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3.1 Introdução

A Província Mineral do Tapajós, compreendendo uma área de 80.650 km2, limita-se

geograficamente ao norte pela Bacia Amazonas, noroeste da cidade de Itaituba, Estado do Pará,

a leste pelo rio Iriri, ao sul pela serra do Cachimbo e a oeste pelo rio Abacaxis (vide Figura 1.1c).

Entretanto, as feições geológicas no limite leste têm continuidade além do rio Iriri.

Politicamente, a província situa-se nos municípios de Itaituba, Jacareacanga, Novo Progresso e

Trairão, Estado do Pará. A cidade de Itaituba, sede do principal município da região, pode ser

atingida por via aérea através de vôos comerciais regulares e diários, interligando-se, desta

forma, às principais cidades do país. Por via terrestre, liga-se aos centros mais desenvolvidos

através das rodovias federais BR-163 (Cuiabá-Santarém) e BR-230 (Transamazônica), sendo

servida por linhas regulares de ônibus para Alta Floresta, Santarém, Altamira, Marabá e Belém.

O acesso à região pode ser feito, ainda, por via fluvial, através do rio Tapajós e tributários, que

permitem a navegação de barcos de médio calado (cerca de 100 t).

A interiorização, a partir de Itaituba, Pará, ou Alta Floresta e Peixoto de Azevedo, ambas no

norte de Mato Grosso, até a região aurífera do Tapajós, é feita por aviões de pequeno porte,

mono e bimotores, dependendo das características das pistas que são construídas para dar apoio

aos garimpos. Até o presente, foram cadastradas, pelo Projeto PROMIN-TAPAJÓS, cerca de 300

pistas de pouso, que podem ser atingidas num espaço de tempo que varia de 30-90 minutos.

Com a construção da Rodovia do Ouro (Cuiabá-Santarém/Mundico Coelho), lado leste da

província, vários núcleos populacionais foram interligados por estradas de terra, que nas épocas

de chuva tornam-se praticamente intransitáveis.

Inserida na Província Mineral do Tapajós está localizada a Reserva Garimpeira do Tapajós (Portaria

MME No 882, 25/07/83), compreendendo uma área de 28.745 km2, que se estende entre os rios

Jamanxim, a leste e Tapajós, a oeste (vide Figura 1.1b). Distribuídos na área da reserva e
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em áreas circunvizinhas, que administrativamente abrangem os municípios de Itaituba, Trairão,

Novo Progresso e Jacareacanga, perfazendo cerca de 50.000km2, convivem cerca de 90.000

garimpeiros (Araújo Neto, 1992).

Conforme mencionado previamente, na Província Mineral do Tapajós foram produzidas cerca

de 159 toneladas de ouro no período de 1958 a 1996 (Araújo Neto, 1996; vide Figura 1.2), com

produção originada dominantemente dos trabalhos rudimentares dos garimpeiros, cuja “história

exploratória” (Figuras 3.1a a 3.1d) abrange três fases:

(i) Garimpagem ao longo das aluviões atuais dos rios, período 1958-1985;

(ii) Garimpagem nos terraços (colúvios) e saprólitos, período 1986-1995; e

(iii) Garimpagem em rocha (“ouro de filão”), a partir de 1995.

Entretanto, no início de 1995 houve um declínio na produção de ouro no Tapajós como

resultado, entre outros fatores, principalmente de:

(i) Dificuldades técnico-operacionais de extração de “ouro de filão” pelos garimpeiros, em

função da exaustão do ouro alúvio-coluvionar de fácil acesso por processos rudimentares

(não mecanizados); e

(ii) Queda no preço do ouro nos mercados, interno e externo.

Apesar da atratividade do Tapajós no fim da década de 80 e início de 90, demonstrada pela alta

produção em ouro dos garimpeiros e a marcante presença de atividades de pesquisa realizadas

por empresas com tradição na produção de ouro em nível mundial, no início de 2000 houve

uma forte retração nos investimentos na área, em função principalmente das turbulências

financeiras afetando o mercado externo e o preço do ouro, bem como em conseqüência do

cenário externo político globalizado. Ultimamente em função da alta do preço do ouro o Tapajós

passou a atrair significativos investimentos na pesquisa e produção de ouro.

Na Província Mineral do Tapajós, depósitos de ouro primário estão amplamente distribuídos e

ocorrem numa variedade de rochas, em diferentes tipos e modos de ocorrência (Coutinho et al,

1997; 1998), conforme será abordado posteriormente.

3.2 Descrição das unidades litoestratigráficas

A Província Mineral do Tapajós está geologicamente inserida no Craton Amazônico, mais

precisamente no cinturão móvel Ventuari-Tapajós (Tassinari, 1996) ou na província tectônica Tapajós

- Parima (Santos et al., 2000). Distribuída segundo a direção aproximadamente noroeste-sudeste,

seus limites geológicos são: ao leste a Província Amazônia Central, do Proterozóico Inferior; e oeste

as províncias Rio Negro (ao norte) e Rondonia-Juruena (ao sul), ambas do Proterozóico Médio. Na

sua porção mais ao norte a província é truncada pela Província K´Mudku (vide Figura 2.5).

Como parte do Craton Amazônico, rochas pré-cambrianas ocupam dominantemente a maior

parte da província. Com base no Mapa Geológico do Projeto Província Mineral do Tapajós –
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Figura 3.1a Vista aérea dos trabalhos de garimpagem ao longo das aluviões atuais do rio Crepori;

garimpo Nascimento.

Figura 3.1b Trabalhos de garimpagem nos terraços (colúvios) e saprólitos no garimpo São Jorge.

(Coordenadas geográficas: S 06º 28´22´´; W 5´5º 34´52´´).
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Figura 3.1d Trabalhos de garimpagem de ouro na rocha no garimpo

Mamoal, profundidade 15 m.

(Coordenadas geográficas: S 06º 11´08´´; W 55º 59´04´´)

Figura 3.1c Vista dos serviços de apoio, em superfície, no garimpo Bom Jesus, onde se desenvolvem

trabalhos de garimpagem a 20 m de profundidade. Observar a entrada do shaft no extreno sudeste da

foto.
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PROMIN-TAPAJÓS, escala 1:250.000, elaborado pela CPRM – Serviço Geológico do Brasil, várias

unidades litoestratigráficas foram reconhecidas na província. A Carta Geológica Integrada 1:500.000

(Klein et al, 2000), que foi obtida a partir do mapeamento 1:250.000, está sendo apresentada no

presente estudo, modificada para a escala 1:1.000.000 (disponível no SIG, CD-ROM).

Nesta carta foram feitas algumas simplificações com ênfase às mineralizações de ouro. Unidades

cronolitoestratigráficas que não estão geneticamente relacionadas com a evolução tectono-geológica

pré-cambriana da província, e/ou que não apresentam relação com a metalogenia do ouro, foram

agrupadas. Como exemplo dessas unidades, citam-se as referentes à Bacia Amazonas, ao Graben do

Cachimbo e às coberturas proterozóicas (Formação Buiuçu). Diferentes corpos graníticos pós-Uatumã

com características petroquímicas similares, e que receberam denominações locais, foram agrupados

sob a denominação Granitóides pós-Maloquinha. Por outro lado, introduzuiu-se informalmente a

Unidade Abacaxis, cuja área de ocorrência localiza-se no extremo-oeste da província, fora da área

mapeada. Esta unidade é importante não só para a historia evolutiva da província, como também

por ser portadora de mineralizações de ouro (garimpo Abacaxis, área 11). Uma síntese descritiva da

coluna geológica será abordada a seguir, a qual está representada na Figura 3.2. Entretanto, seus

aspectos estruturais (Capítulo V) e petrogenéticos (Capítulo VI) serão tratados posteriormente.

3.2.1 Grupo Jacareacanga (PP3j1)

O Grupo Jacareacanga (Ferreira, 1997), representa as rochas mais antigas da província, com

área de exposição restrita ao lado oeste, domínio oeste, Folha Jacareacanga. São supracrustais

distribuídas segundo um trend metamórfico NW-SE a NNW-SSE, exibindo dobras apertadas e

grau metamórfico na facies greenschist. Litologicamente consiste em xistos (mica-quartzo xisto,

mica-quartzo-feldspato xisto, talco-xisto, actinolita-xisto), chert, quartzitos micáceos e

ferruginosos (PP3j2), subordinadamente turbidito e mais raramente basalto. Hornfels ocorrem

em áreas de contato com granitóides, dominantemente da Suíte Intrusiva Parauari, onde se

desenvolvem zonas de metamorfismo de contato.

Os xistos são foliados, dobrados, com alternância de leitos quartzosos de espesssura milimétrica

com leitos micáceos, com predomínio de muscovita e em menor proporção clorita e biotita,

conforme ocorrem no garimpo Espírito Santo (área 10; Figuras 3.3 e 3.4). Menos frequentemente,

ocorrem xistos com cristais de anfibólio, da série tremolita-actinolita, associados a hornblenda,

epidoto e carbonato. A presença de zircão, turmalina e apatita como minerais acessórios sugere

uma origem provavelmente sedimentar para os xistos. Os quartzitos são maciços (Figuras 3.5 e

3.6) ou exibem alternância de leitos mais quartzosos com leitos ricos em óxido de ferro, conforme

pode ser visto ao longo do rio Tapajós, no trecho nas proximidade da vila indígena de Sai Cinza

(Figura 3.7 e 3.8). Intercalados nos quartzitos e nos xistos ocorrem lentes de quartzo subparalelas

à foliação regional, a exemplo do garimpo Espírito Santo (área10).

A unidade é representada por uma seqüência metavulcanossedimentar de baixo grau

metamórfico, compreendendo sedimentos psamíticos e pelíticos de ambiente de arco oceânico
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Figura 3.2 Coluna estratigráfica da Província Mineral do Tapajós (vide mapa geológico, no SIG, CD-ROM

anexo).
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Figura 3.3 Exposição de muscovita-biotita-clorita xisto, Grupo Jacareacanga, garimpo Espírito Santo.

(Coordenadas geográficas: S 06º 00´49´´; W 58 º 08´22´´).

Figura 3.4 Muscovita-biotita-clorita xisto do Grupo Jacareacanga, dobrado, cuja foliação exibe direção

 predominante NNE-SSW discordante da estruturação regional NW-SE. Local: garimpo Espírito Santo.

(Coordenadas geográficas: S 06º 00´49´´; W 58 º 08´22´´).
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Figura 3.6 Detalhe da Figura 3.5 onde se observa foliação regional e zona de cisalhamento dúctil-rúptil

com cinemática sinistral, segundo orientação das setas. Local: proximidades da vila Sai Cinza, margem

esquerda do rio Tapajós.

Figura 3.5 Afloramento de quartzito maciço do Grupo Jacareacanga. Local: proximidades da vila Sai

Cinza, margem esquerda do rio Tapajós.

(Coordenadas geográficas: S 06º 28´ 22´´; W 55º 35´ 24´´).
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Figura 3.7 Exposição de quartzito ferruginoso do Grupo Jacareacanga onde se observa alternância de

leitos quartzosos com leitos ricos em óxido de ferro. Local: proximidades da vila sai Cinza, margem esquerda

do rio Tapajós.

(Coordenadas geográficas: S 06º 58´38,8´´; W 56º 46´25,6´´).

Figura 3.8 Detalhe do afloramento da Figura 3.7 (anterior), evidenciando a deformação no quartzito

ferruginoso do Grupo Jacareacanga. Local: proximidades da vila Sai Cinza, margem esquerda do rio Tapajós.

(Coordenadas geográficas: S 06º 58´38,8´´; W 56º 46´25,6´´).
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associados a restrito vulcanismo máfico-ultramáfico. A seqüência é intrudida por granitóides

da Suíte Intrusiva Parauari ou ocorre em contato tectônico com as rochas do Complexo Cuiú-

Cuiú, definido por falhas ou zonas de cisalhamento, oblíquas e sinistrais (Ferreira et al, 2000).

Estudos geocronológicos recentemente realizados em amostras da seqüência turbidítica (pelitos

e arenitos) do Grupo Jacareacanga, provenientes da região da vila Sai Cinza, revelaram idades

U-Pb em zircões, em torno de 2,1 Ga (2,098; 2,106 e 2,125 Ga), indicando que a fonte desses

sedimentos são rochas de idade do período Transamazônico, conferindo à sedimentação uma

idade posterior a 2,1 Ga (Santos et al., 2000).

3.2.2. Complexo Cuiú-Cuiú (PP3cc)

O Complexo Cuiú-Cuiú (Popini & Almeida, 1997; Almeida et al., 1998), está distribuído

predominantemente nos domínios oeste e pequena porção do domínio central, abrangendo

predominantemente as folhas Jacareacanga, Rio Novo e Caracol, e representa o embasamento

regional na província. Formado por rochas metamórficas de médio a alto grau e rochas plutônicas

associadas, litologicamente consiste em gnaisses de composição variada, anfibolitos e um

predomínio de granitóides variando de granodioritos a tonalitos, e subordinadamente

monzogranitos a dioritos. Localmente ocorrem alasquitos e veios de trondhjemito.

Composicionalmente, os gnaisses variam de tonalitos, dioritos, granodioritos a monzogranitos.

Localmente, como por exemplo no rio Tapajós, próximo à foz do igarapé Bom Jardim, foram

reconhecidas feições relacionadas a processos de migmatização, onde ocorrem porções

leucocráticas, mesocráticas e melanocráticas. Subordinadamente, ocorrem enclaves de

anfibolítos e metapiroxênitos ou porções leucocráticas de granitos alasquitícos e leucogranitos,

levemente deformados ou isotópicos (Almeida et al, 2000).

Apesar dos granitóides exibirem bandamento NE a N-NE, essas rochas variam de deformadas a

isotrópicas. Estrutura de fluxo magmático também foi observada, caracterizada pelo arranjo e

alinhamento de cristais, levemente deformados, félsicos (feldspato e quartzo) e máficos

(hornblenda e biotita; Ferreira et al, 2000). Nos garimpos distribuídos na região do Cuiú-Cuiú

(área 4), a exemplo dos garimpos Fazenda do Catarino e Jumento, evidências de estruturas de

fluxo magmático foram registradas em granitóides do Complexo Cuiú-Cuiú (Figuras 3.9 e 3.10),

encaixantes da mineralização de ouro, bem como na região de São José, nas proximidades do

garimpo do Pepeu (área 8; Figura 3.12). Gnaísses tonalíticos, mesocráticos, bandados e exibindo

alternância de bandas mais félsicas (quartzo-feldspáticas) com bandas máficas, ricas em biotita

e anfibólio, conferindo um bandamento marcante à rocha, e atribuídos ao Complexo Cuiú-Cuiú,

ocorrem no garimpo Nossa Senhora da Conceição (área 3; Figura 3.11).

As rochas do Complexo Cuiú-Cuiú exibem evidências de zonas de cisalhamento, com deformação

dominante dúctil e subparalelas à foliação NW a N-NW, desenvolvendo planos de estruturas S/

C e zonas de cisalhamento dúctil-rúptil de direção NW. Indicadores cinemáticos registrados
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Figura 3.9 Granitóide do Complexo Cuiú-Cuiú com estrutura de fluxo magmático. Observar o bandamento

composicional e textural. Local: região do Cuiú-Cuiú, igarapé Água Azul.

(Coordenadas geográficas: S 05º 56´ 21´´; W 56º 33´ 42´´).

Figura 3.10 Detalhe da ilustração anterior (Figura 3.9) onde se observa o estiramento dos porfiroclastos

de feldspato, bem  como  a  variação textural  grosseira e fina, em granitóide do Complexo Cuiú-Cuiú.

Local: região do Cuiú-Cuiú, igarapé Água Azul.

(Coordenadas geográficas: S 05º 56´ 21´´; W 56º 33´ 42´´).
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Figura 3.11 Gnaísse tonalítico, bandado exibindo alternância de bandas mais félsicas (quartzo-feldspáticas)

com bandas máficas, ricas em biotita e anfibólio, conferindo um marcante bandamento à rocha; Complexo

Cuiú-Cuiú. Local: garimpo Nossa Senhora da Conceição.

(Coordenadas geográficas: S 07º 13´ 08´´; W 57º 10´ 03´´).

Figura 3.12 Granitóide do Complexo Cuiú-Cuiú com evidências de fluxo magmático, onde variações texturais

(grosseira e fina) podem ser vistas. Observar enclave máfico. Local: região de São José, ao longo da estrada

da vila homônima para o garimpo do Pepeu.

(Coordenadas geográficas: S 07º 00´24´´; W 56º 54´ 03´´).
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em gnaisses e mais raramente em granitóides, tais como porfiroclastos de feldspato rotacionados

e às vêzes com formas levemente estiradas, sugerem movimento transcorrente sinistral para as

zonas de cisalhamento. Tais indicadores estão expostos em afloramentos na região de São José,

na estrada entre a vila do São José e o garimpo do Pepeu (área 8).

O Complexo Cuiú-Cuiú apresenta contatos tectônicos por calvagamentos oblíquos com as rochas

adjacentes do Grupo Jacareacanga e seus litótipos são intrudidos pelas suítes graníticas Parauari,

Maloquinha e granitóide pós-Maloquinha (Granito Caroçal; Almeida et al., 1999 a).

Dados de geocronologia a partir de datações pelo método U-Pb em litótipos do Complexo Cuiú-

Cuiú, em rochas da Folha SB.1-Y-D (Rio Cururu), indicam idades de 2.006 Ma para essa unidade

(Santos et al, 1997). Posteriormente, datações em zircões provenientes de tonalitos da região do

garimpo Nossa Senhora da Conceição indicaram idade de 2.011 ± 23 Ma (Santos et al, 2000).

Esses dados conferem ao complexo uma idade mais nova do que as rochas do Grupo Jacareacanga.

3.2.3 Suíte Intrusiva Creporizão (PP3γγγγγc3)

Mapeamento geológico realizado pela equipe regional do PROMIN-TAPAJÓS (vide Klein et al.,

2000) permitiram individualizar do Complexo Cuiú-Cuiú um conjunto de batólitos graníticos

com áreas de exposições bem representadas nas adjacências da vila do Creporizão, porção sudeste

do domínio central, Folha Rio Novo. As feições protomiloníticas e o grau metamórfico na fácies

anfibolítica registrados nesses batólitos levaram esses granitóides a ser colocados, até então,

como parte do domínio dos gnaisses do Complexo Cuiú-Cuiú. Entretanto, feições

predominantemente ígneas reconhecidas nesses batólitos, atribuídas a deformações resultantes

de processos de emplacement na crosta, permitiram separar esses granitóides sob a designação

de Suíte Intrusiva Creporizão (Ricci et al, 1999). Nos termos protomiloníticos, as estruturas

ígneas (e.g. diques sinplutônicos, enclaves de mistura de magmas e estruturas de fluxo

magmático) foram preservadas (Ricci et al, 1999).

A Suíte Intrusiva Creporizão distribui-se segundo um trend regional de cisalhamento NW-SE,

dominantemente na Folha Rio Novo, onde ocupa cerca de 50% da área e estende-se para a Folha

Vila Riozinho, na porção sudoeste. A unidade Creporizão consiste em sienogranitos e

monzogranitos e subordinadamente granodioritos e tonalitos e mais raramente quartzo-

monzodioritos.

Além das feições ígneas de fluxo magmático evidenciadas pela orientação preferencial dos

fenocristais de feldspatos, foram registradas nos granitóides tipo Creporizão estruturas primárias,

a exemplo da presença de fenocristais idiomórficos de feldspato variando de 1 a 4 cm de

comprimento, enclaves microgranulares arredondados com feições de mingling e plagioclásio

zonado. Intensa recristalização do quartzo exibindo textura em mosaico também foi identificada,

sendo atribuída a processos de emplacement. A presença de foliação de fluxo com fenocristais

exibindo orientação paralela à foliação milonítica e de porfiroclastos de feldspato recristalizados
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com cauda assimétrica formada por subgrãos e neogrãos sugere para esses granitóides

emplacement em nível crustal consistente com as condições de P-T de fácies anfibolítica (Ricci

et al, 1999).

Nas proximidades da vila Creporizão, nos garimpos do Joel e Messias e na área da “mineração”

Crepori (área 18), mineralizações de ouro estão encaixadas em granitóides tipo Creporizão.

Nessas áreas a encaixante consiste em monzogranitos com biotita e clorita e textura milonítica.

Foliações de fluxo magmático são reconhecidas em afloramentos, onde porfiroclastos de feldspato

em forma de amêndoas estão orientados, exibindo formas assimétricas (Figuras 3.13 e 3.14). A

mineralização está em veios de quartzo que ocorrem no contato granitóides/dique andesítico,

que se desenvolveram segundo falhamentos transcorrentes, num regime dominantemente rúptil.

Os batólitos da Suíte Intrusiva Creporizão ocorrem segundo um trend NW-SE, desenvolvendo

formas irregulares, alongadas e às vezes sigmoidais, intrudidos por stocks da Suíte Intrusiva

Parauari e por outros corpos da Suíte Intrusiva Maloquinha. Batólitos tipo Creporizão também

ocorrem intrudidos no Complexo Cuiú-Cuiú (Vasquez & Klein, 2000b).

Datações geocronológicas dos granitóides da Suíte Creporizão na região da vila homônima

forneceram uma isócrona Rb-Sr que indica idade de 1.965 ± 16 Ma (Tassinari, 1996).

Posteriormente esses granitóides foram datados por U-Pb em zircão, obtendo-se idade de 1.957

± 6 Ma (Santos, J.O.S., 1999). Recentemente, o Projeto PROMIN-TAPAJÓS (Klein et al, 2000)

obteve pelo método Pb-Pb em zircão, idades de 1.968 ± 16 Ma para os batólitos da Folha Vila

Riozinho, nas adjacências da vila Creporizão, e idades de 1.997 ± 3 Ma e 1.984 ± 1 Ma para os

granitóides da Folha Rio Novo (Vasquez et al., 1999).

3.2.4 Suíte Intrusiva Parauari (PP3γγγγγp)

Com direção preferencial NW-SE e distribuição predominante no domínio central, a Suíte

Intrusiva Parauari é o litótipo mais expressivo, equivalente a cerca de 55% da área em estudo.

Abrange parte das folhas Jacareacanga e Vila Mamãe Anã e estende-se para as folhas Vila

Riozinho, Rio Novo e Caracol, nas quais apresenta maior expressão. Esses granitóides foram,

inicialmente, denominados de Granito Parauari (Santos et al., 1975) e, posteriormente, de

Granodiorito Parauari (Melo et al., 1980), tendo-lhes sido atribuído origem relacionada a produtos

resultantes da remobilização total ou parcial do Complexo Xingu. Mais tarde, o Projeto PROMIN-

TAPAJÓS (Klein et al., 2000) denominou esses granitóides de Suíte Intrusiva Parauari,

considerando o amplo espectro composicional, reunindo diversas intrusões desde dioritos até

alcalifeldspato granitos (Brito, 2000a, in Almeida et al., 2000).

Como pode ser observado no mapa geológico, em anexo, os granitóides da Suíte Intrusiva Parauari

ocorrem em forma de batólitos ou stocks elípticos, alongados segundo trend NW-SE, formando

segmentos irregulares e retangulares resultantes da interseção dos lineamentos NW-SE com N-

S e NE-SW. Corpos intrusivos tipo Parauari ocorrem intrudindo supracrustais do Grupo
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Figura 3.13 Biotita-monzogranito porfiróide da Suíte Intrusiva Creporizão cortado por diques sinplutônicos.

Local: colinas próximas a vila do Creporizão.

(Coordenadas geográficas: S 06º 58´34´´; W 57º 50´20´´).

Figura 3.14 Detalhe do afloramento anterior (Figura 3.13) exibindo fenocristais idiomórficos de feldspato

de cor rosa variando de 1 a 4 cm de comprimento. Notar a relação entre os veios aplítico e de quartzo.

Local: colinas próximas a vila do Creporizão.

(Coordenadas geográficas: S 06º 58´34´´; W 57º 50´20´´).
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Jacareacanga e rochas do Complexo Cuiú-Cuiú. Na Folha Rio Novo, nas proximidades do rio

homônimo, a ocorrência de granitóide tipo Parauari com margens resfriadas, próximo do contato

com um corpo da Suíte Intrusiva Creporizão, e a presença de diques graníticos sem deformação

dúctil, intrudidos neste último, marcam a relação de intrusão dos granitóides da Suíte Intrusiva

Parauari nos batólitos da Suíte Intrusiva Creporizão (Vasquez & Klein, 2000b). Stocks da Suíte

Intrusiva Maloquinha alinhados, segundo o mesmo trend NW-SE e paralelos às estruturas

regionais, intrudem granitóides tipo Parauari, reconhecidos no interflúvio dos rios Novo e

Matuacá (Vasquez & Klein, 2000b). As relações de contato entre as suítes Parauari e Ingarana

não são bem definidas; entretanto, corpos de gabro tipo Ingarana cortando granitóides Parauari

foram registrados (Pessoa et al., 1977), enquanto que dados geocronológicos indicam

contemporaneidade entre essas unidades (vide Santos et al., 2000). Rochas vulcânicas do Grupo

Iriri sobrepõem-se aos granitóides Parauari, e diques de subvulcânicas também atribuídos a

este grupo ocorrem encaixados nesses granitóides.

Combinando informações aerogeofísicas (mapa de distribuição ternária K – eU – eTh),

características petroquímicas e geocronológicas, a unidade foi individualizada em três fácies:

(i) granodiorítica, (ii) granítica e (iii) granítica à titanita (Brito, 2000a, in Almeida et al., 2000).

A fácies granodiorítica (PP3γp1) consiste em granodiorito com biotita e/ou hornblenda,

subordinadamente monzogranitos e raramente tonalitos, quartzo-monzonitos, quartzo-dioritos

e dioritos. Em geral, essas rochas exibem coloração cinza escuro e distribuem-se em todas as

folhas; entretanto, têm ampla representatividade nas folhas Caracol e Jacareacanga. Exposições

dessa fácies ocorrem no garimpo Bom Jesus (área 5), fácies esta encaixante de veios de quartzo

mineralizados em ouro, reconhecidas durante a atividade estudo de prospectos (Figura 3.15).

São granodioritos a monzogranitos, equigranulares, de granulação média a grosseira. Uma feição

textural comum registrada na área do Bom Jesus é a presença de enclaves microgranulares

máficos de composição diorítica a quartzo-diorítica com dimensões de cerca de 15 cm e

aglomerados máficos (clots) com até 1 cm de diâmetro (Figura 3.15). Rochas granodioríticas

ocorrem como batólitos orientados na direção NW-SE e por vêzes formam porções isoladas

dentro da fácies granítica, sendo reconhecidos na porção norte da Folha Jacareacanga (Ferreira

et al., 2000). Podem também ocorrer como corpos intrusivos nos litótipos do Grupo Jacareacanga

formando hornfels no contato, ou em rochas do Complexo Cuiú-Cuiú, com contatos irregulares

e discordantes, truncando a orientação regional e algumas vezes paralelos a esta orientação,

através de contatos tectônicos (Ferreira et al., 2000). Evidências de deformação na fácies grano-

diorítica podem ser reconhecidas através da orientação de máficos, sugerindo leve bandamento

e feições planares resultantes de deformação mais intensa, conferindo à rocha aspecto gnaíssico,

conforme registrado nas adjacências do garimpo Chico Torres, na Folha Vila Mamãe Anã,

(Almeida et al., 2000) e na vila São José, margem do rio Pacu (Figura 3.16). Corpos granodioríticos

ocorrem na região do rio Amanã, Folha Vila Mamãe Anã, (Almeida et al., 1997a); nas

proximidades da Vila Mamãe Anã; no alto curso do rio Parauari e na região do rio Urupadi

(Almeida et al., 2000). De acordo com o mapa geológico, relações de contato sugerem que stocks

graníticos da Suíte Intrusiva Maloquinha são intrudidos na fácies granodiorítica do Parauari
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Figura 3.15 Variações de fácies petrográficas em granitóide não deformado da Suíte Intrusiva Parauari.

Notar a presença de enclave máfico de  composição diorítica. Local: garimpo Bom Jesus

(Coordenadas geográficas: S 07º 42´31´´; W 56º 24´23´´).

Figura 3.16 Granitóide (monzogranito) deformado (notar a orientação dos minerais máficos), da Suíte

Intrusiva Parauari. Local: vila São José, margem do rio Pacu.

(Coordenadas geográficas: S 06º 11´32´´; W 57º 23´ 50´´).
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por contato de falha; entretanto, esta relação não foi observada no campo, em decorrência da

falta de exposições, segundo as equipe regionais de mapeamento do Projeto PROMIN-TAPAJÓS.

A fácies granítica (PP3γp2) consiste em monzogranitos e sienogranitos com biotita e/ou

hornblenda, predominantemente leucocráticos, com coloração rosa esbranquiçado a cinza.

São rochas equigranulares e inequigranulares e também porfiríticas, com granulação média a

grosseira. Os litótipos desta fácies mostram-se magnéticos, contém magnetita e molibdenita e

são encaixantes de veios de quartzo portadores de ouro e sulfetos, como observado durante os

trabalhos estudos de prospectos, na região do Cuiú-Cuiú (área 4), no garimpo Pedro da

Confecção. A fácies granítica tem representatividade em todas as folhas; entretanto, apresenta

maior área de ocorrência na Folha Vila Riozinho. Exposições ocorrem nas regiões do rio Pacu

(Almeida & Monteiro, 1997); no rio Amanã (Almeida et al., 2000); no garimpo Montreal e no

rio Tapajós, próximo à cidade de Jacareacanga; em trechos ao longo da rodovia Transamazônica,

na região dos garimpos Curica e Mariana Zé Pindaré; e no alto curso do rio Parauari (Ferreira

et al, 2000). Forma batólitos orientados segundo trend regional NW-SE, quase sempre com

aspecto cataclasado, intrusivos nos litótipos do Grupo Jacareacanga e do Complexo Cuiú-

Cuiú, cujos contatos são tectônicos, dominantemente. Ocasionalmente pode apresentar textura

tipo rapakivi. Localmente exibe orientação preferencial de fenocristais euhédricos (2 a 3 cm)

de alcalifeldspato, sugerindo estruturas de fluxo magmático, conforme observado no garimpo

Cachoeirinha. Feições planares são reconhecidas, marcadas pela orientação dúctil-rúptil de

cisalhamento, com o desenvolvimento de textura milonítica (Ferreira et al, 2000). No garimpo

Goiano (área 12), monzogranitos de textura cataclástica da Suíte Intrusiva Parauari são a

encaixante de veios de quartzo cisalhados e portadores de ouro. Trata-se de monzogranitos,

leucocráticos e intensamente recristalizados. Processo de reativações tectônicas na área são

evidentes, conforme evidênciado pela textura brechóide dos veios de quartzo portadores de

ouro.

A fácies granítica à titanita (PP3γp3) consiste em monzogranitos com biotita e/ou hornblenda

e mais raramente sienogranitos e granodioritos. São rochas leucocráticas, de coloração rosa a

avermelhado, textura equigranular e granulação média a grosseira. Com área de distribuição

bem mais restrita, comparada com as duas fácies anteriores, a fácies granítica à titanita ocorre

em forma de stocks orientados NW-SE com área de ocorrência na porção nordeste da Folha Vila

Mamãe Anã. Como área tipo cita-se a cachoeira do Mangabal (Pessoa et al., 1977). Caracteriza-

se por apresentar agregados de minerais máficos (clots), porém em percentagem inferior com

relação a fácies granodiorítica.

Datações geocronológicas em granitóides da Suíte Intrusiva Parauari das folhas Vila Mamãe

Anã e Jacareacanga, pelo método U-Pb em zircão e titanita, indicaram idades entre 1.897 ± 2

Ma e 1.880 ± 14 Ma (Santos et al., 1999). Estes dados são consistentes com as idades obtidas

pelo Projeto PROMIN-TAPAJÓS (Klein et al., 2000; Brito et al., 1990a), pelo método Pb-Pb em

zircão, em rochas dessa suíte das folhas Jacareacanga (1.883 ± 8Ma), e Vila Riozinho (1.883 ±

2Ma), e Caracol (1.893 ± 2 Ma; Vasquez et al., 1999; 2000c)

.
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3.2.5 Unidade Abacaxis

A unidade informalmente denominada neste relatório de Unidade Abacaxis ocorre no extremo

oeste da Província Mineral do Tapajós, fora da área do Projeto PROMIN- TAPAJÓS. Durante o

mapeamento geológico regional não foi reconhecido condicionamento geológico similar ao da

área do Abacaxis. Assim sendo, por se tratar de uma unidade geológica distinta e portadora de

mineralizações de ouro (garimpo Abacaxis), esta localidade foi incluída como uma área de estudo

de prospectos (área 11; S05052’16" e W58034’37").

A Unidade Abacaxis consiste em sedimentos de cor avermelhada, granulação fina, constituídos

por sericita (60%), quartzo (>30%) e opacos (Figura 3.17). Estruturas tipo Boume permitem

reconhecer acamamento primário de ordem centimétrica bem preservado, em geral verticalizado.

Estes sedimentos estão bastante fraturados, desenvolvendo um sistema intenso de microfraturas

sem direção preferencial com uma geometria tipo stockwork, preenchidos por quartzo, óxido de

ferro e ouro associado. Mineralizações de ouro também ocorrem em veios mais regulares

desenvolvidos em superfícies de cavalgamento (Figura 3.18), superimpostas pelos stockworks.

Granitóides da Suíte Intrusiva Maloquinha estão intrudidos nos sedimentos tipo Abacaxis, cuja

relação sugere um posicionamento estratigráfico mais antigo do que o magmatismo tipo

Maloquinha (“sedimentos antigos”).

Por outro lado, estudos geocronológicos U-Pb em zircões (SHRIMP) provenientes dos sedimentos

tipo Abacaxis revelaram uma idade de 1.895 ± 9 Ma, que é interpretada como a idade de

sedimentação do cinturão orogênico do Tapajós (Santos et al., 2000). Este dado, associado à

relação de campo, permite posicionar a Unidade Abacaxis como mais nova do que a Suíte

Intrusiva Parauari e mais antiga do que a Suíte Intrusiva Maloquinha.

3.2.6 Suíte Intrusiva Ingarana (PP3δδδδδin)

Originalmente, para designar as rochas gabróicas que ocorrem na Folha Caracol, na região do

igarapé Bom Jardim e seu afluente Ingarana, foi proposta a terminologia gabro Ingarana (Pessoa

et al., 1977). Durante os trabalhos de mapeamento do Projeto PROMIN-TAPAJÓS, esta unidade

foi redefinida (Bahia & Quadros, 2000) sob a denominação de Suíte Intrusiva Ingarana,

englobando todas as ocorrências de rochas gabróicas que ocorrem na Folha Caracol, distribuídas

dominantemente no domínio central da província. Suas principais áreas de exposições são a

região do médio-alto curso do rio Rato, o médio curso do rio Tocantins, o igarapé do Jutaí e

outras ocorrências menores, sem representatividade em escala regional de mapeamento. Outras

áreas, inicialmente classificadas como pertencentes à Suíte Básica Crepori (Bizinella et al.,

1980), distribuídas na Folha Vila Mamãe Anã, tais como as ocorrências básicas na porção sudeste

do igarapé Bom Jardim, na cabeceira do igarapé Pinto e no médio curso do rio Parauari, porção

noroeste, foram também reconhecidas como pertencentes à Suíte Intrusiva Ingarana pelo Projeto

PROMIN-TAPAJÓS (Monteiro, 2000a).
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Figura 3.17 Serviços de garimpagem desenvolvidos em sedimentos de composição quartzo-sericítica,

siltitos e argilitos da Unidade Abacaxis. Local: garimpo Abacaxis.

(Coordenadas geográficas: S 05º 52´16´´; W 58º 34´ 37´´).

Figura 3.18 Detalhe da ilustração  anterior (Figura 3.17)  onde se  observa os  sedimentos tipo Abacaxis

bastante fraturados contendo dois tipos de veios de quartzo mineralizados em ouro ao longo de: (i)

superfícies de cavalgamento (cor esbranquiçada) e (ii) microfraturas do sistema stockwork .

Local: garimpo Abacaxis. (Coordenadas geográficas: S 05º 52´ 16´´; W 58º 34´ 37´´).
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O garimpo Davi (área 1), com trabalhos subterrâneos a 20 m de profundidade, e incluído como

área de estudo de propectos, localiza-se no contexto geológico da Suíte Intrusiva Ingarana (Figura

3.20). Nessa área, a unidade Ingarana está representada por corpos em forma de stocks, com

emplacement estruturalmente controlado por falhamentos E-W e NW-SE e bem individualizados

em mapas aeromagnéticos. Trata-se de rochas inequigranulares, granulação média a fina e de cor

cinza-escuro a esverdeado. Litologicamente, a unidade Ingarana consiste em augita-gabros,

gabronoritos, leuconoritos, diabásios e microgabros, e subordinadamente monzogabros, dioritos

e monzodioritos. O garimpo Jutaí (área 6), bem representado nos mapas aerogeofísicos por uma

expressiva anomalia magnética, está também situado no contexto geológico de rochas gabróicas da

Suíte Intrusiva Ingarana, representadas por gabros e metagabros, os quais estão muito fraturados

(Figura 3.19).

As mineralizações de ouro encaixadas na Suíte Intrusiva Ingarana ocorrem sob duas formas: (i)

veios de quartzo extensionais portadores de ouro exibindo formas én-chèlon (garimpo Davi, área

1), estruturalmente controlados segundo NW-SE; e (ii) sistema stockworks mineralizados em ouro,

cuja rocha encaixante (gabro) contém também ouro disseminado (garimpo Jutaí, área 6).

A Suíte Intrusiva Ingarana está intrudida em litótipos do Complexo Cuiú-Cuiú e em

granitóides da Suíte Intrusiva Parauari. Rochas graníticas da Suíte Intrusiva Maloquinha

cortam a unidade Ingarana, conforme registrado no Davi (área 1).

Datações geocronológicas pelo método K-Ar em um corpo gabróico que ocorre no rio Tocantins

(Folha Caracol) indicaram idade de 1.807 ± 35 Ma (Pessoa et al., 1977) para uma ocorrência

básica atribuída à unidade Ingarana, na Folha Vila Mamãe Anã (Bizinella et al., 1980).

Posteriormente, usando-se métodos de alta resolução por U-Pb (SHRIMP) em titanita, zircão

e baddeleyita, em amostras provenientes dos garimpos Davi (área 1) e Jutaí (área 6), obtiveram-

se idades de 1.879 ± 3 Ma e 1.878 ± 8 Ma (Santos et al., 1997).

3.2.7 Rochas básicas a intermediárias do Paleoproterozóico (PP3δδδδδ)

Os trabalhos de mapeamento geológico realizados pelo Projeto PROMIN-TAPAJÓS (Klein et al.,

2000) permitiram reconhecer e individualizar corpos de rochas básicas a intermediárias, cujas

relações estratigráficas e estudos petroquímicos sugerem uma correlação com a Suíte Intrusiva

Ingarana. Entretanto, em alguns casos, além da ausência de dados geocronológicos, as

informações disponíveis são pouco consistentes. Por outro lado, de acordo com os dados de

aeromagnetometria de campo total residual, estes corpos correspondem a fortes anomalias de

baixo magnético, enquanto que a aerogamaespectrometria indica áreas de baixo radiométrico,

que contrastam com a radiometria mais elevada registrada nas rochas adjacentes (vide Capítulo

4). Esta assinatura aerogeofísica é consistente com o padrão exibido pelas rochas gabróicas da

Suíte Intrusiva Ingarana. Assim sendo, estas rochas serão mantidas, no presente estudo, como

possíveis correlatas ao gabro tipo Ingarana, o que é também em parte suportado por estudos

petroquímicos realizados pelo PROMIN-TAPAJÓS (vide Klein et al., 2000), conforme será

abordado posteriormente. Não são conhecidas ocorrências de ouro relacionadas a essas rochas.
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Figura 3.20 Exposição de rochas gabróicas da Suíte Intrusiva Ingarana na galeria

subterrânea (25 m de profundidade), no garimpo Davi. Observar: (i) o emplacement dos

veios de quartzo com ouro (cor  esbranquiçada), em forma de boudins én-chèlon; e (ii)

as formas anastomosadas na rocha encaixante (gabro). Local: garimpo Abacaxis.

(Coordenadas geográficas: S 05º46´03´´; W 57º01´03´´).

Figura 3.19 Aspectos  dos  serviços  de  garimpagem  de  ouro  desenvolvidos  em  gabro  alterado da Suíte

Intrusiva Ingarana. Observar vestígios da rocha original bastante fraturada (centro da ilustração), cujas

fraturas são preenchidas por sulfetos e ouro. Local: garimpo Jutaí

(Coordenadas geográficas: S 05º 02´55´´; W 56º 59´ 30´´).
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Entre essas ocorrências, destacam-se:

(i) A ocorrência de um corpo de augita-diorito, com 20 km2, na confluência dos rios Novo

e Jamanxim, nordeste da Folha Vila Riozinho (Andrade & Urdininea, 1972), para o qual

foi, posteriormente, proposta a designação de olivina-gabro Rio Novo (Ricci, 1999). O

corpo com forma de stock, irregular, alongado, controlado por lineamentos NW-SE, é

intrudido nos granitóides da Suíte Intrusiva Parauari e sobreposto pelas vulcanoclásticas

do Grupo Iriri. São rochas melanocráticas, isotópicas, equigranulares de granulação

média a grosseira e cor cinza a verde escuro. Idades obtidas por datações Pb-Pb em

zircão, de 1.999 ± 3 Ma a 1.967 ± 3 Ma indicam um magmatismo mais antigo do que o

magmatismo tipo Ingarana. Entretanto, este posicionamento não é consistente com as

relações reconhecidas no campo pela equipe do PROMIN-TAPAJÓS.

(ii) Corpo básico que ocorre na Folha Rio Novo, no interflúvio dos rios Novo e Inambé,

designado por Gabro Serra Comprida (Vasquez et al., 2000b). Trata-se de um dique de

diorito de direção NW-SE e dimensões 21 km por 5 km, intrudido em granitóides da

Suíte Intrusiva Creporizão.

(iii) Corpo de rochas plutônicas intermediárias que ocorre na Folha Vila Riozinho, nas

proximidades da Vila do Creporizão, designado de Quartzo-monzogabro Igarapé Jenipapo

(Vasquez et al., 2000a). Trata-se de um stock com eixo maior segundo ENE-WSW, intrudido

nos granitóides da Suíte Intrusiva Creporizão. Consiste em quartzo-monzogabros e

subordinadamente quartzo-monzonitos, microgabros e diques de micro quartzo sienitos.

3.2.8 Formação Bom Jardim (PP3αααααbj) e o Vulcanismo Andesítico

Referências a rochas andesíticas na área do Projeto PROMIN-TAPAJÓS são feitas anteriormente,

em diversos locais, como por exemplo na foz do igarapé Urubuquara, no rio Jamanxim (Pessoa

et al., 1977), bem como ocorrências menores, na Folha Vila Mamãe Anã (Bizinella et al., 1980).

Estas rochas ocorrem em contato com os granitóides da Suíte Intrusiva Parauari e com as

vulcânicas do Grupo Iriri. Recentemente, durante o mapeamento do Projeto PROMIN-TAPAJÓS

foi proposta a denominação Formação Bom Jardim (Ferreira, 2000), para desígnar as rochas

vulcânicas intermediárias reconhecidas na Folha Vila Mamãe Anã, bem como ocorrências menos

expressivas na região do baixo curso do igarapé Bom Jardim, porção sudeste dessa folha. Rochas

andesíticas foram também reconhecidas na Folha Caracol e correlacionadas com a Formação

Bom Jardim pela equipe de mapeamento regional do projeto acima mencionado (Bahia & Quadros,

2000). De acordo com os dados de aeromagnetrometria de campo total residual, estes corpos

correspondem a fortes anomalias de baixo magnético, e nos mapas de aerogamaespectrometria

essas áreas equivalem a baixos radiométricos, que contrastam com a radiometria mais elevada

das rochas adjacentes.

Na Folha Vila Mamãe Anã a unidade ocorre na forma de derrames, associados a rochas do

Grupo Iriri e consiste em andesitos pórfiros, basaltos amigdaloidais, traquiandesitos, traquitos

e latitos. São rochas de cor cinza-verde escuro com textura porfirítica, sendo que os latitos e

traquiandesitos tendem para a cor preta. Na região do igarapé Bom Jardim, baixo curso, foram
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registradas estruturas de fluxo de lava em andesitos. O posicionamento estratigráfico dessas

rochas andesíticas não é definido, tendo sido sugerido serem elas a base da seqüência vulcânica

do Supergrupo Uatumã, ou estarem relacionadas à Suíte Intrusiva Ingarana (Ferreira, 2000).

Durante a atividade estudo de prospectos mineralizações de ouro foram reconhecidas encaixadas

em rochas traquiandesíticas no garimpo Majestade (área 16), localizado no domínio leste da

província, a 130 km a sudeste, fora da área do projeto. Esse garimpo foi incluído para estudo de

detalhe pelas boas exposições do condicionamento da mineralização de ouro, bem como por

ser a única ocorrência registrada num contexto geológico que está sendo atribuído como provável

correlato à Formação Bom Jardim. Nessa área, a mineralização ocorre no contato das vulcânicas

(tipo Bom Jardim) com os granitóides da Suíte Intrusiva Maloquinha, ao longo do qual se

desenvolvem veios de quartzo com feldspato e muscovita, portadores de sulfetos e ouro (Figura

3.21). Esses veios formam um framework semelhante a stockwork, onde veios mais regulares de

quartzo podem ser identificados, conferindo ao sistema um aspecto similar a vein sets. A

encaixante é um traquiandesito, com características petroquímicas distintas das identificadas

nos riolitos da Fazenda Pison (Formação Salustiano), com enriquecimento em ouro (170 ppb de

Au na rocha) e exibe estrutura de fluxo magmático dobrada (Figura 3.22). A rocha está bastante

fraturada, onde falhas transcorrentes sinistrais foram reconhecidas.

Em adição, ocorrências de rochas andesíticas em áreas mineralizadas foram também registradas

no domínio leste (Folha Vila Riozinho) e no domínio central, porção sudeste, Folha Rio Novo,

em locais restritos sob a forma de diques de andesíto, localmente porfirítico, encaixados em

granitóides. Trata-se das áreas dos garimpos do Mamoal (área 9) e do Joel, região do Creporizão

(área 18), onde as mineralizações de ouro estão íntimamente relacionadas a diques andesíticos

que preenchem fraturas desenvolvidas em granitóides das suítes Maloquinha e Creporizão,

respectivamente. Os diques são subverticais, espessura em torno de 1 m e direções NW-SE

(garimpo do Mamoal) e ENE-WSW (garimpo do Joel). São rochas isotópicas, de cor cinza escuro-

esverdeado, às vêzes com textura porfirítica, onde os cristais de plagioclásio têm dimensões

centimétricas. A mineralização está em veios de quartzo que se desenvolvem no contato dique

andesítico/granitóide; entretanto, o andesito também contém ouro visível disseminado.

Evidências de um regime tectônico rúptil estão registradas nos planos de falhas nos granitóides

encaixantes da mineralização, através de slinkensides e ressaltos, que permitem definir a

movimentação dos blocos falhados (vide Capítulo 5). Exposições similares de diques andesíticos

porfiríticos cortando granitóides da Suíte Intrusiva Maloquinha ocorrem na margem esquerda

do rio Tapajós, próximo a localidade do “porto” Buburé (Figuras 3.23 e 3.24).

A falta de informações geocronológicas do magmatismo andesítico, quer das rochas da Formação

Bom Jardim quer dos diques andesíticos, não permite definir sua idade com precisão. Com base

nos estudos petroquímicos das rochas da Formação Bom Jardim e da Suíte Intrusiva Ingarana

tentativamente é possível estabelecer-se relação cogenética entre estas rochas. Entretanto, de

acordo com as relações de campo - diques andesíticos preenchendo fraturas pós-Maloquinha

sob condições de tectônica rúptil, e a íntima relação genética do magmatismo andesítico
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Figura 3.21 Contato geológico das vulcânicas da Formação Bom Jardim (esquerda) com granitóide da

Suíte Intrusiva Maloquinha (direita). No contato ocorre veio de quartzo portador de ouro. Local: garimpo

Majestade.

(Coordenadas geográficas: S 06º 11´ 37´´; W 54º 18´ 41´´).

Figura 3.22 Detalhe da ilustração anterior (Figura 3.21): rocha vulcânica (traquiandesito da Formação

Bom Jardim) exibindo estrutura de fluxo magmático dobrada e cisalhada. Local: garimpo Majestade.

(Coordenadas geográficas: S 06º 11´ 37´´; W 54º 18´ 41´´).
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Figura 3.23 Exposição  de granitóide  da Suíte Intrusiva Maloquinha cortado por dique andesítico

porfirítico (martelo, centro da ilustração), correlacionado aos diques andesíticos dos garimpos Mamoal

e Joel). Local: margem esquerda do rio Tapajós, próximo ao “ porto” de Buburé.

(Coordenadas geográficas: S 06º 50´ 38,8´´; W 56º 46´ 25,6´´).

Figura 3. 24 Detalhe do afloramento anterior (Figura 3.23), onde se observam diques andesíticos  intrudidos

em granitóide da Suíte Intrusiva Maloquinha. Local: margem esquerda do rio Tapajós, próximo ao “ porto”

de Buburé. (Coordenadas geográficas: S 06º 50´ 38,8´´; W 56º 46´ 25,6´´).
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(calcioalcalino com alto K) das rochas da Formação Bom Jardim com os diques andesíticos do

Mamoal (pós-Maloquinha) e do Joel - pode-se sugerir que o magmatismo andesítico na Província

Mineral do Tapajós é um processo espasmódico, de múltiplos eventos. A Formação Bom Jardim,

provável base do vulcanismo Uatumã, seria portanto o primeiro pulso, enquanto que os diques

andesíticos relacionados a uma tectônica rúptil pós-Maloquinha representariam pulsos tardios

desse magmatismo.

Por outro lado, a equipe de mapeamento do Projeto PROMIN-TAPAJÓS (Klein et al., 2000)

registrou ocorrências de diques lamprofíricos nas folhas Caracol, Vila Riozinho e Rio Novo,

tendo sido atribuída aos mesmos uma correlação com os designados Lamprófiros Jamanxim

(Almeida, C.A.S. et al., 1977). São rochas isotópicas, porfiríticas, de cor cinza preto-esverdeado

com orientação ENE-WSW a NNE-SSW, classificadas como das variedades espessartititos e

vogesitos. Esses diques intrudem diferentes granitóides das suítes Creporizão, Parauari e

Maloquinha; ortognaises do Complexo Cuiú-Cuiú; e as vulcânicas Iriri.

Estudos petroquímicos realizados pela equipe do Projeto PROMIN-TAPAJÓS nas amostras

dos diques lamprofíricos permitiram estabelecer uma correlação, admitindo-se até mesmo

uma certa cogeneticidade entre: (i) os lamprófiros Jamanxim (Almeida, C.A.S. et al., 1977);

(ii) os diques andesíticos do Mamoal e Joel; e (iii) as rochas da Formação Bom Jardim (Klein et

al., 2000). A idade dos lamprófíros não é conhecida; entretanto, datações K-Ar em rocha total

realizadas em diques lamprofíricos (variedade vogesito) que ocorrem na Folha Caracol indicam

idade de 1.536 ± 31 Ma para esses corpos (Tassinari, 1996). Assim sendo, a equipe do

Projeto PROMIN-TAPAJÓS, com base no quimismo e nos aspectos petrográficos, estabeleceu

uma íntima relação entre as manifestações andesíticas e lamprofíricas com o magmatismo

félsico tardio, pós-orogênico, que teve lugar durante o Paleoproterózoico (dal).

Convém mencionar que os diques andesíticos e lamprofíricos não têm representatividade na

escala de mapeamento; entretanto achou-se importante incluí-los na legenda do mapa em questão

para melhor compreensão do quadro geológico evolutivo da província. Por outro lado, com base

nas relações de campo, onde diques andesíticos preenchem fraturas em granitóides da Suíte

Intrusiva Maloquinha, sugere-se uma idade relativa £ a 1.880 Ma para os diques andesíticos

mineralizados em ouro.

3.2.9 Grupo Iriri (PP3αααααsa e PP3αααααar)

A designação Grupo Iriri pertence ao Supergrupo Uatumã, cuja primeira referência, que remonta

a longa data (Rodrigues, 1875), foi empregada para descrever as rochas cristalinas da região do

alto curso do rio Jatapu. Uma proliferação de citações sobre “rochas Uatumã” ocorreram na

década de 20 para se referir a rochas expostas em diversas áreas: no rio Uatumã (Albuquerque,

1922); nos rios Pacu e Parauari (Oliveira, 1928); no rio Tapajós (Carvalho, 1926) e na região do rio

Fresco, no Xingu (Oliveira, 1928). Posteriormente, o termo foi usado individualmente como Série

Uatumã (Oliveira & Leonardos, 1940) para designar rochas sedimentares, metamorfizadas por intrusões

CAP 3 NOVO.pmd 8/18/2008, 3:17 PM61



62 PROVÍNCIA MINERAL DO TAPAJÓS: GEOLOGIA, METALOGENIA E MAPA PREVISIONAL PARA OURO EM SIG

ígneas, que poderiam ser correlacionadas a outros litótipos do pré-Siluriano da Amazônia (rochas

vulcânicas, piroclásticas e sedimentares). A seguir, o termo Grupo Uatumã foi empregado para

denominar as rochas vulcânicas andesíticas com intercalações de arcósios, tufos e lavas que

ocorrem no rio Tapajós (Barbosa, 1966). Durante a primeira revisão do termo Uatumã (Caputo et

al., 1971), foram retiradas as rochas sedimentares de cobertura da Plataforma Amazônica, passando

o termo Uatumã a englobar apenas as rochas plutônicas e vulcânicas. No período 1970-1980 o

termo Uatumã foi novamente revisto (Silva et al., 1974) e resultou na subdivisão em três formações:

Rio Fresco, Iriri e Sobreiro, tendo sido separados da Formação Iriri os granitos intrusivos que

foram denominados de Granito Maloquinha. A seguir, foi proposta a terminologia Subgrupo Iriri,

dividido nas formações Aruri, Salustiano e uma Seqüência Híbrida, enquanto que as plutônicas

foram incluídas na Formação Maloquinha, uma das subdivisões do Grupo Carapuça (Pessoa et al.,

1977). Mais recentemente, o Subgrupo Iriri foi elevado a categoria de Grupo Iriri e a Formação

Maloquinha foi redenominada como Suíte Intrusiva Maloquinha (Andrade et al., 1978).

Em adição, recentemente, estudos geocronológicos de alta resolução realizados em rochas do

Craton Amazônico sugerem que o termo Magmatismo Uatumã seja empregado para desígnar

apenas o produto resultante do processo anorogênico ocorrido entre 1.880-1.850 Ma, envolvendo

fusão parcial de crosta Arqueana. Nesse conceito, o Magmatismo Uatumã estaria restrito apenas

a Província Amazônia Central (vide Santos et al., 2000).

Assim sendo, o termo Supergrupo Uatumã requer uma revisão no que se refere a sua idade e

distribuição. No presente relatório estão sendo empregadas as terminologias Grupo Iriri

(abrangendo as formações Aruri e Salustiano) e Suíte Intrusiva Maloquinha no conceito de

Andrade et al. (1978).

3.2.9.1 Formação Salustiano (PP3αααααsa)

A Formação Salustiano (Andrade et al., 1978) representa os derrames ácidos do Magmatismo

Uatumã e consiste em riolitos, riodacitos e dacitos. A seção-tipo localiza-se ao longo do curso do

igarapé Salustiano, afluente do Tocantins, e sua área de distribuição abrange predominantemente

o domínio leste da província, na região dos rios Jamanxim, Branco e Aruri, Folha Caracol. Derrames

ácidos desta unidade também foram mapeados no domínio oeste, porção noroeste, próximo aos

rios Parauari e Amanã, (Folha Vila Mamãe Anã). A unidade é intrudida pelos granitóides da Suíte

Intrusiva Maloquinha e está sotoposta às rochas graníticas da Suíte Intrusiva Parauari.

A formação consiste em riolitos e dacitos, dominantemente. São rochas leucocráticas, de textura

porfirítica e cor variando de rosa avermelhado (riolitos) a cinza amarronzado claro (dacitos).

Em geral, estas rochas apresentam-se bastante fraturadas (regime dominantemente rúptil).

Garimpos de ouro no “contexto geológico tipo Uatumã” não são frequentes na área em estudo.

No domínio central, porção extremo noroeste, na área mapeada, o garimpo Fazenda Pison (área

13) ocorre numa ambiência de rochas vulcânicas tipo Iriri. Trata-se de um riolito (Figuras 3.25

e 3.26) mineralizado em ouro, no qual se instalou um sistema stockwork bastante intenso, cujas
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Figura 3.25 Exposição de derrames do Grupo Iriri, Formação Salustiano. Local: garimpo Fazenda Pison.

(Coordenadas geográficas: S 05º 01´ 20 ´´; W 57º 47´ 37´´).

Figura 3.26 Detalhe da ilustração anterior: riolito com textura porfírítica, com fenocristais de ortoclásio,

e matriz microcristalina afanítica. A rocha apresenta-se fraturada. Local: garimpo Fazenda Pison.

(Coordenadas geográficas: S 05º 01´ 20 ´´; W 57º 47´ 37´´).
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microfraturas são preenchidas por sílica com sulfeto e ouro (5.290 ppb de Au na rocha).

Veios quartzosos mais regulares também estão associados ao sistema formando vein sets. São

veios extensionais oblíquos e verticais que sugerem movimento dextral.

Por meio de datações geocronológicas em riolitos da Formação Salustiano (Folha Caracol), por

Pb-Pb em zirção, obteve-se uma idade de 1.888 ± 2 Ma (Vasquez, et al., 1999;2000c), informação

essa consistente com a idade obtida em riolitos peralcalinos aflorantes no rio Jamanxim, datados

pelo mesmo método (DallÁgnol et al, 1999). Estudos geocronológicos em amostras provenientes

da Folha Vila Riozinho, também por Pb-Pb em zircões, nos ignimbritos na vila Moraes Almeida

indicaram idades de 1.890 ± 2 Ma e 1.877 ± 4 Ma, e idades de 2.001 ± 6 Ma para dacitos da vila

Riozinho (Lamarão et al., 1999).

3.2.9.2 Formação Aruri (PP3αααααar)

Segundo a equipe de mapeamento do PROMIN-TAPAJÓS, a Formação Aruri engloba tufos ácidos,

brechas vulcânicas, ignimbritos, arenitos e conglomerados vulcânicos, cuja seção-tipo pode ser

considerada como o rio Aruri. A unidade foi também identificada nos rios Novo e Tocantins.

Em geral, essas rochas ocorrem intercaladas nos derrames ácidos da Formação Salustiano e são

intrudidas pelos granitóides tipo Maloquinha. Os sedimentos vulcanoclásticos consistem em

fragmentos de quartzo, feldspato e, subordinadamente, em fragmentos de rocha, predominando

arenito e riolito dispersos numa matriz argilosa. Apresentam cor cinza, granulação média a

grosseira e são mal selecionados. É comum na seção desses sedimentos vulcanoclásticos

ocorrerem alternâncias de leitos de material argiloso laminado, tipo pelitos e camadas de arenitos

finos, com espessuras de 10 cm a 20 cm, onde estruturas de estratificação cruzada estão

registradas. Os ignimbritos são de composição riolítica a dacítica, textura porfirítica, com

fenocristais de feldspato e a matriz é formada por quartzo, sericita, clorita, óxido de ferro e

opacos.

A Formação Aruri caracteriza-se por apresentar estratificação plano-paralela, laminações

convolutas, estratificações acanaladas e tabulares. O acamamento está basculado, às vezes

verticalizado, com direção tanto para NE como para NW, e mergulho para NW e SW,

respectivamente. Dobras, falhas e fraturas também foram observadas, cujos planos axiais são

verticalizados com caimento dos eixos para os quadrantes NE e NW e direções preferenciais

N400-800W e N650-800E.

Foi sugerido pela equipe do PROMIN-TAPAJÓS um ambiente deposicional em grandes lagos

continentais, nas proximidades dos vulcões, favorecendo uma sedimentação episódica e um

retrabalhamento do material vulcânico inconsolidado, concomitante aos pulsos de derrames de

lavas ácidas e intermediárias com explosões.

Durante os trabalhos de estudo de prospectos não foram identificadas áreas mineralizadas

relacionadas a esta unidade. Entretanto, este condicionamento é favorável à formação de
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mineralizações, tendo em vista tratar-se de rochas de alta permeabilidade, favorecendo portanto

a percolação de fluidos. Depósitos de ouro relacionados à presença de brechas e ignimbritos

são conhecidos como, por exemplo, na região do Abitibi, Província Superior, Canadá (e.g. Saint

Jude deposit). Em adição, no Abitibi mineralizações de ouro são encontradas em brechas de

diversas origens: hidrotermais, tectônicas e magmáticas.

3.2.10 Suíte Intrusiva Maloquinha (PP3γγγγγml)

Intrusões subvulcânicas e plutônicas, “gradando para um granito pórfiro a grosseiro”, cratogênico,

com tendências alasquíticas e formas circulares, foram mapeadas na região do Tapajós

previamente, tendo sido denominadas de Granito Maloquinha e posicionadas no Grupo Uatumã

(Santos et al., 1975). A seguir, por meio de datações geocronológicas em rocha total, obteve-se

para essas rochas uma isócrona Rb-Sr que revelou idade de 1.650 Ma (Santos et al., 1975).

Posteriormente, o termo Granito Maloquinha foi redefinido, passando à categoria de Formação

Maloquinha (Pessoa et al., 1977), denominação essa revista para Suíte Intrusiva Maloquinha

(Almeida, C.A.S. et al., 1977; Andrade et al., 1978). Assim sendo, esta denominação passou a

englobar diversos corpos plutônicos em forma de stocks e batólitos elípticos, orientados segundo

o eixo maior na direção NNW-SSE. A unidade consiste em granitos róseos, alasquíticos, granófiros

e biotita granitos, com granulação fina a grosseira e de cor, quase sempre, rósea. Posteriormente,

as idades desses granitos foram reprocessadas, tendo-se obtido uma idade de 1.770 Ma (Santos

& Reis Neto, 1982).

A Suíte Intrusiva Maloquinha, de natureza calcialcalina, ocorre intrudindo rochas do Complexo

Cuiú-Cuiú, granitóides das suítes Creporizão e Parauari e vulcânicas do Grupo Iriri. O contato

dos granitóides tipo Maloquinha com essas unidades mais antigas é condicionado por

falhamentos de direção NW-SE, enquanto que no contato com as unidades Suíte Intrusiva

Ingarana e Formação Bom Jardim, apesar de também tectônico, as falhas têm direção WNW-ESE

e NE-SW. Contato com unidade mais nova, por falhas sinistrais NW-SE, entre a unidade

Maloquinha e a Formação Buiuçu, foi reconhecido. Os granitóides Maloquinha são sobrepostos

por litótipos da Formação Buiuçu. A Suíte Intrusiva Maloquinha é cortada pela Suíte Cachoeira

Seca e por diques andesíticos (tipo Joel e Mamoal) e lamprofíricos.

Durante os trabalhos do Projeto PROMIN-TAPAJÓS, foram reconhecidas duas fácies petrográficas

na unidade Maloquinha: (i) fácies a biotita e (ii) fácies a anfibólio (Brito, 2000 b, in Almeida et

al., 2000b).

A fácies a biotita (PP3γml1), com ampla distribuição na província, predominando nos

dominíos leste e central, tem sua localidade-tipo nas proximidades do igarapé Carauá.

Exposições dessa faciologia ocorrem na margem esquerda do rio Tapajós, próximo a Buburé

(Figura 3.28). São rochas de cor rosa-avermelhado, leucocráticas, alasquíticas, baixo conteúdo

em minerais máficos, sendo biotita o principal entre estes. A unidade consiste em

sienogranitos e monzogranitos.
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Figura 3.27 Aspecto típico de batólito granítico da Suíte Intrusiva Maloquinha. Observar o aspecto

fraturado da rocha. Local: garimpo Batalha, margem direita do rio Tapajós.

(Coordenadas geográficas: S 05º 32´ 17 ´´; W 57º 09´ 56´´).

Figura 3.28 Granitóide da Suíte Intrusiva Maloquinha, hospedando  veio  de  quartzo, cujo emplacement

sugere regime extensional. Local: margem esquerda do rio Tapajós, próximo ao “porto” de Buburé.

(Coordenadas geográficas: S 04º 53´ 58 ´´; W 56º 43´ 49´´).
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A fácies a anfibólio (PP3γml2) tem distribuição muito restrita, tendo sido identificada apenas

em quatro stocks que ocorrem no domínio central. Sua localidade-tipo são os igarapés Batalha

(Figura 3.27) e Coatá. São rochas leucocráticas, de cor cinza-rosado e consistem em anfobólio-

biotita sienogranito, biotita-anfibólio micromonzogranito granofírico e micromonzogranito.

Recentemente, dados geocronológicos obtidos por métodos de alta resolução U-Pb e Pb-Pb em

zircão indicaram as seguintes idades para os granitóides da Suíte Intrusiva Maloquinha: (i)

1.883 ± 4 Ma (Santos, J.O.S., 1999); (ii) 1.880 ± 9 Ma (Lamarão et al., 1999); (iii) 1.882 ± 4 Ma

(Vasquez et al., 1999) e (iv) 1.879 ± 11 Ma (Santos et al., 2000).

Os granitóides Maloquinha estão dominantemente afetados por uma tectônica rúptil (vide Figura

3.28), desenvolvendo falhas ou zonas de transcorrência com direção principal N400W a N800W

e falhas subsidiárias N400E.  Este condicionamento forma estruturas tipo jog, que representam

os locais favorávies à percolação de fluidos e consequente deposição das mineralizações de

ouro, como observado nos garimpos Batalha (área 2) e Santa Isabel (área 15). Em algumas áreas

essas estruturas são preenchidas por diques andesíticos, em cujo contato se desenvolvem veios

de quartzo portadores de ouro, como por exemplo no garimpo Mamoal (área 9).

3.2.11 Granitóides Pós-Maloquinha (PP34γγγγγpo)

Granitóides de caráter subalcalino a alcalino, levemente peraluminosos, com alguns termos

metaluminosos e peralcalinos, foram cartografados e individualizados pela equipe de

mapeamento regional do Projeto PROMIN-TAPAJÓS (Klein et al, 2000). Entretanto, no presente

trabalho estas rochas foram agrupadas como granitóides pós-Maloquinha (PP34γpo), tendo

em vista suas áreas de ocorrência muito restrita e ocorrerem limitadas apenas a um corpo em

toda a área do projeto. Estes corpos são:

(i) Granito Porquinho (Pessoa et al., 1977) – trata-se de um maciço granítico de dimensões

de 10 km de largura por 15 km de comprimento, que ocorre inserido no contexto da

unidade Maloquinha, domínio leste, na Folha Caracol, ou mais precisamente no

interflúvio dos rios Aruri e Branco. Previamente, estudos petrográficos e litogeoquímicos

(Prazeres et al., 1979) reconheceram duas faciologias nesse corpo: (i) a primeira

constituída por feldspato alcalino-granitos e biotita-granitos com textura granular

hipidiomórfica; e (ii) a segunda formada por riebeckita-granito e hastingsita-granito

pórfiro. Recentemente, a equipe do Projeto PROMIN- TAPAJÓS, reinterpretando dados

litoquímicos anteriores (vide Capítulo VI), com base no quimismo, denominou este

maciço de Suíte Intrusiva Porquinho (Bahia et al., 1998). A unidade intrude rochas

piroclásticas da Formação Aruri e está em discordância erosiva com as rochas da Formação

Buiuçu.

(ii) Granito Pepita (Brito, 2000c) – refere-se a um corpo granítico de 104 km2 de área, alongado

segundo NNW-SSE, localizado no domínio oeste da província, próximo à margem direita

do rio Tapajós, na foz com o rio Pacu. Este corpo foi, anteriormente, mapeado como

pertencente à Suíte Intrusiva Maloquinha (Melo et al., 1980). Certos aspectos do granito
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Pepita permitem correlacioná-lo com a Suíte Intrusiva Porquinho (Bahia et al., 1998),

tais como o quimismo, bem como as relacões de campo, intrudindo rochas do Complexo

Cuiú-Cuíu, suítes Intrusiva Parauari e Ingarana e rochas vulcânicas do Grupo Iriri. Este

corpo foi datado por U-Pb (SHRIMP), tendo sido indicado idade de 1.870 ± 4 Ma.

(iii) Granito Caroçal (Almeida et al., 1999a) – Inicialmente considerado como Granito

Maloquinha (Santos et al., 1975), refere-se a um batólito granítico com aproximadamente

965 km2, com forma alongada e condicionada por falhamentos de direção NW-SE. Este

corpo granítico localiza-se no alto curso do rio das Tropas, a cerca de 9 km a montante

da aldeia ou “porto” Maloquinha, situado na Folha Jacareacanga, porção sudoeste.

Consiste em biotita-monzogranitos e sienogranitos, leucocráticos de cor cinza rosado a

avermelhado. Estudos petroquímicos permitem individualizar este corpo dos granitóides

tipo Maloquinha (vide Capítulo VI). Datações geocronológicas por U-Pb (SHRIMP) em

zircão do Granito Caroçal indicaram idades de (i) 2.680 ± 18 Ma, nos núcleos de zircões,

interpretada como idade herdada neoarqueana; e (ii) 1.870 ± 4 Ma nas bordas de alguns

cristais e em novos cristais, atribuída como idade de recristalização (Santos et al., 2000).

Não foram registradas ocorrências de ouro relacionadas a esse magmatismo; entretanto,

mineralizações de Sn, Nb, Ta e topázio ocorrem no Granito Porquinho em estruturas stockwork

ou em zonas de greisen (Bahia & Quadros, 2000).

3.2.12 Formação Buiuçu (PP3bu)

Em atendimento às normas estabelecidas pelo Código Estratigráfico, a denominação Formação

Buiuçu foi adotada pela equipe regional de mapeamento do Projeto PROMIN-TAPAJÓS (Klein

et al., 2000), para representar as coberturas sedimentares de idade do Paleoproterozóico, em

substituição a diversas designações anteriormente atribuídas (Santos et al., 1975; Pessoa et

al., 1977; Prazeres et al., 1979; Santiago et al., 1980).

Assim sendo, a Formação Buiuçu (Pinheiro & Ferreira, 1999) abrange, na área mapeada, as rochas

sedimentares da região do rio Crepori, alto rio Tapajós, médio curso do rio Tocantins (limites

das Folhas Vila Mamãe Anã e Caracol) e a região do interflúvio dos rios Aruri e Branco (Folha

Caracol). Exposições da Formação Buiuçu também foram reconhecidas na porção extremo

sudoeste da Folha Rio Novo, na região da Serra do Cachimbo. Entretanto, sua área de maior

distribuição está inserida no domínio central, numa estrutura tipo graben limitada e condicionada

por grandes falhamentos NW-SE, dominantemente. A unidade repousa discordantemente sobre

as rochas do Complexo Cuiú-Cuiú, suítes intrusivas Parauari, Maloquinha, Porquinho e do Grupo

Iriri. Corpos básicos pertencentes ao Diabásio Crepori cortam os sedimentos Buiuçu sob a forma

de sill (Bahia & Quadros, 2000; Popini et al., 2000; Vasquez et al., 2000b).

A Formação Buiuçu consiste em arcóseos, arcóseos líticos, arenitos ortoquartzíticos,

conglomerados e, subordinadamente, siltitos, argilitos e tufos cineríticos intercalados. O
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intervalo de sedimentação da unidade foi estimado com base em dados obtidos por U-Pb

entre 1.778 Ma (idade mínima), que corresponde à idade registrada em baddeleyita proveniente

do Diabásio Crepori, e 1.890 Ma (idade máxima) referente à idade das unidades fontes (Parauari

e Iriri) desses sedimentos (Santos et al., 2000).

3.2.13 Diabásio Crepori (PP4δδδδδc)

Intrudidos nas coberturas sedimentares da Formação Buiuçu, no domínio central da

província, nas regiões do rio Crepori e igarapés Bom Jardim e Rato, ocorrem sills de diabásio.

Estas ocorrências já haviam sido registradas com denominações distintas: Sill Crepori (Pessoa

et al., 1977), Suíte Básica Crepori (Bizinella et al., 1980) e Diabásio Crepori (Santos &

Loguercio, 1984).

Ocorrendo em diferentes formas, o Diabásio Crepori apresenta-se em formas distintas tais

como sill, alongados na direção E-W; diques orientados segundo N100-150E; e corpos irregulares

menores (Bahia & Quadros, 2000; Monteiro, 2000b). Consiste em basaltos, traquibasaltos,

tefritos e traquiandesitos, equivalentes a álcali-basaltos e álcali-olivina basaltos, de afinidade

alcalina (Monteiro, 2000b). Recentemente, esta unidade foi datada por U-Pb em baddeleyita

tendo sido indicada idade de 1.778 ± 9 Ma (Santos et al., 2000).

3.2.14 Granito Igarapé Escondido (PP4γγγγγie)

O Granito do Igarapé Escondido (Brito et al., 1999a) refere-se a um stock com 40 km2 com

forma circular, intrusivo nas vulcânicas tipo Iriri, que ocorre no extremo noroeste da Folha

Vila Mamãe Anã, no interflúvio do igarapé Escondido e do rio Parauari. Consiste em rochas

subvulcânicas e plutônicas, em geral rapakivi, onde dominam biotita-microsienogranito

porfirítico, sienogranito porfirítico rapakivi e feldspato alcalino-granito grosseiro e alasquítico

(Almeida & Monteiro, 1997).

Estudos petroquímicos (Brito et al., 1999a) permitiram individualizar este granitóide do

magmatismo tipo Maloquinha (vide Capítulo VI). O Granito Igarapé Escondido apresenta

similaridades com os Granitos Rapakivi Serra da Providência (Leal et al., 1976; Rizzotto et al.,

1995), localizados na porção sudoeste da Província Rio Negro-Juruena, e com os tipos Teles

Pires (Silva et al., 1974), a sul da área em estudo, aos quais é atribuída idade entre 1,57 a 1,58

Ga (Rb-Sr).

3.2.15 Suíte Intrusiva Cachoeira Seca (MP3δδδδδcs)

Referências a rochas básicas na região do médio curso do rio Tocantins são feitas anteriormente

(Andrade & Urdininea, 1972; Santos et al., 1975), tendo, a seguir, sido elas denominadas de

Trocolito Cachoeira Seca (Pessoa et al., 1977). Posteriormente, estas rochas foram designadas

de Suíte Intrusiva Cachoeira Seca (Pessoa et al., 1977). Sua área-tipo é o médio curso do rio
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Tocantins, ao longo da cachoeira homônima, domínio central da província, Folha Caracol.

Esta ocorrência representa a área de maior exposição da unidade, formada por uma serra

alongada de topo plano e de direção E-W, com cerca de 35 km de comprimento por 6 km de

largura, formando extensos platôs constituídos por coberturas lateríticas descontínuas. Áreas

de menores exposições e correlacionadas à Formação Cachoeira Seca foram reconhecidas pela

equipe do PROMIN-TAPAJÓS na Folha Vila Riozinho, na região das Cem Ilhas, médio curso

do rio Crepori (Vasquez et al., 2000a) e na Folha Rio Novo (Vasquez et al., 2000b).

Dados de aerogeofísica permitem distinguir essas rochas das básicas da Suíte Intrusiva Ingarana,

a qual é caracterizada por baixo magnético e isolinhas direcionadas NE-SW (Bahia & Quadros,

2000).

A unidade consiste dominantemente de diabásio de composição equivalente a gabros troctolíticos

e troctolitos, de caráter hipoabissal (Ricci, 1999). Apesar de não serem reconhecidas

mineralizações de ouro relacionadas a esta unidade, sulfetos preenchendo fraturas, bem como

disseminados na rocha, foram identificados (Ricci, 1999).

3.2.16 Cobertura Paleozóica do Graben do Cachimbo (Dc)

Localizado na porção limite sudoeste da Província Mineral do Tapajós, na região da Serra do

Cachimbo, ocorre uma sequência de rochas sedimentares (arenitos, siltitos, argilitos, folhelhos

e, subordinadamente, conglomerados) de ambiente marinho, cuja idade está compreendida no

período Siluro-Devoniano. Esses sedimentos foram englobados no presente trabalho sob a

denominação de Cobertura Paleozóica do Graben do Cachimbo, pois não pertencem ao contexto

geológico-evolutivo da Província Mineral do Tapajós.

3.2.17 Sedimentos Paleozóicos da Bacia Amazonas (D2C1c)

Na porção extremo noroeste da área mapeada ocorrem sedimentos clásticos (Formação Monte

Alegre) da Bacia Amazonas, que não estão descritos neste trabalho por não pertencerem ao

contexto geológico da província em análise.

3.2.18 Diabásios indiferenciados (db) e
3.2.19 Diabásio Periquito (Jdb)

Os dados de levantamentos aerogeofísicos caracterizaram com boa resolução lineamentos de

expressão regional na província, superiores a 250 km de extensão, orientados segundo a direção

dominante NNE-SSW a NE-SW, preferencialmente distribuídos na porção oeste da província

(domínio oeste), Folha Jacareacanga. Esses lineamentos cortam todas as unidades

cronolitoestratigráficas da província e são representados por diques de diabásio, originalmente

reconhecidos na Cachoeira Periquito, na região do rio Aripuanã (Almeida & Nogueira Filho,

1959). Esses diques recebem outras denominações como, por exemplo, Diabásio Cururu (Santos
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et al., 1975) e Penetecaua (Issler et al., 1974); entretanto, foi atribuída prioridade à designação

Diabásio Periquito (Jdb; Santos & Loguercio, 1984).

Diques com assinaturas aerogeofísicas similares foram identificados na porção leste da área

mapeada (Folhas Caracol e Vila Rozinho) pela equipe de mapeamento regional (Bahia & Quadros,

2000; Vasquez et al., 2000a & b); entretanto, devido à ausência de informações de detalhe

(petroquímica e geocronológica), foram considerados, para efeito de mapeamento, como diques

de diabásio indiferenciados (db).

O diabásio Periquito consiste em diabásio e olivina-diabásio, cor escura, textura ofítica (Ricci,

1999); alguns desses diques têm assinatura toleítica de ambiente intracratônico (Vaquez et al.,

2000a). Datações revelaram idades por K-Ar de 179±3 Ma (Amaral, 1974); 190±5 Ma (Bizinella

et al., 1980); 514±15 Ma (U-Pb em baddeleyita; Santos et al., 2000).

3.2.20 Cobertura Mesozóica da Bacia Amazonas (K2ac)

Com distribuição restrita à porção noroeste da Folha Vila Mamãe Anã, a Formação Alter do Chão

(Klister, 1954) sotopõe-se a grande parte das formações paleozóicas da Bacia Amazonas e repousa

discordantemente sobre os granitóides da Suíte Intrusiva Parauari e as vulcânicas da Formação

Iriri. Consiste em sedimentos arenitos quartzosos, ferruginosos e de cor avermelhada, cuja origem

é continental de ambiente de canais fluviais (Pereira, 1988; Cunha et al, 1994). Sua idade é

controvertida, tendo sido atribuída inicialmente ao Cretáceo (Daemon, 1975). Posteriormente,

com base em estudos de palinomorfos, foi sugerida para a Formação Alter do Chão uma

sedimentação abrangendo o período compreendido entre o Cretáceo Superior e o Terciário

(Travassos & Barbosa Filho, 1990).

3.2.21 Coberturas lateríticas (Ndl)

Em geral, esses depósitos têm baixa representatividade na escala de mapeamento 1:250.000.

Entretanto, em algumas áreas, coberturas lateríticas ocorrem formando platôs, como podem ser

reconhecidos nas folhas Vila Riozinho, Caracol e Vila Mamãe Anã. Durante os trabalhos estudo

de prospectos, perfis lateríticos, com espessura da ordem de alguma dezenas de metros, foram

reconhecidos em diversas áreas de garimpos (e.g. garimpos Davi: área 1; Nossa Senhora da

Conceição: área 3; Jutaí: área 6; Espírito Santo: área 10; Chico Torres: área 7 e em alguns garimpos

na região do Cuiú-Cuiú: área 4, como por exemplo no garimpo Almerita). Intensa atividade

garimpeira desenvolve-se nessas áreas, cujos trabalhos de extração do ouro concentram-se

dominantemente no saprólito (segunda fase de exploração garimpeira na província), onde

registros da textura da rocha original podem ainda ser reconhecidos (Figura 3.29). Algumas

vezes, observa-se que os trabalhos de garimpagem estendem-se para as zonas de alteração,

principalmente quando argilosa. No garimpo Davi (área 1), cuja rocha encaixante são gabros

da Suíte Intrusiva Ingarana, no perfil laterítico ocorrem vestígios de deformação esferoidal da

rocha original, enquanto que no garimpo Nossa Senhora da Conceição (área 3) evidências de
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transcorrência de baixo ângulo ainda podem ser reconhecidas no regolito (Figura 3.30). Níveis

de stone lines mineralizados ocorrem e podem concentrar ouro, sob a forma de pepitas (e.g.

garimpo Nossa Senhora da Conceição; Figura 3.31). Níveis ricos em concreções ferruginosas

são comuns. Interessante ressaltar que em algumas áreas, como por exemplo no garimpo Espírito

Santo (área 10), não está bem evidente se o perfil laterítico mineralizado em ouro é ou não

transportado (alóctone).

3.2.22 Depósitos Aluvionares (Qa)

Expressivos depósitos aluvionares (Figura 3.32) ocorrem ao longo dos rios principais, a exem-

plo dos rios Tapajós, Novo, Tropas, Rato, Crepori, Jamanxim e Tocantins, entre outros. Trata-se

de sedimentos aluvionares, arenosos e argilosos, inconsolidados associados a níveis de casca-

lho, que se desenvolvem na planície aluvial. Sua idade varia do Pleistoceno ao recente ( Pessoa

et al., 1977; Bizinella et al., 1980). Esses depósitos são os responsáveis pela significativa produ-

ção de ouro na região do Tapajós, a qual atingiu 159 toneladas de ouro aluvionar, no período

1959 a 1996, conforme previamente mencionado (vide Figura 1.2).

3.3 Principais eventos geológicos na Província Mineral do Tapajós

A Tabela 3.1 a seguir apresentará uma síntese dos principais eventos geológicos e sua cronologia

na Província Mineral do Tapajós.

CAP 3 NOVO.pmd 8/18/2008, 3:17 PM72



GEOLOGIA GERAL DA PROVÍNCIA MINERAL DO TAPAJÓS 73

Fi
gu

ra
 3

.2
9 

S
ap

ró
li

to
 d

es
en

vo
lv

id
o 

em
 r

oc
h

as
 g

ab
ro

íc
as

 d
a 

S
u

ít
e 

In
tr

u
si

va

In
ga

ra
n

a.
 O

bs
er

va
r 

os
 v

es
tí

gi
os

  
da

 t
ex

tu
ra

 d
a 

ro
ch

a 
or

ig
in

al
.

Lo
ca

l: 
ga

ri
m

po
 D

av
i. 

(C
oo

rd
.  

ge
og

rá
f.:

 S
 5

6 
º 

34
´3

5´
´;

 W
 5

6º
 3

4´
45

´´
).

F
ig

u
ra

 3
.3

0 
P

er
fi

l 
d

e 
a

lt
er

a
çã

o 
d

es
en

vo
lv

id
o 

em
 g

ra
n

it
ói

d
e 

d
o 

C
om

p
le

xo

C
u

iú
-C

u
iú

 .
 O

bs
er

va
r:

 e
vi

d
ên

ci
a

s 
d

e 
em

p
u

rr
ã

o 
d

e 
a

lt
o 

â
n

gu
lo

 e
 v

ei
os

 d
e

qu
a

rt
zo

 a
n

a
st

om
os

a
d

os
 m

in
er

a
li

za
d

os
 e

m
 o

u
ro

. 
Lo

ca
l:

 g
a

ri
m

p
o 

N
os

sa

S
en

h
or

a 
da

 C
on

ce
iç

ão
. 

(C
oo

rd
en

. 
ge

og
rá

f.
: 

 S
 0

7º
 1

3´
08

´´
; 

W
 5

7º
 1

0´
03

´´
).

CAP 3 NOVO.pmd 8/18/2008, 3:17 PM73



74 PROVÍNCIA MINERAL DO TAPAJÓS: GEOLOGIA, METALOGENIA E MAPA PREVISIONAL PARA OURO EM SIG

Figura 3.31 Stone-line mineralizado em ouro. Observar o enriquecimento em ouro visível. Local: garimpo

Nossa Senhora da Conceição.

(Coordenadas geográficas: S 07º 13´41´´; W 57º 00´ 39´´).

Figura 3.32 Depósitos  aluvionares mineralizados em ouro, fonte da  significativa produção aurífera do

Tapajós. Local: região do garimpo Batalha.

(Coordenadas geográficas: S 05º 32´ 17´´; W 57º 09´ 56´´).
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