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CARACTERÍSTICAS METALOGENÉTICAS

Aanálise do contexto geológico da área da Fo-
lha Altamira demonstra ser a Suíte Metamórfica Três
Palmeiras a unidade de maior importância metalo-
genética, a julgar pela natureza de seus litocompo-
nentes e em função da sugestiva correlação com
outras conhecidas seqüências metavulcano-sedi-
mentares ocorrentes no Cráton Amazônico, com fa-
vorável prognose metalogenética. Em síntese, me-
recem destaque – no domínio da Suíte Metamórfica
Três Palmeiras – as ocorrências de ouro, cassiterita
e scheelita, além de jazida aurífera aluvionar, pes-
quisada e lavrada pela Oca Mineração, com signifi-
cativa produção. Considerando as especificidades
geológicas dessa unidade, pode-se inferir uma
prognose metalogenética, com alta favorabilidade
para metais-base, Sn e W, do tipo vulcano-exalativo.

As demais unidades componentes do contexto
geológico regional não se mostram com alta favo-
rabilidade, ao nível do conhecimento atual, em
função direta dos dados ora coletados ou dispo-
níveis.

4.1 Mineralizações

Na área em estudo, diferentes elementos e/ou
substâncias minerais foram classificados segundo

diferentes status, modo de jazimentos e forma e gê-
nese, constituindo esse fato um avanço no entendi-
mento da metalogênese no Cráton Amazônico.
Nesse sentido, foi registrado um total de trinta e
nove concentrações, classificadas da seguinte ma-
neira: 20 garimpos, dois depósitos e 17 indícios di-
retos/ocorrências.

Ouro – Como depósito endógeno, tem sua pre-
sença associada a veios de quartzo encaixados em
xistos máficos pertencentes à Suíte Metamórfica
Três Palmeiras, bem como nos granitóides sincine-
máticos, nas proximidades da zona de contato com
essa seqüência. As mais expressivas manifesta-
ções auríferas localizam-se na região da Volta
Grande do Xingu e na porção leste da área, onde
várias companhias de mineração têm bloqueado
depósitos de significação econômica. No ambiente
exógeno, tem-se registrado indícios – em concen-
trados de bateia – das bacias de drenagem dos rios
ltatá, Bacajaí, Bacajá, Anapu e Xingu, cujas faixas
aluvionares estão geologicamente relacionadas
aos litótipos da Suíte Metamórfica Três Palmeiras.
Depósito aurífero em ambiente secundário com ex-
plotação econômica foi quantificado pela Oca Mi-
neração na região da Volta Grande do Xingu.

Estanho – Sob a forma de cassiterita, é identifica-
do nos concentrados de bateia ocorrentes na bacia
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do rio Bacajá, na Rodovia Transamazônica (nas
proximidades de Belo Monte) e no igarapé do Ma-
ciel, na margem direita do rio Xingu. Antigos ga-
rimpos, já abandonados, são conhecidos nos rios
Ituna e Anapu, e indícios de cassiterita são regis-
trados na Rodovia Transamazônica, entre Belo
Monte e Anapu.

Tungstênio – A presença de scheelita na área
foi comprovada em veios hidrotermais, em asso-
ciação com as mineralizações primárias de
ouro.

4.2 Previsão de Recursos Minerais

Em função dos dados contidos na Carta Metalo-
genética, foi possível selecionar e delimitar cinco
áreas susceptíveis de concentrações minerais com
diferentes tipos de mineralizações e graus de po-
tencialidade, como mostrado na Carta de Previsão
de Recursos Minerais.

Ouro – Foi possível delimitar quatro áreas pro-
missoras para concentrações auríferas, apresen-
tando potencialidade alta e relacionadas à Suíte
Metamórfica Três Palmeiras.

Cassiterita – Para essa substância mineral foram
selecionadas doze áreas, a saber: cinco áreas de
potencialidade média, sendo três relacionadas à
Suíte Metamórfica Três Palmeiras e duas ao Granito
João Jorge; sete áreas foram consideradas de po-
tencialidade baixa, estando uma relacionada à Suí-
te Metamórfica Três Palmeiras e as demais ao Gra-
nito João Jorge.

Tungstênio – Em relação a esse bem mineral,
quatro áreas foram selecionadas, sendo uma con-
siderada de potencialidade média e três de poten-
cialidade baixa, todas relacionadas à Suíte Meta-
mórfica Três Palmeiras. Na área da Oca Mineração,
a scheelita ocorre em veios de quartzo em associa-
ção com o ouro.

Cobre, Chumbo e Zinco – Quatro áreas foram
selecionadas, sendo duas consideradas de po-
tencialidade média e duas de potencialidade bai-
xa, todas relacionadas à Suíte Metamórfica Três
Palmeiras, que apresenta uma composição litoló-
gica e um contexto geológico prospectável para
metais-base.

Caulim e Bauxita – Uma área de potencialida-
de baixa foi selecionada nos domínios da Forma-
ção Alter do Chão, que, devido ao seu espesso
pacote sedimentar, pode proporcionar a acumu-
lação de depósitos econômicos desses bens mi-
nerais.

4.3 Previsão para Planejamento de Ações
Governamentais

A análise, interpretação e integração dos dados conti-
dos nas cartas Metalogenética e de Previsão de Recur-
sosMinerais,constituíramimportantesparâmetrosnose-
lecionamento e delimitação de duas grandes áreas para
pesquisas complementares, assim discriminadas:

Área I – Ocorrência de seqüência metavulca-
no-sedimentar, tipo greenstone belt, contendo ro-
chas descritas como anfibolitos, xistos, quartzitos e
formação ferrífera bandada. Nessa seqüência en-
contra-se a mina de ouro do ltatá e inúmeros garim-
pos de ouro, além de indícios diretos de scheelita e
cassiterita, o que justifica os trabalhos de mapea-
mento geológico e geoquímico propostos, na esca-
la 1:50.000. Esses trabalhos objetivam o reconheci-
mento e delimitação dos diferentes tipos litológi-
cos, a comprovação da existência de centros félsi-
cos, formações ferríferas bandadas e tufos, piro-
clásticas e sedimentos químicos, que constituem
os principais elementos das seqüências vulcano-
gênico-sedimentares às quais se associam as mi-
neralizações de sulfetos de metais-base; a identifi-
cação das zonas de alteração hidrotermal como
carbonatação, cloritização, turmalinização e silicifi-
cação, freqüentemente presentes em sítios minera-
lizados; promover estudos de geoquímica de solo e
rocha, visando ao avanço no conhecimento dos in-
dicadores mais longínquos dos corpos mineraliza-
dos e conseqüente “avaliação” dos depósitos e/ou
jazidas existentes; promover estudos de geofísica
terrestre, magnetometria e polarização induzida,
objetivando a detecção de corpos de metais-base
em profundidade, a exemplo dos encontrados na
serra do Ipitinga, no município de Almerim-PA.

Área II – O contexto dessa área é, predominante-
mente, representado pela Suíte Metamórfica Xingu,
à exceção da porção norte, onde são encontradas
litologias da Formação Alter do Chão e sedimentos
paleozóicos da Bacia sedimentar do Amazonas. A
Suíte Metamórfica Xingu é constituída por rochas
graníficas sódicas e potássicas pré-cambrianas,
resultantes de diferentes ciclos magmáticos e dife-
rentes graus de anisotropia estrutural.

Após a conclusão de um mapeamento na escala
1:250.000 na Folha Altamira, recomenda-se a reali-
zação de um mapeamento geológico na escala
1:100.000, concomitantemente a uma prospecção
geoquímica de sedimentos de corrente e concen-
trados de bateia e cadastramento de todos os bens
minerais, inclusive os destinados a materiais de
construção.
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