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RESUMO: A Serra do Aracá (ou Serra Jauari) está localizada no Parque Estadual Serra do 
Aracá, ao norte do município de Barcelos-AM, representada, geomorfologicamente, por dois 
tepuis principais: o ocidental denominado Monte Tantalita e o oriental dividido pelo Rio Cuieiras 
em Monte Boto ao norte e Monte Peixe-boi ao sul.  O objetivo da pesquisa foi identificar e 
caracterizar os minerais presentes nos sedimentos de corrente da microbacia do Rio Jauari, 
localizado ao sul da Serra do Aracá no município de Barcelos (AM). A região foi bastante 
frequentada por garimpeiros nas décadas de 80 e 90 que se arriscavam na busca da extração 
de tantalita, ouro e diamante. No entanto, o conhecimento acerca do potencial mineral da área 
ainda é escasso, visto que existem poucos trabalhos desenvolvidos no local. Desta forma este 
trabalho determinou e caracterizou os minerais presentes em sedimentos de corrente e 
concentrados de bateia nas proximidades da Serra do Aracá, avaliando o potencial mineral 
pela identificação de zonas anômalas. Para tanto, coletaram-se amostras de sedimentos de 
corrente ativos em aluviões ao longo do Rio Jauari e Igarapé Preto, além das áreas de 
confluência com seus pequenos afluentes. As amostras foram coletadas ao longo de um trecho 
de cerca de 9 km. A escala de levantamento foi da ordem de 1:100.000, amostrando a cada 
400m ao longo do trecho de 3km no rio em espaçamentos de amostragem levantamentos 
geoquímicos de sedimentos de corrente, totalizando 12 estações de amostragem. Após a 
amostragem, os minerais foram identificados por métodos que consistiram em análise e 
descrição em lupa, microscopia óptica, petrografia de minerais pesados e difratometria de 
raios-X. A assembleia mineral identificada correspondeu a quartzo, muscovita, topázio, zircão, 
sillimanita, apatita, rutilo, epidoto, petalita, granada, caulinita, magnetita, psilomelano e 
cassiterita. A presença desses minerais indicou a ocorrência de rochas-fonte associadas à 
litotipos arenosos/quartzíticos, metamórficos de protólitos sedimentares alumossilicáticos e 
xistos. Realizaram-se, também, análises químicas quantitativas pelo método da espectrometria 
de fluorescência de raios X, onde constatou-se a concentração dos elementos maiores e 
menores presentes nos sedimentos, o que resultou em expressivos valores de Si, Al, K, Ti, Zr, 
Nb, P, Ca, Ag, Fe, Mn e Sn. Para identificar possíveis fontes dos elementos e minerais 
encontrados na análise química, analisou-se o posicionamento espacial das amostras e 
associou-os a fonte dos elementos. No entanto, constatou-se que, à primeira vista, os 
elementos distribuem-se de forma aleatória ao longo dos pontos de amostragem, tanto com os 
elementos maiores como os elementos menores. Porém observou-se que o Al nas amostras 
totais, apresentou uma variação crescente nessa concentração à montante do rio Jauari. Assim 
sendo, este trabalho corroborou que a região da Serra do Aracá apresenta um bom potencial 
mineral, principalmente, no que diz respeito à Al, Si, Ti, Mn e Zr, conforme indícios de 
anomalias observados no Rio Jauari e Igarapé Preto. 
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