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O objetivo deste trabalho é a descrição de campo de fácies sedimentares, vulcanossedimentares e 
vulcânicas da Formação Uaimapué (Supergrupo Roraima) no município de Uiramutã, área da reserva 
Raposa Serra do Sol (RR). As rochas do Supergrupo Roraima possuem contínua exposição (73.000 
km2), além de ocorrências isoladas, a maior parte aflorando na Venezuela seguida por Guiana, Brasil e 
Suriname. A porção brasileira (12%) apresenta da base ao topo: Formação Arai, composta por arenitos 
e conglomerados depositados em ambiente de leque aluvial e flúvio-eólico; Grupo Suapi, formado por 
rochas sedimentares majoritariamente pelíticas registrando uma fase transgressiva marinha; Formação 
Uaimapué,  composta por rochas vulcanossedimentares e vulcânicas;  e a Formação Matauí, na qual 
são incluídos arenitos, conglomerados e pelitos depositados durante em fase marinha regressiva. Esta 
sequência assenta-se sobre rochas vulcânicas do Grupo Surumu (1,9 Ga) e é cortada por diques e 
soleiras de diabásio atribuídos ao magmatismo Avanavero (1,7 Ga), situando o Supergrupo Roraima 
entre o Orosiriano e Estateriano. A área de estudo localiza-se 20 km a NW do município de Uiramutã, a 
W do Rio Uailã, próximo da Cachoeira Andorinha. Esta área é estruturalmente caracterizada por serras 
alinhadas paralelamente a grandes lineamentos NNE-SSW, associados a falhas transcorrentes, onde 
afloram as rochas da Formação Uaimapué. As fácies sedimentares encontram-se na base da 
sequência, iniciando no Igarapé Canais, encaixado em lineamento NNE (cota de 600 m), onde afloram: 
(1) arenitos quartzosos finos a médios fraturados, silicificados, e com estratificação plano-paralela; (2) 
arenitos líticos finos a médios intercalados a arenitos com cerca de 20m de espessura e estratificação 
cruzada acanalada, paleocorrentes para WNW-NW (281/20; 303/18); (3) arenitos quartzosos médios, 
bem selecionados com estratificação plano-paralela (cota 600-620); e (4) arenitos finos a muito finos 
com intercalação de arenitos quartzosos bem selecionados, com estratificação cruzada, planar, de 
grande porte com paleocorrentes para E-ENE (080/27; 082/27). Esta associação de fácies foi 
interpretada como depósitos de fluxo subaquoso sob regime de fluxo inferior ou em menor proporcão 
subáreo, possivelmente em ambiente marinho parálico com influência eólica e possível contribuição 
vulcanoclástica, que se torna aparente a partir da cota 760m. As fácies vulcanossedimentares e 
vulcânicas apresentam, na base, um pacote 3 m de espessura de jaspilito fracamente estratificado por 
intercalação de níveis mais ricos em óxidos de Fe e sílica; na cota 825m camadas tabulares 
decimétricas de vulcânicas félsicas afaníticas, acinzentadas,  recobertas por um pacote de 30m de tufos 
muito finos a finos, esbranquiçados, e estratificados horizontalmente.  Esta associação de fácies 
vulcanossedimentares registra um aumento gradativo da influência de atividade vulcânica, juntamente 
com a deposição de formações ferríferas bandadas e de ignimbritos, recobertas por tufos. Dessa forma 
o ambiente deposicional da Formação Uaimapué na região de Uiramutã foi interpretado possivelmente 
como ambiente marinho parálico, com influência eólica, que foi evoluindo para um ambiente 
francamente vulcânico.  O acamamento sedimentar (S0) apresenta mergulhos suaves, geralmente para 
N-NNE ou para ESE a E, com clivagem S1 E-W (185/83). Esta variação é atribuída a dobras abertas 
com planos axiais paralelos à clivagem E-W da fase compressiva final de evolução geotectônica desta 
bacia. 


