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RESUMO: O presente informe sintetiza os resultados das campanhas de campo do PTINA - 
Projeto Terras Indígenas do Noroeste do Amazonas, de 29-25 dias em 2016-2017, da equipe 
de cadastramento de ocorrências minerais do Serviço Geológico do Brasil. O objetivo foi prover 
informações das mineralizações de gemas, metais nobres, metálicos, não metálicos, garimpos 
ativos/inativos, toponímias e seus respectivos dados geológicos. A área situa-se na Terra 
Indígena Baniwa, no médio-alto Içana, afluente da margem esquerda do rio Negro, folhas 
NA.19-Z-A-II,V e VI, escala 1:100.000. As investigações consistiram de cadastramento e 
descrição dos sítios de mineralizações apontados pelos indígenas, com amostragem 
geoquímica de concentrados de bateia e peneira, como cascalhos dos leitos das drenagens, 
depósitos de placeres e terraços aluvias, elúvios e colúvios, bem como canais em catas, 
trincheiras e depósitos de resíduos de lavra de garimpos. A área do Projeto situa-se na 
Província Rio Negro, Domínio Içana. O Complexo Cauaburi (1,81 -1,78 GA) é a unidade mais 
antiga, em que uma zona mosqueada de rochas monzograníticas da fácies Santa Isabel do Rio 
Negro, reúne quartzo leitoso e cristais de quartzo transparente. A fácies Cumati exibe 
monzogranitos silicificados com xenólitos de composição granodiorítica a diorítica, 
granodioritos a quartzomonzodioritos sulfetados, em que os cascalhos aluviais (15 a 30 cm) 
apresentaram quartzo leitoso, cristal, quartzo fumê, quartzo rosa, moscovita, turmalina, berilo, 
crisoberilo, monazita, ouro (9 pintas) e columbita-tantalita. O Grupo Tunuí (1,72 GA) reúne 
quartzitos homogêneos, estratificados, micáceos (sericíticos e cloríticos) com box-works, e 
filitos intercalados. Os cascalhos aluviais apresentam espessura variada alcançando 90 cm, 
revelaram quartzo leitoso e cristal (piramidais/bipiramidais euédricos), zircão, turmalina, 
topázio, monazita, hematita, molibdenita, ouro (9 pontos mineralizados, com estimativa de até 
112 pintas), tendo uma área significativa de resíduos de lavra reprocessáveis com estimativas 
que alcançam 42 pintas de ouro (granulometria 200 mesh). A Suíte Intrusiva Rio Içana (1,52 
GA), abrange sieno a monzogranitos tipo S, a duas micas, greisens e pegmatitos, os cascalhos 
revelaram espessuras desde 20 a 60 cm com mineralizações de quartzo leitoso, cristal, quartzo 
fumê, quartzo rosa, ágata, ametista, turmalina, moscovita, monazita, granada, crisoberilo, 
topázio, rutilo, zircão, ouro, columbita-tantalita, ilmenita, cassiterita; esta unidade é hospedeira 
de mineralizações primárias, de caulinita e tantalita em saprólitos de leucogranitos e 
pegmatitos, e ilmenita, disseminada em greisens e leucogranitos com fases pegmatíticas. 
Foram mapeadas sete estações de mineralizações de ouro com contagens de até 26 pintas, 
porém com teores elevados, podendo desconsiderar o efeito pepita pela significativa 
quantidade de pintas de ouro grosso (peso > 1,5 mg). O Gabro Serra do Diabo (não datado) 
consiste de gabros finos a médios, em que os cascalhos de 35 cm de espessura revelaram 
quartzo leitoso e cristal de formas trigonais preservadas, hematita e molibdenita.  
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