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RESUMO 

O ciclo sedimentar tem início com a desintegração das partículas, posterior 

transporte pela água, deposição e diagênese do material. O entendimento dos 

processos atuantes nessas etapas, que é de suma importância para o estudo das 

rochas sedimentares, pode ser feito com base em análises químicas, pois elas fornecem 

informações sobre a rocha fonte. Com esse objetivo foram estudadas as Formações 

Manacapuru, Pitinga da bacia sedimentar do Amazonas e a Formação Solimões, que 

faz parte da bacia homônima. Neste trabalho foram estudadas as formações 

Manacapuru, Pitinga e Solimões localizadas nos estados do Amazonas e Acre com 

base nos  elementos traços (Co, Cr, La, Sc, Th, Yb, e Zr) para identificar a proveniência 

dos sedimentos. As Formações Manacapuru e Pitinga são compostas por folhelhos 

acinzentados a avermelhados constituídos por quartzo, caulinita, hematita, goethita, illita 

e muscovita; anatásio, montmorillonita, romanechita, cryptomelano e vernadita, ocorrem 

somente no folhelho Manacapuru. A Formação Solimões é composta por argilito com 

intercalações de silte com quartzo, caulinita, illita, montmorillonita, muscovita, calcita, 

albita, feldspato potássico e anatásio. Foram identificados como fontes as rochas ígneas 

intermediárias com tendência mais félsica, mas também com contribuição de 

metamórfica. 
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1. INTRODUÇAO 

 O ciclo sedimentar caracteriza-se pela sucessão de etapas de preenchimento de 

uma bacia (Suguio, 2003). Tem início com a desintegração das partículas, posterior 

transporte pela água, deposição e diagênese do material. O entendimento dos 

processos atuantes nessas etapas é de suma importância para o estudo das rochas 

sedimentares. Os sedimentos carregados pelas águas são basicamente de dois tipos: o 

mais grosso, detrítico é transportado por saltação e o fino, argiloso em suspensão. Cada 

um deles tem características mineralógicas e químicas próprias que dependem da rocha 

fonte, da topografia, clima e das condições de deposição.  

Esses processos modificam parte do material depositado de forma que ele não é 

similar ao inicial, mas pode guardar algumas características químicas que permitem 

identificar a rocha fonte (Millot, 1970). Essas características, que podem ser guardadas 

são de grande importância na proveniência dos sedimentos, história do intemperismo e 

transporte e na paleogeografia.  

O estudo dos sedimentos por meio de análises químicas permite inferir a 

composição química dos continentes e de seu grau de evolução no tempo geológico, 

pois as análises representam a composição média do material que é erodido do 

continente (Taylor & MacLennan, 1985). 

A química de rochas sedimentares também é utilizada na classificação dos 

ambientes geotectônicos em que estas foram geradas, utilizando-se de elementos 

maiores, menores, traços e ETR (Bathia, 1983; Roser e Korsh, 1986 apud Rollinson, 

1993). 

2. OBJETIVO 

Estudar os aspectos químicos das rochas sedimentares das formações Solimões, 

Pitinga e Manacapuru com o objetivo de verificar a possibilidade de identificar as rochas 

fontes. 



3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A classificação geoquímica das rochas sedimentares não é tão desenvolvida 

quanto a das ígneas. A maioria de suas técnicas utiliza feições que podem ser 

observadas em amostras de mão ou em seção delgada (Rollinson 1993). Como 

exemplo, os arenitos são classificados de acordo com o conteúdo de quartzo, feldspato 

e fragmentos líticos. Contudo, Pettijohn et al. (1972) e Herron (1988) apud Rollinson 

(1993) usaram o índice de maturidade química para classificar arenitos terrígenos com 

o intuito de relacionar a composição dos elementos, a mineralogia e o tipo de rocha. O 

primeiro autor utilizou a relação log (Na2O/K2O) versos log (SiO2/Al2O3) e o segundo 

autor log(Na2O/K2O) versos log(Fe2O3/K2O) o que permite classificar quimicamente 

arcósios e folhelhos (Figura 1.A). 

Roser e Korsch (1988) propuseram um diagrama com o intuito de diferenciar 

sedimentos derivados de diversos tipos de rochas com base nos óxidos de Ti, Al, Fe, 

Mg, Na, K, por meio de duas equações, Discriminant I e Discriminant II (FIGURA 1.B). 

 

Figura 1: A – digrama de classificação de rochas sedimentares com base em Fe2O3/K2O versus 
SiO2/Al2O3. B- diagrama de determinação de proveniência com base em Discriminant I: [(1,773*TiO2) + 
(0,6*Al2O3) + (0,76*Fe2O3) - (1,5*MgO) + (0,616*CaO) + (0,509*Na2O) - (1,224*K2O)-9,09] e 
Discriminante II: [(0,445*TiO2) + (0,07*Al2O3) - (0,25*Fe2O3) - (1,142*MgO)+(0,438*CaO)+ (1,475*Na2O)-
(1,426*K2O)-6,861]. 

Para aplicar esses métodos foram escolhidas três unidades geológicas, as 

Formações Solimões, Pitinga e Manacapurú. A Formação Solimões é composta por 

arenitos finos a grossos, intercalados com camadas de argila. Forma uma cunha 

sedimentar desde o Arco de Purus até as bacias subandinas, aonde chega a atingir 

aproximadamente 7.000 m de espessura (Silveira 2008). A litologia predominante na 

Formação Pitinga são os folhelhos, com arenitos e siltitos subordinados. Nesta verifica-

se contato basal com a Formação Nhamundá na área centro-oeste da bacia do 

Amazonas, e em alguns locais da margem sul esta unidade assenta-se 

discordantemente ao Grupo Uatumã. Com base em seu conteúdo fossilífero 

posicionou-se a seção Pitinga no Eo- Siluriano. A Formação Manacapuru também é 



Siluriano Inferior (Caputo et  al,1971 apud. Caputo et al. 1972). O contato basal com a 

Formação Pitinga é por diastema nos flancos, no topo da zona chamosítica-hematítica 

é normal em direção às áreas centrais. Esta formação constitui-se de intercalações de 

camadas de arenitos e folhelhos, onde frequentemente em seu topo ou base evidencia-

se a presença de níveis sideríticos associados aos arenitos. 

3. 1. GEOLOGIA REGIONAL 

3.1.1 Bacia do Solimões  

A Bacia do Solimões é de idade paleozóica e subdivide-se em duas áreas bem 

definidas, separadas pelo Arco de Carauari: 1) Sub-bacia do Jandiatuba, a oeste; 2) 

Sub-bacia do Juruá, a leste, que totalizam uma área de aproximadamente 440.000 

km2. Os limites geológicos da bacia são: ao norte, o escudo das Guianas; a oeste, o 

Arco de Iquitos; e, a leste, o Arco de Purus. A bacia do Solimões não possui 

afloramentos da seção paleozóica, pois os pacotes meso-cenozóicos dos ciclos 

sedimentares mais jovens, correspondentes às Formações Alter do Chão e Solimões, 

extrapolam em muito a área de ocorrência daquela seção (Wanderley Filho, 2007) 

 O embasamento na sub-bacia do Jandiatuba, o substrato proterozóico 

corresponde ao cinturão móvel da Província Rondônia-Juruena, sobre o qual se 

implantou a Bacia do Solimões é constituído de rochas ígneas e metamórficas, 

enquanto na sub-bacia do Juruá, corresponde a Província Rio Negro. Além dessas 

litologias destacam-se, rochas metassedimentares depositadas numa sucessão de 

bacias que constituíam um sistema de riftes proterozóicos, preenchidos por sedimentos 

da Formação Prosperança (Wanderley Filho, 2007).  

 O arcabouço estratigráfico da Bacia do Solimões pode ser dividido em cinco 

sequências deposicionais: Formação Benjamin Constant, Formação Jutaí, Grupo 

Marimari, Grupo Tefé, Grupo Javari, incluindo-se ainda o Magmatismo Penatecaua de 

idade triássica. A Formação Solimões e a Formação Alter do Chão constituem o Grupo 

Javari. 

 No Neocretáceo instalou-se um sistema fluvial de alta energia que durou até o 

final do Cretáceo e foi responsável pela deposição de sedimentos clásticos da 

Formação Alter do Chão. O regime fluvial e a disponibilidade de água deve-se a 

mudança de clima árido para úmido. 

 O início do soerguimento da cadeia andina no Paleógeno começou a isolar a 

bacia do Solimões. A sobrecarga andina causou uma flexura na placa litosférica e 



deslocou o depocentro da sedimentação paleógena para a região subandina, com 

comportamento de bacia tipo foreland. Nesse ambiente depositou-se a Formação 

Solimões. 

A Formação Solimões localiza-se no Estado do Acre desde o Arco de Purus até 

as bacias subandinas e também no Estado do Amazonas. É composta por arenitos 

finos a grossos, intercalados com camadas de argila. É posicionada no Mioceno 

Superior (Silveira, 2008). Forma uma cunha sedimentar, aonde chega a atingir 

aproximadamente 7.000 m de espessura. A seção superior, essencialmente arenosa é 

denominada informalmente de membro superior e pode futuramente ser formalizada 

como uma subunidade. Aventa-se a presença de uma discordância litológica e, em 

parte, erosional entre essas duas formações. O hiato de tempo entre a deposição 

dessas duas unidades parece aumentar para leste (Wanderley Filho et al. 2007). 

3.1.2 Bacia do Amazonas 

A Bacia sedimentar do Amazonas possui 500.000 km2, constitui uma unidade 

sedimentar intracratônica, é delimitada ao norte e a sul pelos Escudos das Guianas e 

Brasileiro, a leste e oeste pelos Arcos de Gurupá e Purus respectivamente (Cunha et 

al., 2007). É formada por embasamento Paleoproterozóico e por rochas sedimentares 

fanerozóicas pertencentes aos Grupos Purus (Proterozóico), Trombetas (Ordoviciano- 

Devoniano), Urupadi (Devoniano), Curuá (Devoniano- Carbonífero), Tapajós 

(Carbonífero- Permiano) e Javari (Cretáceo- Terciário) (Cunha et al., 2007). 

No nordeste do Estado do Amazonas o embasamento cristalino está inserido na 

Província Tapajós-Parima, mais especificamente no Domínio Uaimiri (Santos 2003, 

Santos et al. 2006). Segundo Souza & Nogueira (2009) as unidades paleoproterozóicas 

são formadas por rochas gnáissicas, graníticas e vulcânicas referentes ao Complexo 

Jauaperi, Suíte Intrusiva Água Branca, Grupo Iricoumé, Suíte Intrusiva Mapuera e Suíte 

Intrusiva Madeira. 

O Complexo Jauaperi é constituído por ortognaisses, migmatitos, metagranitos, 

anfibolitos e charnoquitos com idades U-Pb entre 1,86 e 1,88 Ga (Santos et al. 1974, 

Faria & Luzardo 2000, Santos et al. 2001b, Valério 2006, Almeida 2006, Reis et al. 

2006). A Suíte Intrusiva Água Branca reúne granitos a granodioritos cinza claros, 

equigranulares a porfiríticos médios a grossos, além de dioritos a quartzo-diorito de 

composição meta a peraluminosa e idade de 1.89 Ga (Oliveira et al. 1996, Faria et al. 

2000, Almeida & Macambira 2003, Valério 2006, Almeida 2006). O Grupo Iricoumé 



possui intercalações de depósitos de fluxos piroclásticos com derrames vulcânicos 

ácidos a intermediários de natureza subalcalina e idade entre 1.89 e 1.88 Ga (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 constituída por batólitos e 

stocks de composição monzo a sienogranitos, quartzo sienitos, monzonitos e granófiros 

de cor rósea a acinzentada, com textura equigranular a porfirítica média a grossa, 

assinatura geoquímica meta a peraluminosa e idade entre 1.88 e 1.86 Ga (Araújo Neto 

& Moreira 1976, Veiga Jr. 1979, Costi  et al. 1984, João  et al. 1984, Valério 2006). A 

Suíte Intrusiva Madeira possui composição granítica com idades entre 1.83 e 1.80 Ga, 

assinatura geoquímica alcalina de natureza anorogênica intraplaca e apresentam 

mineralizações 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). 

As rochas sedimentares estudadas pertencem ao Grupo Trombetas da Bacia do 

Amazonas que é composto da base para o topo, pelas formações Autás Mirim, 

Nhamundá, Pitinga, Manacapuru e Jatapu (Cunha, 2007). Na região de Presidente 

Figueiredo afloram as rochas sedimentares das formações Nhamundá, Pitinga e 

Manacapuru, com excelentes afloramentos ao longo das estradas, cavernas e 

cachoeiras (Nogueira et al.,1997a; Soares et al.,1998; Soares et al., 2005). Dessas três 

unidades foram selecionadas as duas últimas para estudo. 

A Formação Pitinga (Eo-Siluriano) mantém contato basal com a Formação 

Nhamundá na porção centro oeste da bacia, além de assentar-se discordantemente ao 

Grupo Uatumã. É constituída por folhelhos, arenitos e siltitos subordinados (Caputo et 

al.1972). A Formação Manacapuru se situa no Siluriano Inferior (Caputo et al.1971 

apud. Caputo et al. 1972) e litologicamente constitui-se de intercalações de arenitos e 

folhelhos onde, freqüentemente, no topo e base da seção ocorrem níveis sideríticos 

associados aos arenitos. 



 
Figura 2: Mapa geológico e localização das áreas estudadas. 

5. MATERIAIS E MÉTODOS 

Foram utilizadas amostras de dois locais cujos estudos mineralógicos já foram 

feitos (PIB-E 0030 e 0032). As amostras do PIB-E0030 estão localizadas no município 

de Presidente Figueiredo estado do Amazonas na BR-174 nos Km-99 e 108 e as 

amostras do PIB-E 0032, são do estado Acre, englobam dois afloramentos, um na 

cidade de Rio Branco na margem do rio Acre e o outro na cidade Sena Madureira na 

margem do Rio.  

Foram realizadas interpretações das características químicas com base nos 

elementos traços (Mo, Cu, Pb, Zn, Ni, Mn, As, Cd, Sb, Bi, Ag, Au, Hg, Se, Ba, Be, Co, 

Cs, Ga, Hf, Nb, Rb, Sc, Sr, Ta, Th, U, V, W, Zr, Y e os terras raras). Estes foram 

analisados na ACMELab (Canadá) via dissolução ácida com HCl, HClO4 e HF e leitura 



em ICP-MS. Com os resultados das análises foram confeccionados gráficos que 

permitiram diferenciar as unidades e correlacionar com outras similares. 

6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

6.1 Características dos perfis e mineralogia 

O afloramento da Formação Manacapuru na Km 99 da BR- 174 possui 4m de 

espessura e dezenas de metros de extensão, é constituído de um folhelho friável, 

laminado, silte-argiloso de coloração acinzentada com níveis de areia fina e argila. A 

mineralogia é composta por quartzo, caulinita, hematita, goethita, montmorillonita, illita, 

muscovita (Figura 3).  

 

Figura 3: Folhelho Manacapuru Km-99, BR-174. 

 

A Formação Pitinga no afloramento da BR 174, Km 108 é constituído de um 

folhelho com 3,2 m de espessura de cor cinza, silte- arenoso laminado com abundante 

presença de óxi-hidróxido de Fe o que lhe dá coloração avermelhada, e de Mn de cor 

preta ao longo da laminação (Figura 4), é composta por quartzo, caulinita, hematita, 

goethita, illita, muscovita, anatásio, romanechita, cryptomelano e vernadita.  



 

Figura 4: Afloramento referente à Formação Pitinga no Km 108 da BR-174. A) Laminações do folhelho 
Pitinga. B) Detalhe da laminação com minerais de manganês em meio à laminação da rocha. (1 a 4 
amostras coletadas) 

 O afloramento da Formação Solimões, localizado na margem do rio Acre no 

município de Rio Branco tem 12m de espessura (Figura 5). É constituído por material 

argilo-siltoso e silto-argiloso, cinzento, laminado, intercalado com níveis mais siltosos. 

Localmente apresenta coloração amarelada e cinza a marrom. Esse material é 

constituído de quartzo, muscovita, caulinita, goethita, illita, albita, feldspato potássico, 

montmorillonita e anatásio (Figura 4). Ao longo da laminação ocorrem cristais 

esbranquiçados de calcita, que formam placas com até 1 cm de espessura e na base 

do perfil pedras de ferro milimétricas de cor marrom constituídas de goethita. 

O afloramento localizado na margem do rio Yaco (Figura 6) no município de 

Sena Madureira, o afloramento tem aproximadamente 10 m de espessura. É formado 

por material argilo-siltoso e silto-argiloso finamente laminado, acinzentado com 

manchas amareladas, avermelhadas e esbranquiçadas. Ocorrem níveis milimétricos de 

calcita ao longo da laminação. Quartzo, calcita, muscovita, caulinita, illita, 

montmorillonita, albita, feldspato potássico e anatásio são os principais minerais (Figura 

6). A mineralogia é a mesma nos perfis. 

6.2. Análise química 

Os elementos Si, Al, Fe e P.F (água estrutural), apresentados na forma de óxidos  

são os constituintes predominantes em todos os afloramentos (Tabela 1). O Si é maior 

nos afloramentos da Formação Solimões (74,18 e 64,24% repectivamente e os. O Al 

têm seus valores mais elevados na Formação Pitinga (33,84%). O Fe não ultrapassa 

9,54% em todos os perfis, ocorre uma elevação significativa no afloramento 1 da 

Formação Solimões (25,23%) ligado a ocorrência de pedras de ferro. Esses elementos 



estão associados a ocorrência dos silicatos, goethita e hematita. A P.F. tem valores 

bastante significativos devido a ocorrência dos argilominerais e elevação com a 

ocorrência de carbonato na Formação Solimões. 

Dos elementos-traços analisados foram utilizados neste trabalho apenas Co, Cr, 

La, Sc, Th, Yb, e Zr  (Tabela 2), pois estes elementos foram utilizados nas razões 

referentes aos diagramas propostos. 

 

 

Figura 5:Estruturação do perfil 1 da Formação Solimões, localizado na margem do rio Acre, município de 
Rio Branco. 

 

Figura 6: Estruturação do perfil 2 da Formação Solimões, localizado na margem do rio Yaco no município 
de Sena Madureira. 



Tabela 1 - Composição química em % em peso dos perfis das Formações Manacapuru, 

Pitinga e Solimões. 

AMOSTRAS SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO CaO Na2O K2O TiO2 P2O5 PF 

Formação Manacapuru 

 2 55,36 22,74 4,81 0,56 0,02 0,04 2,25 0,93 0,06 13 

 1 51,66 25 3,43 0,79 0,01 0,06 3 0,94 0,04 15 

Formação Pitinga 

 4 41,04 33,83 8,21 0,16 0,03 0,03 0,88 2,26 0,31 12,8 

 3 40,04 32,92 9,54 0,12 0,01 0,03 0,55 2,67 0,15 13,6 

 2 40,04 33,84 9,25 0,18 0,02 0,03 0,83 1,97 0,16 13,4 

 1 57,68 26,05 2,74 0,26 0,02 0,03 1,23 1,27 0,4 9,8 

Formação Solimões Rio Acre 

10 57,19 18,8 6,79 1,17 0,85 0,26 2,58 0,88 0,29 11,1 

9 48,34 20,3 4,47 1,02 6,47 0,21 2,05 0,78 0,08 16,2 

7A 61,16 14,49 5,01 1,24 5,76 0,33 2,31 0,85 0,11 8,6 

6 74,18 11,71 3,8 0,88 0,41 0,33 2,06 0,7 0,07 5,8 

4 49,48 10,02 25,23 0,84 1,49 0,24 1,53 0,54 1,19 9 

2 64,11 15,96 4,93 1,19 0,98 0,34 2,51 0,82 0,31 8,7 

1 59,73 16,48 6 1,62 1,78 0,45 2,44 0,88 0,36 10 

Formação Solimões Rio Yaco 

6 52,26 19,71 7,38 1,14 1,61 0,21 2,04 0,79 0,07 14,7 

5 51,3 15,19 5,62 1,22 8,52 0,41 1,81 0,79 0,07 15 

3 64,24 14,03 5,68 1,39 1,52 0,82 2,13 0,69 0,12 9,3 

1 35,58 8,41 3,71 3,57 21,26 0,61 1,87 0,47 0,19 23,5 

 

 

Tabela 2: Concentração dos elementos-traços das Formações Manacapuru, Pitinga e 
Solimões, em ppm 

 
 

Amostra Co Cr La Th Yb Sc Zr 

Formação Manacapuru  

2 9,2 82,12 58,1 19 4,1 20 249 

1 8,5 95,8 56,7 15,6 3,8 17 142 

Formação Pitinga  

4 1,2 130,02 115 27,9 6,2 18 404 

3 1,3 171,08 119 36,8 7,6 16 808 

2 1,3 136,86 108 30,1 5 17 371 

1 1,5 88,96 111 22,8 6,4 14 373 

Formação Solimões Rio Acre  

10 14,8 75,27 40,4 16,5 3,5 17 204 

9 9,7 88,96 40 15,5 2,7 18 133,1 

7A 14,5 54,74 31 13,3 3,4 13 267,1 

6 12,6 47,9 30 12,3 3,3 10 388,5 

4 52,3 47,9 25,9 11,2 4 13 224,1 

2 30,5 68,43 36,9 14,1 3,8 15 252,1 

1 17,1 68,43 38 14,9 3,8 16 266 

Formação Solimões Rio Yaco  

6 14,6 75,27 42,6 14,6 3,2 18 164,2 

5 9,8 61,59 26,7 11,7 2,6 14 178,1 

3 13,6 47,9 27,5 10,6 2,6 11 215,3 

1 6,5 34,22 19,7 8,1 2 7 131,7 



6.3. Classificação e proveniência 

A classificação geoquímica das rochas sedimentares não é tão desenvolvida 

quanto à das rochas ígneas. A maioria das técnicas utiliza feições que podem ser 

observadas em amostras de mão ou em seção delgada, tais como, tamanho dos grãos, 

mineralogia, composição do cimento e da matriz (Rollinson 1993). Como exemplo, os 

arenitos são classificados de acordo com o conteúdo de quartzo, feldspato e 

fragmentos líticos, além do percentual de matriz que distingue arenitos (até 15% de 

matriz), grauvacas (15-75% de matriz) e pelitos (mais de 75% de matriz). Contudo, 

vários trabalhos, mostram que é possível classificá-las com vista a identificar a rocha 

fonte (Pettijohn et al. 1972). Herron (1998) utilizou o índice de maturidade química para 

classificar arenitos terrígenos com na relação log (Fe2O3/K2O) versus log (SiO2/Al2O3). 

Com base no diarama de Heron (1988) as amostras foram classificadas como folhelhos 

ferríferos, como exceção de apenas uma amostra do meio do afloramento da 

Formação Solimões do rio Acre classificada como litarenito (Figura 7.A.). Estes 

resultados são apoiados pelas análises granulométricas, anteriormente realizadas por 

Albuquerque (2010) e Castro (2010), que classificam o material em argilo-siltoso, silto-

argiloso e argiloso.  

 Outro fator importante para o estudo da química de rochas sedimentares é a 

proveniência. Roser e Korsch (1988) propuseram um diagrama com o intuito de 

diferenciar sedimentos derivados de diversos tipos de rochas como ígneas máficas, 

intermediárias, félsicas e de sedimentos quartzosos (Figura 7.B.). Essa classificação 

tem como base os óxidos de Ti, Al, Fe, Mg, Na, K e Ca, por meio de duas equações, 

Discriminante I e Discriminante II (Figura 7.B.).  

 

 

Figura 7: Diagramas (A e B) de classificação e proveniência de rochas sedimentares de Heron (1988) e 
de Roser e Korsch (1988) respectivamente. (Discriminante I: [(1,773*TiO2) + (0,6*Al2O3) + (0,76*Fe2O3) - 
(1,5*MgO) + (0,616*CaO) + (0,509*Na2O) - (1,224*K2O)-9,09] e Discriminante II: [(0,445*TiO2) + 
(0,07*Al2O3) - (0,25*Fe2O3) - (1,142*MgO) + (0,438*CaO) + (1,475*Na2O) - (1,426*K2O)-6,861]). 

Formação Solimões , Formação Manacapuru , Formação Pitinga ▲. 

 



 

Das amostras analisadas, todas foram classificadas como provenientes de rochas 

ígneas máficas, com exceção da amostra 6 do rio Acre da Formação Solimões que tem 

a proveniência sedimentar quartzosa, a mesma anteriormente classificada como 

litarenito, as demais amostras caíram fora dos campos estabelecidos por Roser e 

Korsch (1988) motivo pelo qual não foram plotadas no diagrama. 

Outra forma de identificar a proveniência baseia-se na análise de elementos 

traços, pois o intemperismo químico pode aumentar concentrações de determinados 

elementos ou reduzi-las, MacLennan et al. (1980) propuseram a determinação da fonte 

de sedimentos com base nas razões Th/Yb, La/Th, Th/Co e Zr/Co. As razões La/Th x 

Th/Yb indicam que a proveniência das rochas da Formação Solimões e Manacapuru 

são ígneas intermediárias com contribuição de rochas mais félsicas no topo da 

Formação Solimões e na porção intermediária da Formação Pitinga. Entretanto as 

razões Zr/Co x Th/Co fornecem indicação de uma proveniência um pouco mais máfica 

para as Formações Solimões e Manacapuru e mantém a tendência félsica para a 

Formação Pitinga. Essa tendência mais máfica é consequência das concentrações de 

Co serem mais elevadas, enquanto os altos valores de Zr indicam material mais 

retrabalhado e/ou félsico (Figura 8B e tabela 2). 

 

 

Figura 8: Diagramas discriminantes de proveniência, McLennan et al. (1980). A) Relação Th/Yb versus 
La/Th em ppm. B) Relação Th/Co versus Zr/Co em ppm. Formação Solimões , Formação Manacapuru 

, Formação Pitinga ▲ 

Piovano et al. (1999) propõe a utilização das razões Th/Sc versus La/Cr na 

classificação das rochas. Com base nesse diagrama as rochas fontes das Formações 

Solimões e Manacapuru são derivadas de rochas metamórficas e/ou dominantemente 

metamórficas e a Formação Pitinga derivadas de fontes mistas ou com essa tendência 

(Figura 9). 



 

Figura 9: Diagrama de proveniência utilizando a relação Th/Sc versus La/Cr. Formação Solimões , 

Formação Manacapuru , Formação Pitinga ▲. 

Com base no exposto é possível inferir que as rochas sedimentares da 

Formação Solimões no estado do Acre tem origem a partir de rochas metamórficas 

e/ou ígneas intermediárias com tendência a félsica, enquanto as das Formações 

Manacapuru e Pitinga são derivadas de fontes mistas, ou seja, rochas ígneas e 

metamórficas. 

 

 

7. CONCLUSÕES 

As rochas sedimentares das Formações Manacapuru, Pitinga e Solimões, 

apesar de pertencerem a bacias sedimentares distintas, possuem algumas 

características semelhantes como a granulometria argilo-siltosa e silto-argilosa 

predominante. São classificadas como folhelhos ferríferos, com apenas uma amostra 

da Formação Solimões classificada como litarenito.  Com base na composição química 

foi possível determinar as fontes dessas rochas sedimentares, como sendo ígneas 

intermediárias com tendência mais félsica, mas também com contribuição de 

metamórficas. Isto está de acordo com o ambiente geológico que indica aporte de 

sedimentos derivados do intemperismo de rochas da província Rio-Negro e Rondonia-

Juruena e Tapajós-Parima.  
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