
RESUMO

Este documento refere-se ao mapeamento
geológico, reconhecimento geoquímico e às análi-
ses metalogenética e previsional executados na Fo-
lha Altamira (SA.22-Y-D), situada na porção central
do Estado do Pará, integrando o Projeto Especial
Mapas de Recurso Minerais, de Solos e de Vegeta-
ção para a Área do Programa Grande Carajás-Sub-
projeto Recursos Minerais.

Numa fase inicial do projeto, procedeu-se à co-
leta e análise dos dados preexistentes; posterior-
mente, com a realização de várias campanhas de
campo, foram obtidas novas informações e com
elas novos resultados analíticos que foram trata-
dos estatisticamente. Os trabalhos foram realiza-
dos pela Companhia de Pesquisa de Recursos Mi-
nerais – CPRM para a Divisão de Geologia e Mine-
ralogia do Departamento Nacional da Produção
Mineral – DNPM. O presente texto foi extraído do
relatório interno relativo aos trabalhos executados
na folha.

O mapa geológico traz a público inúmeros da-
dos contidos em relatórios de pesquisa mineral, es-
pecialmente na Suíte Metamórfica Três Palmeiras,
bem como adiciona inúmeros dados ao conheci-
mento da geologia regional e sua potencialidade
mineral.

A Carta Metalogenética apresenta, sobre um
fundo tectonogeológico a localização, morfologia,
tipo genético e a associação de 39 concentrações
minerais; ouro, estanho e tungstênio são os princi-
pais bem minerais na área; outras substâncias mi-
nerais que podem ser encontradas são: cobre,
chumbo e zinco.

A Carta de Previsão de Recursos Minerais evi-
dencia quatro áreas mais favoráveis para a pros-
pecção mineral; apresenta, também, a localização
das concentrações minerais classificando-as
como: indício/ocorrência, jazida, mina e garimpo e
a tabulação das reservas medida, indicada e inferi-
da. As concentrações minerais estão lançadas so-
bre uma base geográfica, contendo informações
sobre a infra-estrutura da região.

A Carta de Previsão para Planejamento de Ações
Governamentais indica duas áreas para trabalhos
complementares.

A Listagem dos Recursos Minerais relaciona as
concentrações minerais pelo seu número de refe-
rência, além de oferecer informações sobre dados
da mineralização (morfologia, tipo genético e para-
gênese), rochas encaixantes (litologia e idade) e o
status da mineralização (indício/ocorrência mine-
ral, jazida, mina, garimpo).
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