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RESUMO: Localizado no extremo norte do Brasil, o estado de Roraima apresenta uma área 
entorno de 230.104 km2, ocupando a porção centro sul do Escudo das Guianas, no Cráton 
Amazônico, cujo arcabouço geológico está compartimentado em terrenos granito-greenstone, 
cinturões de rochas de alto grau metamórfico, granitoides e cobertura sedimentar intracratônica 
relacionados ao Paleoproterozoico. A área de estudo está localizada na cidade de Boa Vista, 
mais precisamente na porção sul da serra Nova Olinda, à margem esquerda do Contorno 
Oeste Ottomar de Souza Pinto, na qual faz ligação com a BR-174 Norte a BR-174 Sul, que liga 
os estados de Roraima e Amazonas.  O objetivo do trabalho foi identificar os minerais que 
preenchem as amígdalas na porção Sul da serra, com perspectivas nas ocorrências de zeólitas 
através de suas propriedades físicas e químicas. A metodologia do trabalho consistiu em: i) 
levantamento bibliográfico, ii) atividade de campo com o reconhecimento de outras serras 
próximas e coleta de amostras na área de estudo, iii) tratamento das amostras através de 
análises macroscópicas, petrográficas, além da análise de difratometria de raios-x das 
amígdalas e iv) interpretação dos dados e conclusão. A serra Nova Olinda, pertencente à 
Formação Apoteri, apresenta altitude média variando entre 78 m da base até 139 m em direção 
ao topo, com vegetação do tipo lavrado, que corresponde a uma camada de gramínea com 
arbustos, sendo formada por derrames vulcânicos, cujas rochas máficas apresentam 
amígdalas e vesículas.  A área foi dividida em três patamares: basal, mediana e superior, 
apresentando características de composição basáltica, as rochas encontram-se na forma de 
lajedo ou blocos rolados e in situ, de tamanho até matacão, textura variando de afanítica à sub-
afanítica, por vezes com a presença de amígdalas. As rochas apresentam coloração variando 
de cinza esbranquiçada à cinza escuro, melanocrática, cuja porção inferior da serra apresenta 
blocos rolados e alguns in situ, pouco fraturado com amígdalas, na porção mediana da serra as 
rochas encontram-se na forma de blocos in situ, bastante fraturados com amígdalas variando 
de 0,5 a 1,5 cm, preenchidas por zeólitas do tipo estilbita, natrolita, erionita, heulandita, 
thomsonita e analcima, além de clinozoisita, quartzo e calcita, próximo ao topo as amígdalas 
possuem o tamanho de aproximadamente 1cm, preenchidas por calcita e clorita, e no topo da 
serra as rochas encontram-se na forma de lajedo, com marcas de escapes de gases e 
amígdalas com tamanho de 2 a 3 cm, preenchidas por zeólitas do tipo analcima, heulandita, 
erionita, estilbita natrolita, laumontita e thomsonita, bem como clinozoisita, calcita e quartzo e 
por vezes óxidos de ferro, possuindo uma mineralogia mais diversificada quando comparado 
com as outras porções da serra. 
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