
4

RECURSOS MINERAIS

A ati vi da de mi ne i ra na Pro vín cia Ta pa jós está
his to ri ca men te li ga da às mi ne ra li za ções  au rí fe ras.
Des de o fi nal da dé ca da de 50 o ouro vem sen do ex -
tra í do das alu viões atra vés de ga rim pa gem ma nu al,
ou por la vra com di fe ren tes gra us de me ca ni za ção. O
vir tu al es go ta men to das re ser vas alu vi o na res nas áre -
as tra di ci o nal men te ga rim pa das, le vou à des co ber ta
de uma sé rie de mi ne ra li za ções pri má ri as (aqui con si -
de ra das num sen ti do am plo, en glo ban do tan to ro cha
dura quan to aque las la vra das no ní vel sa pro lí ti co dos
per fis de al te ra ção in tem pé ri ca, em tor no da mi ne ra li -
za ção pri má ria stric tu sen so). As prin ci pa is ca rac te rís -
ti cas de vá ri as des sas mi ne ra li za ções, ca das tra das
pe las equi pes do Pro je to PROMIN-Tapajós e do PNPO 
(Pro gra ma Na ci o nal de Pros pec ção de Ouro, da
CPRM: Cos ta & Car va lho, 1998), se rão des cri tas a se -
guir, e com ple men ta das com ou tras in for ma ções exis -
ten tes na bi bli o gra fia.

Um qua dro su ma ri zan do os da dos das mi ne ra li -
za ções au rí fe ras é apre sen ta do na ta be la 4.1. A nu -
me ra ção se qüen ci al, apre sen ta da na pri me i ra co -
lu na das ta be las, cor res pon de àque la apre sen ta da 
no mapa ge o ló gi co e ao lon go do tex to, e são for ne -
ci das tam bém as fon tes de re fe rên cia dos da dos
aqui apre sen ta dos, que even tu al men te não fo ram
ci ta dos no tex to. Da dos eco nô mi cos (te o res, pro -
du ção) são apon ta dos sem pre que pos sí vel, mas
de vem ser to ma dos com ca u te la, uma vez que re -
sul tam de uma ava li a ção em pí ri ca, ba se a da em in -

for ma ções dos tra ba lha do res dos ga rim pos, e que
re fle tem, em ge ral, o mo men to em que fo ram bus -
ca das as in for ma ções. Da dos não ofi ci a is apon tam
para uma pro du ção his tó ri ca, na pro vín cia, de 600
to ne la das de ouro, en quan to que para o pe río do
en tre 1985 e 1995, es ti ma ti vas ofi ci a is de mons tram
uma pro du ção de 90 t Au (Cal de ra ro et al., 1998).
Áre as de po ten ci a li da de alta, mo de ra da ou ba i xa
são su ge ri das em fun ção dos se guin tes cri té ri os:
pre sen ça com pro va da, in di ca da ou in fe ri da de um
me ta lo tec to; for ma (ti po lo gia) e fre qüên cia com
que ocor rem as mi ne ra li za ções pri má ri as; in ten si -
da de e fre qüên cia dos ja zi men tos se cun dá ri os; e
pre sen ça de in dí ci os in di re tos (al te ra ções hi dro ter -
ma is, pre sen ça de ouro em con cen tra dos de ba te ia 
e ano ma li as ge o fí si cas). Estas áre as es tão re pre -
sen ta das es que ma ti ca men te na fi gu ra 4.1, per mi -
tin do a lo ca li za ção dos ga rim pos ci ta dos no tex to e
a vi su a li za ção de suas re la ções es pa ci a is com a
ge o lo gia e o ar ca bou ço es tru tu ral. Os cri té ri os de
po ten ci a li da de/fa vo ra bi li da de ado ta dos le vam em
con si de ra ção atri bu tos ge o ló gi cos, mas não ge né -
ti cos das mi ne ra li za ções e, em bo ra ob je ti vos, não
per mi tem dis cri mi na ção de áre as em que pos sam
ocor rer ja zi men tos au rí fe ros de ta ma nho ma i or que
aque les que es tão sen do ex plo ta dos atu al men te
(Del ga do, 1999).

Ne nhum ou tro bem mi ne ral, com ex ce ção do
ouro, foi ca das tra do pelo Pro je to PROMIN-Tapajós
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Ta be la 4.1 – Ca rac te rís ti cas das mi ne ra li za ções au rí fe re as pri má ri as da Folha Rio Novo.

Nº Localidade/
frente de lavra

Município/
UF

Tipologia Texturas Encaixante Unidade
estratigráfica

Hidroter-
malismo

Mineralogia
metálica

Controle
estrutural

Dados
econômicos

(teor; produção)/
status (A/I)

Ref.

1 Goiano/NE da
pista

Itaituba/PA veios
conjugados

granitóide
foliado

Creporizão 88/140 e 88/70 I 1

2 Goiano/N da
pista

Itaituba/PA veios
conjugados

granitóide
foliado

Creporizão 80/90 A 1

3 Sudário/

Gauchinho

Itaituba/PA veio maciça

(quartzo
est irado)

granitóide +

diabásio

Cuiú-Cuiú cao, s pi 70/135 50 kg

I

2

4 Sudário/

Calazans

Itaituba/PA veio granitóide +
diabásio

Cuiú-Cuiú cao 88/150 6 kg

I

2

5 Sudário/Tobata Itaituba/PA veio granodiorit o Cuiú-Cuiú 88/140 A 2

6 Sudário/Aldo Itaituba/PA veio maciça granitóide Cuiú-Cuiú s pi 80/310 60 kg

A

2

7 Comandante
Machado/Lula I

Itaituba/PA veios
conjugados

maciça

pente

granodiorit o
foliado

Cuiú-Cuiú s, mu pi 70/130 A 2

8 Comandante
Machado/Lula II

Itaituba/PA veio maciça granodiorit o
foliado

Cuiú-Cuiú 65/265 I 2

9 Castanheirinho/

Patinhas

Itaituba/PA veios
conjugados

maciça granodiorit o Cuiú-Cuiú s, ep, cao pi, cpi 68/110 A 2

10 Pau D ’Arco/

Zé Rico

Itaituba/PA veio
hidrotermal

disseminada granitóide Cuiú-Cuiú s pi 60/10 A 3

11 Pau D ’Arco/

Pedro da Sonda

Itaituba/PA veio
hidrotermal

disseminada granitóide Cuiú-Cuiú s, ep pi 65/125-160 A 3

12 Pau D ’Arco/

Mão d e Paca

Itaituba/PA veio
hidrotermal

disseminada gnaisse
quartzo-
diorítico

Cuiú-Cuiú s, ep, mu,
cao

cpi 65/120 16 g/t

I

3

13 Comandante
Renan-I

Itaituba/PA veio dúctil maciça gnaisse
tonalítico

Cuiú-Cuiú s, ep, cl,
ar

pi 60/300 27 g/t

A

3

14 Comandante
Renan-II

Itaituba/PA veio dúctil maciça gnaisse
tonalítico

Cuiú-Cuiú s, ep, cl,
ar

pi 88/90 75 g/t

A

3

15 Tauari/Bacabal Itaituba/PA veio simples maciça granitóide Creporizão ep; cl 85/300 1,6 g/t

A

4

16 Ouro Mil Itaituba/PA veio conjug/

stockwork

granitóide +
dique básico

Creporizão 70/340 I 1

17 Céu Azul Itaituba/PA brecha brechada granodiorit o Creporizão k 88/160 I 3

18 Água Limpa/

Igarapé Gavião

Itaituba/PA brecha brechada granodiorit o Creporizão ep 70/30 I 3

19 Roque Santeiro-I Itaituba/PA veios
conjugados

maciça gnaisse
tonalítico

Cuiú-Cuiú s, cl, ar pi 75/315 A 3

20 Roque Santeiro-

II

Itaituba/PA veio maciça gnaisse

tonalítico

Cuiú-Cuiú 88/50 I 3

21 Tabocal/Baixão

do Alumínio

Itaituba/PA veio maciça monzogran ito Creporizão 80/340 I 3

22 Vietnam Itaituba/PA veio laminada monzogran ito Creporizão s, ep pi 75/340 I 3

23 Novo Viet nam Itaituba/PA veios
conjugados

maciça

laminada

monzogran ito Creporizão s, ep pi 80/145 70 g/t

I

3

24 Indepe ndência Itaituba/PA stockwork maciça

vuggy

monzogran ito Creporizão ep, mu 10-60/135-1 70 5 a 10 g/t

A

3

25 São Raimundo/

Zona Franca

Itaituba/PA veio dúctil monzogran ito Creporizão ep 25-40/135-1 50 15 kg

A

2

26 Bom Jesus Itaituba/PA veios

conjugados

laminada granitóide Creporizão s, se, k pi, cpi, gal 88/180 A 1

27 Boa Vista/

Zé Pedro

Itaituba/PA veio monzogran ito Creporizão s pi 80/160 3 kg

A

2

28 Boa Vista/

Mineiro-2

Itaituba/PA veios
conjugados

maciça monzogran ito Creporizão s, ep pi 75/110 40 g/t; 3 kg

I

3

29 Boa Vista Itaituba/PA veio dúctil maciça

sacaroidal

vulcânica
máfica e xisto

s pi, aspi, hem 30-45/190-2 25 6 kg

A

2, 5

30 Boa Vista/

Mineiro-1

Itaituba/PA veios
conjugados

maciça monzogran ito Creporizão s, ep pi, cpi 88/120 I 3

31 Boa Vista/Tatu Itaituba/PA veio granodiorit o
foliado

Cuiú-Cuiú 88/110 I 5

32 Planalt o/

Baixão do cipó

Itaituba/PA veios
conjugados

maciça

brechada

granitóide Cuiú-Cuiú 75/130 I 3

33 Babilô nia Itaituba/PA veio maciça monzogran ito Creporizão s, mu pi 45/225 I 3

34 São José Itaituba/PA veios
conjugados

maciça

sacaroidal

monzogran ito Creporizão s, ep pi 63/45 25 g/t

A

3

Legenda: hidrotermalismo (ar: argilização; cao: caolinização; cl: cloritização; ep: epidotização; k: potassificação; mu: muscovitização; s: sulfetação; se: sericit ização);
mineralogia metálica (aspi: arsenopirita; cpi: calcopirita; gal: galena; hem: hematita; pi: pirita). Controle estrutural em notação CLAR. A/I: ativo/inativo. Referências: 1:
Santos, 1997; 2: Costa & Carvalho, 1998; 3: Klein et al., 1998; 4: Klein et al., 1999; 5: PROMIN-Tapajós.



na Fo lha Rio Novo. Os pou cos da dos exis ten tes são 
re sul ta do de com pi la ção an te ri or (Coll yer et al.,
1994). Esses au to res des cre vem a pre sen ça de tur -
ma li na em dois lo ca is, e de to pá zio, tam bém em
duas es ta ções. Essas ge mas fo ram ob ti das atra vés 
de con cen tra dos de ba te ia e são con si de ra das
aqui como in dí ci os de mi ne ra li za ção.

4.1 Ouro

A mi ne ra li za ção alu vi o nar, tipo plácer, foi, du ran -
te três dé ca das, o prin ci pal ob je ti vo da ati vi da de

ga rim pe i ra no Ta pa jós, ten do sido res pon sá vel
pela ma i or par te da pro du ção au rí fe ra des sa re -
gião. No mo men to en con tra-se em de clí nio, mas
seu re gis tro his tó ri co é im por tan te, pois foi a par tir
des sa ati vi da de que se che gou aos ja zi men tos pri -
má ri os, o que pode ser ve ri fi ca do pela dis tri bu i ção
dos cam pos com ma i or den si da de de mi ne ra li za -
ções pri má ri as que co in ci dem, em ge ral, com as
áre as com alta den si da de de alu viões ga rim pa das
(fi gu ra 4.1).

Per fis de al te ra ção su per gê ni ca con ten do ouro,
ain da uma fon te pro du ti va na re gião, são en con tra -
dos em pra ti ca men te to dos os ja zi men tos des cri -
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Fi gu ra 4.1 – Esbo ço do mapa me ta lo ge né ti co/pre vi si o nal da Fo lha Rio Novo, mos tran do 
as áre as po ten ci a is e a lo ca li za ção das mi ne ra li za ções  au rí fe ras pri má ri as e alu vi o na res. 

Base ge o ló gi ca sim pli fi ca da (le gen das no mapa ge o ló gi co 1:250.000, ane xo).



tos. Con tu do, al gu mas áre as se des ta cam pelo
gran de vo lu me de tra ba lho ga rim pe i ro nes ses per -
fis, prin ci pal men te no ní vel sa pro lí ti co, caso dos ga -
rim pos Boa Vis ta (29), São Ra i mun do (25) e Inde -
pen dên cia (24, fi gu ra 4.2) na Área III, e Ro que San -
te i ro (19, 20) na Área I.

Fo ram re co nhe ci dos dois ti pos prin ci pa is de mi -
ne ra li za ções au rí fe ras pri má ri as: ve i os de quart zo,
o tipo mais co mum, e stock works. As mi ne ra li za -
ções fi lo ne a nas, em ve i os, fo ram clas si fi ca das em
cin co sub ti pos, com base em suas ca rac te rís ti cas
mor fo ló gi cas, tex tu ra is e es tru tu ra is: 

a) ve i os de quart zo sim ples, cons ti tu in do ape nas 
um sis te ma, as so ci a do a fa lhas/fra tu ras de ci sa lha -
men to ou a fra tu ras ex ten si o na is, si mi la res aos cen -
tral she ar ve ins da clas si fi ca ção de Hodg son
(1989); 

b) ve i os de quart zo con ju ga dos, cons ti tu í dos por 
dois ou mais sis te mas de ve i os de quart zo, con ju -
ga dos ou ex ten si o na is, cor res pon den do, em ge ral,
aos se cond or der she ar, cen tral vein, da ci ta da
clas si fi ca ção de Hodg son (1989); 

c) ve i os de quart zo e dis se mi na ções em re gi me
rúp til-dúctil a dúc til, re pre sen ta dos por ve i os com
evi dên ci as de co lo ca ção em ní ve is crus ta is mais
pro fun dos, de for ma dos de ma ne i ra rúp til-dúctil a
dúc til, ou por dis se mi na ções em zo nas de ci sa lha -
men to; 

d) dis se mi na ções em zo nas de al te ra ção hi dro -
ter mal, for ma dos por subs ti tu i ção me tas so má ti ca
da ro cha hos pe de i ra, em ge ral com mor fo lo gia ta -

bu lar, com ou sem ve nu la ções de quart zo as so ci a -
das; 

e) bre chas hi dro ter ma is.

To das as mi ne ra li za ções au rí fe ras pri má ri as da
Fo lha Rio Novo es tão hos pe da das em ro chas do
Com ple xo Cu iú-Cuiú ou da Su í te Intru si va Cre po ri -
zão. Essas duas uni da des li to es tra ti grá fi cas são
con si de ra das um só me ta lo tec to, dada a sua as so -
ci a ção es pa ço-temporal e vis to que não são evi -
den ci a das dis tin ções cla ras en tre as mi ne ra li za -
ções as so ci a das a uma ou ou tra uni da de. Este me -
ta lo tec to ocu pa todo o se tor oes te da Fo lha Rio
Novo e apre sen ta con ti nu i da de para o nor te, na Fo -
lha Vila Ri o zi nho e, para oes te, na Fo lha Rio Cu ru ru,
re gião do rio Ma ru pá. Assim, as mi ne ra li za ções se -
rão des cri tas por ti po lo gia, de for ma di fe ren te do
pro ce di men to ado ta do para as de ma is fo lhas do
pro je to, em que as mi ne ra li za ções au rí fe ras fo ram
des cri tas se gun do suas si mi la ri da des ti po ló gi cas,
mas agru pa das em três di fe ren tes me ta lo tec tos.

Ve i os de quart zo au rí fe ros, sim ples e con ju ga -
dos, são de lon ge os es ti los do mi nan tes de mi ne ra -
li za ção, ocor ren do, am bos, com fre qüên ci as pra ti -
ca men te idên ti cas. Há, en tre tan to, uma pre do mi -
nân cia de ve i os sim ples, es pa ci al men te as so ci a -
dos ao Com ple xo Cu iú-Cuiú, en quan to que 2/3 dos
ve i os con ju ga dos as so ci am-se à Su í te Cre po ri zão. 
As ro chas hos pe de i ras são, em sua ma i o ria, gra ni tói -
des pou co de for ma dos, e tam bém gra ni tói des fo li a -
dos e ra ros gna is ses.

4.1.1 Ve i os Sim ples

Os veios simples associam-se essencialmente a
estruturas rúpteis e constituem-se dominantemente 
de quartzo branco leitoso, maciço a sacaroidal,
localmente laminado (garimpo Vietnam, 22 - Área
IIc), com espessuras centimétricas a decimétricas.
Os halos de alteração que envolvem esses veios
são também estreitos, com mineralogia hidrotermal 
variando pouco entre os depósitos, sendo alguns
mais r icos em caul inização, outros com
epidotização e/ou cloritização. Sulfetos, quase que
exclusivamente pirita, são encontrados na grande
maioria dos veios (p. ex. Patinhas, figura 4.3a) e o
ouro é visível apenas localmente. As estruturas
hospedeiras, que são fraturas extensionais ou de
cisalhamento e, dominantemente, falhas
transcorrentes, possuem mergulhos moderados a
fortes (figura 4.3b) e encontram-se orientadas
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Fi gu ra 4.2 – Aspec to do per fil de alteração 
supergênica, no ga rim po Inde pen dên cia, mos tran do,

tam bém, a ve nu la ção de quart zo com sulfetos 
oxidados  (estação EK-159).



principalmente segundo N20°-40°E, N60°-70°E e
N40°-45°W. Localmente, ocorrem evidências de
deformação rúptil-dúctil, como estiramento do
quartzo, quando podem ser confundidos com o
estilo dos depósitos de veios em regime
rúptil-dúctil/dúctil. Em dois casos, Gauchinho (3) e
Calazans (4) (Área IIa) foi verificada a presença de
rochas máficas (diques) ocupando a mesma
estrutura hospedeira do veio mineralizado, estando 
o veio posicionado no contato entre a rocha máfica
e o granitóide encaixante. Esse modelo

assemelha-se ao dos garimpos Mamoal e Joel,
descritos na Folha Vila Riozinho (Klein, no prelo).

4.1.2 Ve i os Con ju ga dos

Os ve i os con ju ga dos con sis tem, em sua imen sa
ma i o ria, em ve i os de quart zo po si ci o na dos de for -
ma lon gi tu di nal em uma es tru tu ra rúp til a rúp -
til-dúctil (em ge ral fa lhas trans cor ren tes), à se me -
lhan ça com o que ocor re com os ve i os sim ples,
apre sen tan do, con tu do, ve i os ex ten si o na is con ju -
ga dos (fi gu ra 4.4). Aqui, tam bém, os ve i os pos su -
em es pes su ras cen ti mé tri cas a de ci mé tri cas e são
en ve lo pa dos por ha los de al te ra ção es tre i tos. A al -
te ra ção  hi dro ter mal do mi nan te cons ti tui-se de sul -
fe ta ção e epi do ti za ção, com ou tros mi ne ra is (clo ri -
ta, se ri ci ta, ca u lim, ar gi las) va ri an do en tre di fe ren -
tes mi ne ra li za ções. A pi ri ta é o úni co sul fe to pre sen -
te na ma i o ria dos ca sos e é abun dan te nos ve i os do
ga rim po São José (34, Área IIIb), che gan do a for -
mar bol sões cen ti mé tri cos in crus ta dos no quart zo.
Cal co pi ri ta e ga le na fo ram des cri tas lo cal men te,
como no ga rim po Bom Je sus (26).

As rochas encaixantes das mineralizações,
assim como o que ocorre com os veios simples, são 
dominantemente granitóides pouco deformados,
além de granitóides fol iados e gnaisses
subordinados. Também as estruturas hospedeiras
apresentam atitudes similares às dos veios simples
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Fi gu ra 4.3 a – De ta lhe do veio do Pa ti nhas con ten do 
sul fe ta ção abun dan te (es ta ção LT-39).

Fi gu ra 4.3 b – Exem plo de veio de quart zo sim ples,no 
ga rim po do Pa ti nhas (es ta ção LT-39).

Fi gu ra 4.4 – Esque ma, em plan ta, do veio mi ne ra li za do 
do ga rim po Bom Je sus, mos tran do sis te ma con ju ga do 

de ve i os de quart zo, en vol to por halo de alteração
 hidrotermal. No de ta lhe, a zo na li da de da alteração 

hidrotermal. Mo di fi ca do de San tos (1997).



(N20°-50°E e N45°W), ocorrendo aqui, ainda,
orientações submeridianas.

No ga rim po Ouro Mil (16, Área I), en tre tan to,
ocor re uma va ri a ção do mo de lo, com os ve i os de
quart zo apre sen tan do es pes su ras mili a cen ti mé tri -
cas e ca rá ter des con tí nuo, co lo ca dos no con ta to
en tre o gra ni tói de en ca i xan te e di que má fi co hi dro -
ter ma li za do. Tam bém é des cri ta a pre sen ça de es -
tru tu ras tipo stock work (fi gu ra 4.5), com ar ran jo or -
to go nal, pre en chi das por uma al te ra ção ar gi lo sa
bran ca (San tos, 1997). Tex tu ras ma ci ças são as
mais co muns, ocor ren do em pra ti ca men te to das as 
mi ne ra li za ções. Lo ca li za da men te, ocor rem tex tu -
ras la mi na das, como no Novo Vi et nam (23) e Bom
Je sus (26) (áre as IIc, d), bre cha da, sa ca ro i dal e de
pre en chi men to de es pa ços va zi os (Lu la-1, 7 - Área
IIa).

4.1.3 Ve i os Asso ci a dos a Estru tu ras 
         Rúp te is-Dúcteis e Dúc te is

Entre os veios associados a estruturas
rúpteis-dúcteis e dúcteis, ocorrem pelo menos,
duas situações. Nas duas frentes de lavra do
garimpo Comandante Renan (13, 14 - Área IIa) os
veios de quartzo encontram-se associados a
estruturas que cortam gnaisses tonalíticos do
Complexo Cuiú-Cuiú, estão boudinados e
orientados segundo N0°-30°E, com mergulhos de
alto ângulo. O quartzo apresenta textura maciça e a 
alteração hidrotermal é rica em sulfetos (pirita),
clorita, epidoto e argilas. Diferentemente, nos
garimpos São Raimundo e Boa Vista (Área III) a
mineralização encontra-se associada a estruturas
compressionais/transpressivas de baixo a
moderado ângulo (empurrões), em granitóides da
Suíte Creporizão.

A mineralização do garimpo Boa Vista (29) é
caracterizada por uma série de veios de quartzo
tabulares e anastomóticos (figura 4.6), com
espessuras centimétricas a decimétricas (atingem
80cm), subparalelos, apresentando atitudes
N45°-80°W/30°-45°SW. Veios de dimensões
menores encontram-se associados a esse sistema
principal de forma oblíqua, podendo representar o
preenchimento de estruturas extensionais.
Fraturamento penetrativo interno aos veios e
estruturas tipo S-C, também se fazem presentes.
Esses elementos estruturais foram interpretados
por Costa & Carvalho (1999) como resultantes do
posicionamento dos veios de quartzo em zona de
empurrão oblíqua, estabelecida em condições
rúpteis-dúcteis, com transporte de massa de SW
para NE. Os veios mineralizados constituem-se de
quartzo leitoso, maciço a sacaroidal e brechado,
contendo disseminações de pirita, arsenopirita e
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Fi gu ra 4.5 – Esque ma, em plan ta, da mi ne ra li za ção au rí -
fe ra no ga rim po Ouro Mil (adap ta do de San tos, 1997).

Fi gu ra 4.6 – Con jun to sub pa ra le lo de ve i os de quart zo co lo ca dos em es tru tu ra de ba i xo ân gu lo, no garimpo 
Boa Vis ta. Obser var o as pec to sig mo i dal dos ve i os (es ta ção LT-47).



hematita. A pirita ocorre, também, preenchendo
pequenas fraturas nos veios de quartzo, e
sericitização e caulinização ocorrem tanto nos
veios como na encaixante imediata, uma rocha
xistosa, bastante intemperizada, que pode ser o
resultado da deformação dúctil (favorecida pela
presença de fluidos hidrotermais) da rocha
vulcânica máfica porfirítica que aflora nas
proximidades dos veios, ou do próprio granitóide
regional atribuído à Suíte Creporizão. 

No garimpo São Raimundo (25) ocorre zona de
cisalhamento rúptil-dúctil com atitude N45°-60°E/
25°-45°SE, marcada por planos de cisalhamento
com geometria sigmoidal (figura 4.7). Esses
elementos sugerem tratar-se de falha contracional
com componente transcorrente, ou o inverso, uma
falha transcorrente com componente oblíqua. A
mineralização aurífera está associada a esses
planos de cisalhamento e está restrita a seus halos
hidrotermais (principalmente epidotização), ou a
veios de quartzo leitoso, eventualmente colocados
nesses planos (Costa & Carvalho, 1998). A rocha
encaixante é um monzogranito de granulação
média, atribuído à Suíte Intrusiva Creporizão.

4.1.4 Dis se mi na ções em Zo nas de 
         Alte ra ção Hi dro ter mal

Ou tro tipo de mi ne ra li za ção fi lo ne a na está res tri -
to às três fren tes de la vra do ga rim po Pau D´Arco
(10, 11, 12), no se tor noroeste da fo lha. Este tipo é
ca rac te ri za do por dis se mi na ções em zo nas hi dro -
ter ma li za das (fi gu ra 4.8), mais ou me nos re gu la res,
ta bu la ri za das ou len ti cu la res, que po dem ou não

con ter ve i os de quart zo as so ci a dos (si li ci fi ca ção
mais res tri ta). As ve nu la ções de quart zo, quan do
pre sen tes, po dem ser con cor dan tes ou dis cor dan -
tes em re la ção às es tru tu ras hos pe de i ras do ja zi -
men to fi lo ne a no, que de mons tram ati tu des tan to
NE quan to NW. Em ge ral, es sas zo nas hi dro ter ma is
são mais es pes sas do que as for ma das nos ti pos
an te ri or men te des cri tos (veio + halo hi dro ter mal),
atin gin do até uma de ze na de me tros. Algu mas por -
ções são peg ma tói des, com quart zo sa ca ro i dal,
feld spa to e mus co vi ta gros se i ros. O epi do to é bas -
tan te fre qüen te na al te ra ção hi dro ter mal, e ca u li ni ta 
e mus co vi ta ocor rem lo ca li za da men te. Entre os sul -
fe tos, a pi ri ta é o mi ne ral mais co mum (em ge ral o
úni co) e cal co pi ri ta ocor re em pelo me nos um ja zi -
men to (Mão de Paca), no qual co ve li ta e ma la qui ta
ocor rem como mi ne ra is se cun dá ri os. Esses sul fe -
tos for mam dis se mi na ções ou bol sões cen ti mé tri -
cos a de ci mé tri cos, jun ta men te com feld spa tos e
quart zo.

4.1.5 Bre chas Hi dro ter ma is

Jazimentos filoneanos caracterizados por zonas
de brechas hidrotermais, com até 2,5m de
espessura, ocorrem nos garimpos Céu Azul e Água 
Limpa (17, 18 - Área II). Essas brechas apresentam
fragmentos angulosos a pouco arredondados de
quartzo leitoso e algum feldspato alcalino, imersos
em abundante matriz silicosa criptocristalina de cor 
rósea (figura 4.9), contendo epidoto e feldspato
alcalino. Essas brechas apresentam
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Fi gu ra 4.7 – Mi ne ra li za ção as so ci a da a es tru tu ras 
de ba i xo ân gu lo, no ga rim po São Ra i mun do

(es ta ção LT-40).

Fi gu ra 4.8 – Exem plo de mi ne ra li za ção do tipo
“dis se mi na ção em zo nas de al te ra ção hi dro ter mal”. 

Ga rim po Pau D’Arco (es ta ção EK-157).



características intermediárias entre os tipos
formados por cominuição tectônica (brecha de
falha) e por desgaste abrasivo (wear-abrasion),
segundo classificação de Jébrak (1997). Na lavra
do Céu Azul há uma alternância entre faixas
brechadas e veios de quartzo leitoso, com 10cm de 
espessura, enquanto que no Água Limpa, a zona
de brecha ocupa toda a largura do filão. Nos dois
garimpos as estruturas hospedeiras têm atitudes
N60°-70°E, com mergulhos subverticais.

4.1.6 Stockwork

Apenas um jazimento do tipo stockwork foi
registrado na Folha Rio Novo. Trata-se do garimpo
Independência (24), onde a mineralização está
contida num volume relativamente grande de
rocha hidrotermalizada (em planta, várias
dezenas de metros de comprimento e largura) e
intemperizada. Veios de quartzo centimétricos
são abundantes, ora encontrando-se
concentrados, ora mais esparsos. No geral, essa
venulação é multidirecional, conferindo à
mineralização uma geometria tipo stockwork de
possança média, embora, localmente, possa
apresentar uma or ientação preferencial
N45°-80°E/10°-60°SE. O hidrotermalismo é
generalizado, sendo mais intenso em alguns
bolsões métricos e nas margens dos veios de
quartzo, casos em que oblitera completamente as
feições originais da rocha. Além do quartzo e de
sulfetos totalmente oxidados, às vezes

preenchendo cavidades, o hidrotermalismo
apresenta abundante epidotização e alguma
muscovitização. Estimativas de teor sugerem 5 a
10g/t, englobando veios e rocha intemperizada.
Regionalmente, aflora um monzogranito cinza,
porfirítico grosso, com fluxo magmático e enclaves
máficos estirados, relacionado à Suíte Creporizão.
Entretanto, a hospedeira da mineralização parece
constituir-se em um granitóide rosa de granulação
fina (Suíte Intrusiva Parauari?), às vezes aplítico,
que intrude o monzogranito regional, podendo,
também, representar uma cúpula desse
monzogranito.

4.2 Aspec tos Estru tu ra is e 
      Mo de los de Mi ne ra li za ções

Os dados estruturais, em escala de corpo
mineralizado e depósito, demonstram que a
imensa maioria dos jazimentos da Folha Rio Novo
é constituída por alguma espécie de veio de
quartzo posicionado em falhas (fault-fill veins) e
zonas de cisalhamento rúptil-dúctil a dúctil (shear
veins) subverticais, desenvolvidas em regime
transcorrente. Disseminações em zonas de
alteração hidrotermal, veios em estruturas
compressivas, brechas e stockworks, ocorrem de
forma subordinada, salientando o marcante papel
exercido pelas estruturas, em várias escalas, na
localização das mineralizações.

Numa es ca la mais re gi o nal, é im por tan te ob ser -
var o fato de que os prin ci pa is cam pos mi ne ra li za -
dos, in clu si ve alu vi o na res, se dis tri bu em nas pro xi -
mi da des das gran des es tru tu ras NW-SE que pre -
do mi nam na re gião (fi gu ra 4.1), em suas in fle xões e
cru za men tos com gran des es tru tu ras NE, bem
como ao lon go de con ta tos li to ló gi cos. Esses li ne a -
men tos com põem, jun ta men te com suas es tru tu ras
sub si diá ri as, o gran de sis te ma NW-SE de fa lhas
trans cor ren tes que for mam o ar ca bou ço es tru tu ral
da Pro vín cia Ta pa jós (ver ca pí tu lo 3).

Zonas periféricas a stocks e batólitos das
suítes Parauari e Maloquinha, que parecem ser
os metalotectos mais expressivos em outras
áreas (folhas Vila Mamãe Anã, Jacareacanga e
Caracol) e mais restritos na Folha Vila Riozinho,
não foram identificadas na Folha Rio Novo, uma
vez que aqui dominam as rochas mais antigas,
associadas ao Complexo Cuiú-Cuiú e à Suíte
Creporizão. Contudo, esse metalotecto não deve
ser desconsiderado e poderá ser revelado a
partir de uma cartografia de maior detalhe.

Programa Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil
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Fi gu ra 4.9 – Bre cha hi dro ter mal no ga rim po Céu  Azul. 
Os frag men tos de quart zo en con tram-se en vol vi dos
por ma triz si li co sa crip to cris ta li na (es ta ção AT-148).



Os es ti los es tru tu ra is aci ma des cri tos, to ma dos
em con jun to com os as pec tos tex tu ra is apre sen ta -
dos pe los ve i os mi ne ra li za dos (tex tu ras ma ci ças,
la mi na das, sa ca ro i da is, bre cha das, pre en chi men -
to de va zi os, dis se mi na ções), re fle tem di fe ren tes
pro fun di da des de for ma ção, pro va vel men te epi a
me so zo na is e, pos si vel men te, di fe ren tes con di -
ções de tem pe ra tu ra e pres são. Os pri me i ros re sul -
ta dos de in clu sões flu i das de ja zi men tos em fo lhas
ad ja cen tes (Dre her et al., 1998; Kle in, 1999) cor ro -
bo ram essa hi pó te se e po dem su ge rir di fe ren tes
mo de los de de pó si to, com en vol vi men to de flu i dos
de ori gens com ple ta men te di ver sas.

Modelos metalogenéticos vigentes para a
Província Tapajós são devidos a Coutinho et al.
(1998) e a Dreher et al. (1998). Os primeiros autores
invocam uma evolução metalogenética em duas
fases. A primeira, mais antiga, comportaria as
mineralizações do tipo lode, mais profundas,
associadas às zonas de cisalhamento regional,
enquanto que a segunda fase envolveria lodes,
stockworks e disseminações, centrados em
intrusões, num modelo do tipo pórfiro. Os últimos
autores defendem um modelo epitermal, pelo
menos para o jazimento do Joel, além de outros em
folhas adjacentes.
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