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RESUMO: A região do Alto Rio Negro, extremo noroeste do estado do Amazonas, foi 
homologada, por decreto s/n de 1998, como terra indígena. Desde então, o Serviço Geológico 
do Brasil (CPRM) não realizou pesquisas geológicas de detalhe na região devido à falta de 
interesse pela exploração mineral e ausência de levantamentos aerogeofísicos de alta 
resolução. Entretanto, em resposta ao recente interesse de lideranças indígenas da região, um 
projeto foi desenvolvido pela CPRM visando fornecer conhecimento geológico e ambiental às 
comunidades. O alvo inicial, região das serras de Tunuí-Cachoeira e do Caparro, possui 
aproximadamente 5.000 km², que correspondem parcialmente a três folhas 1:100.000 (NA.19-
ZA-II, ZA-VI e ZA-V), e localiza-se na bacia do médio rio Içana, afluente do rio Negro, extremo 
norte do município de São Gabriel da Cachoeia (AM). A realização do trabalho contou com 
apoio operacional e logístico do Exército Brasileiro e das comunidades indígenas em duas 
etapas de campo realizadas em 2016 e 2017. Os indígenas participaram ativamente indicando 
trilhas na selva e, principalmente, os locais onde reconhecem algum bem mineral (ouro, 
tantalita, ilmenita e crisoberilo). Os principais objetivos do estudo são: i) reconhecer e 
caracterizar a geologia e as ocorrências minerais na região; ii) caracterizar a geoquímica e 
identificar possíveis concentrações anômalas geogênicas e antropogênicas no cenário 
ambiental. A caracterização geológica é baseada na descrição de afloramentos e coleta de 
amostras de rocha para posterior estudo petrográfico e geoquímico de rocha total. O cadastro 
de ocorrências minerais é realizado a partir da descrição e amostragem dos cascalhos dos 
leitos das drenagens, depósitos de placeres aluviais, terraços, elúvios e colúvios. A geoquímica 
de baixa densidade conta com amostragens de águas superficiais, sedimentos de corrente, 
solo e concentrado de bateia, e medições in situ dos seguintes parâmetros físico-químicos das 
águas fluviais: pH, condutividade elétrica, temperatura e oxigênio dissolvido. Os resultados 
preliminares apontam novas descobertas do ponto de vista geológico, como o reconhecimento 
de litotipos e unidades geológicas ainda não descritas na literatura, além da obtenção de novos 
dados estruturais. Foram identificados diversos pontos de ocorrências minerais como 
turmalina, crisoberilo, topázio, ouro, columbita-tantalita e ilmenita. As medições efetuadas nas 
águas revelou valores de pH ácido (3,5 a 5,9), de condutividade muito baixa (5 a 36 μS/cm) e 
temperatura entre 23,9 e 28,6 ºC, que condizem com as condições normalmente observadas 
nos rios de água preta da região amazônica, notadamente na bacia do rio Negro. Nos 
concentrados de bateia observou-se a presença de turmalina, ametista, granada, crisoberilo, 
berilo, monazita, além de ouro e minerais pesados escuros. O projeto ainda está em 
andamento e almeja-se, com o apoio das demais comunidades indígenas do Alto Rio Negro, 
avançar para novas áreas. Do ponto de vista social houve grande avanço na interação com as 
comunidades indígenas na divulgação do conhecimento geológico, que foi feita em tradução 
para língua baniwa.  
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