
RIQUEZA MINERAL DA AMAZÔNIA PODE TER ORIGEM VULCÂNICA 

A Amazônia passou por um festival de erupções que começou há cerca de 2 bilhões 

de anos, na era geológica conhecida como Paleoproterozoica, mas suas 

consequências perduram até hoje. 

A região presenciou eventos intensos de diferentes formas de vulcanismo, 

sobrepostos ao longo de milhões de anos, que presentearam o solo de uma área 

estimada em cerce de 1,2 milhão de quilômetros quadrados com depósitos de ouro e 

diversas ocorrências de cobre e molibdênio trazidos das profundezas da Terra à 

superfície pela lava. “Essa é provavelmente a maior área de vulcanismo com tamanha 

intensidade no mundo”, afirma o geólogo Caetano Juliani, da Universidade de São 

Paulo (USP), que juntamente com o colega Carlos Marcello Dias Fernandes, da 

Universidade Federal do Pará (UFPA), pesquisam depósitos minerais na região sul da 

Amazônia. 

Recentemente o grupo da USP estuda vestígios de vulcões carboníticos, que dão 

origem a rochas com minerais como calcita e dolomita, no município de São Félix do 

Xingu, no Pará. A região está na parte sul do cráton amazônico, uma área 

tectonicamente estável nos últimos 800 milhões de anos que começou a se formar há 

cerce de 3 bilhões de anos. Esses vulcões, de um tipo raro no mundo, lançam magma 

associado a grandes depósitos de fósforo, elemento utilizado na produção de 

fertilizantes para a agricultura. De acordo com Juliani, os vulcões amazônicos foram 

formados por diferentes processos entre 2 e 1,87 bilhão de anos atrás. 

O potencial da região da região para a descoberta de depósitos de minerais, 

reafirmado com os recentes estudos, é uma das motivações, tanto para a pesquisa 

como para a exploração. Isto porque, não existem novas descobertas de recursos 

minerais suficientes para manter a produção de quase tudo que é utilizado nos dias de 

hoje, incluindo equipamentos eletrônicos, encontrar novas jazidas é uma necessidade 

para manter o bem-estar da sociedade. Mas, é necessário cuidado para evitar danos 

excessivos à floresta e sua riqueza em biodiversidade. 

O trabalho vem sendo feito em conjunto com mineradoras brasileiras e estrangeiras. 

Os cientistas ajudam as empresas a encontrar os locais onde mais provavelmente 

estão os depósitos para serem explorados com perfurações. Em contra partida, os 

geólogos ganham novas e melhores informações do que está debaixo da terra e foi 

encoberto pelo tempo. 


