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O extremo sudeste do Escudo das Guianas é parte da Província geotectônica/geocronológica 
Maroni-Itacaiúnas (PMI) do Cráton Amazônico. A PMI representa uma expressiva faixa 
orogênica consolidada no Paleoproterozoico, durante o ciclo orogenético Transamazônico 
(2,26 - 1,95 Ga), que consiste em grandes extensões de crosta juvenil riaciana e alguns 
remanescentes arqueanos retrabalhados. É formada principalmente por complexos 
granulíticos-migmatíticos-gnáissicos paleoproterozoicos, rochas metavulcânicas e 
metassedimentares deformadas e metamorfizadas na fácies xisto-verde a anfibolito 
(greenstone belts paleoproterozoicos) e granitoides riacianos (magmatismo tipo TTG e 
granítico). Três domínios tectônicos são individualizados no extremo sudeste do Escudo das 
Guianas em território brasileiro: o Bloco Amapá, na região centro-sul do Amapá e noroeste do 
Pará, o Domínio Lourenço, no centro-norte do Amapá, e o Domínio Carecuru, no noroeste do 
Pará. O Bloco Amapá é um bloco continental neo-mesoarqueano intensamente retrabalhado no 
Paleoproterozoico durante o Ciclo Transamazônico, enquanto os outros dois domínios 
representam terrenos dominantemente riacianos, com evolução envolvendo estágios de 
subducção de litosfera oceânica em ambientes de arcos de ilha e/ou arcos magmáticos 
continentais, e com relíquias retrabalhadas de crosta continental arqueana, seguida por 
acreção tectônica desses arcos magmáticos. Dados Sm-Nd em rocha total têm confirmado o 
caráter juvenil de grande parte da PMI. Entretanto, para os domínios Lourenço e Carecuru, 
recorrentes idades-modelo Nd-TDM arqueanas têm sido identificadas e indicam participação 
e/ou mistura de material crustal neo-mesoarqueano na formação das rochas destes domínios. 
Análises isotópicas combinadas U-Pb e Lu-Hf por LA-ICP-MS foram realizadas em zircões de 
onze granitoides riacianos dos domínios Lourenço e Carecuru. O novo conjunto de dados 
consolidou a identificação dos principais episódios magmáticos na porção mais sudeste do 
Escudo das Guianas. Os eventos magmáticos foram identificados nos domínios Lourenço (~ 
2,18, 2,14 e 2,12-2,09 Ga) e Carecuru (2,15-2,14 Ga). Os dados Lu-Hf apontaram para o 
predomínio de processos de retrabalhamento crustal (ƐHf(t) < 0; 86/128) durante a formação dos 
domínios Lourenço e Carecuru e as idades-modelo Hf-TDM

C revelaram-se predominantemente 
arqueanas (98,4%), mesmo para os zircões que apresentaram valores positivos de ƐHf(t) 
(42/128). Junto com as assinaturas isotópicas de Nd, elas indicam a participação de material 
crustal do Bloco Amapá por incorporação de sedimentos em ambiente de arco de ilha no 
noroeste do Domínio Lourenço, como igualmente registrado no noroeste do Suriname e nos 
terrenos Birimianos do Craton Oeste Africano (Gana). No sul/sudeste do Domínio Lourenço e 
no Domínio Carecuru a assimilação de crosta arqueana de diferentes idades e proporções em 
ambiente de arco magmático continental provavelmente é responsável pelas assinaturas 
isotópicas Hf-Nd verificadas e pelas idades-modelo Hf-TDM

C do magmatismo riaciano. 
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