
 
 

49º Congresso Brasileiro de Geologia 
20 a 24 de agosto de 2018 – Rio de Janeiro 

 

 
DESCRIÇÃO DOS LITOTIPOS EM TESTEMUNHO DA BACIA SEDIMENTAR 

DO TACUTU – MUNICÍPIO DE BONFIM, RORAIMA. 
 
 

DIYOYO, J.K.1; MÁXIMO, M.S.R.1; RAMIRES, K.T.S 2.                                                                           
1,2 Universidade Federal de Roraima  

 

 
RESUMO: Com cerca de 12.500 km2 distribuídos entre os países da República Federativa da 
Guiana e do Brasil, a Bacia do Tacutu de idade Mesozoica, se estende por aproximadamente 
280 km da confluência dos rios Rupununi e Essequibo na Guiana Inglesa ao Rio Branco no 
Brasil em Roraima, com largura média de 30 a 50 km e direção NE-SW. O arcabouço 
estratigráfico da Bacia compreende rochas sedimentares e vulcano-sedimentares, sendo 
caracterizada por quatro sequências deposicionais (SILVA; PORSANI, 2006), cuja primeira 
sequência é marcada pelo pré-rifte que envolve os basaltos do Jurássico representativos da 
Formação Apoteri, assim como os siltito de ambiente lacustre da Formação Manari; a segunda 
sequência é o rifte “ativo”, onde ocorreu o intenso estiramento mecânico da crosta, 
caracterizado pela Formação Pirara e por leques de borda no sudeste da Bacia; a terceira 
sequência representa o rifte “passivo”, com a diminuição gradativa do estiramento crustal, e 
posteriormente o assoreamento e formação do rifte, que compreende os clásticos de ambiente 
aluvial e deltaico das Formações Tacutu e Tucano, além de possíveis leques de borda; e por 
fim, a quarta sequência que marca o pós-rifte através da deposição de sedimentos clásticos 
produto da erosão ocorrida no cráton durante o Plioceno, representada pelas Formações Boa 
Vista e Savanas do Norte na Guiana. O interesse geológico pela Bacia surgiu, primeiramente, 
na porção pertencente a Guiana. Ruellan (1957) e Guerra (1957) levantaram as primeiras 
suspeitas quanto à existência de um rift valley no Escudo das Guianas. Assim, em 1963 
através dos levantamentos aeromagnéticos e gravimétricos realizados pelas Nações Unidas na 
porção guianense do gráben, fez com que a PETROBRAS em 1968, em Roraima, realizasse 
estudos geológicos confirmando a continuidade do gráben no país. Poucos são os dados 
científicos sobre a Bacia do Tacutu, devido a sua localização em áreas indígenas e a 
quantidade de afloramentos em região de planícies com vegetação do tipo cerrado ou savana 
(EIRAS & KINOSHITA, 1990). Portanto, o objetivo desta pesquisa, é detalhar os litotipos 
encontrados no poço R-BO-SR-05, localizado a leste do munícipio de Bonfim em Roraima, que 
totalizam cerca de 35 amostras na forma de testemunho, cuja  metodologia consistiu em 
levantamento de dados geológicos, tratamento das amostras no que diz respeito ao 
quarteamento e triagem (fotografias, lavagem, descrições, análises petrográficas e difração de 
raios-x), confecção do perfil litológico e finalmente  a interpretação dos resultados, discussão e 
conclusão. As amostras do poço R-BO-SR-05 apresentam litologias que compreendem: siltitos 
cinza claro a escuro, por vezes esverdeado, preto e vermelho com microfraturas preenchidas 
por calcita e pirita; argilitos cinza claro a escuro, por vezes esverdeado e preto com 
precipitados de calcita e pirita em microfraturas ou dispersos na amostra, além de manchas de 
óleo; margas e folhelhos cinza claro com presença de fraturas preenchidas por calcita; e 
raramente arenitos, castanho avermelhado de granulometria muito fina. Litologias essas de 
granulação fina, apresentando estruturas do tipo maciça, laminações paralela, acamamentos 
do tipo flaser e lenticular, caracterizando um ambiente de baixa energia, bioturbação, 
microfalhas e espelho de microfalhas com precipitação de pirita. 
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