleoplacas com idade arqueana (ou paleoproterozóica), os
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quais têm características de terreno granitóide-greenstone
(Hasui et al. 1984; Costa e Hasui, 1997). Nesse modelo, as
margens dos blocos são marcadas por dezenove faixas
colisionais ou de cisalhamento (“cinturões” de cisalhamento),
também de idade arqueana a paleoproterozóica, as quais foram
reativadas muitas vezes também no Fanerozóico. Esse modelo
é com base em dados geofísicos (o mapa gravimétrico da
América do Sul (Hasui et al. 1984) e o mapa magnético do
Brasil) e em interpretações de informações estruturais
(localização de possíveis zonas de cisalhamento regionais).
Não emprega dados geocronológicos e considera apenas o
processo colisional tipo himalaiano (crosta continental x crosta
continental) durante a evolução do cráton. Os dados de campo
e isotópicos disponíveis mostram que muitos dos doze blocos
crustais são mais jovens que Arqueano-Paleoproterozóico
(blocos Napo, Alto Orinoco, Juruena, Juruá, Parecis, etc.) e
que o processo colisional é dominante apenas em duas
províncias. Costa e Hasui (1997, figura 1, p. 23) indicam várias
áreas constituídas por rochas granulíticas localizadas em zonas
de cisalhamento, as quais delimitam os doze blocos principais.
Essas rochas de fácies granulito, caso presentes, seriam
importantes para identificar terrenos de alto grau relacionados
ao processo colisional. Todavia, os mapeamentos sistemáticos
feitos pela CPRM na década de 1990 sobre as possíveis faixas
granulíticas, com a coleta de mais de 11.000 amostras de
rochas (projetos Alto Rio Negro, Imeri, Tapajós, Nova
Brasilândia, Roraima Central e Caracaraí) resultaram nas
seguintes constatações:
i) ausência de evidências de presença de rochas
granulíticas: províncias Rio Negro e Tapajós–Parima; e
ii) constatação de que as rochas portadoras de ortopiroxênio
não são metamórficas, mas sim charnockitóides póstectônicos: províncias Rondônia–Juruena (região de
Jaru) e Tapajós–Parima (região de Caracaraí).
Os limites dos blocos (faixas de cisalhamento apontadas
por Costa e Hasui, 1997) em geral não são concordantes com
a estruturação regional, como segue (Tab. IV.1):

Muitos dos cisalhamentos de Costa e Hasui (1997) são
posteriores ao Paleoproterozóico e Arqueano, pois afetam
províncias pós-paleoproterozóicas, como as faixas Acre,
Guaporé, Abunã, Letícia, Noroeste do Amazonas. A partir desses
fatos, constata-se que parte da estruturação interpretada dos
mapas geofísicos regionais tem idade pós-paleoproterozóica
e que outra parte raramente coincide com a estruturação
regional do embasamento. O cenário de blocos altos e baixos
detectado pela gravimetria possivelmente está refletindo muito
mais uma estruturação fanerozóica do que proterozóica.
Diversas estruturas proterozóicas foram reativadas durante o
Fanerozóico, enquanto outras não são pré-cambrianas, tendo
sido geradas no Fanerozóico. Exemplos dessas últimas* são
os lineamentos Piranhas (NNE) de idade cambriana (507 Ma;
Santos et al. 2002a) no Tapajós e Cassiporé (NNW) no Amapá,
de idade Jurássica (201 Ma), ambos associados a vulcanismo
fanerozóico.
O modelo de Amaral (1974) ou modelo geocronológico ou
modelo da USP, foi adaptado e aperfeiçoado ao longo do
tempo (Tab. IV.2 e Fig. IV.1), principalmente devido à
disponibilização de novos dados pelo método Rb-Sr nas décadas
de 1970 e 1980. Com base em centenas de novos dados Rb-Sr
produzidos principalmente durante o Projeto Radar na
Amazônia, Cordani et al. (1979) seguiram a proposta de Amaral
(1974), fazendo algumas alterações nos nomes das províncias
e introduzindo a Província Rondoniana, como segue:
- Amazônia Oriental para Maroni–Itacaiúnas (1800–2100
Ma)
- Amazônia Central (mantido o nome, como Amazoniana
Central*) (>2100 Ma)
- Amazônia Ocidental subdividida em Rio Negro–Juruena
(1700–1450 Ma) e “Rondoniana” (1400–1100 Ma).
Observa-se que o nome Rondoniense é mais utilizado e
preferível a Rondoniana.
Nesse modelo geocronológico, mais mobilístico, o cráton
é entendido como originado a partir de um núcleo antigo,
Amazônia Central (Arqueano ou Paleoproterozóico) em torno

Tabela IV.1 Lineamentos estruturais detectados por gravimetria1 e mapeamento2
Table IV.1 Structural lineaments detected by gravimetry1 and field mapping2
FAIXA DE

LIMITES DE BLOCOS

TREND PRINCIPAL DO

CISALHAMENTO

(COSTA E HASUI, 1997)1

EMBASAMENTO 2

Parima

N30ºW

N45ºW

Uaupés, Baixo Juruá

N20ºW

N35ºW

Rondônia

N75ºE

N75ºW

Jari

N40ºW

N65ºW

Central do Pará

N50ºW

N70ºW

Médio Tapajós

N45ºW

N20ºW

* As palavras com sufixos ian e ean em inglês são traduzidas para sufixos iano ou eano, iana ou eana. Exemplos: Vendian = Vendiano; Grenvillian =
Grenvilliano; Eburnean = Eburneano; etc. As melhores traduções para Amazonian e Trans-Amazonian são Amazoniano e Transamazoniano.
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do qual diversas faixas móveis foram acrescidas durante o
Proterozóico. Todavia, devido à baixa confiabilidade das idades
Rb-Sr, muitas vezes correspondendo a valores em desacordo
com o empilhamento estratigráfico regional (Santos, 1982),
esse modelo não foi adotado pela CPRM nas décadas de 1970
e 1980.
Posteriormente, já contando com enorme acervo de dados
Rb-Sr e K-Ar, correspondente a aproximadamente 2.500
amostras analisadas, Teixeira et al. (1989) fizeram algumas
alterações no modelo anterior (Cordani et al. 1979),
caracterizando apenas a Província Amazoniana* Central como
uma província e interpretando as demais como faixas móveis.
Até então a região de Carajás era considerada de idade
paleoproterozóica (datações K-Ar e Rb-Sr) e incluída na faixa
transamazônica Maroni–Itacaiúnas. Gibbs et al. (1986)
demonstraram por meio de datações U-Pb em zircão que Carajás
é um terreno mais antigo, arqueano, o que levou Teixeira et
al. (1989) a desmembrá-lo da Província Maroni-Itacaiúnas e
agregá-lo à Província Amazoniana* Central. Além disso,
introduziram uma faixa móvel mais jovem no extremo sudoeste
de Cráton Amazoniano, desmembrada da Faixa Móvel
Rondoniana, chamada de Faixa Móvel Sunsás (1,20–0,90 Ga)
e localizada na Bolívia. Também modificaram a configuração
da Faixa Móvel Maroni–Itacaiúnas, introduzindo uma bifurcação
que a conecta perpendicularmente com a região do Rio Negro
no Amazonas (Tab. IV.2 e Fig. IV.1).
Tassinari et al. (1996), já utilizando também dados SmNd, voltam a adotar a nomenclatura de províncias, modificando
ligeiramente seus limites e intervalos de idades em relação
ao modelo de Teixeira et al. (1989) (Tab. IV.2, Fig. IV.1).
Posteriormente, Tassinari (1996) propõe uma nova província
situada entre as províncias Rio Negro–Juruena, a oeste, e a
Província Amazoniana Central, a leste. Essa nova província
foi designada de Ventuari–Tapajós, com idade entre 1,90–
1,80 Ga e interpretada como um arco magmático. Tassinari e
Macambira (1999) mantêm a proposta de Tassinari (1996),
apenas considerando as províncias Ventuari–Tapajós,
Rondoniana–San Ignácio e Sunsás 50 milhões de anos mais
antigas (Tab. IV.2).
Os modelos geocronológicos acima, apesar de já
empregarem alguns dados Sm-Nd e U-Pb, ainda estão
fortemente fundamentados em isócronas Rb-Sr. As limitações
desse tipo de isócrona, que está em desuso há mais de 20
anos, são bem conhecidas (Dickin, 1995, p. 51-53) e são mais
evidentes em terrenos polideformados, polimetamorfisados
ou de alto grau metamórfico, quando o sistema Rb-Sr é parcial
ou totalmente aberto. Outro exemplo de região inadequada
para uso de Rb-Sr é a faixa K’Mudku que, com direção NE–SW,
segue do Rio Negro até a Guiana. Nessa faixa, formada entre
1,96–1,56 Ga (idades obtidas por U-Pb), existem 140 datações
Rb-Sr que marcam apenas o efeito total ou parcial de um
evento compressivo posterior (1,33 Ga). O “rejuvenescimento”

parcial ou total das idades Rb-Sr ocorre em diversas regiões
do Cráton Amazonas, mas está mais bem documentado na
Província Tapajós–Parima. A Tab. IV.3 compara os resultados
pelos métodos Rb-Sr e U-Pb nas mesmas amostras ou mesmas
unidades estratigráficas, onde se observa que as “idades”
Rb-Sr geralmente correspondem a valores mais jovens que as
idades obtidas pelo método U-Pb, com diferenças que variam
entre 50 e 250 Ma. As diferenças são mais marcantes no
tocante às unidades mais antigas, os chamados “complexos”
Xingu e Guianense, que apresentam idades isocrônicas Rb-Sr
entre 1700 e 1800 Ma e idades U-Pb entre 1900–2020 Ma.
Muitas vezes a geocronologia Rb-Sr era incompatível com o
empilhamento estratigráfico regional, onde rochas
sabidamente mais jovens acusavam idades Rb-Sr mais antigas
que as encaixantes (Santos, 1982). Exemplos de enormes
diferenças entre as idades Rb-Sr e U-Pb são encontrados nas
supracrustais de Carajás, com idades supostamente
transamazônicas* * (2,00 Ga) por Rb-Sr e idades verdadeiras
mais antigas que 2,60 Ga por U-Pb. Granitos tipo rapakivi,
tipo Velho Guilherme, com idades Rb-Sr em torno de 1,50–
1,60 Ga e com idades Pb-Pb de 1,88 Ga, são outro exemplo
bem conhecido. Como todas unidades de embasamento no
Cráton Amazonas apresentam idades U-Pb (onde disponíveis)
pelo menos 100 Ma mais antigas que as antigas idades obtidas
por isócronas Rb-Sr, fica patente a dificuldade em estabelecer
uma compartimentação do cráton com base em dados Rb-Sr.
Por esse fato, durante duas décadas vários autores
abandonaram as informações isotópicas nas tentativas de
compartimentar o Cráton Amazonas (Costa e Hasui, 1997;
Santos, 1984; Schobbenhaus et al. 1984; Montalvão et al.
1975; Hasui et al. 1984).
Santos (1999) e Santos et al. (2000) reinterpretaram as
províncias do Cráton Amazonas com base essencialmente em
dados U-Pb e Sm-Nd e em diversos resultados de mapeamentos
sistemáticos realizados pela CPRM (Tab. IV.4). As principais
modificações em relação aos modelos anteriores são:
- criação da Província Carajás, como um desmembramento
da Província Amazônia Central;
- eliminação da bifurcação com sentido NE–SW da Província
Maroni–Itacaiúnas, agora designada de Província
Transamazonas;
- redefinição da Província Tapajós–Parima (antiga Ventuari–
Tapajós), com os terrenos da região Ventuari (Venezuela),
mais jovens, fazendo parte da Província Rio Negro;
- subdivisão da Província Rio Negro–Juruena em províncias
Rio Negro e Rondônia–Juruena, esta passando a englobar
a região oriental de Rondônia; e
- ampliação da Província Sunsás em território brasileiro
englobando parte da antiga Província Rondoniana–San
Ignácio.
** Notar que transmazônicas (idades, rochas) é adjetivo do substantivo
Transamazonas (Província)
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Figura IV.1 – Evolução dos modelos de compartimentação do Cráton
Amazonas. Modelos: 1 – Amaral (1974); 2 – Cordani et al. (1979);
3 – Teixeira et al. (1989); 4 – Tassinari (1996); 5 – Santos et al. (2000)

Figure IV.1 – Evolution of models for interpretation of the Amazon
Craton. Models:1 – Amaral (1974); 2 – Cordani et al. (1979); 3 –
Teixeira et al (1989); 4 – Tassinari (1996); 5 – Santos et al. (2000)
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Tabela IV.3 Comparação entre idades Rb-Sr e U-Pb em rochas da Província Tapajós–Parima
Table IV.3 Comparison of Rb-Sr and U-Pb ages of rocks of the Tapajós–Parima Province
UNIDADE ESTRATIGRÁFICA

IDADE Rb-Sr (Ma)

REF.

IDADE U-PB (Ma)

REF.

DIFERENÇA DE IDADE (Ma)

Surucucus

1530-1440

2

1556-1549

6

-19 a -116

Teles Pires

1576-1520

3

1773-1741

8

-197 a -221

Crepori

1666-1722 (K-Ar)

4

1787-1769

8

-47 a -121

Avanavero

1898-1838

10

1790-1766

6

+48 a +128

Roraima

1796-1698

5

1880-1870

6

-74 a -182

Maloquinha

1700-1620

3

1879-1869

7

-169 a -249

Iriri

1780-1730

3

1878-1862

9

-82 a -148

Parauari/Juruena

1980-1900

3-1

1901-1890

7

-1 a +90

Cuiú-Cuiú

1757-1843

3

2024-2003

7

-160 a -267

Ref. 1 – Santos e Reis Neto (1982); 2 – Montalvão et al. (1975); 3 – Tassinari (1996); 4 – Bizzinela et al. (1981); 5 – Gaudette and Olzsewski (1985);
6 – Santos et al. (2002c); 7 – Santos et al. (1997a); 8 – Santos et al. (2002b); 9 – Santos et al. (2001); 10 – Basei e Teixeira (1975)

Tabela IV.4 Dados U-Pb e Sm-Nd para as Províncias do Cráton Amazonas (Santos et al. 2000)
Table IV.4 U-Pb and Sm-Nd data of the Amazon Craton Provinces (Santos et al. 2000)
PROVÍNCIA

TREND TECTÔNICO
PRINCIPAL

PROCESSO
DOMINANTE

ε Nd

TDM (Ga)

IDADES U-Pb
1,46 – 0,97

Sunsás

N 40° W

C

N.A.

N.A.

K’Mudku

N 60° E

C

N.A.

N.A.

1,33-1,32 (Ar-Ar)

Juruena-Rondônia

N 70° W / E-W

A

- 2,70 / + 3,60

2,17 – 1,67

1,81 – 1,50

Rio Negro

N-S / N 40° W

C

- 6,30 / + 2,50

1,90 – 2,18

1,84 – 1,51

NNW

M

- 7,10 / - 12,38

2,44 – 2,85

1,88 – 1,76

Tapajós-Parima

N 30° W

A

- 1,80 / + 2,10

2,02 – 2,38

2,03 – 1,87

Transamazonas

N 50°-70° W

A

- 1,10 / + 2,50

2,11 – 2,29

2,26 – 2,01

Amazônia Central

3,06 – 3,10 (Cupixi)
Carajás

N 70° W

A

- 7,20 / + 3,80

3,10 – 2,51

3,02 – 2,55

OBS: C=colisional; A=acrecional; M=underplating

Muitas áreas do cráton ainda são carentes de informações
geocronológicas consistentes e o atual status de entendimento
do cráton e sua compartimentação em províncias deve ser
entendido como transitório. Em algumas situações, os limites
entre as províncias estão bem marcados por mudanças no
padrão estrutural regional, como os limites entre Carajás
(WNW) e Amazônia Central (NNW); Juruena (WNW) e Sunsás
(N40ºW); Transamazonas (Domínio Amapá, WNW) e Amazônia
Central (NNW). Todavia, em muitas áreas os limites inferidos
necessitam de ser aperfeiçoados com trabalhos de campo e
geocronologia. A Fig. IV.2 mostra a distribuição de pontos
com análises U-Pb e Sm-Nd, onde se percebe a falta de
informação sobre grandes áreas, notadamente a Província
Amazônia Central, em seus domínios Tumucumaque e IririXingu e as regiões de Amapá, oeste de Roraima e AripuanãJuruena. A CPRM está desenvolvendo amplo programa
geocronológico na Amazônia, centrado em análises Sm-Nd e

U-Pb SHRIMP. Parte dos resultados desse programa, juntamente
com trabalhos recentes principalmente da Universidade Federal
do Pará, estão incorporados no presente texto, o que permitiu
promover algumas alterações e aperfeiçoamentos no modelo
de Santos et al. (2000). Os principais avanços ocorridos no
período de 2000 a 2002, os quais estão registrados na Fig.
IV.3, foram os seguintes:
- registro de terrenos transamazônicos (extensão da
Província Transamazonas) na parte norte da Província
Carajás, que teve sua área reduzida;
- presença de terrenos tipo TTG com idade arqueana na
parte noroeste do Domínio Iriri-Xingu; e
- novo entendimento da Província Sunsás como o produto
de um ciclo orogênico convergente de longa duração,
composto de quatro orogêneses principais, com idades
desde 1,45 até 1,00 Ga.
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Figura IV.2 – Distribuição de pontos com análises geocronológicas
(U-Pb, Pb-Pb por evaporação e Sm-Nd) na Região Amazônica

Província Carajás
O cráton tem sido considerado predominantemente arqueano,
como mostrado na edição anterior do mapa geológico do Brasil
(Schobbenhaus et al. 1984) e em Costa e Hasui (1997). Tassinari
et al. (1996) restringiram o Arqueano às províncias Imataca
(Venezuela) e Amazoniana Central, esta incluindo a região de
Carajás, dentro do Domínio Carajás–Iricoumé ou Bloco Carajás–
Iricoumé (Tassinari e Macambira, 1999). Em decorrência de
dois fatores principais, Santos et al. (2000) separaram Carajás
da Província Amazônia Central. Esta, a despeito de uma origem
a partir de rochas arqueanas, mostra pouca crosta arqueana
exposta, sendo dominada em superfície por um vulcanoplutonismo paleoproterozóico, tipo Iriri–Maloquinha (1,88–
1,87 Ga). Por outro lado, a estruturação dominante da Província
Amazônia Central, mais jovem (NNW–SSE), trunca a
estruturação principal da Província Carajás (N70º–80ºW). Santos
et al. (2000) estendem a Província Carajás até o sul do Amapá

Figure IV.2 – Location of dated samples of the Amazon Craton grouped
by geochronologic method (U-Pb, Pb-Pb evaporation and Sm-Nd)

e mostram que rochas arqueanas compõem apenas menos de
12% do cráton, que é uma entidade essencialmente
paleoproterozóica e secundariamente mesoproterozóica e
arqueana.
A Província Carajás está situada na parte leste-sudeste
do cráton (e do estado do Pará, Fig. IV.3) e tem sido explorada
pela Companhia Vale do Rio Doce desde 1968, quando foram
descobertos gigantescos depósitos de ferro. Hoje representa
a principal província mineral do País (Fe, Cu, Au, Mn, Al) e
tem como características principais sua idade dominantemente
arqueana, estruturação disposta segundo WNW–ESE e aparente
ausência de rochas geradas durante o ciclo Transamazonas.
Além das sínteses regionais elaboradas pela DOCEGEO (Hirata
et al. 1982; DOCEGEO, 1988) e pela CPRM (Araújo et al. 1988;
Faraco et al. 1996), foram fundamentais para a montagem da
estratigrafia da região os trabalhos de geocronologia U-Pb de
Gibbs et al. (1986) e de Machado et al. (1991). Esses dois
trabalhos demonstraram que a idade da Província Carajás é
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Figura IV.3 – As províncias do Cráton Amazonas

Figure IV.3 – Amazon Craton Provinces
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arqueana e não paleoproterozóica como era considerado até
então. Mais recentemente, diversos estudos utilizando datações
Pb-Pb por evaporação na Universidade Federal do Pará e U-Pb
SHRIMP na Austrália têm fornecido idades precisas para diversas
unidades estratigráficas (Rodrigues et al. 1992; Lafon e Scheller,
1994; Macambira e Dall’Agnol, 1997; Macambira e Lancelot,
1996; Pidgeon et al. 2000; Macambira et al. 1998; Huhn et al.
1999) – Tab. IV.5. A província pode ser subdividida em dois
domínios distintos: Rio Maria (Mesoarqueano) e Carajás
(Neoarqueano). Santos et al. (2000) estenderam os terrenos
arqueanos para norte do Domínio Carajás, até o sul do Amapá.
Novos dados disponíveis demonstram que essa região (Domínio
Bacajá) tem idade dominante transamazônica, como será
abordado neste subcapítulo. O domínio Rio Maria, mais ao sul
(Fig. IV.3), é mais antigo, mesoarqueano, e constituído
essencialmente por terrenos tipo granitóide-greenstone, com
idades na faixa de 2,85–3,05 Ga. O Domínio Carajás (Fig.
IV.3), apesar de englobar rochas mesoarqueanas, como os
complexos Xingu e Pium (em torno de 2,86 Ga e 3,00 Ga,
respectivamente), é dominantemente neoarqueano e
caracterizado por seqüências vulcanossedimentares e granitóides gerados principalmente no intervalo de 2,76–2,55 Ga.

Domínio Rio Maria
É caracterizado por associações do tipo granitóide-greenstone,
que representam dois períodos reconhecidos de adição de
crosta juvenil: entre 3,05–2,96 Ga e entre 2,87–2,85 Ga. A
associação mais antiga corresponde às faixas de greenstone
agrupadas no Supergrupo Andorinhas (Grupos Lagoa Seca e
Babaçu) e aos granitóides tipo TTG como os tonalitos Caracol
e Arco Verde. A segunda associação reúne os greenstones tipo
Tucumã, São Félix e Gradaús, com idade de 2868 ± 8 Ma
(Avelar et al. 1999), granitóides TTG tipo Mogno, Parazônia e
Água Fria e granitóides calcialcalinos tipo Rio Maria, Xinguara,
Mata-Surrão e Guarantã, todos gerados entre 2,87 e 2,85 Ga.
Muitas seqüências supracrustais ainda não têm suas idades
estabelecidas e podem estar relacionadas a qualquer um dos
dois ciclos acima referidos. Tal também ocorre com muitos
granitóides, os quais, na ausência de informações geológicas
e isotópicas mais consistentes, têm sido reunidos na unidade
“Complexo Xingu”.
No terreno dos greenstones mais antigos, o Grupo Babaçu
consiste-se principalmente de rochas vulcânicas máficas e
ultramáficas (komatiítos, dunitos, piroxenitos e basaltos
tholeiíticos), enquanto o Grupo Lagoa Seca é composto por
metaturbiditos e rochas vulcânicas calcialcalinas. Uma dessas
últimas apresenta idade U-Pb em zircão (Pimentel e Machado,
1994) de 2979 ± 5 Ma, aproximadamente 100 Ma mais antiga
que as rochas supracrustais do segundo ciclo de geração de
arcos-de-ilhas (2,87–2,85 Ma). Intrusões máfico-ultramáficas

parecem ser contemporâneas do magmatismo presente nos
greenstones, como indicado pela idade das intrusões Serra
Azul (2970 ± 7; Pimentel e Machado, 1994). Outro corpo
máfico-ultramáfico que ocorre próximo à Serra Azul, e
designado de Guarapará, é considerado contemporâneo à
unidade Serra Azul (Tassinari et al. 2000).
Outra faixa de greenstone é correlacionada à parte inferior
do Supergrupo Andorinhas (Souza et al. 2001) e denominada
de Identidade (metagabros, metabasaltos e metadacitos). A
idade isotópica disponível é uma isócrona de referência SmNd que reúne dados de 15 amostras dos três tipos litológicos
principais. A idade obtida corresponde a 3046 ± 74 Ma (1V;
MSWD=1.64). A elevada incerteza não permite estabelecer
com segurança se o greenstone Identidade é correlato do Grupo
Lagoa Seca (2979 Ma) e equivalentes ou se pode ser mais
antigo que essas unidades.
As rochas do Supergrupo Andorinhas são cortadas pelas
intrusões TTG tipo Arco Verde e Caracol. Esses granitóides
têm sido interpretados como originados pela fusão parcial de
granada anfibolito ou de eclogitos em ambiente de subducção
(Dall’Agnol et al. 1997; Althoff et al. 2000). São compostos
por tonalitos e trondhjemitos com idades ligeiramente mais
jovens (2924 ± 2 Ma, Leite, 2001; 2957 ± 21 Ma, Macambira e
Lancelot, 1996) que as idades das supracrustais encaixantes
e representam um primitivo arco de ilhas na evolução da
região.
O segundo ciclo de geração de granitóide-greenstone (2,87–
2,85 Ga) consiste-se de rochas supracrustais com presença
um pouco maior de metassedimentos (grauvacas e turbiditos)
e de formações ferríferas em relação às supracrustais do
primeiro ciclo. Ainda assim incluem grande volume de rochas
vulcânicas máficas e ultramáficas, comuns nos grupos Tucumã
e Gradaús. Os granitóides TTG posteriores ou contemporâneos
são representados pelo Trondhjemito Água Fria (2864 ± 21 Ma;
Leite et al. 2001), Tonalito Parazônia (2858 Ma; Pimentel e
Machado, 1994), Trondhjemito Mogno (2871 Ma; Pimentel e
Machado, 1994: notar que os autores não explicitam os valores
dos erros nas idades). Esses granitóides TTG estão associados
temporalmente a plutões calcialcalinos, dominantemente
granodioritos e monzogranitos (Granito Xinguara e Granodiorito
Rio Maria), os quais denotam a ocorrência de importante
interação da fusão parcial de crosta oceânica com uma crosta
continental já existente. Constituem uma segundo estágio de
formação de arcos magmáticos, com arco continental e arco
de ilhas contemporâneos. Os granitóides dessa segunda
associação de arcos magmáticos, gerados por volta de 2,87 Ga,
mostram pouca interação com a crosta continental, na época
pouco desenvolvida, com valores de HND entre + 0,40 e + 2,00
(Macambira et al. 2000) e idades modelo TDM em torno de
3,00 Ga, muito próxima da idade do primeiro arco de ilhas da
região (2,97 Ga).
No Domínio Rio Maria as unidades arqueanas mais jovens
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Tabela IV.5 Dados geocronológicos da Província Carajás
Table IV.5 Geochronological data of Carajás Province
ERA

ROCHA/UNIDADE

MÉTODO

MP

Sienogranito Gameleira

U-Pb

PP

Granito Velho Guilherme
Granito Pojuca
Granito Antônio Vicente
Granito Serra dos Carajás
Granito Cigano
Granito Seringa
Granito Jamon
Granito Musa

Pb-Pb
U-Pb
Pb-Pb
U-Pb
U-Pb
Pb-Pb
Pb-Pb
U-Pb

NA

Grupo Salobro, anfibolito
Complexo Xingu, anfibolito
Grupo Salobro, BIF
Grupo Salobro, anfibolito
Granito Itacaiúnas ou Pojuca
Granito Velho Salobro
Granito pré-Velho Salobro
Gabro pós-Formação Águas Claras
Formação Águas Claras
Granito Geladinho
Grupo Igarapé Pojuca, anfibolito
Granito Plaquê
Diorito Cristalino
Granito Serra do Rabo
Grupo Igarapé Bahia
Granito Planalto
Grupo Grão-Pará, riodacito
Grupo Igarapé Salobro, anfibolito
Granito Estrela
Anortosito Luanga

U-Pb
U-Pb
U-Pb
U-Pb
Pb-Pb
U-Pb
U-Pb
Pb-Pb
U-Pb
Pb-Pb
U-Pb
Pb-Pb
Pb-Pb
U-Pb
Pb-Pb
Pb-Pb
U-Pb
U-Pb
Pb-Pb
U-Pb

MA

Granodiorito Cumaru
Complexo Xingu, gnaisse
Tonalito Parazônia
Complexo Pium, metamorfismo
Trondhjemito Água Fria
Granito Xinguara
Grupo Tucumã, vulcânica félsica
Monzogranito Guarantã
Trondhjemito Mogno
Granodiorito Rio Maria
Quartzo diorito Rio Maria
Arco Verde, ortognaisse
Monzogranito Mata-Surrão
Tonalito Caracol
Supergrupo Andorinhas
Tonalito Arco Verde
Complexo Serra Azul
Unidade Identidade
Grupo Lagoa Seca, metavulcânica
Complexo Pium, protólito

Pb-Pb
U-Pb
U-Pb
U-Pb
Pb-Pb
Pb-Pb
Pb-Pb
Pb-Pb
U-Pb
U-Pb
Pb-Pb
Pb-Pb
Pb-Pb
Pb-Pb
U-Pb
U-Pb
U-Pb
Sm-Nd
U-Pb
U-Pb

MATERIAL

IDADE (Ma)

REF.

zr

1500

25

rt-kfs
zr
zr
zr
zr
zr
zr
zr

1873
1874
1867
1880
1883
1892
1885
1885

±
±
±
±
±
±
±
±

13
2
5
2
2
30
32
5

1
2
20
2
2
21
3
2

ti
ti
mnz
zr
zr
zr
ti
zr
zrd
zr
zr
zr
zr
zr
zr
zr
zr
zr
zr
zr

2497
2519
2551
2555
2560
2573
2584
2645
2681
2688
2732
2736
2738
2743
2747
2747
2759
2761
2763
2763

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

5
5
2
4
37
2
5
12
5
11
3
24
6
2
1
2
2
3
7
6

2
2
2
2
4
2
2
19
18
5
2
8
6
9
10
6
2
2
7
2

zr
zr
ti
zr
zr
zr
zr
zr
T
ti-zr
zr
zr
rt
zr
zrd
zr
zr
rt
zr
zr

2817 ± 4
2851 ± 4
2858
2859± 9
2864 ± 21
2865 ± 1
2868 ± 8
2870 ± 5
2871
2872 ± 5
2878 ± 4
2872 ± 25
2872 ± 10
2924 ± 2
< 2943 ± 18
2957 ± 21
2970 ± 7
3046 ± 74
2979 ± 5
3002 ± 14

13
2
11
12
17
23
8
17
11
11
24
14
1
23
12
15
11
22
11
12

Ref.: 1-Rodrigues et al. (1992); 2-Machado et al. (1991); 3-Macambira e Dall’Agnol (1997); 4-Souza et al. (1996); 5-Barbosa et al. (2001); 6-Huhn et al. (1999); 7Barros et al. (2001); 8-Avelar et al. (1999); 9-Sardinha et al. (2001); 10-Galarza et al. (2001); 11-Pimentel e Machado (1994); 12- Pidgeon et al. (2000). 13-Lafon
e Scheller (1994); 14-Barbosa e Lafon (1996); 15-Macambira e Lancelot (1996); 16-Althoff et al. (2000); 17-Macambira et al. (2000); 18-Trendall et al. (1998); 19Dias et al. (1996); 20-Teixeira (1999); 21-Avelar et al. (1994); 22-Souza et al. (2001); 23-Leite (2000); 24-Dall’Agnol et al. (1999); 25-Pimentel et al. (comunicação
escrita).
Obs.: Material: zr=zircão; ti=titanita; mnz=monazita; zrd=zircão detrítico; rt=rocha total; kfs=K-feldspato. Abreviações conforme Mineralogical Society of America e The
Canadian Mineralogist.
MP-Mesoproterozóico; PP-Paleoproterozóico, Orosiriano; NA-Neoarqueano; MA-Mesoarqueano.
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correspondem às rochas da cobertura sedimentar de
plataforma, reunidas no Grupo Rio Fresco (Formação Tocandeira)
e que guardam posicionamento estratigráfico semelhante ao
da Formação Águas Claras do Domínio Carajás. Essa deposição
pode ter sido efetivada em ambiente de margem continental
passiva como resultado de distensão regional (Souza et al.
2001). Estratigraficamente o Grupo Rio Fresco é posterior ao
Granito Cumaru (2817 ± 4 Ma; Lafon e Scheller, 1994) e anterior
aos granitos paleoproterozóicos formados por volta de 1,88 Ga,
como o Granito Antônio Vicente. Macambira e Lancelot (1996)
encontraram zircão detrítico na Formação Tocandeira com idades
no intervalo de 3,67 Ga a 2,76 Ga, o que estabelece uma
idade máxima neoarqueana para sua deposição.
Importante granitogênese paleoproterozóica incidiu
indistintamente em ambos domínios Rio Maria e Carajás,
gerando diversos plutões de granitos anorogênicos do tipo
rapakivi (Dall’Agnol et al. 1999). Esses granitos (predominantemente sienogranitos, monzogranitos e ortoclásio
granitos) foram gerados no final do Orosiriano, sendo
temporalmente e geneticamente semelhantes ao enxame de
intrusões graníticas que ocorre mais a oeste, na Província
Amazônia Central (Suíte Intrusiva Maloquinha). Os corpos mais
conhecidos no Domínio Rio Maria são os granitos Jamon (1885
± 32 Ma; Avelar et al. 1999), Musa (1885 ± 5 Ma; Machado et al.
1991), Antônio Vicente (1867 ± 5 Ma; Avelar et al. 1994),
Seringa (1892 ± 30 Ma; Avelar et al. 1994) e Velho Guilherme
(1873 ± 13 Ma; Rodrigues et al. 1992). Esses granitos
anorogênicos mostram derivação crustal, como sugerido pelos
valores de HND disponíveis, entre -9.3 e -10 (Macambira et al.
2000a). As idades-modelo situam-se em torno de 2,87 Ga, o
que indica possível derivação desde granitóides do segundo
arco magmático do Domínio Rio Maria.
Embora rochas mais antigas que 3002 Ma ainda não tenham
sido registradas em superfície, estudos em zircão detrítico
têm apontado a erosão de rochas mais antigas que 3,00 Ga
na formação de algumas rochas sedimentares da região.
Estudo em quartzitos do segundo ciclo de geração de
supracrustais mostra que 90% dos grãos detríticos são derivados
de rochas formadas entre 3,05 e 2,85 Ga (Macambira et al.
1998). Menos de 5% mostram idades próximas a 3,20 Ga e
outros 5% idades por volta de 3,40 Ga e um único grão uma
idade de 3,70 Ga. Isso indica que as rochas supracrustais do
segundo ciclo gerador de terrenos granitóide-greenstone foram
derivadas essencialmente das rochas do primeiro ciclo, com
contribuições secundárias de rochas pré-Rio Maria (mais antigas
que 3,05 Ga). Outras evidências da existência desse tipo de
crosta, pré-Rio Maria ou proto-crosta da Província Carajás
(Paleoarqueano), foram obtidas por Macambira e Lancelot
(1991) em zircão detrítico (idades de até 3,19 Ga) e em zircão
herdado no Granito Musa (3,20 Ga; Machado et al. 1991) e no
Granito Jamon (3,13 Ga; Macambira e Dall’Agnol, 1997). Mais
recentemente, Teixeira et al. (2001) determinaram idades Pb-

Pb de alguns grãos de zircão herdado em gnaisse do Complexo
Xingu (provavelmente um paragnaisse), correspondendo a
valores desde 2,77 Ga até 3,68 Ga. As duas idades mais antigas
são 3679 ± 8 Ma e 3594 ± 2 Ma (Eoarqueano). A evolução do
Domínio Rio Maria está sintetizada na Tab. IV.6.

Domínio Carajás
Esse domínio (Fig. IV.3) compreende duas unidades granitognáissicas, mais antigas que 2,80 Ga, uma de fácies granulito
e outra de fácies anfibolito e várias associações de granitóides
e rochas supracrustais geradas entre 2,76 e 2,51 Ga. Esse
conjunto é cortado por granitos orosirianos, póstransamazônicos, semelhantes àqueles do Domínio Rio Maria
(1,87–1,88 Ga). Quadro evolutivo está expresso na Tab. IV.7.

Rochas de Alto Grau
As rochas mais antigas são atribuídas a fácies granulito,
correspondendo ao Complexo Pium, Piriclasito Rio Preto e
Enderbito Cajazeiras, os quais incluem granulitos félsicos e
máficos, porém muitas vezes designados com nomenclatura
de rochas ígneas (charnockitóides). O Complexo Pium, com
idade de 2859 ± 9 Ma (idade U-Pb em bordas de zircão,
metamorfismo de alto grau; Pidgeon et al. 2000; Tab. IV.5),
ocorre ao sul de Carajás e suas rochas possuem zircão com
núcleos com idade de 3002 ± 14 Ma, indicando um protólito
do Mesoarqueano, possivelmente associado a rochas do
Domínio Rio Maria. Também cabe mencionar uma isócrona PbPb (rocha total) em amostras de granulitos félsicos do Complexo
Pium em Cateté (Serra da Onça), com idade de 3050 ± 57 Ma
(Rodrigues et al. 1992). Essa isócrona, todavia, parece representar um agrupamento de populações heterogêneas, provavelmente incorporando Pb radiogênico de protólitos, como sugerido
pelo MSWD (Mean Squares of Weighted Deviates) extremamente
elevado (72). As unidades Cajazeiras e Rio Preto, que ocorrem
a norte e nordeste de Carajás, são pouco conhecidas e ainda
não-datadas. São posicionadas junto com o Complexo Pium,
mas é possível que incluam charnockitóides paleoproterozóicos.

O Problema “Complexo Xingu”
Os gnaisses de fácies anfibolito e de composição granodiorítica
e tonalítica atribuídos ao Complexo Xingu (Silva et al. 1974)
possuem idades de 2859 ± 2 e 2851 ± 4 Ma (U-Pb em zircão,
Machado et al. 1991; Tab. IV.5) e são o embasamento deste
domínio. Todavia, boa parte do “Complexo Xingu” ao norte de
Carajás tem idade transamazônica, conforme recentes
datações (Macambira et al. 2001; Santos, dados não
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Tabela IV.6 Quadro evolutivo para o Domínio Rio Maria
Table IV.6 Evolution of the Rio Maria Domain
UNIDADE

GEOLOGIA

AMBIENTE TECTÔNICO

IDADE (Ga)

Granitos Musa, Jamon,

Granitos tipo rapakivi

Anorogênese intracontinental

1,87

Antônio Vicente, Velho Guilherme

1,88

Grande hiato Sideriano-Riaciano

1,90
2,50

Grupo Rio Fresco

Bacia continental

Sedimentação em margem passiva

2,65
2,76

Granodiorito Cumaru

Intrusões calcialcalinas

Segundo arco continental

2,82

Granitóides Xinguara, Água Fria,

Intrusões calcialcalinas, com corpos

Arco continental, com remanescentes

2,85

“Xingu” e Parazônia

TTG associados

do segundo arco de ilhas

2,87

Grupos Tucumã, Sapucaia, Gradaús,

Derrames vulcânicos máficos,

Combinação de arco de ilhas e arco

2,87

São Félix

ultramáficos e calcialcalinos. Turbiditos continental

2,82

de fossa e back-arc

2,87

Granitóides Rio Maria, Mogno,

Intrusões TTG, com corpos

Guarantã, Mata-Surrão

calcialcalinos associados

Segundo arco de ilhas

2,88

Tonalitos Arco Verde

Intrusões TTG

2,93

e Caracol

2,87

2,96

Complexo Serra Azul

Intrusões máfico-ultamáficas

Supergrupo Andorinhas

Derrames vulcânicos máficos,

Primeiro arco de ilhas

2,97
2,97

ultramáficos e calcialcalinos.
Turbiditos de fossa e back-arc
Crosta Proto-Carajás

2,98
3,02
3,70

publicados) e conforme a subdivisão do Cráton Amazonas em
províncias que acompanha o mapa do Brasil. Assim o Complexo
Xingu ainda ocorre em três Províncias distintas (Amazônia
Central, Carajás e Transamazonas), no amplo intervalo de tempo
de 3000 a 2050 Ma.
O nome Complexo Xingu certamente é o maior problema
de nomenclatura que persiste na literatura sobre o Cráton
Amazonas. Apesar das impropriedades em sua aplicação, ainda
é muito utilizado. Foi introduzido por Silva et al. (1974) para
representar as rochas de embasamento da folha Araguaia
(SB.22) e seu conceito foi ampliado e adotado em toda a
parte sul do cráton no levantamento do antigo Projeto Radar
na Amazônia. Representava rochas de embasamento desde a
região de Carajás–Xingu, a leste, até Rondônia, a oeste. Esse
conceito foi adotado na edição anterior do mapa do Brasil
(Santos e Loguércio, 1984) e refletia o baixo conhecimento
presente sobre as rochas de embasamento, quando qualquer
rocha estratigraficamente pré-Uatumã (idade de 1,70 Ga nas
décadas de 1970 e 1980), que não fosse vulcanossedimentar,
era atribuída ao chamado “Complexo Xingu”. Nas áreas com
mapas geológicos mais detalhados essa nomenclatura não foi
empregada, como a região Tapajós–Jamaxim (Pessoa et al.

1977; Bizzinella et al. 1981). Esses autores chamaram a
atenção para a enorme heterogeneidade litológica e
cronológica do Complexo Xingu e para a impossibilidade de
correlacionar rochas antigas e pouco conhecidas da região do
Xingu (área-tipo) com outras unidades pouco conhecidas e
não-datadas de regiões muito distantes (até 2.200 km) da
bacia do rio Xingu.
Os trabalhos de Cordani et al. (1979), Teixeira et al. (1989)
e Tassinari et al. (1996) mostraram a diversidade genética e
cronológica da crosta continental no cráton, com províncias
formadas desde o arqueano até o final do mesoproterozóico.
Como inserir na mesma unidade (Complexo Xingu) rochas com
idades e histórias muito distintas (desde 3,00 Ga até 1,00 Ga)
e localizadas em diferentes posições geográficas? Certamente
uma situação totalmente em desacordo com os preceitos de
nomenclatura estratigráfica e com os códigos referentes ao
assunto (AAPG e IUGS). O tamanho do problema foi reduzido
com a restrição do Complexo Xingu à Província Carajás (Santos
et al. 2000), mas mesmo nessa província o nome ainda é mal
aplicado. À medida que o embasamento de Carajás vem sendo
desvendado, o “Complexo Xingu” vem gerando diversas
unidades estratigráficas, tais como Rio Maria, Xinguara, Mogno,
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Tabela IV.7 Quadro evolutivo para o Domínio Carajás
Table IV.7 Evolution of the Carajás Domain
UNIDADE

GEOLOGIA

AMBIENTE TECTÔNICO

IDADE (Ga)

Granito Gameleira

Sienogranito e quartzo sienito, tipo A

Anorogênese intracontinental

1,53

Granitos Cigano, Pojuca, Serra dos

Granitos tipo rapakivi, tipo A

Anorogênese intracontinental

1,87

Carajás

1,88
Grande hiato Sideriano-Riaciano, com ~ 600 m.a.

Granitos Itacaiúnas, Velho Salobro

Granitogênese pós-tectônica

Intracontinental

1,89
2,52
2,56
2,58

Granito pré-Velho Salobro

Granitogênese tarditectônica

Intracontinental

2,58
2,59

Gabro pós-Águas Claras

Sills e diques tholeiíticos

Sedimentação em margem passiva

2,64
2,65

Grupo Rio Fresco/

Bacia continental

Sedimentação intracratônica

Formação Águas Claras
Monzogranito Geladinho

2,65
2,73

Intrusões calcialcalinas sintectônicas

Terceiro arco continental

2,67
2,69

Monzogranitos Plaquê, Planalto,

Intrusões calcialcalinas sintectônicas,

Serra do Rabo e Diorito Cristalino

bimodais

Grupo Igarapé Bahia

Bacia vulcanossedimentar continental

Segundo arco magmático continental

2,73
2,75

Segunda unidade vulcanossedimentar

2,74

intra-arco

2,75

Granito Estrela

Intrusões calcialcalinas sintectônicas

Primeiro arco magmático continental

2,76

Grupos Igarapé Salobro e Grão-Pará,

Bacia vulcanossedimentar continental,

Primeira unidade vulcanossedimentar

2,76

Complexos Luanga e Lago Grande

com intrusões tholeiíticas

intra-arco

“Complexo” Xingu

Intrusões TTG, com corpos

Combinação de arco de ilhas e

2,85

calcialcalinos associados

arco continental (?)

2,87

Crosta Proto-Carajás, parte do

3,02

“Complexo” Xingu e protólito do
Complexo Pium

Arco Verde, Mata-Surrão, Cumaru, Parazônia, Pium, Guarantã,
etc., e, à medida que o conhecimento avança, muitas outras
unidades serão desmembradas do Complexo Xingu. As regiões
que ainda persistem mapeadas como Complexo Xingu refletem
apenas o baixo grau de conhecimento que se tem sobre elas,
sendo que essa unidade representa apenas aquilo que é
desconhecido e que pode ter idades desde mesoarqueano até
mesoproterozóico.
Todo o granitóide, metagranitóide ou conjuntos de
granitóides e metagranitóides mal caracterizados e sem posição
estratigráfica definida são colocados nesse complexo, que
teria assim uma hierarquia acima de complexo (supercomplexo?), abrigando rochas com idades entre 3,00 Ga e
2,05 Ga. Todavia, estudos recentes de Macambira et al. (2001)
e outros mais recentes ainda aqui divulgados (ver subcapítulo

3,70

sobre a Província Transamazonas) estão mostrando que na
região ao norte de Carajás (médio Xingu, Bacajá, Novo
Repartimento, rodovia BR–230), uma das área típicas de
ocorrência do Complexo Xingu (Silva et al. 1974), ocorre uma
associação tipo TTG com idades U-Pb dominantemente
transamazônicas (2076 Ma até 2181 Ma, quatro amostras;
dados neste trabalho). Apesar das sugestões para que esse
nome seja abandonado, ele ainda aparece em certas áreas
do mapa geológico que acompanha este texto. Neste estágio
o nome Xingu tem sua aplicação limitada a rochas arqueanas
da Província Carajás, abstraindo da unidade as rochas
transamazônicas que ocorrem ao norte (Domínio Bacajá).
Apesar disso, esse nome ainda é mantido neste trabalho,
com um amplo intervalo de idade (2050–3000 Ma), e ocorrendo
em três domínios de duas províncias distintas (Transamazonas,
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Domínio Bacajá; e Carajás, domínios Carajás e Rio Maria).
Todavia, acredita-se que, a partir de novos trabalhos e
interpretações que venham a ser desenvolvidos, o Complexo
Xingu deverá ter sua abrangência geográfica cada vez mais
reduzida.

Rochas Supracrustais
As seqüências vulcanossedimentares estão reunidas em
diversos grupos (Rio Novo, Alto Bonito, Misteriosa, Aquiri,
São Manoel, Buritirama, São Sebastião, Igarapé Bahia,
Tapirapé) e no Supergrupo Itacaiúnas. Este, por sua vez, está
subdividido nos grupos Grão-Pará (rochas vulcânicas bimodais,
formação ferrífera, rochas vulcânicas máficas e rochas
metassedimentares), Igarapé Salobro e Igarapé Pojuca.
Algumas dessas unidades vulcanossedimentares estão datadas
por U-Pb e Pb-Pb, enquanto outras permanecem sem dados
isotópicos, dificultando sua correlação com outras unidades.
Os dados geocronológicos indicam a existência de dois eventos
vulcanossedimentares principais, o mais antigo gerado por
volta de 2,76 Ga (grupos Grão-Pará e Igarapé Salobro) e o
mais novo entre 2,73 e 2,75 Ga (grupos Pojuca e Igarapé
Bahia).
As supracrustais mais antigas do Domínio Carajás estão
agrupadas nos grupos Grão-Pará e Igarapé Salobro. Metariolitos
e metariodacitos da base do grupo Grão-Pará têm 2759 ± 2
Ma (Machado et al. 1991). Essa idade é indistinguível da idade
obtida por esses mesmos autores em anfibolito do Grupo
Igarapé Salobro (2761 ± 3 Ma) e em anortosito do Complexo
Luanga (2763 ± 6 Ma). O Grupo Grão-Pará é composto de
rochas vulcânicas bimodais (basaltos tholeiíticos e vulcânicas
calcialcalinas) e formações ferríferas. Quando comparadas com
as faixas de greenstone do Domínio Rio Maria, observa-se que
as supracrustais tipo Grão-Pará mostram evidências de
incorporação de crosta continental. O vulcanismo bimodal e a
composição dos basaltos, semelhantes a províncias vulcânicas
continentais (maiores teores de K, Rb, Ba e ETRL), levaram
Gibbs et al. (1986) a considerá-los distintos dos basaltos de
faixas de greenstone arqueanas e dos basaltos de crosta
oceânica. Assim sendo, as supracrustais neoarqueanas da
província Carajás não representariam faixas de greenstone.
Apesar de ser evidente que mostram uma participação menor
de rochas ultramáficas quando comparadas com as supracrustais
tipo Andorinhas, os dois tipos mostram semelhança no tocante
à distribuição de basaltos e de formações ferríferas bandadas.
Ambos mantêm a mesma disposição estrutural regional WNW
a E–W, semelhante grau metamórfico e padrão tipo domos e
quilhas. As supracrustais de Carajás são 100 a 180 m.a. mais
jovens que as faixas de greenstone mesoarqueanas (tipo
Andorinhas) do Domínio Rio Maria. Os valores de HNd (Gibbs et
al. 1986; Cordani e Sato, 2000) sugerem tanto a presença de

rochas juvenis (HNd entre 0 e +5) como a presença de rochas
com assimilação de material crustal (HNd entre -2 e -7), a qual
pode ter ocorrido em ambiente de arco continental. As idadesmodelo TDM entre 2,50 e 3,00 Ga corroboram os dados de HNd
e sugerem que rochas mesoarqueanas do Domínio Rio Maria
(2,86–3,00 Ga) podem ter contribuído na formação do Domínio
Carajás.
Cristais de zircão de anfibolito do Grupo Igarapé Pojuca
foram datados por U-Pb (Machado et al. 1991) em 2732 ± 3 Ma.
Esse valor pode indicar que esse grupo é entre 22 e 35 m.a.
mais jovem que os grupos Grão-Pará e Igarapé Salobro ou
então que o anfibolito datado é posterior ao Grupo Pojuca.
As supracrustais do Grupo Igarapé Bahia correspondem a
uma seqüência vulcanossedimentar hidrotermalizada composta
por rochas metavulcânicas máficas intercaladas com formações
ferríferas bandadas (parte inferior) e por rochas metapelíticas
intercaladas com rochas piroclásticas e rochas vulcânicas
félsicas e algum silexito e BIF (Galarza et al. 2001). Esse
grupo é anterior à Formação Águas Claras que o recobre
discordantemente. As idades obtidas por Galarza et al. (2001)
em rocha metavulcânica (2745 ± 1 m.a.) e em rocha
metapiroclástica (2747 ± 1 m.a.) do Grupo Igarapé Bahia
sugerem que esse grupo é entre 11 e 16 m.a. (Tab. IV.5) mais
jovem que os grupos Grão-Pará e Igarapé Salobro.
A Formação Águas Claras, composta por pelitos, siltitos e
arenitos (Araújo et al. 1988), é estratigraficamente mais jovem
que os grupos anteriores, das quais se distingue por representar
uma sedimentação mais madura e praticamente desprovida
de vulcanismo. Mostra muitas analogias (petrografia e posição
estratigráfica) com o Grupo Rio Fresco do Domínio Rio Maria.
Alcança 1.500 m de espessura, sendo dividida por Nogueira
et al. (1995) em duas seqüências: a parte superior é composta
por arenitos fluviais e litorâneos e a parte inferior por pelitos
e arenitos depositados em plataforma marinha. Sua idade
mínima é determinada pela idade do Granito Velho Salobro
(2573 ± 2 Ma; Machado et al. 1991), enquanto sua idade
máxima é estabelecida de duas maneiras: pela idade de 2681
± 5 Ma (Trendall et al. 1998), que é a idade U-Pb de zircão
proveniente de vulcanismo considerado sindeposicional; e pela
idade de diques e sills de gabro (2645 ± 12 Ma; Dias et al.
1996). Datações U-Pb em zircão detrítico da Formação Águas
Claras forneceram idades entre 2,77 e 3,02 Ga (Mougeot et
al. 1996), mostrando provável derivação tanto de rochas do
Domínio Carajás como do Domínio Rio Maria.

Corpos Máfico-Iltramáficos
Da mesma forma que ocorre no Domínio Rio Maria, também
no Domínio Carajás há incidência de plutonismo máficoultramáfico contemporâneo ao vulcanismo das seqüências
supracrustais mais antigas, como aquelas do Grupo Igarapé
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Salobro (2761 ± 3 Ma). Esse plutonismo é representado pelos
complexos máfico-ultramáficos Lago Grande e Luanga. Cristais
de zircão extraídos de gabro anortosítico do Complexo Luanga
têm a idade de 2763 ± 6 Ma (Machado et al. 1991).

Granitos Sintectônicos
Uma série de corpos graníticos, geralmente de composição
monzogranítica dominante, apresenta diversas características
comuns, quais sejam a relação intrusiva nas supracrustais
tipo Salobro, Pojuca e Grão-Pará, forma alongada concordante
com a foliação, ambas paralelas à estruturação regional
principal segundo WNW–ESE e idades no intervalo de 2,73 e
2,76 Ga. Esses granitóides são designados de Plaquê, Planalto,
Estrela e Serra do Rabo e mostram composição calcialcalina e
natureza sintectônica. Podem representar granitos de arco
magmático com intenso retrabalhamento crustal (arco
continental) ou mesmo granitos tipo sincolisionais (Barros et
al. 2001). O Granito Estrela é o mais antigo (2763 ± 7 Ma;
Barros et al. 2001) desse grupo, enquanto os granitos Planalto
e Serra do Rabo representam plutonismo em torno de 20 m.a.
mais jovem (respectivamente idades de 2747 ± 2 Ma, Huhn et
al. 1999; e 2743 ± 2 Ma, Sardinha et al. 2001). Outra fase de
granitogênese sintectônica é representada pelo monzogranito
calcialcalino Geladinho (Barbosa et al. 2001), o qual, com
idade de 2688 ± 11 Ma, é aproximadamente 50 a 70 m.a.
mais jovem que os granitos sintectônicos da primeira geração.
Apesar da elevada incerteza na idade do Granito Plaquê (2736
± 24 Ma; Avelar et al. 1999), ele é mais antigo que o Granito
Geladinho, sendo mais bem correlacionado com os granitóides
Planalto, Estrela e Serra do Rabo. O Diorito Cristalino, com
2738 ± 6 Ma (Huhn et al. 1999), também está temporalmente
associado a essa granitogênese, que pode representar uma
associação calcialcalina bimodal de arco continental. A
presença de auréolas de metamorfismo de contato atesta
que esses granitóides são intrusivos nas rochas vulcanossedimentares circundantes, como descrito por Barros et al.
(2001) na relação do Granito Estrela com o Supergrupo
Itacaiúnas.

Granitos Pós-Tectônicos
Granitos tardios cortam as seqüências vulcanossedimentares
tipo Grão-Pará, Pojuca, Igarapé Bahia e Igarapé Salobro.
Machado et al. (1991) reportam dois tipos de granitos intrusivos
no Grupo Igarapé Salobro. O corpo mais jovem é
Paleoproterozóico (idade de 1880 Ma, Rb-Sr; Cordani, 1981 in
Machado et al. 1991) e correlato do Granito Serra dos Carajás
(1880 ± 2 Ma) e o corpo mais antigo é neoarqueano (2573 ±
2 Ma). Para distingui-los entre si foram informalmente

chamados de New Salobro Granite e Old Salobro Granite (a
tradução correta para o português seria Granito Salobro Novo
e Granito Salobro Velho). O Granito Salobro Velho ou Velho
Salobro representa a granitogênese mais jovem no Arqueano
em toda a Província, fazendo que o adjetivo Velho não seja
apropriado e indicando a necessidade de revisão nessa
nomenclatura. O Granito Itacaiúnas (2560 ± 37 Ma; Souza et
al. 1996) é comparável ao Granito Velho Salobro. Machado et
al. (1991) dataram por U-Pb zircão de veios graníticos que
cortam anfibolito do Grupo Igarapé Salobro (2584 ± 5 Ma).
Esses veios não devem ser correlatos do Granito Velho Salobro
pois são entre 4 e 19 m.a. mais antigos. Análises U-Pb em
titanita dos anfibolitos Salobro (idade de formação = 2761 ±
3), os quais são encaixantes dos veios graníticos datados em
2584 ± 5 Ma, correspondem a 2581 ± 5 e 2584 ± 5 Ma (Machado
et al. 1991), o que sugere uma recristalização provocada pela
intrusão granítica.
O Granito Estrela foi correlacionado com a granitogênese
de 2,56 Ga (Tassinari et al. 2000; Santos et al. 2000), devido
à existência de uma isócrona Rb-Sr em rocha total com a
idade de 2527 ± 34 Ma (Barros et al. 1992). Esse granito
atualmente é inserido em um complexo (o melhor seria suíte)
por Barros et al. (2001), constituído por três corpos distintos,
dos quais apenas um foi datado (Pb-Pb por evaporação em
zircão), correspondendo à idade de 2763 ± 7 Ma (Barros et al.
2001), sendo comparável às suítes graníticas tipo Plaquê e
Serra do Rabo. Mas, como o Granito Estrela é constituído por
três corpos (Barros et al. 2001) e apenas um desses foi datado,
não se afasta a possibilidade de que os corpos não-datados
possam ser mais jovens e correlatos dos granitóides tipo
Itacaiúnas e Velho Salobro.

Paleoproterozóico
O Paleoproterozóico do Domínio Carajás é caracterizado por
magmatismo anorogênico que produziu dezenas de intrusões
félsicas que podem ser agrupadas em suítes de granitos
rapakivi (Dall’Agnol et al. 1999). Esses granitos foram gerados
em um intervalo de tempo específico (1,88–1,87 Ga), que
corresponde à parte superior do período Orosiriano. São de
composição monzogranítica a ortoclásio-granítica e alguns
desses corpos são mais bem estudados, como os granitos
Cigano (1883 ± 2 Ma; ), Pojuca (1874 ± 2 Ma; Machado et al.
1991) e Serra dos Carajás (1880 ± 2 Ma; Machado et al. 1991).
Todavia, vários corpos ainda permanecem pouco conhecidos e
estudados. São mapeados como granitos correlatos àqueles
acima por suas características morfológicas, resposta no canal
de Th nos mapas aerogeofísicos e por serem compostos por
rochas não-foliadas nas quais o principal mineral é ortoclásio.
Dezenas de corpos graníticos estão mapeados como correlatos
dos granitos paleoproterozóicos tipo Serra dos Carajás, com
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base em características morfológicas (forma dos corpos),
resposta em mapas aerogeofísicos (canais de contagem total
e de Th), composicionais (predomínio de sienogranitos e
monzogranitos, presença de ortoclásio granitos, características
rapakivíticas, etc. Todavia cumpre destacar informações
recentes (Ely et al. 2001), indicando a existência de outro
magmatismo granítico anorogênico, aproximadamente 350 m.a.
mais jovem, Calimiano, com base na idade U-Pb de apófise
leucogranítica com 1583 ± 8 Ma (Pimentel et al., apud Ely et
al. 2001), aqui referida como magmatismo Gameleira. Assim
sendo, é muito provável que outros granitos correlatos ao
Granito Gameleira e ainda desprovidos de datação U-Pb ou
Pb-Pb possam existir na Província de Carajás, os quais até o
presente estariam sendo confundidos com a primeira
granitogênese anorogênica da região (1,88–1,87 Ga).

Complexos Máfico-Ultramáficos Acamados
As únicas rochas conhecidas até o presente que podem ter
sido formadas em época correlata à incidência do ciclo
transamazonas são algumas suítes máfico-ultramáficas, como
as suítes Cateté, Vermelho e Santa Inês. São intrusivas em
rochas arqueanas, em ambos domínios Carajás e Rio Maria e
representam corpos alongados segundo E–W, compostos por
gabro, norito, piroxenito e serpentinito. A Serra da Onça (Suíte
Cateté), com ocorrências de elementos do grupo da platina –
EGP, foi estudada por Macambira (1996), que propôs uma
idade de 2378 ± 55 Ma para seu alojamento, com base em
isócrona Sm-Nd (minerais e rocha total). A unidade Vermelho
é constituída por metaperidotitos e metadunitos (fácies xistos
verdes), incorporando depósito de níquel. Essa unidade, assim
como o Gabro Santa Inês, apesar de não estar datada, tem
sido atribuída ao paleoproterozóico (Araújo e Maia, 1991).

Província Amazônia Central
A Província Amazônia Central tem sido considerada como um
núcleo arqueano (Tassinari et al. 1996; Santos et al. 2000) em
cujas bordas diversas e mais jovens faixas móveis proterozóicas
foram acretadas. A distinção entre os dois modelos principais
de entendimento do cráton é que, enquanto Santos et al.
(2000) consideram a região de Carajás como uma província
distinta da Província Amazônia Central (Fig. IV.3), Tassinari
(1996) aglutina-as em uma única província. Uma série de
fatores é arrolada por Santos et al. (2000) para justificar a
separação das duas províncias: a) Existem diferenças marcantes
nos trends estruturais dominantes, sendo WNW em Carajás e
NNW na Amazônia Central; b) A estruturação NNW é mais

jovem e nitidamente trunca a estruturação WNW, como a oeste
de São Félix do Xingu; c) Ainda não foi encontrada na PAC
nenhuma rocha ou unidade estratigráfica semelhante às de
Carajás (terrenos TTG, terrenos granitóide-greenstone,
seqüências vulcanossedimentares tipo Grão-Pará, etc.). Além
disso, rochas arqueanas expostas não haviam sido ainda
detectadas em toda sua extensão.
Cabe mencionar que Geraldes et al. (2001) ampliaram a
área da Província Amazônia Central (núcleo arqueano), nela
introduzindo a região de Ventuari (Fig. 1, p. 93), a qual Santos
et al. (2000) incorporaram na província Rio Negro (ver
subcapítulo sobre essa província). Parte da abrangência da
PAC foi reduzida com a criação (Tassinari, 1996) e ampliação
da Província Tapajós–Parima (Santos et al. 2000). A área
resultante (Fig. IV.3) é composta por um embasamento muito
pouco conhecido, em geral apenas fotointerpretado e por uma
associação cratogênica constituída por a) rochas vulcânicas
félsicas a intermediárias (grupos/formações Iriri, Surumu,
Burro-Burro, Caicara e Iricoumé); b) Granitos tipo A (Suítes
Intrusivas Maloquinha, Mapuera e Saracura); c) coberturas
sedimentares de plataforma, dominadas por depósitos fluviais
entrelaçados (Formações Triunfo, Novo Progresso e Gorotire),
que têm sido comparados com as coberturas tipo Roraima,
Urupi e Buiuçu; e d) Sills e diques tholeiíticos (Figueira Branca
e Guadalupe, supostamente equivalentes das intrusões tipo
Avanavero). As rochas da Província Amazônia Central que estão
mais expostas em superfície não mostram evidências de
metamorfismo regional e de dobramentos associados à
compressão regional, sendo caracterizadas por uma tectônica
de block-faulting. As rochas vulcânicas félsicas a intermediárias
e os granitos tipo A foram gerados pelo Magmatismo Uatumã
(Santos e Reis Neto, 1982), com evolução na faixa de tempo
de 1,88 a 1,70 Ga.
Empregando dados próprios e de Sato e Tassinari (1997),
Santos et al. (2000) mostraram que essa associação vulcanoplutônica é derivada da fusão parcial de rochas crustais.
Mostram valores negativos para o parâmetro HNd (-7,10 a
-12,38, os mais baixos entre todas as províncias do cráton) e
idades-modelo (manto depletado) Sm-Nd arqueanas (2,44–
2,85 Ga), o que indica uma fonte na crosta continental
arqueana, que pode ter tido relação com a Província Carajás,
com quem a Província Amazônia Central faz limite a leste. A
marcante herança arqueana também está assinalada na presença de populações de zircão arqueano detectadas em granitos
da Suíte Maloquinha (Santos, 1999). Exemplificando com o
caso da amostra MA35 (Granito Caroçal, área-tipo da Suíte
Maloquinha), o estudo U-Pb SHRIMP mostra idade magmática
em 1870 ± 4 Ma e idade herdada em 2680 ± 18 Ma.
Rochas de embasamento para as rochas cratogênicas têm
sido assinaladas tanto na parte norte (Mapuera–Tumucumaque)
como na parte sul (Iriri–Xingu) da Província e referidas aos
chamados “Complexos” Xingu e Guianense, que têm sido
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posicionados no arqueano. Além do fato de que parte desses
“complexos” tem possibilidade de ter sido formada no
paleoproterozóico, deve-se considerar que as duas regiões
acima citadas são inequivocamente aquelas menos conhecidas
de todo o cráton. Se na parte sul estão aparecendo evidências
de um verdadeiro embasamento arqueano (ver próximo
parágrafo), na parte norte (Mapuera–Tumucumaque) as rochas
pré-Mapuera até agora encontradas não mostram características de embasamento, assemelhando-se a granitóides
paleoproterozóicos tipo Água Branca.
Recentes trabalhos de campo do Projeto GIS do Brasil
(CPRM) constataram que, na parte sul da Província Amazônia
Central (região entre os rios Iriri e Xingu), ocorrem rochas
orogênicas semelhantes a uma associação TTG, composta por
tonalitos, metabasaltos e vênulas trondhjemíticas. Essa
associação mostra uma disposição estrutural paralela à
estruturação geral de Carajás, ou seja, eixos de dobramentos
segundo WNW a E–W. Amostra selecionada para investigação,
Tonalito Uruará (MO15), foi estudada por SHRIMP U-Pb,
revelando idade arqueana de cristalização (2503 ± 10 Ma,
Fig. IV.4) e uma população herdada com 2581 ± 6 Ma.
Outra importante evidência da presença de terrenos
arqueanos foi obtida pelo estudo da Formação Castelo dos
Sonhos (AL15). Essa unidade situa-se a sudeste do limite
oriental do Domínio Tapajós e tem sido associada a esse terreno

devido ao fato de ser portadora de ouro. Todavia, a sua
mineralização é do tipo paleoplacer, distinto dos tipos de
mineralizações de ouro existentes em Tapajós (Santos et al.
2001b). A formação consiste principalmente em arenitos e
arenitos conglomeráticos com baixo grau metamórfico,
denotado pela presença constante de muscovita. Grãos de
zircão detrítico analisados por U-Pb SHRIMP revelaram idade
máxima de 2083 ± 5 Ma para a unidade (idade dos dois grãos
detríticos mais jovens). Todavia, todos os demais grãos são
mais antigos, formando agrupamentos nas idades de 2445 Ma,
2692 Ma, 2836 Ma, 2868 Ma, 2904 Ma e 3105 Ma (Fig. IV.5).
Como não existem rochas com essas idades a sul, norte, oeste,
noroeste, sudoeste da bacia Castelo dos Sonhos, pode-se
deduzir que a fonte de sua sedimentação estava localizada a
leste, sudeste ou nordeste. Isso indica que, se as fontes não
foram exclusivamente rochas da vizinha Província Carajás, é
provável que existam rochas arqueanas expostas a leste,
nordeste ou sudeste da área de ocorrência da Formação Castelo
dos Sonhos.
Com o avanço do conhecimento sobre essa província, é
esperado que sua configuração geográfica e seus limites de
idade sejam significativamente alterados. É possível que parte
do que hoje é considerado como Província Amazônia Central
venha a fazer parte das províncias vizinhas, Carajás e Tapajós–
Parima.

Figura IV.4 – Diagrama de
concórdia mostrando duas
idades U-Pb arqueanas em
zircão do Tonalito Uruará
(MO15)
Figure IV.4 – Concordia plot
showing two U-Pb archean
ages determined on Uruará
Tonalite zircon (MO15)
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Figura IV.5 – Histograma e
curva
gaussiana
de
probabilidade para as
idades de zircão detrítico
de quartzito da formação
Castelo dos Sonhos (AL15)
Figure IV.5 – Histogram and
Gaussian
cumulative
probability plot of ages of
detrital zircon from Castelo
dos Sonhos Formation
quartzite (AL15)

Província Transamazonas
Introdução
As rochas geradas durante o Ciclo Orogênico Transamazonas
(2,01–2,26 Ga; Fig. IV.3 e Tab. IV.8) no setor norte da América
do Sul compõem uma faixa orogênica que se estende desde a
região de São Luís–Gurupi (PA–MA) até a falha de Guri, na
Venezuela, passando pelo Amapá, Guiana Francesa, Suriname
e Guiana. Essa faixa é contínua no âmbito do Cráton Amazonas
e descontínua para leste, desde as janelas paleoproterozóicas
de Gurupi (Pará–Maranhão) e São Luís (Microcráton São Luís,
no Maranhão) até a porção ocidental da Província Borborema,
no Ceará. A zona oriental da faixa orogênica Transamazonas,
com os inliers de Gurupi, São Luís e Borborema ocidental,
onde se localiza sua área-tipo (Hurley et al. 1967), devido ao
fato de estar afetada pela atuação do ciclo Brasiliano, com a
presença de intrusões graníticas e metamorfismo desse último
ciclo, não faz parte do Cráton Amazonas.
No Cráton Amazonas, a região constituída dominantemente
pelas rochas geradas pelo Ciclo Orogênico Transamazonas
constitui a Província Transamazonas (Santos et al. 2000), a
qual é composta predominantemente por terrenos do tipo
granitóide-greenstone.
No Brasil sua extensão tem sido limitada ao Estado do
Amapá, porém dados recentes de Macambira et al. (2001) e

deste trabalho estão mostrando que parte da região ao norte
de Carajás no Pará (Bacajá, BR–230, Novo Repartimento) é
constituída por crosta pós-arqueana que pode representar a
extensão da Província Transamazonas para sul do Amapá, por
sob a cobertura fanerozóica. A duração desse ciclo, seus limites
mínimos e máximos de idade, sua extensão geográfica, o
emprego do nome Transamazonas fora do âmbito do Cráton
Amazonas e a nomenclatura da província são temas que
merecem algum detalhamento.
Essa província é constituída por cinco tipos básicos de
unidades litoestratigráficas: a) o Complexo Guianense, que
representa as regiões desconhecidas; b) as rochas de alto
grau, arqueanas ou com importante herança arqueana; c) as
supracrustais de terreno granitóide-greenstone transamazônico,
tipo Vila Nova; d) os granitóides transamazônicos, com idades
entre 2206 e 2060 Ma, representando diversas fases de
evolução orogênica transamazônica; e) os granitóides pósTransamazonas, gerados em situação intraplaca no final do
paleoproterozóico.
O assim chamado Complexo Guianense não representa as
rochas mais antigas da província (o “embasamento”), mas
tão-somente os terrenos pouco conhecidos, que ainda não
estão bem caracterizados tanto litologicamente como
cronologicamente (Ver comentário anterior sobre o Complexo
Xingu que tem analogias com o Complexo Guianense). Dados
isotópicos recentes, como os de Costa et al. (2001) e de
Lafon et al. (2001), mostram que o Complexo Guianense está

IV. Geotectônica dos Escudos das Guianas e Brasil-Central

sendo desmembrado tanto em unidades paleoproterozóicas
como arqueanas. Assim sendo, esse complexo está posicionado
na coluna desde o mesoarqueano (A3) até o final do riaciano
(PP2, 2050 Ma).

Nomenclatura
Quanto à nomenclatura, o nome Transamazonas para designar
a província parece ser mais adequado que o termo MaroniItacaiúnas (Tassinari et al. 2000), pois é empregado desde
Hurley (1967) e reconhecido internacionalmente. A proposta
de usar o nome Maroni–Itacaiúnas foi feita em 1979 (Cordani
et al. 1979), em uma época na qual a Província de Carajás
(Itacaiúnas) era incluída nessa província paleoproterozóica.
Logo após, Gibbs et al. (1986) mostraram que a Província
Carajás é arqueana. Com isso, a serra Itacaiúnas, a vila
Itacaiúnas e o rio Itacaiúnas representam topônimos situados
sobre substrato arqueano. Também o Supergrupo Itacaiúnas
é arqueano, de modo que a palavra Itacaiúnas é inadequada
para caracterizar uma província mais jovem, paleoproterozóica.
O nome Transamazônico (às vezes como tradução de TransAmazonian) tem sido utilizado para caracterizar faixas
orogênicas paleoproterozóicas em outros crátons, notadamente
o São Francisco (Alkmin e Marshak, 1998) e La Plata (Hartmann
et al. 2002b), mas julgamos que em outros crátons os ciclos e
eventos comparáveis ou correlacionáveis temporalmente ao
Ciclo Transamazonas devam ter nomes próprios.
A duração de todo ciclo orogênico ainda não está
perfeitamente estabelecida, pois somente nos últimos anos
informações geocronológicas consistentes têm sido obtidas.

Porém, esses dados estão concentrados na área-tipo (Klein e
Moura, 2001), no Amapá (Lafon et al. 2001; McReath e Faraco,
1997; Costa et al. 2001; Vasquez e Lafon, 2001) e na Guiana
Francesa (Nomade et al. 2002), com alguns dados localizados
na Guiana (Norcross et al. 2000; Milési et al. 1995) e na
Venezuela (Goldstein et al. 1997). Na Tab. IV.8 estão registradas
as idades mínimas e máximas para o Ciclo Orogênico
Transamazonas propostas por vários autores, desde o trabalho
pioneiro de Hurley et al. (1967).

As Principais Unidades da Província
Transamazonas
Essa província é constituída por três domínios distintos
em território Brasileiro: Gurupi, Bacajá e Amapá (Fig. IV.3).
O Domínio Bacajá é uma região ainda com poucas informações
disponíveis, de modo que a caracterização da Província é
fundamentada nos outros dois domínios.
Diversas unidades de alto grau são posicionadas no
Arqueano (unidades Quatá, Cobra, Mutum, etc.), mas, a
exemplo do ocorrido com outras unidades granulíticas do
cráton, é possível que abriguem não somente rochas de alto
grau, mas também charnockitóides (ígneos) pós-tectônicos.
Esses dois tipos de rochas não eram diferenciados na
cartografia da maioria dos projetos de mapeamento da CPRM
ocorridos nas décadas de 1970 e 1980. A presença de um
charnockito com 2,06 Ga (Charnockito Calçoene; Lafon et al.
2001), anteriormente mapeado como embasamento, mostra
a necessidade de revisão nas unidades de alto grau Quatá,
Mutum e Cobra. É possível que exista uma zona de transição

Tabela IV.8 Idades máximas e mínimas (Ma) para o Ciclo Orogênico Transamazonas
Table IV.8 Maximum and minimum ages (Ma) of the Trans-Amazon Orogenic Cycle
MÁXIMA

MÍNIMA

REGIÃO

MÉTODO

Hurley et al. (1967)

2000

São Luís / Gurupi (área-tipo)

Rb-Sr rocha total

Priem et al. (1978)

2026

Suriname

Gibbs e Olszewski (1982)

2227 ± 39
Guyana

U-Pb zircão

Teixeira et al. (1989)

2250 ± 106
2250

1900

Cráton Amazonas

Rb-Sr

Gibbs e Barron (1993)

2250

2050

Guyana / todo cráton

U-Pb zircão

U-Pb

Ledru et al. (1994)

2100-2200

2000

Guiana Francesa

Milési et al. (1995)

2300

1900

Guiana Francesa

Rb-Sr, U-Pb e Sm-Nd

Goldstein et al. (1997)

2200

1700

Bacia do rio Orinoco

U-Pb zircão detrítico

Vanderhaeghe et al. (1998)

2216

2080

Guiana Francesa

U-Pb e Pb-Pb zircão

Norcross et al. (2000)

2200

1900

Guyana

Santos et al. (2000)

2250

2000

Cráton Amazonas

U-Pb, Sm-Nd

2036-2000

Guiana Francesa/ Amapá

(Ar-Ar)
Pb-Pb zircão

Nomade et al. (2002)
Klein e Moura (2001)

2240

2011

Área-tipo, São Luís e Gurupi, Brasil

Hartmann e Delgado (2001)

2250

2000

Brasil
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entre as províncias Transamazonas, a norte, e Carajás, a sul,
na qual fragmentos de crosta arqueana e paleoproterozóica
estejam imbricados tectonicamente segundo WNW–ESE,
dificultando sua identificação.
Terrenos tipo granitóide-greenstone dominam na província
sendo que as unidades vulcanossedimentares tipo Vila Nova
estão mais preservadas na porção sudoeste do Amapá (Vila
Nova) e linde Amapá–Pará (Ipitinga). São cortadas por
granitóides dominantemente sintectônicos e de composição
tonalítica (tipo Tonalito Papa–Vento). Na parte norte-noroeste
do Amapá (fronteira com a Guiana Francesa) as supracrustais
são ausentes ou escassas, predominando granitóides
transamazônicos indiscriminados, com relações de contato
desconhecidas e com idades variáveis entre 2089 Ma e 2206
Ma. Também é bastante provável que, a exemplo do que ocorre
em Carajás, haja pelo menos duas fases distintas no tempo
para a formação de rochas supracrustais, ainda não discernidas
pela ausência de dados isotópicos. Uma estaria associada à
primeira orogênese (2240–2210 Ma) e a outra à segunda (2186–
2120 Ma).
Os granitóides transamazônicos apresentam um range de
idades entre 2206 e 2060 Ma e composições e características
químicas e tectônicas variadas. Os granitóides mais antigos,
que podem ser associados em idade à primeira orogênese,
são tonalíticos, trondhjemíticos (tipo Papa-Vento), mas
granitóides similares composicionalmente e geneticamente
também foram gerados durante a segunda orogênese (tonalitos
da Suíte Plutônica 4, com 2140–2120 Ma), o que dificulta
melhor discriminação e definição de seu posicionamento
estratigráfico. Mas, de modo geral, os granitóides mais monzoe sienograníticos são mais jovens (2093–2089 Ma) e gerados
principalmente durante a terceira orogênese) e por isso estão
agrupados com o Granito Cigana e situados na legenda do
Mapa Geológico do Brasil (escala 1:2.500.000) que acompanha
este volume, acima do primeiro grupo (tipo Papa-Vento).
Ocorre um longo hiato aparentemente sem atividade
tectônica importante e sem geração de rochas, que se situa
entre o final do Ciclo Transamazonas (2,01–2,00 Ga) e a
ocorrência de uma suíte de granitóides pós-tectônicos do final
do paleoproterozóico, os granitóides Falsino e Uaiapi. As rochas
transamazônicas mais jovens no Brasil (domínios Amapá,
Bacajá e Gurupi) são respectivamente 2059 Ma (Charnockito
Calçoene; Lafon et al. 2001), 2076 Ma (Granodiorito Novo
Repartimento; Macambira et al. 2001) e 2011 Ma (Granito
Ourém; Klein e Moura, 2001). Pelo menos 250 m.a. decorreram
desde o fechamento do ciclo transamazonas até a geração de
granitos tipo-A denominados Uaiapi já no Estateriano (1753 ±
3 Ma; Vasquez et al. 2001). Na parte oeste da província ocorre
um enxame de intrusões circulares de rochas graníticas que
são agrupadas na unidade Granodiorito Falsino. A idade dessa
unidade corresponde à antiga datação por Rb-Sr com o valor
de 1,75 Ga (Lima et al. 1974). Até que o Granodiorito Falsino

seja datado por métodos mais consistentes, ele é considerado
como representante de magmatismo tipo A estateriano e
correlacionado ao granitos tipo Teles Pires da Província
Amazônia Central.

Idade e Subdivisão do Ciclo Transamazonas
Mesmo os antigos dados isotópicos de Hurley et al. (1967) já
apontavam para a existência de um processo continental no
norte da América do Sul por volta de 2000 Ma (isócronas RbSr), correlacionado ao Eburneano da África (Gana e Costa do
Marfim) e chamado de Ciclo Orogênico Transamazonas. Essa
idade, todavia, foi calculada com o valor de 87Rb λ = 1.39 x
10-11/anos. Corrigindo-a usando a constante-padrão (87Rb λ =
1.42 x 10-11/anos) da IUGS (Steiger e Jäger, 1977) a idade
seria ± 1958 Ma. Além de ter sido detectado apenas o evento
final do Ciclo Orogênico Transamazonas, a idade de cerca de
1960 Ma denota o comportamento aberto do sistema Rb-Sr,
correspondendo a um valor mais jovem do que o real. Idades
Pb-Pb e U-Pb recentemente obtidas nas mesmas duas áreas
estudadas por Hurley et al. (1967) no norte da América do
Sul, quais sejam o Microcráton São Luís (Maranhão) e o Grupo
Gurupi (Pará–Maranhão), situam-se no intervalo de 2011
(Granito Ourém) a 2240 Ma (Complexo Aurizona), conforme
Klein e Moura (2001). Nessa área-tipo do ciclo transamazonas
os dados isotópicos atuais sugerem a presença de quatro
orogêneses principais: a primeira no princípio do sideriano
(2240 Ma, idade do Grupo Aurizona; Klein e Moura, 2001), a
segunda no intervalo de 2120–2165 Ma (Grupo Gurupi, Suíte
Tromaí, Tonalito Itamoari, Granito Cantão), a terceira entre
2061 e 2086 Ma (Granitos Japiim e Jonasa) e a última já do
princípio do Orosiriano (Granito Ourém; Klein e Moura, 2001),
Tab. IV.9.
A Tab. IV.9 mostra as idades disponíveis (Klein e Moura,
2001) e a subdivisão aqui proposta para o Ciclo Orogênico
Transamazonas em sua área-tipo. É importante situar o limite
inferior (2240 Ma) e o superior (2011 Ma) do ciclo em sua
área-tipo, assim como tentar caracterizar cronologicamente
as orogêneses presentes, para compará-los com os limites
propostos para o ciclo em outras áreas. Apesar da amplitude
da variação de idades propostas para o ciclo (Tab. IV.8), as
informações radiométricas por U-Pb e Pb-Pb não revelam
nenhuma idade mais jovem que 2,00 Ga e mais antiga que
2,28 Ga. Então, pelos dados disponíveis, a duração máxima
possível para o ciclo seria de até 280 m.a. Sua extensão para
idades tão jovens quanto 1900 Ma (Tassinari, 1996), 1800 Ma
(Almeida et al. 2000) ou 1700 Ma (Goldstein et al. 1997),
muito freqüentes na literatura, pode ser explicada pela
consideração de idades Rb-Sr possivelmente rejuvenescidas,
ou pela inclusão de rochas pós-orogênicas e anorogênicas do
final do paleoproterozóico. Também a existência de quatro
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orogêneses principais na área-tipo parece ter correspondência
nas demais áreas da Província Transamazonas, assim como
em áreas correlatas de outros crátons da América do Sul,
como La Plata (Hartmann et al. 2002b; Tab. IV.10), e provavelmente São Francisco (Alkmin e Marshak, 1998). Essas quatro
fases de maior atividade orogênica estão bem definidas nos
intervalos de tempo de: 2,26–2,20 Ga (1); 2,18–2,12 Ga (2);
2,09–2,05 Ga (3); e 2,01–2,00 Ga (4). Hiatos ou épocas de
menor atividade orogênica são sugeridos nos seguintes
intervalos de tempo de 2,20–2,18; 2,12–2,09; e 2,05–2,01 Ga.
No Cráton La Plata a primeira orogênese é designada
Encantadas e a última Camboriú (Hartmann et al. 2000a),
enquanto as orogêneses 2 e 3 ainda permanecem sem

designação. Apesar de ser evidente uma correlação temporal
das quatro orogêneses na América do Sul, a evolução de cada
uma delas ainda necessita de ser mais bem definida. Na Tab.
VI.10 é feita uma correlação entre o ciclo transamazonas da
área-tipo com ciclo orogênico equivalente no Cráton La Plata.
Todavia, os dados disponíveis indicam que a primeira
orogênese representa crosta juvenil acretada, correspondendo
na área-tipo ao Grupo Aurizona, 2240 Ma (idades-modelo TDM
entre 2,22 e 2,23 Ga, HNd positivo). Essa idade está na mesma
faixa de incerteza das idades do Gnaisse Bartica (2227 ± 39 Ma)
e do Supergrupo Barama-Mazaruni da Guiana (2250 ± 105 Ma;
Gibbs e Olszewski, 1982). Mesmo em outras áreas do cráton e
no Cráton La Plata as unidades geradas durante a primeira

Tabela IV.9 As orogêneses do Ciclo Transamazonas em sua área-tipo e no Domínio Amapá
Table IV.9 The orogenies of the Trans-Amazon Cycle in its type-area and at the Amapá Domain
ÁREA-TIPO1

OROGÊNESE
IV
III

II

I

DOMÍNIO AMAPÁ

Granito Ourém

2011

Granito Jonasa

2061

Granito Japiím

2084

Suite Traquateua

2081-2086

Complexo Maracaçumé

2129

Tonalito Itamoari

2059 ± 2

Charnockito Calçoene2

2148

2140

Suite Carecuru4

Grupo Gurupi

2148-2160

2146 ± 14

Suite Igarapé Urucu4

Suíte Tromaí

2148-2165

2146 ± 3

Granito Urucupatá4

Granito Cantão

2159

2160 ± 1

Paru-Maratiá4

Grupo Aurizona

2240

2264 ± 34

Suite Vila Nova3

Referências para as idades: 1Klein e Moura (2001); 2Lafon et al. (2001); 3McReath e Faraco (1997); 4Costa et al. (2001).

Tabela IV.10 As quatro orogêneses do Ciclo Transamazônico no Cráton Amazonas e suas equivalentes no Cráton La Plata
Table IV.10 The four orogenies of the Trans-Amazon Cycle in the Amazon Craton and their equivalents in the La Plata Craton
CRÁTON
OROGÊNESE
4

AMAZONAS
ÁREA-TIPO

1

BLOCO BACAJÁ

2

LA PLATA
AMAPÁ

TANDIL

6

URUGUAY

RS-SC
2006 (Camboriú)10

2011 (Ourém)

2008 (Itapema)13
3

2

1

9

2054 (Encantadas)14

2060-2086

2076 (Novo

2059

2073

2054 (Soca)

(Japiím, Jonasa,

Repartimento)7

(Calçoene)4

(Chacofy)

2065 (Rivera)9

Traquateua)

2086 (MO36)

2130 (Maracaçumé)

2115 (TF45)

2140 (Carecuru)5

2166 (R30

2143 (Rivera)9

2148 (Itamoari)

2182 (MO32)

2146 (Urucu,

Monzogranite)

2145 (Paso

2162 (Miséria)13

2159 (Cantão)

Urucupatá)

2183 (R30

Severino)9

2167 (Anfibolito) 10

2160 (Gurupi)

2160 (Paru-

Tonalite)

2165 (Tromaí)

Maratiá)

2180 (Águas Mornas)10

2240 (Aurizona)

2264 (Vila Nova)3 2234 (Calvário)

2201 (Presidente Nereu)10

2078 (Dom Feliciano) 12

2065 (Isla Mala)8
2155 (Brusque)13

2168 (Granulito) 11

2256 (Encantadas)14
1=Klein e Moura (2001); 2=este trabalho; 3=McReath e Faraco (1997); 4=Lafon et al. (2001); 5=Costa et al. (2001); 6=Hartmann et al. (2002b); 7=Macambira et
al. (2001); 8=Hartmann et al. (2000b); 9=Santos et al. (2002a); 10= Silva et al. (2000); 11=Hartmann et al. (2000c); 12=Leite et al. (2000); 13=Hartmann et al.
(2002a); 14=Hartmann et al. (2000a)
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orogênese do Ciclo Transamazonas mantêm características de
geração de crosta juvenil, com rochas típicas de terreno tipo
arco de ilhas (subducção de crosta oceânica), como nos
complexos Encantadas (Rio Grande do Sul; Silva et al. 2000) e
Presidente Nereu (Santa Catarina); em tonalitos de Tandil, na
Argentina (Hartmann et al. 2002b); e em parte do terreno
granitóide-greenstone Vila Nova (McReath e Faraco, 1997).
A segunda orogênese (2,18–2,11 Ga) também é dominada
por terrenos juvenis e formação da associação granitóidegreenstone (tipo Paramaca–GF, Pastora–VE, Mazaruni–GU, etc.),
porém associados à aglutinação de granitóides calcialcalinos
gerados em arcos magmáticos continentais (sintectônicos e
tarditectônicos). A terceira fase orogênica (2,09–2,05 Ga) é
marcada por predomínio de arcos magmáticos continentais
representados por granitóides dominantemente tarditectônicos
a pós-tectônicos e por granitóides com participação de protólito
sedimentar (peraluminosos, tipo S). A última fase (2,01–
2,00 Ga) é caracterizada por plutonismo menos intenso,
geração de granitóides pós-tectônicos calcialcalinos a
alcalinos, geração de abundantes fluidos hidrotermais, como
na Guiana (Norcross et al. 2000) ou por metamorfismo de
alto grau, como em áreas do Cráton La Plata.

A Distribuição Geográfica da Província
O Limite com a Província Carajás
A presença de rochas arqueanas no sul do Amapá detectadas
por Lafon et al. (1998) levou Santos et al. (2000) a estender
para o norte a Província arqueana de Carajás. Nessa região,
denominada de Domínio Bacajá, onde se encontram exemplos
clássicos do Complexo Xingu (Silva et al. 1974), Macambira et
al. (2001) recentemente registraram a presença de tonalito
com idade Pb-Pb em zircão de 2076 ± 6 Ma (Novo Repartimento).
Na mesma época trabalhos de campo e de laboratório do
Projeto GIS do Brasil encontraram extenso terreno tipo TTG no
Domínio Bacajá, entre o rio Xingu e Marabá, ao longo da
BR230 e em estradas vicinais. Quatro amostras desse terreno
foram datadas por U-Pb SHRIMP em zircão e as quatro idades
obtidas são paleoproterozóicas, entre 2086 ± 5 Ma e 2313 ±
10 Ma. Entre essas estão o monzogranito Belo Monte (MO36)
com 2086 ± 6 Ma (Fig. IV.6) e o tonalito Brasil Novo (MO32)
com 2182 ± 6 Ma (Fig. IV.7). A existência de terrenos tipo TTG
com idade paleoproterozóica faz que o Domínio Bacajá seja
desmembrado da Província Carajás e novamente associado à
Província Transamazonas, como anteriormente considerado por
Tassinari et al. (1996). Todavia, a zona limítrofe entre as
províncias Carajás e Transamazonas ainda é uma das áreas
menos conhecidas do Cráton Amazonas.

A Faixa de Cisalhamento Guiana Central
Existe uma faixa com maior concentração de zonas de
cisalhamento na parte norte do cráton (Escudo das Guianas),
a qual tem sido chamada de “Cinturão Granulítico da Guiana
Central” (Tassinari, 1996), Cinturão Guiana Central (Fraga et
al. 1998), Faixa Guiana Central (Fraga et al. 1997) ou Faixa
K’Mudku (Barron, 1966; Santos et al. 2000). Essa faixa se
dispõe segundo N50oE e se estende desde a região do alto rio
Negro, na fronteira com a Colômbia, até a cobertura costeira
de Guiana e Suriname, afetando rochas das Províncias Rio
Negro, Tapajós–Parima e Transamazonas. Por incluir rochas
de alto grau e devido a comparações com Imataca, na
Venezuela, tem sido considerada antiga, até mesmo arqueana
(Bellizzia, 1974; Cordani et al. 1979; Lima et al. 1982), o que
foi descartado por Priem et al. (1978). Foi incluída na Província
Transamazonas como uma ramificação dela por Teixeira et al.
(1989) e Tassinari (1996). Todavia, como o cisalhamento K’Mudku
(“K’Mudku Mylonitic Episode”; Barron, 1966) afeta rochas com
1,80 Ga (Complexo Cauaburi da Província Rio Negro; Santos et
al. 2000) e com 1,54 Ga (Granito Mucajaí do Domínio Parima;
Gaudette et al. 1996), deve ter a idade máxima mesoproterozóica. Com base nesse fato e em estudo de imagens
de satélite, onde é evidente que a estruturação NE da faixa
K’Mudku é posterior e corta a estruturação WNW da faixa
orogênica Transamazônica, Santos et al. (2000) abstraíram a
referida ramificação da Província Transamazonas.
Posteriormente, datações Ar-Ar em micas mostraram que a
principal fase de metamorfismo da faixa K’Mudku tem em
torno de 1,33 Ga (Santos et al. 2003b), ou seja, a deformação
NE K’Mudku pode ser bem posterior e discordante da orogênese
que produziu o metamorfismo de alto grau. Gaudette et al.
(1996) demonstraram que o embasamento da Faixa K’Mudku
em Roraima tem 1940 Ma (Gnaisse Tracajá) e, mais
recentemente, diversas rochas presentes na Faixa K’Mudku
têm sido datadas por U-Pb e Pb-Pb em zircão e todas elas são
mais jovens que as últimas manifestações transamazônicas
(2,00–2,01 Ga), ou seja, todas são pós-transamazônicas. Entre
essas, o kinzigito Taiano (amostra JOSP1b, metamorfismo em
1969 Ma), o gnaisse de alto grau Barauana (amostra SR6,
1938 ± 12 Ma), o milonito Vilhena (amostra CA47, 1932 ±
8 Ma) e o gnaisse Mucajaí (amostra MF6, 1938 ± 7 Ma). Os
dados disponíveis permitem considerar que não são conhecidas
rochas transamazônicas no Estado de Roraima. A maior parte
das rochas afetadas pela deformação K’Mudku faz parte da
Província Tapajós–Parima, como será visto na Tab. IV.12.

Inliers Arqueanos
Evidências da presença de blocos arqueanos ou de crosta
arqueana retrabalhada na porção sudeste da Província
Transamazonas foram constatadas por Lafon et al. (1998, 2000)
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Figura IV.6 – Diagrama de
concórdia com idade U-Pb
transamazônica tardia (orogênese 3) em zircão do
Monzogranito Belo Monte
do Domínio Bacajá (MO36)
Figure IV.6 – Concordia plot
displaying late-Trans-Amazonian (third orogeny) zircon
U-Pb age of Belo Monte
Monzogranite of Bacajá Domain (MO36)

Figura IV.7 – Diagrama de
concórdia com idade U-Pb
transamazônica (orogênese
2) em zircão do Tonalito
Brasil Novo do Domínio
Bacajá (MO32)
Figure IV.7 – Concordia plot
displaying Trans-Amazonian
(second orogeny) zircon U-Pb
age of Brasil Novo Tonalite of
Bacajá Domain (MO32)
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nas regiões de Cupixi e Tartarugal Grande, no Amapá. Apesar
de serem conhecidas algumas evidências de inliers de crosta
arqueana no Amapá, essas ocorrências não estão mapeadas,
o que impossibilita determinar sua real extensão. Idades
arqueanas estão presentes no Tonalito Cupixi (2,85 Ga, Pb-Pb
em zircão; Avelar et al. 2001); em zircão herdado (2,61–2,56
Ga) do granitóide paleoproterozóico (2,10 Ga) Tartarugal Grande
(Lafon et al. 2000) e em zircão detrítico do quartzito Camopi
(fronteira Amapá–Guiana Francesa), estes com idades entre
3,19 e 2,73 Ga (Lafon et al. 1998). Na região a leste do rio
Xingu, ao longo da rodovia Transamazônica, alguns granitóides
paleoproterozóicos mostram derivação de crosta arqueana,
como o Tonalito Brasil Novo, amostra MO32, com zircões
herdados de 2491 ± 7 Ma.
Portanto, até que se disponha de mapeamento mostrando
a distribuição das rochas arqueanas no âmbito da Província
Transamazonas (resultados do projeto Reserva Nacional de
Cobre da CPRM), elas são tratadas em conjunto nessa província.

Província Tapajós–Parima
Introdução
Desde Amaral (1974), a região do Tapajós foi incluída na
Província Amazônia Central (Arqueano), da qual foi
individualizada somente em 1996 por Tassinari (1996) que,
com base essencialmente em dados Rb-Sr, a chamou de
“Província Ventuari–Tapajós” formada entre 1,90 e 1,80 Ga e
constituída por um arco magmático. A obtenção de dados
isotópicos mais robustos (U-Pb) por Santos et al. (1997a)
mostrou que a província é mais antiga que 1,90–1,80 Ga,
tendo sido gerada entre 2,10 e 1,87 Ga. Com isso, a correlação
do Domínio Tapajós com a região de Ventuari na Venezuela
ficou comprometida, pois assomaram muitas dissimilaridades
geológicas, isotópicas, estruturais e metalogenéticas entre
as duas regiões. A mais importante é a de que o embasamento
Tapajós é 250 a 290 Ma mais antigo que o embasamento
Ventuari, com base em dados U-Pb de Gaudette e Olszewski
(1985). As rochas mais antigas de Ventuari têm idades entre
1840 e 1790 Ma, todas elas mais jovens que as rochas mais
jovens da orogênese Tapajós (> 1,87 Ga). Apesar dessas idades,
Geraldes et al. (2001) consideram-na fazendo parte de um
núcleo arqueano. Santos et al. (2000) mostraram que a região
Ventuari faz parte da Província Rio Negro da qual não se
distingue em relação aos dados U-Pb e Sm-Nd disponíveis
(Santos et al. 2000; Gaudette e Olszewski, 1985).
A faixa orogênica Tapajós–Parima (Lima, 1998) constitui
uma das principais províncias do cráton e é bordejada a oeste
por províncias paleoproterozóicas mais jovens que foram

acretadas ao cráton entre 1,85–1,70 Ga (províncias Rio Negro
e Rondônia–Juruena, Fig. IV.3). A faixa orogênica Tapajós–
Parima representa nova crosta adicionada ao núcleo do cráton,
a Província Amazônia Central (Arqueano), durante parte do
Paleoproterozóico (2,10 a 1,87 Ga; Santos et al. 2000).

A Evolução da Faixa Orogênica
Recentes trabalhos de mapeamento da CPRM (Almeida et al.
2000; Bahia e Quadros, 2000; Klein e Vasquez, 2000) e de
geocronologia (Santos et al. 1997a, 2000, 2001b, 2002b)
possibilitaram a montagem de quadro evolutivo detalhado para
o Domínio Tapajós (Fig. IV.8), com base em dados de campo e
geocronológicos por U-Pb.
As idades U-Pb em torno de 2,10 Ga obtidas em zircão
detrítico do Turbidito Sai-Cinza do Grupo Jacareacanga (Santos
et al. 1997a) foram tentativamente relacionadas com
magmatismo oceânico primordial (Santos et al. 2001b), cujos
representantes são metabasaltos imbricados no Grupo
Jacareacanga e ainda não-datados. Sedimentação de retroarco
e fossa oceânica ocorreu entre 2,10–2,01 Ga (Sai-Cinza), sendo
mais jovem que os metabasaltos oceânicos e mais antigos ou
contemporâneos em parte ao primeiro arco magmático
(Complexo Cuiú-Cuiú), que foi gerado entre 2,03–2,00 Ga.
Esse arco corresponde a um arco de ilhas, cujos remanescentes
são predominantemente metatonalitos e metabasaltos. O
segundo arco calcialcalino, designado Creporizão e gerado
entre 1980–1950 Ma, já mostra incorporação de crosta
continental, sendo composto basicamente por monzogranitos
e andesitos. Esses dois primeiros arcos constituem a Orogênese
Mundurucus. Após um hiato de 40–60 m.a., outra orogênese
foi desenvolvida, inicialmente pelo desenvolvimento de outro
arco de ilhas primitivo, que foi acretado ao continente entre
1900 e 1890 Ma (Arco Tropas), composto por tonalitos, basaltos
e andesitos. Esse foi seguido por outro arco continental,
denominado Parauari e caracterizado por monzogranitos e
rochas vulcânicas félsicas (1879–1883 Ma). É comum nos arcos
Tropas e Parauari a presença de sedimentação intra-arco,
como as formações Abacaxis (siltito) e Sequeiro (grauvaca e
quartzo-grauvaca). Uma assembléia vulcano-plutônica de rochas
intracratônicas (Suíte Maloquinha e Grupo Iriri) foi formada
entre 1,87 e 1,86 Ga. As principais mineralizações de ouro
são posteriores aos granitos da Suíte Maloquinha e suas idades,
determinadas por Ar-Ar e Pb-Pb, situam-se em torno de 1860–
1865 Ma (Santos et al. 2001b).
Sedimentação continental fluvial do Grupo Buiuçu tem sua
idade máxima estabelecida por zircão detrítico com 1879 ±
12 Ma e sua idade mínima determinada pela idade dos sills e
diques máficos tholeiíticos Crepori (1780 ± 9 Ma). Essa
sedimentação apresenta muitas analogias com o Supergrupo
Roraima do Domínio Parima. Temporalmente associados ao
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Figura IV.8 – Quadro evolutivo para o Domínio Tapajós, com base em
dados geocronológicos, adaptado de Santos et al. (2001)

Figure IV.8 – Evolution of Tapajós Domain based on U-Pb geochronology.
Adapted from Santos et al. (2001).

magmatismo Crepori ocorrem granitos de suíte rapakivi, como
o Granito Porquinho, correlato da Suíte Teles Pires do norte
do Mato Grosso (1,78–1,76 Ga).
No Domínio Tapajós observa-se zonação geral da faixa
orogênica, desde os metabasaltos e metaturbiditos a oeste
até as rochas cratônicas a leste, como segue: a) metabasaltos;
b) turbiditos; c) primeiro arco magmático; d) segundo arco
magmático; e) rochas sedimentares de intra-arco; f) terceiro
e quarto arco magmático; e g) magmatismo pós-tectônico.

Atroari (Santos et al. 2001b). Esses quatro domínios estão
separados entre si por bacias sedimentares ou pela faixa de
cisalhamento K’Mudku (Fig. IV.9). Apesar da escassez de dados
geológicos nos domínios Parima e Peixoto de Azevedo, os
quatro domínios mostram as mesmas feições gerais, tais como:
a) evolução geológica entre 2030–1870 Ma (Período Orosiriano
do Paleoproterozóico); b) trend tectônico noroeste, com σ1 do
campo de stress orogênico em ca. 250°–230°; c) presença
dominante de rochas vulcano-plutônicas calcialcalinas geradas
em sucessões de arcos magmáticos, com presença menor de
rochas metassedimentares; e d) comparável metalogenia
aurífera.
Apesar da escassez de dados geocronológicos na região
de Alta Floresta e Peixoto de Azevedo, algumas correlações
dessa região com o Domínio Tapajós têm sido propostas. Santos
e Reis Neto (1982) consideraram o Granito Juruena da região
de Alta Floresta como comparável em geoquímica e idade
com granitos da Suíte Parauari da região do Tapajós. Trabalhos
do Projeto Alta Floresta (CPRM) identificaram na sua porção
oriental terrenos similares aos do Tapajós (Valente, 1998),
com unidades equivalentes ao Grupo Jacareacanga (Minas
Fabinho e Domingos) e ao Complexo Cuiú-Cuiú, este como
enclaves de gnaisse tonalítico em monzogranitos tipo

Correlações entre os Domínios
Numerosas similaridades estruturais, geocronológicas e
metalogenéticas com o setor oriental da região de Alta
Floresta–Peixoto de Azevedo no norte de Mato Grosso e com o
setor ocidental de Roraima (serra Parima) levaram Santos et
al. (2000) a incluírem os três domínios na mesma faixa
orogênica, designada Faixa Orogênica Tapajós–Parima. Essa
faixa tem 1.900 km de extensão e 180 a 280 km de largura, e
a partir de 2001 passou a incluir um quarto domínio na região
nordeste do Amazonas e sudeste de Roraima, o Domínio
Uaimiri, em grande parte situado na reserva indígena Uaimiri–
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