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INTRODUÇÃO

1.1 Histórico

A região do vale do Tapajós é uma expressiva
área da Amazônia, cujo nível de conhecimento geo-
lógico é incompatível e insuficiente com a sua reali-
dade mineral. Ressalte-se ainda que o volume de
trabalhos de pesquisa realizados sobre as minerali-
zações auríferas não foi bastante para um melhor
conhecimento dos controles geológicos. As várias
empresas que realizaram trabalhos de pesquisa
mineral na área mantêm reservas sobre os seus
dados e suas informações. Nesse sentido, foi es-
sencial e oportuno o apoio e o direcionamento dos
órgãos governamentais, notadamente a Compa-
nhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), o
Departamento Nacional da Produção Mineral
(DNPM) e os órgãos responsáveis pela política de
preservação do meio ambiente, para uma ação in-
tegrada visando ao desenvolvimento dessa região,
tendo a mineração organizada como base do siste-
ma econômico. Dessa maneira, a CPRM, cumprin-
do o seu papel institucional de Serviço Geológico
do Brasil, promoveu um amplo foro no seu Escritó-
rio de Itaituba, em junho de 1995, com a presença
de organizações das esferas: federal, estadual e
municipal, além de membros da sociedade civil.
Essa reunião teve como principal tema congregar
esforços, prestar esclarecimentos à comunidade e,

ao mesmo tempo, colher subsídios para a concep-
ção da implantação e programação do Projeto
Especial Província Mineral do Tapajós (PROMIN-
Tapajós).

Nessa ocasião, além do Senhor Diretor-Presiden-
te, do Diretor de Geologia e Recursos Minerais e dos
demais profissionais da CPRM vinculados ao proje-
to, a reunião contou ainda com a participação do Se-
nhor Secretário de Minas e Metalurgia, do Senhor
Coordenador de Política Mineral e do Senhor Diretor
do 5º Distrito do DNPM-Belém, todos pertencentes
ao Ministério de Minas e Energia. Presentes ainda
estavam, um representante do Ministério do Meio
Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal; os
senhores, Secretário e Diretor de Mineração da Se-
cretaria de Indústria, Comércio e Mineração do Esta-
do do Pará (SEICOM); o Senhor Presidente da Para-
minérios; os senhores, Prefeito e Secretário de Mine-
ração do Município de Itaituba; representantes da
Associação de Mineradores do Tapajós (AMOT) e
do Sindicato de Garimpeiros do Tapajós; e repre-
sentantes de empresas de mineração.

Implantado o Projeto PROMIN-Tapajós, os traba-
lhos foram iniciados imediatamente em níveis ma-
cro e microlevantamentos. O nível macro, a que se
refere este relatório, trata do mapeamento geológi-
co e metalogenético regional, obedecendo a con-
cepção do Programa Levantamentos Geológicos
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Básicos (PLGB), embasado por tratamento de
sensores remotos (radar e imagens de satélite) e
levantamentos aerogeofísicos. Esses serviços co-
briram uma área aproximada de 90.000km2, equi-
valente a cinco folhas na escala 1:250.000, de
acordo com o corte internacional padrão ao milio-
nésimo, correspondente às folhas: Vila Mamãe
Anã (SB.21-Y-D) (Almeida et al., 2000), Caracol
(SB.21-X-C) (Bahia & Quadros, 2000), Jacarea-
canga (SB.21-Y-B) (Ferreira et al., 2000), Vila Rio-
zinho (SB.21-Z-A) (Klein & Vasquez, 2000) e Rio
Novo (SB.21-Z-C) (Vasquez & Klein, 2000). O le-
vantamento básico objetivou o conhecimento geo-
lógico e metalogenético da província, de forma a
apoiar a prospecção, a pesquisa, a mineração e o
aproveitamento racional dos recursos minerais,
notadamente o ouro.

A responsabilidade pela a execução dos traba-
lhos, nas cinco folhas, foi confiada às três unidades
da CPRM que operam na Amazônia, superinten-
dências regionais: de Manaus (SUREG/MA) e Be-
lém (SUREG/BE), Residência de Porto Velho
(REPO); e foram executadas por técnicos dessas
unidades.

Paralelamente aos trabalhos de mapeamento,
foram realizados estudos específicos em várias
áreas mineralizadas, estudos esses que geraram
diversos relatórios sobre o condicionamento estru-
tural das mineralizações (ver citações ao longo do
texto e na relação anexa a esse relatório) e um rela-
tório temático (Coutinho et al., 2000) integrando in-
formações geológicas, geofísicas, geoquímicas,
de inclusões fluidas e de isótopos estáveis (O e H) e
radiogênicos (Pb).

O nível micro, com trabalhos executados sobre
uma área de aproximadamente 200km2, na porção
sudoeste da Folha Vila Riozinho, denominado Área-
Piloto do Creporizão, objetivou mapeamento aero-
geofísico e geológico de semidetalhe, estudos am-
bientais e recuperação de áreas degradadas pelas
atividades garimpeiras, sendo também apresenta-
do em relatório específico (Araújo Neto, 1999).

1.2 Localização e Acesso

A área do Projeto PROMIN-Tapajós localiza-se na
Região Amazônica, abrangendo parte do sudoeste
do Estado do Pará e sudeste do Estado do Amazo-
nas, compreendendo de cerca de 90.000km2 (figura
1.1).

Politicamente, essa área situa-se no interior
dos municípios paraenses de Itaituba, Jacarea-

canga, Novo Progresso e Trairão, além do muni-
cípio amazonense de Maués, e está limitada pe-
los paralelos 05� 00’ e 08� 00’ de latitude sul e pe-
los meridianos 55� 30’ e 58� 30’ de longitude oeste
de Greenwich.

O acesso à área a partir da cidade de Itaituba,
sede do principal município da região, pode ser fei-
to através de vias: fluvial, terrestre e aérea.

Por via fluvial, atinge-se a área de trabalho atra-
vés dos principais rios como o Tapajós, Tropas,
Crepori, Jamanxim e Novo, utilizando-se barcos de
médio e pequeno calados, movidos a motor. Esse
acesso é sempre dificultado devido aos freqüentes
trechos encaichoeirados.

O acesso rodoviário, aos centros mais desenvol-
vidos é realizado, através das rodovias federais
BR-230 (Transamazônica) e da BR-163 (Santa-
rém-Cuiabá). Também através da rodovia do Ouro
(Transgarimpeira), atinge-se a vila do Creporizão,
no centro-sul da área. Nessas rodovias existem li-
nhas regulares de ônibus para Santarém, Altamira,
Marabá, Belém, Manaus, Porto Velho, Alta Floresta
e Cuiabá.

Por via aérea é possível atingir-se os municípios
de Jacareacanga e Novo Progresso e a vila do Cre-
porizão, através de vôos regulares da PENTA Li-
nhas Aéreas, que utiliza aviões monomotores, tipo
CARAVAN. Várias dezenas de pistas de pouso,
existentes para dar apoio a garimpos no interior da
área, podem ser operadas por aviões de pequeno
porte, mono e bimotores, dependendo de suas di-
mensões.

1.3 Metodologia de Trabalho

A metodologia de trabalho empregada na exe-
cução do Projeto PROMIN-Tapajós constou, gene-
ricamente, de três fases fundamentais, seguindo os
parâmetros estabelecidos pelo PLGB.

A primeira delas, denominada pré-campo, en-
volveu as seguintes etapas: planejamento; aquisi-
ção de documentação técnica; compilação biblio-
gráfica; interpretação de sensores; integração mul-
titemática, em mapas preliminares dos dados geo-
lógicos, geoquímicos, geofísicos, geocronológi-
cos, de cadastramento mineral e de outros dados
disponíveis; locação precisa dos garimpos, com
uso de imagens de satélite (LANDSAT) de 1994 e
1995; e, finalmente, a elaboração da programação
da primeira etapa de campo.

A segunda etapa envolveu as operações de
campo. Para tal, utilizou-se, basicamente, do aces-
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so propiciado pelos rios, pistas de pouso e estra-
das existentes no âmbito da área do projeto, na
busca de se realizar seções geológicas contínuas
que permitissem um melhor entendimento do qua-
dro geológico. Paralelamente foi executado o le-
vantamento aerogeofísico (magnetometria e gama-
espectrometria) da Província Mineral do Tapajós,
em 67.766km2 de superfície, com 100m de altura
de vôo e 1.000m de espaçamento entre linhas,
complementando o levantamento Médio Tapajós
de 1987. Adicionalmente, estudos mais detalhados
foram efetuados nas frentes de lavras garimpeiras,
locais onde, via de regra, as boas exposições ro-
chosas otimizaram as observações para o entendi-
mento do contexto geológico-metalogenético. Nes-
ta fase, após cada campanha de campo, eram ela-
borados relatórios técnicos parciais, listados ane-
xo, e, simultaneamente, as amostras coletadas
eram preparadas e encaminhadas para análises
petrográficas, químicas e geocronológicas. As lâ-

minas e descrições petrográficas foram feitas nos
laboratórios das unidades regionais da CPRM; as
análises químicas de rocha, no Laboratório de Aná-
lises Minerais (LAMIN) e em laboratórios externos
(GEOSOL, Bondar Clegg, ACME, ACTLABS) e as
análises geocronológicas no Laboratório de Geolo-
gia Isotópica (Para-iso) da Universidade Federal do
Pará.

A terceira etapa consistiu nas atividades
pós-campo, envolvendo fundamentalmente: a inte-
gração dos dados de campo; as interpretações te-
máticas, em função dos resultados analíticos dis-
poníveis; a elaboração, digitação, digitalização, re-
visão e compatibilização de textos e mapas finais
integrados. Por último, procedeu-se à montagem e
editoração dos relatórios de cada uma das folhas
mapeadas, na forma de notas explicativas na esca-
la 1:250.000, e um relatório integrado, na escala
1:500.000, das cinco folhas que compõem o Proje-
to PROMIN-Tapajós.
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Figura 1.1 – Mapa de localização da área do Projeto PROMIN-Tapajós, com as principais localidades e vias de
acesso a partir do município de Itaituba.
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