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RESUMO 
 

O batólito granítico Abonari está localizado na região nordeste do Estado do 

Amazonas, no Município de Presidente Figueiredo, é formado por rochas de cor 

avermelhada, inequigranular, com granulação média a grossa e mineralogia composta 

por quartzo, feldspato, plagioclásio e máficos e é constituído predominantemente por 

hornblenda-granito com variações laterais em sua composição mineralógica onde a 

hornblenda é substituída pela biotita. Apesar de a literatura descrever o granito 

Abonari como uma rocha homogênea, pôde-se identificar uma variação faciológica de 

monzo a sienogranito na borda ocidental deste batólito. O primeiro é o litotipo 

predominante na porção ocidental do batólito, apresenta textura fanerítica grossa a 

inequigranular, é composto por K-feldspato, quartzo, plagioclásio e hornblenda, com 

proporções menores de biotita, tendo como minerais acessórios, titanita, zircão, 

apatita, opacos, epidoto, mica branca e carbonato. Enquanto que o segundo litotipo, é 

formado por rocha cinza rosada com textura fanerítica média a inequigranular 

composta por quartzo, plagioclásio, K-feldspato, biotita com menores proporções de 

hornblenda e como minerais acessórios, titanita, zircão, apatita, opacos, epidoto, mica 

branca e carbonato. Características encontradas nos cristais de quartzo e plagioclásio 

são indícios de que esse corpo foi submetido a tensões no estágio sólido que pode 

estar associada ao alojamento do batólito granítico (estágios finais de acomodação). 

As variações de sieno a monzogranitos e a zonação dos cristais de plagioclásio 

sugerem que esta rocha pode ter evoluído por um processo de cristalização 

fracionada. 
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1. INTRODUÇÃO  

O batólito granítico Abonari está localizado no Município de Presidente Figueiredo a 

cerca de 90 km ao norte da sede do município, abrange uma área total de aproximadamente 

300km2, dos quais cerca de 200 km2 são de área aflorante. Esse maciço forma a Serra do 

Abonari e morros adjacentes encontrados entre os quilômetros 178 e 224 da Br-174, bem 

como nas margens dos igarapés Charco, Serra e Barranco que são afluentes e subafluentes 

do rio Uatumã (Figura.01). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudos petrográficos, geoquímicos e geocronológicos sobre esse batólito ainda são 

discretos e pontuais (Araújo Neto& Moreira, 1976; Santos e Reis Neto, 1982; CPRM, 2003).  

Observações de campo têm demonstrado que esse maciço granítico, aparentemente 

homogêneo, porém este hospeda na verdade uma interessante variação petrográfica, a qual 

não tem sido enfocada adequadamente.  

O desenvolvimento deste projeto de pesquisa permitirá avançar na caracterização 

geoquímica do batólito granítico Abonari, as quais serão importantes para a compreensão dos 

processos magmáticos envolvidos durante a evolução geológica desse maciço granítico com o 

objetivo de caracterizar a composição mineralógica, bem como suas variações, na borda 

ocidental do batólito granítico Abonari. 

Figura. 01. Mapa de localização do 
batólito Abonari. (A) Localização do 
batólito no Amazonas. (B) Mapa 
geológico da região do batólito. (C) 
Imagem RadarSat da região onde se 
encontra o batólito Abonari. 
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2. CONTEXTO GEOTECÔNICO E GEOLÓGICO DA ÁREA DE ESTUDO  

2.1 – Contexto Geotectônico 

O Cráton Amazonas foi definido por Almeida (1977) como porção estável da placa Sul-

americana, do qual existem vários modelos de evolução e compartimentação, desses os mais 

aceitos são os de Tassinari & Macambira (2004) (Figura. 02A) e o de Santos et al.(2000, 2006) 

(Figura. 02B), que defendem a evolução do cráton por aglutinação de cinturões orogênicos 

desde o Paleoproterozóico até o Neoproterozóico em torno de núcleos Arqueanos.  

 

Figura. 02- Compartimentação geocronológica do Cráton Amazônico: A) Segundo Tassinari et al. (2000) 
1- Amazônia  Central (>2,3 Ga), 2 – Maroni-Itacaiúnas (2,2-1,95 G a), 3 – Ventuari-Tapajós (1,95-1,8 Ga), 
4 – Rio Negro-Juruena (1,8-1,55 Ga), 5 – Rondoniano-San Ignácio (1,55-1,3 Ga), 6 Sunsás (1,25-1,0 Ga), 
7 – Cinturão Neoproterozóico, 8 – Cobertura Fanerozóica ; B) Santos et al. (2000) 1- Carajás-Imatacal 
(3,10 -2,53 Ga), 2 – Amazônia Central (1,88-1,70 Ga), 3 -  Transamazônica (2,25-2,0 Ga), 4 – Tapajós-
Parima (2,03-1,88 Ga), 5 – Rio Negro (1,86-1,52 Ga), 6 – Rondônia-Juruena (1,80-1,50 Ga), 7 – K’Mudku 
(1,33-0,99 Ga), 9 – Cinturão Neoproterozóico, 10 – Cobertura Fanerozóica. 

 
A área deste trabalho encontra-se na parte centro norte do cráton Amazonas, no norte 

da plataforma Sul-americana na província Ventuary – Tapajós (Tassinari & Macambira 2004) / 

Tapajós – Parima (Santos et. al. 2000, 2006). 

2.2 – Contexto Geológico 

A região nordeste do Estado do Amazonas pode ser dividida em dois domínios lito-

estruturais: A) domínio composto predominantemente por rochas ígneas de idades 

paleoproterozóicas e subordinadamente por rochas sedimentares do neoproterozóico; B) 

domínio é formado por rochas sedimentares fanerozóicas que constituem a borda norte da 

Bacia do Amazonas (Grupo Trombetas e Grupo Javari), além de coberturas lateríticas 

cenozóicas CPRM (2002) e Reis et al. (2003) é. Neste trabalho será detalhado apenas o 

primeiro domínio, o qual está representado pelo Complexo Jauaperi, suítes intrusivas Água 

Branca e Mapuera, vulcânicas do Grupo Iricoumé e sedimentos da Formação Prosperança. 

O embasamento cristalino da região é composto por ortognaisses, migmatitos, 

metagranitos, anfibolitos e charnoquitos, metamorfisados no fácies xisto verde a anfibolito 

superior e agrupados no Complexo Jauaperi (Reis et al. 2006). Estudos geocronológicos U-Pb 

em zicão revelaram idades de 1.86 a 1.89 Ga, os quais são próximos aos valores obtidos para 
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as suites magmáticas Água Branca e Iricoumé-Mapuera (Santos et al. 1974, Faria & Luzardo 

2000, Santos et al. 2001, Valério 2006, Almeida 2003, Reis et al. 2006). 

A Suíte Intrusiva Água Branca reúne granitos a granodioritos cinza claros, 

equigranulares a porfiríticos médios a grossos, portadores de hornblenda e/ou biotita, além de 

dioritos a quartzo-dioritos, de composição meta a peraluminosa e iddade U-Pb de 1.89 Ga 

(Oliveira et al. 1996, Faria et al. 2000, Almeida & Macambira 2003, Valério 2006, Almeida 

2006). Esta é seccionada por granitos da suíte Mapuera. 

O Grupo Iricoumé é constituído por depósitos piroclásticos intercalados com derrames 

vulcânicos ácidos à intermediários de idades entre 1.89 e 1.88 Ga, os quais são intrudidos por 

granitos a Suíte Mapuera, compondo um sistema do tipo vulcano-plutônico Iricoumé-Mapuera 

(Araújo Neto & Moreira 1976, Veiga Jr. et al. 1979, Costi et al. 2000, Santos et al. 2002, Valério 

2006, Ferron 2006).  

A Suíte Intrusiva Mapuera é formada por de batólitos e stokcs de composição monzo a 

sienogranitos, quartzo sienitos, monzonitos e granófiros de cor rósea a acinzentada, com 

textura equigranular a porfirítica média a grossa, composição geoquímica meta a peraluminosa 

e idade entre U-Pb 1.88 e 1.86 Ga (Geomineração, 1972; Araújo Neto & Moreira, 1976; Veiga 

Jr., 1979; Costi et al., 1984; João et al., 1984; Valério, 2006). Faz parte dessa suíte ainda um 

outro evento magmático importante que é formado pelos stocks graníticos da Suíte Madeira. 

Estes são encontrados na região do Pitinga que representam magmatismo alcalino, intraplaca 

de ambientes tardi, pósorogênico a anorogênico com idades U-Pb entre 1.83 a 1.80 Ga e 

encontra-se com mineralizações polimetálicas de Sn, Zr, Nb-Ta, ETR, Y e F (Fuck et al. 1993, 

Macambira et al. 1987, Lenharo 1998, Costi et al. 2000, Ferron 2006). 

A Formação Prosperança é considerada como registro da fase rifte da Bacia do 

Amazonas e é constituída por pelitos, arenitos e conglomerados de ambientes flúvio-deltaico-

lacustre a ambiente costeiro restrito (Nogueira & Soares, 1996, Nogueira et al., 1999).  
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3. MÉTODO E MATERIAIS 

 

O desenvolvimento desse trabalho envolveu três etapas: pré-campo, campo e 

laboratório. A etapa pré-campo consistiu na revisão bibliográfica sobre os estudos realizados 

na área de trabalho, bem como da aquisição de imagens de satélite e radar para interpretação 

de feições estruturais, limites geológicos, etc.. A etapa de campo foi realizada em duas etapas, 

sendo a primeira entre os dias 16 e 17 de maio a segunda de 12 e 14 de novembro de 2008, 

para o levantamento geológico na borda ocidental do batólito ao longo da BR-174, onde foi 

feita coleta de amostras e realizada a descrição macroscópica dessas. Posteriormente foram 

selecionadas nove dessas amostras, com base em sua localização (Figura.03), para confecção 

de seções delgadas as quais foram confeccionadas no Laboratório de Laminação e 

Preparação de Amostras DEGEO – UFAM. Por fim foi realizada análise petrográfica das 

seções delgadas de rochas no Laboratório de Microscopia DEGEO. 

 

 

Figura.03.  Mapa de localização dos pontos de coleta de amostras. 
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4. RESULTADOS  

 4.1.Granito Abonari; 

 Segundo Araújo Neto & Moreira (1976), o batólito Abonari é formado por rocha de cor 

avermelhada, homogênea, inequigranular, com granulação média a grossa e mineralogia 

composta por quartzo, feldspato, plagioclásio e máficos, apresentando composição geoquímica 

alcalina e é constituído predominantemente por hastingsita-granito. Dados geocronológicos 

obtidos para o Granito Abonari apresentam idades de 1,87 Ga U-Pb (SHRIMP), em zircão, 

sendo assim correlatos à Suíte Intrusiva Mapuera (CPRM, 2003).   

 Apesar de a literatura descrever o granito Abonari como uma rocha homogênea, em 

campo encontrou-se dois litotipos: biotita-hornblenda granito e hornblenda-biotita granito, 

designação estabelecida utilizando a proporção modal entre biotita e hornblenda. Quando 

plotadas no diagrama de Streckeisen caem no campo dos granitos variando entre as 

composições seino a monzograníticas (Figura. 04), com as amostras mais enriquecidas em 

anfibólio caindo no campo do monzogranito. 

 

Figura.04. Diagrama QAP com amostras plotadas conforme distribuição composicional modal a partir 
seções delgadas, conforme a classificação de Streckeisen (1976). 

 

 4.2. Tipos Petrográficos Individualizados 

 Apesar de a literatura descrever o granito Abonari como uma rocha homogênea, em 

campo pôde-se perceber uma diferenciação faciológica nessa rocha, sendo possível diferenciar 

dois litotipos: biotita-horblenda granito e hornblenda-biotita granito. Tal designação foi 

estabelecida utilizando a proporção modal entre biotita e horblenda, onde o mineral de menor 

proporção inicia o nome da rocha.  

Fácies Monzogranítica - Este é o tipo petrográfico de amplo predomínio em toda a porção 

ocidental do batólito Abonari, o qual é representado por rocha de cor vermelha acinzentada 

com matiz azulada, textura fanerítica média a grossa e inequigranular, composta basicamente 

por K-feldspato, plagioclásio, quartzo e agregados de máficos (horblenda+biotita) (Figura.05A). 



 11 

A rocha hospeda frenquentes enclaves máficos, distribuidos de modo disseminado e exibindo 

contorno arredondados a subarredondados, cujos diâmetros variam de 2 a 7 cm, são 

encontrados também xenólitos (rocha granítica bastante alterada), diques de aplitos com 

concentrações de sulfetos. 

Ao microscópio a rocha exibe marcante arranjo textural inequigranular e está composta 

por K-feldspato, quartzo, plagioclásio e hornblenda, com proporções menores de biotita e 

titanita, zircão, apatita, opacos como minerais acessórios. 

 Os cristais de k-feldspato são subedrais com até 3 mm de diâmetro, pouco a 

moderadamente serecitizados, exibem moderada a marcante textura mesopertítica, além de 

freqüentes inclusões de quartzo (Figura.05B).  

Os cristais de quartzo são anedrais, com diâmetro de até 4 mm, estão distribuídos de 

modo intersticial junto à trama feldspática, exibem forte extinção ondulante, encontram-se 

fraturados, com bordas cuminuidas, recristalizadas formando zonas de sub-grão e 

preenchendo fraturas (Figura.05C).  

Os cristais de plagioclásio são subedrais a anedrais com tamanho de até 3mm, seus 

planos de maclamento mostram-se descontínuos e, ocasionalmente, deslocados por 

microfraturas ou encuvados. Apresenta-se alterado formando agregados de epidoto, mica 

branca e carbonato. Ocasionalmente, pode-se perceber a formação de textura pertítica 

(Figura.05D). 

Os cristais de biotita são subedrais com comprimento de até 3 mm, estão distribuídos 

de modo disseminado e/ou associados a cristais de hornblenda, apresenta-se alterada para 

clorita, além de inclusões de cristais euédricos de zircão os quais desenvolvem halos 

pleocróicos (Figura.05E).  

Os cristais de hornblenda são subedrais de até 1 mm, estão distribuídos de modo 

disseminado e/ou formando agregados, aos quais se associam biotita e os demais minerais 

acessórios (titanita, zircão, opacos, etc.).  Em geral, os cristais de hornblenda mostram-se 

alterados para clorita e/ou para a solução sólida tremolita-actinolita (Figura.05F).  

Quanto aos minerais acessórios, estes são em geral, são cristais subédricos a 

euédricos, com destaque para os cristais de zircão que exibem marcante zonamento interno 

(Figura.05G), além dos cristais de titanita e apatita. Ao redor dos cristais de minerais opacos 

observa-se o desenvolvimento discreto à moderado de uma coroa de minerais (Figura.05H). 
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Figura.05. (A) textura geral do biotita-hornblenda Granito; (B) cristais de microclínio com textura pertítica; 

(C) Cristal de quartzo com extinção ondulante e bordas comunuidas; (D) agregado de cristais de 

oligoclásio intersticial; (E) biotita parcialmente desestabilizada para clorita ao longo dos planos de 

clivagem e associada à hornblenda; (F)hornblenda parcialmente desestabilizada para clorita nas bordas e 

al longo dos planos de clivagem; (G) minerais opacos bordejados coroa de minerais.  

 

Fácies Sienogranítica - Enquanto este é um litotipo subordinado, formado por rocha de cor 

cinza rosada com textura fanerítica média inequigranular (Figura.06A) composta basicamente 

quartzo, plagioclásio, K-feldspato e agregados de máficos (horblenda+biotita). Neta rocha 

encontra-se também frenquentes enclaves máficos, distribuídos de modo disseminado e 

exibindo contorno arredondados a subarredondados, cujos diâmetros variam de 2 a 4 cm.  
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Ao microscópio a rocha exibe também arranjo textural inequigranular é composto por 

quartzo, plagioclásio, K-feldspato, biotita e hornblenda, titanita, zircão, apatita, opacos, epidoto, 

mica branca e carbonato.  

Os cristais de quartzo são anedrais com até 5 mm de diâmetro distribuídos com 

contornos suturados e forte extinção ondulante, estão moderadamente fraturados, 

apresentam bordas cuminuidas, recristalizadas e formando zonas de sub-grão 

(Figura.06B). 

Os cristais de plagioclásio são anedrais a subedrais com tamanho de até 3 mm 

seus planos de maclamento mostram-se encurvados e deslocados por microfraturas. 

Freqüentemente esses cristais exibem zonamento interno marcado pelo 

desenvolvimento de agregados de epidoto, encontram-se arranjos texturais pertíticos 

em filetes e vênulas (Figura.06C).  

Os cristais de microclínio são subedrais com até 2 mm de diâmetro pouco a 

moderadamente serecitizados, exibem moderada a marcante textura pertítica, além de 

freqüentes inclusões de quartzo e plagioclásio compondo um arranjo textural do tipo 

retalho (Figura.06D). 

Os cristais de biotita são subedrais de até 2 mm no maior comprimento 

distribuídos de modo disseminado e/ou associados a cristais de hornblenda e minerais 

opacos, mostram-se parcialmente desestabilizados para clorita, principalmente ao logo 

dos planos de clivagem e/ou nas bordas além exibem ainda inclusões de opacos e 

zircão que desenvolve halos pleocróicos (Figura.06E). 

Os cristais de hornblenda são subedrais com seções prismáticas e basais de 

até 2 mm disseminados e/ou formando agregados de cristais podendo estar associado 

a cristais de biotita, além de exibir inclusões de minerais opacos e titanita, encontra-se 

desestabilizada para clorita principalmente nas bordas e planos de clivagem 

(Figura.06F).  

Quanto aos minerais acessórios, estes são encontrados, preferencialmente, 

associados aos cristais de hornblenda e biotita, mas ocorrem também disseminados 

na rocha. Em geral, são cristais subédricos a euédricos, com destaque para os cristais 

de zircão que exibem marcante zonamento interno (Figura.06G), além dos cristais de 

titanita e apatita, ao redor dos cristais de minerais opacos observa-se o 

desenvolvimento discreto a moderado de uma coroa de minerais (Figura.06H). 

Os demais minerais acessórios, tais como epidoto, carbonato, clorita e mica-

branca ocorrem associados aos feldspatos e aos minerais ferro-magnesianos 

(hornblenda e biotita), denunciado uma fase de alteração desses minerais. 
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Figura.06. (A) textura geral do hornblenda-biotita granito; (B) cristal de quartzo com bordas cuminuidas 
com zonas de sub-grão e forte extinção ondulante; (C) zonamento interno com núcleo alterado; (D) 
microclínio com textura mesopertítica; (E) biotitas associadas a minerais opacos e com  biotita com 
inclusões de zircão; (F) hornblenda associada a minerais opacos, com cristais de titanita na borda; (G) 
cristal de zircão zonado; (H) minerais opacos bordejados coroa de minerais. 
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5.CONCLUSÃO 

 

A borda ocidental do Batólito Granítico Abaonari é constituída por uma variação 

faciológica de sieno a monzogranitos com proporções variáveis de biotita e horblenda, 

como minerais essenciais, e titanita, opacos, zircão e apatita, como minerais 

acessórios, além de sericita, epidoto e tremolita como produto de alteração.  

Neste trabalho foi possível estabelecer a relação temporal entre o Granito 

Abonari e rochas da Suíte Intrusiva Água Branca, observada por meio de xenólitos 

desta no batólito Abonari. 

 A variação composicional das rochas do batólito Abonari, de sieno a 

monzogranitos também podem sugerir um processo de cristalização fracionada na 

geração destas rochas, gerando uma suíte de rochas que constituem o batólito 

Abonari. Esta hipótese é reforçada pela zonação normal dos plagioclásios, que exibem 

um núcleo mais cálcico bastante alterado para epidoto e uma borda mais sódica sem 

alteração.  

 Considerando que um dos minerais opacos observados na rocha 

provavelmente trata-se de ilmenita coroado por titanita, é provável que o ambiente de 

cristalização do batólito Abonari apresentava condições elevadas de fO2 (Robie et al., 

1978), e que, devido ao abaixamento da temperatura, o excesso de Fe-Ti é liberado 

da estrutura da ilmenita (Haggerty, S. E., 1991; Harlov, D.E. 2000) gerando a titanita. 

Nas rochas do granito Abonari a atuação de fluídos hidrotermais tardios são 

observadas pela desestabilização da biotita gerando clorita devido à adição de 

voláteis, principalmente O2 e H2O, saussuritização do plagioclásio formando epidoto, 

mica branca e carbonato, e a formação de tremolita-actinolita e clorita a partir da 

hornblenda. 

 A atuação de deformação no estado sub-solidus a sólido, da borda ocidental do 

Batólito Abonari, é marcada pela forte extinção ondulante e a recristalização das 

bordas dos cristais de quartzo e deformações das maclas dos cristais de plagioclásio. 

Esta deformação pode estar associada ao alojamento do batólito granítico nos 

estágios finais de acomodação.  

Como os estudos aqui apresentados são apenas de caráter petrográfico, e 

tratam apenas da borda ocidental do batólito, são necessários estudos mais 

detalhados de campo (ao longo de todo batólito), química mineral, geoquímica e 

isotópico para confirmar as reais condições de cristalização das rochas do batólito 

Abonari, processos envolvidos e ambiente se cristalização.  
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