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RESUMO 

 
O Complexo Jauaperi, na região de Moura reúne gnaisses de composição sieno a 

monzogranito, com coloração de cinza a rósea, textura fanerítica fina a média, e foliação 

proeminente marcada pela orientação dos minerais máficos. Estudos petrográficos revelam 

uma composição mineralógica essencial de feldspato potássico, plagioclásio, quartzo, 

hornblenda e biotita e como acessórios, titanita, opacos, zircão, apatita e alanita. E como 

mineralogia de transformações ocorre sericita, muscovita, epidoto e minerais do grupo do 

espinélio. Estruturas deformacionais, observadas tanto em âmbito macroscópico quanto em 

microscópico, indicam a atuação de três eventos deformacionais na área. D1/S1 

representada por veios dobrados de forma isoclinal e recumbente, com foliação S1 definida 

pela paragênese quartzo + biotita + plagioclásio + hornblenda que indica sua formação em 

condições de fácies xisto verde superior a anfibolito. O D2/S2 representa a principal foliação 

dos ortgnaisses da região, onde S2  é definida pela paragênese de biotia + microclínio + 

hornblenda + plagioclásio (An>17%), associadas a texturas de deformação; como migração 

do limite de grãos, lamelas de deformação e extinção ondulante; observadas nos minerais 

félsicos, indica condições metamórfica de fácies anfibolito para os gnaisses dessa unidade 

com temperatura superior a 600°C. O D3/S3 representado por zonas de cisalhamentos 

centimétricas, com foliação (S3) representada por quartzo e biotita, essa associação 

mineralógica juntamente com a extinção ondulante e o desenvolvimento de lamelas de 

deformação observadas nos cristais de quartzo indicam condições de temperatura em torno 

de 300 a 400ºC, revelam que essa unidade sofreu um evento retrometamórfico em 

condições de fácies xisto verde. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
O Complexo Jauaperi representa o embasamento do Domínio Uatumã-Anauá e tem 

ampla ocorrência a norte do amazonas e sul do estado de Roraima. No estado do Amazonas 

aflora nos rios Jauaperi, Alalaú, pardo, além de uma expressiva área na região de Moura 

(Reis et al. 2006). Compreende ortognaisses, migmatitos, metagranitos e diques de 

anfibolitos, metamorfisados na fácies xisto verde a anfibolito superior. 

Apesar da grande área de ocorrência do Complexo Jauaperi no estado do Amazonas, 

e da região de Moura ser considerada como área tipo de sua ocorrência, nenhum estudo 

detalhado tinha sido realizado na área até então. Diante da ausência de dados sobre o 

Complexo Jauaperi em sua área tipo, esta pesquisa tem como objetivo apresentar a 

caracterização petrográfica das unidades litológicas do referido Complexo aflorantes na 

região de Moura, reunindo elementos que serviram como base para fazermos as correlações 

dessas unidades litológicas com o embasamento dos outros Domínios que compõem o 

Cráton Amazonas. 

A área de estudo localiza-se na Vila de Moura, distrito do município de Barcelos, 

localizada na margem direita do Rio Negro (Fig.1.1A). Foram observados afloramentos nas 

pedreiras próximas a Vila de Moura e ao longo dos rios Negro e Jauaperi (Fig.1.1B). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 1.1: (A) Mapa de localização da área de estudo. Destaque para a localização da área de 
trabalho no Estado do Amazonas. DNIT 2002; (B) Mapa de Localização dos afloramentos visitados na 
etapa de campo. Souza.A.C, 2009. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

Designado incialmente de “suíte metamórfica” (Faria et al. 2004a), o Complexo 

Jauaperi tem ampla ocorrência a sudoeste do Domínio Uatumã-Anauá, abrangendo áreas ao 

norte e sul do limite interestadual entre Roraima e Amazonas (Fig. 2.1). Contando com maior 

área de distribuição no Amazonas, têm os rios Jauaperi, Alalaú e Pardo como as principais 

bacias de ocorrência, além de inselbergs que despontam na planície cenozóica, na 

proximidade do rio Preto, afluente do rio Jufari e expressiva área na região de Moura, 

margem direita do rio Negro.  

A unidade reúne ortognaisses, migmatitos, metagranitos e granitos, bolsões de 

charnockitóides, além de diques de anfibolito, metamorfisados na fácies xisto verde a 

anfibolito superior. Estas litologias foram inicialmente designada de Grupo Anaúa (Ramgrab 

& Damião 1970, Araújo Neto & Moreira 1976), Associação Anauá-Kuyuwini (Braun & 

Ramgrab 1972), Associação Anauá (Bonfim et al. 1974), Grupo Moura (Santos et al. 1974), 

Complexo Metamórfico Anaúa (CPRM 1998 e 2000) e por fim “Suite Metamórfica 

Jauaperi”(CPRM 2002). 

Estudos regionais (Faria e Luzardo 2000, Santos et al. 2002, CPRM 2003), mostram 

que os gnaisses e augem-gnaisses do Complexo Jauaperí apresentam coloração rósea, 

composição monzogranítica a sienogranítica e mineralogia representada por microclínio, 

quartzo, plagioclásio, hornblenda, biotita, minerais opacos, zircão, apatita, alanita, titanita, 

epidoto, sericita e clorita (Reis et al. 2006). Apresentam-se quimicamente metaluninoso com 

enriquecimento em SiO2, K2O, FeO*, Al2O3, Y, ETR pesados e empobrecidos em Nb, Sr e Ti 

(Reis et al. 2006). Idades U-Pb obtidas em zircões de gnaisses e milonitos mostram o 

intervalo de 1880 – 1868 Ma como idade de cristalização destas rochas (Santos et al. 2002, 

CPRM 2003, Reis et al. 2006).  

Algumas idades U-Pb em zircão obtidas em granitóides, milonitos e gnaisses da 

unidade Jauaperi distribuem-se no intervalo 1.880 – 1.868 Ma (CPRM 2003; Santos et al. 

2002) que por sua vez, revela valores muito próximos àqueles encontrados para os 

granitóides da suíte Mapuera (Lenharo, 1999; Santos et al., 2001a, 2002; CPRM, 2003), 

embora seja do conhecimento as profundas diferenças metamórfico estruturais entre ambas 

unidades. Apesar dessa aparente contemporaneidade, os poucos dados geoquímicos 

descartam, a principio, qualquer relação genética entre os eventos Jauaperi e Mapuera, pois 

estes representam respectivamente magmatismos do tipo calcialcalino de alto-K e do tipo A.  
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Figura 2.1: Mapa geológico regional mostrando a área de ocorrência do Domínio 
Uatumã-Anauá no limite entre os Estados de Roraima e Amazonas. (Fonte CPRM 
2006). 
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3. MATERIAS E MÉTODOS 
  

O presente tabalho foi desenvolvido segundo as seguintes etapas: Pré-campo, 

campo,  laboratorial e defesa. 

 

Pré-campo: constou na coleta de informações bibliográficas que tratavam do atual 

estágio de conhecimento das unidades geológicas da área de estudo. 

 

Campo: A etapa de campo foi realizado no período de 16 a 20 de outubro de 2009. 

Foram realizados reconhecimento de afloramentos, às margens e em ilhas, ao longo do Rio 

Negro e nas localidades próximas ao distrito de Moura. Os afloramentos foram descritos em 

seus aspectos texturais, estruturais; e amostras de rochas foram coletadas 

sistematicamente. Com o auxilio do GPS foram obtidas as coordenadas geográficas dos 

afloramentos estudados e com a bússola Bruton identificou-se as medidas estruturais. 

 

Laboratorial: constou no tratamento mecânico das amostras e sussesiva confecção 

das seções delgadas, para estudos petrográficos, realizado no laboratório de laminação do 

Departamento do Geociências da UFAM. A descrição petrográfica/petrológica das seções 

delgadas, utilizando microscópio petrográfico de luz transmitida da marca Olympus modelo 

BX41, nas objetivas 2x; 4x; 10x e 40x, foi desenvolvida no Laboratório de Microscopia do 

referido Departamento. As descrições petrográficas/petrológica e interpretações de 

microtexturas e paragêneses minerais foram feitas com base nos conceitos propostos por 

Sial & Mcreath (1984), Paschier & Trouw (1996),) e Wernick (2004). Para a classificação e 

nomenclatura das rochas estudas, foi feito uma estimativa visual dos minerais em seção 

delgada com contagem aproximada de 1000 pontos por lâmina, onde foram estimada as 

porcentagens de quartzo(Q), plagioclásio(P) e feldspato alcalino(A) para plotagem no 

diagrama de rochas ígneas plutônicas proposto por Streckeisen (1976). 

 

Escritório: Constou da reunião dos dados obtidos em campo com os obtidos em 

laboratório, onde foram aplicados cruzamentos das informações petrográficas com as 

observações de campo para se fazer uma caracterização geológica das unidades da região. 

A integração desses dados fundamentou as interpretações estratigráficas produzidas pela 

pesquisa que culminou com a elaboração do relatório final e sua exposição para uma banca 

examinadora.  
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4. RESULTADOS E DISCURSÕES 
 
As unidades litologicas aflorantes na região da Vila de Moura estão disposta em 

forma de frente de lavra, nas pedreiras, e na forma de blocos e lajedos nas margens e ilhas 

ao longo do rio Negro (Fig.4.1A e B). Compreende ortognaisses de composição 

dominantemente sieno a monzograníticas, com foliação proeminente, textura fanerítica fina a 

média e coloração cinza a róseo. Localmente apresentam porções migmatíticas 

(metatexitos) (Fig.4.1C), Além de intrusões de diques de pegmatitos por vezes dobrados 

recumbentemente e zonas de cisalhamento centimétricas (Fig.4.1D e E). 

  

  

  

Figura 4.1: Aspectos gerais dos 
ortognaisses do Complexo Jauaperi. (A) 
afloramento de frente de lavra; (B) 
afloramentos na forma de blocos e lajedo; 
(C) Indícios de migmatização, produto de 
anatexia; (D) Dique de pegmatitos dobrado 
(recumbente); (E) zonas de cisalhamento. 

C D 

E 

Paleossoma 

Melanossoma 

Leucossoma 

A B 
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Com base na análise das seções delgadas os ortognaisses do Complexo Jauaperi 

apresenta mineralogia essencial representada por quartzo, feldspato potássico, plagioclásio, 

hornblenda e biotita. Titanita, clinopiroxênio, zircão, apatita e opacos representam os 

minerais acessórios, e sericita, muscovita, epidoto e minerais do grupo do espinélio como 

minerais de transformações.  
A análise modal, calculada por estimativa visual, dos minerais constituintes dos 

ortognaisses (Tabela 4.1) indicou uma composição sienogranítica a monzogranítica, 

segundo os parâmetros proposto por Streckeisen, 1976 (Fig. 4.2).  

Tabela 4.1: Composição modal (em %) estimada das seções delgadas dos ortognaisses do Complexo Jauaperi. 

Mineralogia Amostras 

Fk Pl Qt Hb Anf. Alc. Bt Px Op Tit Ap Zr Esp Epd Msc Aln 

JMA-08a 25-30 20-25 15-20 1-6 3-8 1-6 ---- < 3 < 3 < 2 < 2 ---- < 1 < 1 ---- 

JMA-08b 25-30 15-20 20-25 5-10 ---- 5-10 ---- < 3 < 3 < 3 < 3 < 2 ---- ---- ---- 

JMA-09a 20-25 20-25 20-25 2-6 1-4 1-5 ---- < 2 < 2 ---- < 1 < 1 ---- ---- ---- 

JMA-09b 25-30 20-25 20-25 3-7 ---- 3-7 ---- < 3 < 3 < 3 < 2 ---- < 1 < 1 ---- 

JMA-09c 30-35 20-25 15-20 5-10 ---- 3-7 ---- < 3 < 3 < 3 ---- ---- ---- ---- <1 

JMA-09d 25-30 20-25 20-25 < 3 ---- 5-10 ---- < 3 < 3 < 3 ---- ---- < 1 ----  

JMA-12a 30-35 10-15 20-25 5-10 1-5 3-7 ---- < 5 < 5 ---- < 2 < 1 ---- ---- <1 

JMA-12b 35-40 10-15 20-25 5-10 ---- 1-5 ---- < 3 < 3 ---- < 2 ---- ---- ---- <1 

JMA-13 35-40 15-20 15-20 3-7 ---- 3-7 ---- < 2 < 2 < 3 < 2 ---- < 1 ---- ---- 

JMA-18 25-30 20-25 20-25 2-7 3-8 1-5 < 2 < 3 < 3 < 2 < 2 ---- ---- ---- ---- 

JMA-19a 30-35 15-20 15-20 3-9 2-7 1-6 < 2 < 3 < 3 < 2 < 2 ---- ---- ---- <1 

JMA-19b 30-35 15-20 20-25 3-7 ---- 1-5 ---- < 5 < 5 < 3 ---- < 3 ---- ---- ---- 

JMA-21 30-35 15-20 25-30 1-5 1-4 2-6 ---- < 2 < 2 --- < 1 < 2 ---- ---- ---- 

JMA-22 35-40 10-15 15-20 2-8 1-4 1-8 ---- < 3 < 3 < 2 < 2 < 2  ---- <1 

JMA-23 30-35 10-15 20-25 5-10 ---- 5-10 ---- < 3 < 3 ---- < 1 ---- < 1 ---- ---- 

JMA-29 25-30 15-20 20-25 3-7 ---- 1-5 ---- < 3 < 3 < 3 < 2 < 2 ---- ---- ---- 

JMA-31 35-40 10-15 20-25 3-7 ---- 1-5 ---- < 3 < 3 < 3 < 2 < 1 ---- ---- ---- 

JMA-32a 30-35 15-20 15-20 2-7 3-8 1-3 1 2-5 1-3 1 1 < 1 < 1 ---- ---- 

JMA-33 40-45 15-20 15-20 < 3 ---- 3-7 ---- < 3 < 3 < 2 ---- < 1 ---- ---- ---- 

JMA-35 25-30 15-20 15-25 3-8 3-8 2-6 ---- < 3 < 3 < 2 < 2 ---- ---- ---- ---- 

JMA-G2 30-35 5-10 35-40 1-3 ---- 1-2 ---- 1-5 ±1 < 1 < 1 < 1 ---- ---- ---- 

  

Fk: feldspato potássico; Pl: plagioclásio; Qt: quartzo; Anf: anfibólios; Bt: biotita; Px: piroxênio; Op: 
minerais opacos; Tit: titanita; Ap: apatita; Zr: zircão; Esp: minerais do grupo do espinélio Epd: 
epidoto; Msc: muscovita 
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Figura 4.2: Diagrama QAP para rochas ígneas plutônicas, segundo Streckeisen, 1976. 

 
Plagioclásio (An25-30): são cristais xenomórficos a hipdiomórficos, com tamanhos variando 

de 0,3 a 1 mm, apresenta extinção ondulante, contatos lobados a poligonais, alguns cristais 

exibem geminação lei-da-albita. Ocorrem duas gerações. A primeira geração é representada 

pelos cristais mais alterados, geralmente, possuem o seu núcleo sassuritizado, formando 

mica branca e epidoto (Fig.4.3A). A segunda geração é representada por minerais menores 

neoformado, alguns se encontram formados intesticialmente. Apresentam inclusões de 

titanita, zircão e minerais opacos.  

Feldspato potássico: ocorre como cristais xenomórficos a hipdiomórficos com tamanhos 

variando de 0,3 a 2 mm. Apresentam contatos retos a interlobados, geralmente com 

migração dos limites de grãos. Exibem textura mirmequítica (Fig.4.3B) e pertítica, alguns 

cristais apresentam desenvolvimento de subgrãos. Os cristais com geminação segundo a lei 

da albita periclína, são os microclínios e sem geminação foram identificados como os 

ortoclásios. Ocorrem duas gerações. A primeira geração são cristais mais fraturados e 

sericitizados. A segunda é representada por cristais neoformados intesticialmente, 

(Fig.4.3C). As principais inclusões são de apatita, opacos e titanita. 

Quartzo: ocorre como cristais xenomórficos a hipidiomórficos com tamanhos variando de 0,4 

a 1 mm. Exibem extinção ondulante, desenvolvimento de subgrãos e lamelas de deformação 

evidenciando recristalização dinâmica (Fig.4.3D) e como cristais com contatos poligonais 

resultante de uma recristalização estática.  

Biotita: ocorre como cristais xenomórficos a hipidiomórficos, apresentam contatos retos com 

quartzo e plagioclásio (Fig.4.3C). Ocorrem duas gerações, uma com coloração marrom 

pálido, com tamanho variando de 0,4 a 0,7 mm apresentando bordas de reação com 

3a: Sienogranito 
3b: Monzogranito 
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anfibólios e ocorre associada a cristais de anfibólios, titanitas e opacos. A outra também 

apresenta coloração marrom pálida, são representadas por cristais menores com tamanhos 

variando de 0,2 a 0,6. Ocorrem associadas à titanita, opacos e às vezes a alguns restícios 

de anfibólios, ou como minerais isolados.  

Anfibólios: ocorrem como cristais xenomórfico a hipidiomórficos são representados por 

hornblenda, com coloração verde e também ocorrem cristais com tonalidade azulada 

(possivelmente eckermanita ou arfvedsonite), apresenta bordas de reação com cristais de 

plagioclásio e piroxênios com e alguns cristais apresentam superfície corroída preenchidas 

por quartzo (Fig.4.3E). Alguns cristais apresentam-se desestabilizados, transformado-se 

para biotita. Ocorrem associados a titanitas, opacos e às vezes a alguns restícios de 

clinopiroxênio. 

Clinopiroxenios: ocorrem como cristais xenomórficos associados com minerais de 

anfibólios e biotita, alguns cristais apresentam-se desestabilizados, transformando-se em 

anfibólios e biotita (Fig.4.3E).  

Titanitas: ocorrem como cristais xenomórficos a idiomórficos, possuem tamanhos variando 

de 0,2 a 0,5 mm, geralmente ocorrem associadas a minerais opacos, hornblenda, biotitas e 

espinélios, como inclusão, ou como cristais isolados (Fig.4.3E). Os minerais opacos 

ocorrem como cristais xenomórficos segundo as foliações principais da rocha ou como 

inclusões (Fig.4.3C). O zircão ocorre como inclusões, são xenomórficos a hipidiomórficos 

menor que 0,1 mm. A alanita ocorre como cristais hipidiomórficos associados a opacos. A 

muscovita e o epidoto ocorrem como produtos de alteração de cristais de plagioclásios 

(Fig.4.3 C).    

Três fases deformacionais foram identificadas nas rochas estudas:  

(1) D1/S1 representada por veios dobrados de forma isoclinal (Fig. 4.1D) e 

recumbente, com foliação S1 definida pela paragênese quartzo + biotita + plagioclásio + 

hornblenda que indica sua formação em condições de fácies xisto verde superior a anfibolito.  

(2) D2/S2 é a foliação principal, regionalmente é idenficada como uma dobra 

antiforme, fechada, eixo com caimento para SSE e flancos mergulhando para SW e SE. A 

paragênese mineral de S2 é definida por biotia + microclínio + hornblenda + plagioclásio 

(An>17%), segundo Winkler (1977) essa paragênese associadas a texturas de deformação 

como: migração do limite de grãos, lamelas de deformação e extinção ondulante, observadas 

nos minerais félsicos, indica condições metamórfica de fácies anfibolito. A presença do 

microclínio neoformado indica temperaturas em torno de 650ºC, suficiente para provocar 

anatexia em pressões de água em torno de 4 a 2 Kb (Winkler, 1977).  Essa fusão foi 

observada localmente na vila de Moura, onde foram identificados características de 

neossoma (melanossoma + leucossoma) imersos nos gnaisses (paleossoma) (Fig .4.1C).  
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(3) D3/S3 foi identificada como zonas de cisalhamentos centimétricas (Fig. 4.1E) com 

movimento destral, com foliação (S3) representada por quartzo e biotita, essa associação 

mineralógica juntamente com a extinção ondulante e o desenvolvimento de lamelas de 

deformação observadas nos cristais de quartzo indicam condições de temperatura em torno 

de 300 a 400ºC (Passchier e Trow 1996), revelam que essa unidade sofreu um evento 

retrometamórfico em condições de fácies xisto verde. 

  

  

  
 
 

 Figura 4.3: Fotomicrografia dos aspectos 
texturais das rochas gnáissicas do Complexo 
Jauaperi. (A) plagioclásio (Pl) com núcleo 
saussuritizado, tendo como produto de 
alteração muscovita (Msc) e epidoto (Epd). 
Nicóis X; (B) textura mirmequítica no feldspato 
potássico (Fk) Nicóis X; (C) Feldspato 
potássico (Fk) intestícial. (D) cristais de 
quartzo (Qz) com desenvolvimento de 
subgrãos e lamelas de deformação. Nicóis X; 
(E) cristais de clinopiroxênios (Cpx) e 
anfibólios (Anf). Nicois //. Pl 
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5. CONCLUSÃO 
 

Os dados provenientes dos levantamentos de campo associados aos estudos 

petrográficos revelam que os ortognaisses do Complexo Jauaperi apresentam três eventos 

deformacionais. A deformação e o metamorfismo regional são responsáveis pela formação 

das principais estruturas e foliações, geradas em condições de temperaturas elevadas, 

compatível com a fácies anfibolito. 

As análises petrográficas através da paragênese mineral associadas às microtexturas 

observadas em seções delgadas, também revelam condições de temperatura referente à 

fácies xisto verde indicando um retro metamorfismo nos ortognaisses da região.  

As características petrográficas e texturais levantadas neste trabalho diferem 

significativamente das rochas meta-ígneas de composição sieno a monzogranítica  

aflorantes na região de Presidente Figueiredo, ao norte do estado do Amazonas, as quais 

mostram evidências texturais da atuação de um evento deformacional/metamórfico na fácies 

anfibolito. Dada a ausência de registro de um evento metamórfico desta natureza na 

literatura da região de Presidente Figueiredo, onde são descritas essencialmente rochas 

vulcânicas e graníticas do magmatismo Uatumã, vêm sendo correlacionadas como 

representantes do embasamento da região (Complexo Jauaperi). Nesse sentido cabe 

ressaltar a necessidade de novos levantamento estratigráfico e geoquímico das rochas de 

ambas as regiões, cujos resultados poderão trazer informações mais precisas quanto a 

correlação das unidades. Confirmando ou não a extensão da ocorrência do Complexo 

Jauaperi na região de Presidente Figueiredo, como vem sendo relatado na literatura. 
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