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RECURSOS MINERAIS E

METALOGENIA PREVISIONAL

A atividade mineira na Província Tapajós está
historicamente ligada às mineralizações auríferas.
Desde o final da década de 50 o ouro vem sendo
extraído das aluviões através de garimpagem ma-
nual, ou por lavra com diferentes graus de mecani-
zação. O virtual esgotamento das reservas
aluvionares nas áreas tradicionalmente garimpa-
das, levou à descoberta de dezenas de mineraliza-
ções primárias (aqui consideradas num sentido
amplo, englobando tanto rocha dura quanto aque-
las lavradas no nível saprolítico dos perfis de altera-
ção intempérica, em torno da mineralização
primária strictu senso). As principais característi-
cas de várias dessas mineralizações, cadastradas
pelas equipes dos projetos: PROMIN-Tapajós e
Programa Nacional de Prospecção de Ouro
(PNPO), e complementadas com informações exis-
tentes na bibliografia, foram descritas nas notas ex-
plicativas relativas às cinco folhas mapeadas
(Almeida, 2000c,d; Bahia & Quadros, 2000; Klein,
2000a,b) e em relatórios produzidos pelas citadas
equipes no decorrer do projeto (listados em apên-
dice anexo).

No final deste capítulo é apresentado um quadro
que resume as principais características das mine-

ralizações auríferas primárias (tabela 4.5). A nume-
ração seqüencial apresentada na primeira coluna
da tabela corresponde àquela contida no mapa
metalogenético anexo, ou no corpo do relatório,
sendo fornecidas também as fontes de referência
dos dados descritos.

A cartografia metalogenética/previsional foi fun-
damentada na integração multidisciplinar dos da-
dos geológicos, geoquímicos, geofísicos e das ca-
racterísticas das mineralizações auríferas, o que
permitiu a definição de áreas com potencialidade
alta, moderada e baixa, em função da presença
comprovada, indicada ou inferida de um metalo-
tecto; da forma (tipologia) e freqüência com que
ocorrem as mineralizações primárias; da intensida-
de e freqüência dos jazimentos secundários; e da
presença de indícios indiretos (alterações hidroter-
mais, ouro em concentrados de bateia e anomalias
geofísicas). Essas áreas estão representadas no
mapa metalogenético/previsional, permitindo a lo-
calização dos garimpos relacionados na tabela 4.5
e a visualização de suas relações espaciais com a
geologia da área. Os critérios de potencialidade/fa-
vorabilidade adotados levam em consideração atri-
butos geológicos, mas não genéticos das minerali-
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zações e, embora objetivos, não permitem discrimi-
nação de áreas em que possam ocorrer jazimentos
auríferos de tamanho maior do que aqueles que es-
tão sendo explotados atualmente (Delgado, 1999).

Para facilitar a cartografia e a legibilidade do
mapa foram adotados símbolos simples que forne-
cem informações diretas sobre as mineralizações
(garimpos e ocorrência mineral), além de indicado-
res indiretos (geoquímicos e geofísicos).

Outros bens minerais, metálicos (cassiterita, mo-
libdenita), e não-metálicos (gemas e minerais in-
dustriais), foram também cadastrados pelo projeto
e compilados da literatura. Estes estão relatados
em item à parte, encontrando-se igualmente repre-
sentados na carta metalogenética, embora suas
ocorrências mais restritas não tenham permitido a
definição de áreas potenciais.

Indícios geoquímicos e mineralométricos obtidos
a partir de concentrados de bateia, e várias cente-
nas de indícios obtidos por Pessoa et al. (1977) e Bi-
zinella et al. (1980), além de indícios geofísicos, são
também discutidos e cartografados.

4.1 Ouro

4.1.1 Mineralizações Secundárias

Na cartografia metalogenética as mineraliza-
ções auríferas secundárias foram representadas
de três formas distintas: a) aluviões auríferas exten-
sivamente garimpadas (representação em área);
b) plácer aluvionar ou coluvionar (representação
pontual); c) residual e/ou laterítico (representação
pontual).

A mineralização aluvionar, tipo plácer, foi, duran-
te três décadas, o principal objetivo da atividade
garimpeira no Tapajós, tendo sido responsável
pela maior parte da produção aurífera dessa re-
gião, em áreas como Creporizão, Cuiú-Cuiú, Maru-
pá e São José. Atualmente encontra-se em declí-
nio, mas seu registro histórico é importante, pois foi
a partir dessa atividade que se chegou aos jazi-
mentos primários. Vale também ressaltar que os
campos com maior densidade de mineralizações
primárias coincidem, em geral, com áreas de alta
densidade de aluviões garimpadas.

Algumas aluviões são de pequeno porte, outras
apresentam pacotes de até 30m de espessura. No
que concerne à freqüência da distribuição, alu-
viões mineralizadas encontram-se distribuídas nos
domínios de todas as unidades que contêm rochas
ígneas, metamórficas e metavulcano-sedimenta-

res. Destacam-se, contudo, as áreas VI, XII, XVIII e
XIX, que contêm rochas do Complexo Cuiú-Cuiú e
da Suíte Creporizão como substrato, localmente
com intrusões de granitóides (suítes Maloquinha e
Parauari) nas imediações, além das áreas IVb, as-
sociada à Suíte Maloquinha, e XI, associada à Suíte
Ingarana. Observam-se, ainda, áreas mais restritas
com alta freqüência de aluviões garimpadas sobre
ou nas proximidades de batólitos da Suíte Intrusiva
Parauari.

Ouro em perfis de alteração supergênica (figura
4.1) é encontrado, em maior ou menor quantidade,
em praticamente todos os jazimentos descritos e
tem sido responsável por uma importante parcela
da produção da região. A explotação do ouro é rea-
lizada em perfis lateríticos desenvolvidos sobre to-
dos os litótipos que hospedam mineralizações pri-
márias, como sobre associações vulcânicas (21 de
Julho), rochas básicas (Jutaí), xistos (Espírito San-
to), suítes granitóides (Água Branca, Tocantins,
Carneirinho, Mariana Zé Pindaré, Independência),
gnaisses e granitóides foliados (Patrocínio, Rati-
nho) (Almeida, 2000c,d; Bahia & Quadros, 2000;
Klein, 2000a,b).

Em todas as áreas os perfis de alteração super-
gênica são horizontalmente extensos e possuem
espessuras variando de poucos metros (São Chi-
co, Guarim) a 50m (Federal, Pedral e Paulo), ca-
peando invariavelmente as mineralizações. Níveis
concrecionários ferruginosos também se fazem
presentes, encontrando-se ora mineralizados, ora
estéreis.

No garimpo Mariana Zé Pindaré, além de em veios
de quartzo, o ouro também é encontrado na interfa-
ce dos horizontes mosqueado e amarelo argiloso,
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Figura 4.1 – Aspectos do perfil de alteração
supergênica no garimpo São Chico (estação EK-17).



sob a forma de partículas subarredondadas, com
hábito lamelar a granular. As relações Au/Ag são da
ordem de 800 a 900, fruto da remobilização e rede-
posição do ouro em ambiente supergênico. Esta hi-
pótese é ainda sustentada em função da distribui-
ção do Au e da Ag ao longo do perfil de alteração,
que revela um enriquecimento relativo do ouro no
horizonte mosqueado-saprolítico, acompanhado
por uma acentuada lixiviação da prata (Brito, 1997).

4.1.2 Mineralizações Primárias

Cerca de 140 jazimentos auríferos primários fo-
ram cadastrados no decorrer do projeto (tabela
4.5). Com base em características morfológicas,
texturais, e estruturais foram reconhecidos dois ti-
pos principais de mineralizações auríferas primá-
rias: veios de quartzo (mineralização filoniana), o
tipo mais comum, e stockworks (com dissemina-
ções). Para fins descritivos e de representação car-
tográfica, as mineralizações filonianas, em veios,
foram classificadas em cinco subtipos: a) veios de
quartzo simples, constituindo apenas um sistema,
associado a falhas/fraturas de cisalhamento ou a
fraturas extensionais, similares aos central shear
veins da classificação de Hodgson (1989); b) veios
de quartzo conjugados, constituídos por dois ou
mais sistemas de veios de quartzo, conjugados ou
extensionais, correspondendo, em geral, aos se-
cond order shear, central vein, da citada classifica-
ção de Hodgson (1989); c) veios de quartzo e dis-
seminações em regime rúptil-dúctil a dúctil, repre-
sentados por veios com evidências de colocação
em níveis crustais mais profundos, deformados de
maneira rúptil-dúctil a dúctil, ou por disseminações
em zonas de cisalhamento; d) disseminações em

zonas de alteração hidrotermal, formadas por
substituição metassomática da rocha hospedeira,
em geral com morfologia tabular, com ou sem venu-
lações de quartzo associadas; e) brechas hidroter-
mais.

A seguir serão descritas as características prin-
cipais e comuns para cada estilo de mineralização,
com alguns exemplos. Para a obtenção de caracte-
rísticas específicas e de descrições mais detalha-
das sobre cada uma das mineralizações, o leitor
deve recorrer à tabela 4.1, no final deste capítulo,
que fornece as fontes de referências dos dados, e
às já citadas notas explicativas das cinco folhas do
Projeto PROMIN-Tapajós.

4.1.2.1 Veios de Quartzo Simples e Conjugados

Os veios de quartzo simples e conjugados cons-
tituem os tipos predominantes, representando, res-
pectivamente, 57% e 17% das mineralizações estu-
dadas e, dadas as suas semelhanças, serão des-
critos em conjunto. A grande diferença entre am-
bos é a presença de veios extensionais escalona-
dos formando conjugados no segundo tipo (figura
4.2). Distribuem-se por todas as áreas e ocorrem
em qualquer tipo de hospedeira, predominando,
entretanto, no Complexo Cuiú-Cuiú e nas suítes
Creporizão e Parauari (que por sua vez são os me-
talotectos dominantes na área). Os veios de quart-
zo possuem espessuras centimétricas a decimé-
tricas e halos de alteração hidrotermal também es-
treitos, com mineralogia hidrotermal variando pou-
co entre os depósitos, sendo alguns mais ricos em
epidotização, outros com cloritização, silicificação,
epidotização, sericitização ou caulinização. A pirita
é o sulfeto principal (muitas vezes o único), presen-
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Tabela 4.1 – Mineralizações de ouro associadas a estruturas rúpteis-dúcteis e dúcteis.

Nº Encaixante/
hospedeira

Unidade
estratigráfica

Controle
estrutural

Outros
metalotectos

Garimpo Área

5,6 granodioritos

CCC

Chico Torres IIa

39,40,41,42,
43, 44,45

granodioritos

miloníticos e

gnaisses

falha N-S falha São José São José VI

69 granitóide falha N70� E Jerimum de Baixo XII

122,126 granodiorito falhas N0-30� E Patinhas

126 gnaisses Com. Renan XIXb

107 granitóide
SIC

falha N80� E Patrocínio XVIII

136 monzogranito falhas N45-60� E São Raimundo XXa

32 xistos GJ paralelo foliação Espírito Santo Va

Legenda: CCC: Complexo Cuiú-Cuiú; SIC: Suíte Intrusiva Creporizão; GJ: Grupo Jacareacanga.



te na maioria dos casos. Subordinadamente ocor-
rem galena, arsenopirita (± esfalerita, calcopirita e
pirrotita) e o ouro é visível localmente. As texturas
são bastante variáveis, ocorrendo quartzo leitoso,
maciço a sacaroidal, localmente laminado (figura
4.3 – Água Branca, Novo Vietnam), em pente (figura
4.4 – São Chico), com preenchimento de espaços
vazios (Guarim, Sargento) ou denotando várias fa-
ses de preenchimento (figura 4.5 – crack and seal,
Santa Isabel) (Klein, 2000a,b; Santos, 1997a).

As estruturas hospedeiras são dominantemente
falhas transcorrentes com mergulhos fortes a sub-
verticais e fraturas extensionais ou de cisalhamen-
to, orientadas principalmente segundo NE-SW a
NNE-SSW, subordinadamente NW-SE. Localmente
ocorrem evidências de deformação rúptil-dúctil,

como estiramento do quartzo, quando podem ser
confundidos com o estilo dos depósitos em veios
“deformados”.

Em algumas situações foi verificada a presença
de diques de rochas básicas ou intermediárias ocu-
pando a mesma estrutura hospedeira do veio mine-
ralizado, estando o veio posicionado no contato en-
tre a rocha máfica e o granitóide encaixante, como
nos garimpos Mamoal (figura 4.6), Mestre Antonio e
Serra Verde. O ouro ocorre tanto nos veios quanto
nos diques hidrotermalizados. Localmente ocorrem
variações nesse estilo, com venulações descontí-
nuas cortando e hidrotermalizando o dique (Joel),
ou com veios de quartzo descontínuos apresentan-
do espessuras mili a centimétricas, contendo ainda
estruturas tipo stockwork, com arranjo ortogonal de
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Figura 4.2a – Esboço em planta da mineralização
aurífera no garimpo JL/Goiano, mostrando a posição

dos veios de quartzo, longitudinais e dispostos de
forma escalonada (tension gashes). Modificado de

Santos (1998).

Figura 4.2b – Veio de quartzo aurífero (veio simples).
Garimpo do Palito (estação EK-22).

Figura 4.3 – Detalhe de veio aurífero, mostrando seu
aspecto laminado. Observar as diferentes texturas nas

várias lâminas (maciça, pente, preenchimento de
vazios, rocha hidrotermalizada). Garimpo Água Branca

(estação EK-162).

Figura 4.4 – Detalhe de veio aurífero mostrando textura
em pente. Garimpo São Chico (estação EK-162).



fraturas preenchidas por uma alteração argilosa
branca, posicionadas nas margens dos veios, no
contato entre o granitóide encaixante e o dique máfi-
co hidrotermalizado (Ouro Mil) (Almeida, 2000c,d;
Klein, 2000a; Santos, 1997a,b).

4.1.2.2 Veios Associados a Estruturas Rúpteis-
Dúcteis e Dúcteis (Veios Deformados)

Os veios posicionados em (ou retrabalhados
por) estruturas rúpteis-dúcteis e/ou dúcteis (tabela
4.1) representam 10% dos casos estudados e es-
tão praticamente restritos a mineralizações hospe-
dadas em rochas do Complexo Cuiú-Cuiú (duas
ocorrências associadas à Suíte Creporizão e uma
ao Grupo Jacareacanga). Constituem o tipo de jazi-
mento que, internamente, apresenta a maior diver-
sidade de estilos estruturais, encontrando-se asso-
ciados ou afetados por processos transpressi-
vos/compressivos.

A maioria dos casos consiste em veios associa-
dos às posições centrais de zonas de cisalhamen-
to transcorrentes verticalizadas, colocados longi-
tudinalmente às mesmas. Os corpos mineraliza-
dos estão freqüentemente lenticularizados ou
boudinados, como nos garimpos Comandante Re-
nan (Klein, 2000b), São José, Centrinho, Porto Rico,
Ouro Roxo, Melechete, Pescoço (Almeida,
2000c,d), eventualmente com formas sigmoidais
(Espírito Santo/Maués – Santos, 1997a), concor-
dantes ou não com a foliação das hospedeiras. A
orientação dos filões é variável regionalmente, mas
consistente na Área VI, onde os mesmos apresen-
tam atitudes submeridianas. As zonas de cisalha-
mento possuem dimensões modestas, na maioria
das vezes, ou amplas, como no caso dos garimpos
Ouro Roxo e Chico Torres (frentes Melechete e Pes-
coço) com veios encaixados (ou retrabalhados) em
zona de transcorrência oblíqua dextral, caracteri-
zada por ampla extensão lateral (100m). Além de
agregados quartzo-feldspáticos sigmoidais e su-
perfícies do tipo S-C, também são comuns bolsões
arredondados ou sigmoidais de pirita preenchendo
planos de foliação dos granitóides miloníticos forte-
mente epidotizados (Almeida, 2000c,d).

Diferentemente, as mineralizações nos garimpos
Boa Vista e São Raimundo encontram-se associa-
das a estruturas de baixo ângulo. No Boa Vista é ca-
racterizada por uma série subparalela, de veios de
quartzo tabulares e anastomóticos, com espessu-
ras centimétricas a decimétricas (figura 4.7), posi-
cionados em zona de empurrão oblíqua, estabele-
cida em condições rúpteis-dúcteis, apresentando
atitudes N45� -80� W;30� -45� SW (Costa & Carvalho,
1998; 1999). Veios de dimensões menores encon-
tram-se associados a esse sistema principal de for-
ma oblíqua, podendo representar o preenchimento
de estruturas extensionais; fraturamento penetrati-
vo interno aos veios e estruturas tipo S-C também
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Figura 4.5 – Veio aurífero mostrando evidências de
várias fases de preenchimento (crack and seal).

Garimpo Santa Isabel (estação EK-128).

Figura 4.6 – Detalhe da mineralização, com veio de
quartzo posicionado no contato entre dique máfico e o

granitóide encaixante (escala com 2cm). Garimpo
Mamoal (estação AT-23).



se fazem presentes. Os veios possuem dissemina-
ções de pirita, arsenopirita e 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, que pode ser resultante da deforma-
ção dúctil (favorecida pela presença de fluidos hi-
drotermais) da rocha vulcânica máfica porfirítica
que aflora nas proximidades dos veios, ou do pró-
prio granitóide regional atribuído à Suíte Creporizão.

No São Raimundo ocorre zona de cisalhamento
rúptil-dúctil com atitude N� 45-60� E/25� -45� SE, cor-
tando monzogranito da Suíte Creporizão, marcada
por planos de cisalhamento com geometria sigmoi-
dal, que contêm a mineralização aurífera. Esses
elementos sugerem tratar-se de falha contracional
com componente transcorrente, ou o inverso, uma
falha transcorrente com componente oblíqua (Cos-
ta & Carvalho, 1998). A mineralização está restrita
aos halos hidrotermais ou a veios de quartzo leitoso
eventualmente colocados nesses planos.

Uma terceira situação ocorre no garimpo do Jeri-
mum de Baixo (figura 4.8), onde a mineralização de
ouro encontra-se em veios de quartzo contendo pi-
rita e em venulações de quartzo com direções di-
versas, alojados ao longo de um sistema de falha-
mentos transcorrentes dextrais, de direção N70� E,
com geometria em flor positiva, que corta granitói-
des isotrópicos relacionados ao Complexo
Cuiú-Cuiú (Bahia & Quadros, 2000; Santos, 1998a).

As texturas do quartzo nos veios deformados são
dominantemente maciças, denotando alto grau de
empacotamento dos cristais, sacaroidais, e mos-
tram com muita freqüência feições de retrabalha-
mento por cisalhamento, como brechação e até mi-
lonitização (Patinhas – Klein et al., submetido).

4.1.2.3 Disseminações em Zonas de Alteração
Hidrotermal

De ocorrência subordinada (4% dos casos),
esse estilo encontra-se restrito às três unidades lito-
estratigráficas mais antigas da região (tabela 4.2).
É caracterizado por estruturas subverticais (falhas)
formando zonas hidrotermalizadas (figura 4.9), ta-
bularizadas ou lenticulares, que podem (Pau
D’Arco) ou não (Tirirical) conter veios de quartzo as-
sociados (silicificação mais restrita) (Klein,
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Figura 4.7 – Conjunto subparalelo de veios de quartzo colocados em estrutura de baixo ângulo no garimpo Boa
Vista. Observar o aspecto sigmoidal dos veios (estação LT-47).

Figura 4.8a – Mineralização aurífera no garimpo
Jerimum de Baixo, mostrando sistema de falhas

transcorrentes com arranjo em flor positiva, cortando
granitóide do Complexo Cuiú-Cuiú.



2000a,b). As venulações de quartzo, quando pre-
sentes, podem ser concordantes ou discordantes
em relação às estruturas hospedeiras do jazimento,
como no garimpo Barro Vermelho (Melo, 1997),
onde veios de quartzo e sulfeto preenchem micro-
fraturas oblíquas ao cisalhamento superposto aos
quartzo dioritos e granodioritos gnáissicos hidroter-
malizados.

Em geral as zonas hidrotermais são mais espes-
sas do que as formadas nos outros estilos (veio +
halo hidrotermal), atingindo até uma dezena de me-
tros. Algumas porções são pegmatóides, com
quartzo sacaroidal, feldspato e muscovita grossei-
ros. O epidoto é bastante freqüente na alteração hi-
drotermal, e feldspato alcalino, caulinita, serici-
ta/muscovita, clorita e carbonato ocorrem localiza-
damente. Entre os sulfetos, a pirita é o mineral mais
comum (em geral o único) e calcopirita ocorre es-
poradicamente, enquanto covellita e malaquita
ocorrem como minerais secundários. Esses sulfe-
tos formam disseminações ou bolsões centimétri-
cos a decimétricos, juntamente com feldspatos e

quartzo, ou preenchem microfraturas nas rochas
hospedeiras.

4.1.2.4 Brechas Hidrotermais

Jazimentos filonianos caracterizados por zonas
de brechas hidrotermais com até 2,5m de espessu-
ra são o tipo menos freqüente na região do Tapajós
(aproximadamente 2%), ocorrendo nos garimpos
Céu Azul (figura 4.10) e Água Limpa, encaixadas
em falhas/fraturas subverticais em granitóides da
Suíte Creporizão (tabela 4.3). Apresentam frag-
mentos angulosos a pouco arredondados de quart-
zo leitoso e algum feldspato alcalino, imersos em
abundante matriz silicosa criptocristalina de cor ró-
sea, contendo epidoto e feldspato alcalino (Klein,
2000b). Essas brechas apresentam características
intermediárias entre os tipos formados por cominui-
ção tectônica (brecha de falha) e por desgaste
abrasivo (wear-abrasion), segundo classificação
de Jébrak (1997).
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veios de quartzo

N70ºE

Figura 4.8b – Esquema interpretativo da figura 4.8a,
mostrando a geometria em flor positiva desenvolvida

por transpressão (segundo Santos, 1998).

Tabela 4.2 – Mineralizações de ouro disseminadas em zonas de alteração hidrotermal.

Nnº
Encaixante/
hospedeira

Unidade
estratigráfica

Controle
estrutural

Outros
metalotectos

Garimpo Área

9 xistos GJ falha N50� E
Zona de

Cisalhamento
Teodorico-Chico

Torres

Teodorico 2 IIa

97 monzogranito SIC falha N70� E Tirirical XVIII
123,124,

125
granitóide,
gnaisses CCC falhas N80� W e

N70� E
granitóide aplítico

Pau D’Arco XIXb

Legenda: GJ: Grupo Jacareacanga; CCC: Complexo Cuiú-Cuiú; SIC: Suíte Intrusiva Creporizão.

Figura 4.9 – Exemplo de mineralização do tipo
“disseminação em zonas de alteração hidrotermal”.

Garimpo Pau D’Arco (estação EK-157).



Na lavra do Céu Azul há uma alternância entre fai-
xas brechadas e veios de quartzo leitoso com 10cm
de espessura, enquanto que no Água Limpa, a zona
de brechas ocupa toda a largura do filão. No garim-
po Bandeirante (Almeida, 2000c) ocorre brecha vul-
cânica hidrotermal com adulária (figura 4.11), apre-
sentando intensa venulação (sílica amorfa, calcedô-
nia e quartzo de gerações distintas), cortando grani-
to da Suíte Parauari.

Outras brechas hidrotermais e/ou tectônicas
ocorrem também em pontos isolados, sendo parte
integrante da mineralização principal em veios de
quartzo, como nos garimpos: Guarim (Bahia & Qua-
dros, 2000; Klein et al., em preparação; Santos,
1998a), 12 de outubro, Seta de Ouro, Abacate, São
Félix, Maranhense (Almeida, 2000c), Mineiro (Klein,
2000b) e Mamoal (Santos, 1996).
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Tabela 4.3 – Mineralizações de ouro associadas a brechas hidrotermais (e brechas associadas
a outros estilos).

Nº Encaixante/
hospedeira

Unidade
estratigráfica

Controle
estrutural

Outros
metalotectos

Garimpo Área

28 riólito GI Modelo Ib

31 monzogranito SIP falha N20� E Bandeirante IVa

70 granodiorito CCC falha N70� E Guarim XII

128,129 granodioritos SIC falhas N70� E e N60� W Céu Azul, Água Limpa XIXb

Legenda: CCC: Complexo Cuiú-Cuiú; SIC: Suíte Intrusiva Creporizão; SIP: Suíte Intrusiva Parauari; GI: Grupo Iriri.

Tabela 4.4 – Mineralizações de ouro tipo stockwork.

Nº Encaixante/
hospedeira

Unidade
estratigráfica

Controle
estrutural

Outros
metalotectos

Garimpo Área

85 granitóide

SIP

saprólitos Bigode XVIa

7 granodiorito saprólitos Nova Chico Torres

17 granitóide saprólitos Arroz Branco II

18 monzogranito Joãozinho Tracajá

1 riólitos, tufos

GI

intensa alteração
hidrotermal Fazenda Pizon

I

24 riólitos São Félix

22 riólitos, brechas 12 de Outubro

30 vulcânica ácida,tufos saprólitos Coatá

27 microssienito saprólitos 21 de Julho

20
gabro SII

saprólitos;
profundidades de

batólito da SIP
Jutaí III

135
monzogranito SIC

fraturamento

N10� -45� W
saprólitos,

hidrotermalismo
intenso

Independência

Legenda: SIC: Suíte Intrusiva Creporizão; SIP: Suíte Intrusiva Parauari; SII: Suíte Intrusiva Ingarana; GI: Grupo Iriri.

Figura 4.10 – Brecha hidrotermal no garimpo Céu Azul.
Os fragmentos de quartzo encontram-se envolvidos
por matriz silicosa ciptocristalina (estação AT-148).



4.1.2.5 Stockworks (e disseminações)

Os jazimentos do tipo stockwork (figura 4.12)
correspondem a 10% do total das mineralizações
cadastradas na Província Tapajós. Sua distribuição
restringe-se praticamente aos granitóides da Suíte
Parauari, às vulcânicas, vulcano-clásticas e sub-
vulcânicas do Grupo Iriri e da Formação Bom Jar-
dim e às intrusivas básicas da Suíte Ingarana (tabe-
la 4.4), concentrando-se nas áreas I, II e III.

As mineralizações consistem num conjunto de fi-
nos veios de quartzo multidirecionais recortando a
rocha hospedeira. O hidrotermalismo que acompa-
nha essa venulação pode-se restringir a estreitos
halos em torno das vênulas ou atingir grandes volu-
mes da rocha encaixante. Além da silicificação e da

sulfetação (piritização dominante), as alterações
mais comuns são: feldspatização, sericitização, epi-
dotização, cloritização, albitização e hematitização,
sendo também observados, ocasionalmente, esfa-
lerita, magnetita e sulfetos de cobre. Essas minerali-
zações têm sua origem possivelmente relacionada a
fraturamento hidráulico em cúpulas de granitóides
ou em rochas vulcânicas.

Freqüentemente os stockworks estão associa-
dos a veios de quartzo simples (Bigode – Klein,
2000a; São Félix, Fazenda Pizon – Almeida, 2000c)
ou conjugados (Carneirinho – Bahia & Quadros,
2000; Santos, 1997a), possuindo também alguma
relação com estruturas locais ou regionais. O ga-
rimpo São Félix, por exemplo, apresenta compara-
tivamente os veios de quartzo simples mais pos-
santes hospedados em rochas vulcânicas ácidas e
granitos granofíricos (interface plutônica-vulcâni-
ca) com stockworks subparalelos ao contato. Na
mineralização da Fazenda Pizon, rochas vulcâni-
cas e tufos ácidos com subordinados termos ande-
síticos e níveis de grauvaca lítica com contribuição
tufácea, também hospedam mineralização de ouro
na forma de veios multidirecionais (stockwork) e de
veios orientados nas direções N-S e NNE-SSW.

Nos garimpos, Carneirinho (figura 4.13) e Nhô
(Bahia & Quadros, 2000) afloram monzogranitos da
Suíte Parauari seccionados por diques aplíticos e
veios de quartzo, simples e conjugados, alojados
em zona de falha, ao longo da qual desenvolveu-se
zona de alteração hidrotermal rica em sulfetos, seri-
cita, epidoto e feldspato. Também são observados
stockworks mineralizados, por vezes associados a
bolsões ricos em minerais máficos (Carneirinho) ou
preenchidos por material argiloso e quartzo (Nhô).
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Figura 4.12 – Mineralização tipo stockwork, com veios
de quartzo cortando granitóide hidrotermalizado (escala

com 42cm). Garimpo do Bigode (estação AT-28).

Figura 4.11 – Brecha vulcânica/hidrotermal com
adulária, contendo veios de sílica amorfa, calcedônia e

quartzo. Garimpo Bandeirantes (estação MA-99).

Figura 4.13 – Sistema de veios stockwork preservado
em saprólito de granitóide da Suíte Intrusiva

Maloquinha. Garimpo Carneirinho (estação MQ-58).



O garimpo Jutaí apresenta mineralização de
ouro hospedada em rocha básica gabróica relacio-
nada à Suíte Intrusiva Ingarana, predominando es-
truturas do tipo stockwork preenchidas por óxido
de ferro. Segundo Santos (1996) essa mineraliza-
ção apresenta peculiaridades não observadas em
outros stockworks, como a ausência de veios de
quartzo e de descontinuidades estruturais contro-
lando a mineralização primária, presença de inten-
so fraturamento sem direção preferencial e con-
centrações anômalas de magnetita no corpo ga-
bróico.

Apenas um jazimento do tipo stockwork foi rela-
cionado, com dúvidas, a rochas mais antigas (Suíte
Creporizão), no garimpo Independência, onde a
mineralização está contida num grande volume de
rocha hidrotermalizada e intemperizada (Klein,
2000b). O hidrotermalismo é generalizado, sendo
mais intenso em alguns bolsões métricos e nas
margens dos veios de quartzo, quando 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 mus-
covitização. Regionalmente aflora monzogranito
relacionado à Suíte Creporizão, entretanto, a hos-
pedeira da mineralização constitui-se em um grani-
tóide rosa, por vezes aplítico, podendo representar
uma cúpula desse monzogranito ou uma intrusão
menor relativa à Suíte Parauari.

4.1.3 Controles Geológicos das Mineralizações
Primárias

4.1.3.1 Controle Estrutural

É marcante o papel exercido pelas estruturas,
em várias escalas, na localização das mineraliza-
ções auríferas (Coutinho et al., 1998; Klein et al.,
1999; Santos, 1999). Em escala regional obser-
va-se que as áreas potenciais encontram-se alon-
gadas paralelamente à estruturação regional prin-
cipal NW-SE; os principais campos mineralizados,
inclusive aluvionares, distribuem-se nas proximida-
des dessas grandes descontinuidades NW-SE e al-
guns campos/áreas são nitidamente balizados por
ou contêm alta densidade de mineralizações em
torno de algumas descontinuidades. Por exemplo,
a Zona de Cisalhamento São José deve ter funcio-
nado como uma barreira estrutural condicionando
a mineralização de ouro (primária e secundária) na
Área VI e, a leste desta falha, é registrada intensa
atividade hidrotermal (Almeida, 2000d). Outros

exemplos marcantes são as zonas de cisalhamento
Chico Torres (Área II – Almeida, 2000c), Crepori-
zão, Creporizinho-Patrocínio (Área XVIII – Klein,
2000a), Rato-Ratinho (Área XII – Bahia & Quadros,
2000) e a falha Mamoal (Área XIV). Ainda, resulta-
dos de levantamento geoquímico de solo nas ime-
diações da mineralização da Fazenda Pizon indica-
ram a existência de um trend anômalo e descontí-
nuo acompanhando lineamento NW-SE (Área I). De
acordo com RTDM (1995), além dessa direção,
ocorrem outros dois trends estruturais importantes
nessa área, que materializam um amplo sistema
de cisalhamento dextral NW-SE, com fraturas ex-
tensionais NE-SW e NNE-SSW.

Em escala de campo ou área mineralizada são
importantes localizadoras de mineralizações as es-
truturas subsidiárias, de segunda ou terceira or-
dem, geometricamente associadas aos lineamen-
tos regionais, principalmente os cruzamentos
(áreas XVI e XVIII), bifurcações (Área XIX) e mudan-
ças de atitudes dessas estruturas (Área XV), além
de contatos geológicos (Área VI).

Os dados estruturais em escala de depósito e
de corpo mineralizado demonstram que a maioria
dos jazimentos é constituída por alguma espécie
de veio de quartzo posicionado em falhas rúpteis
(fault-fill veins) e zonas de cisalhamento rúptil-dúctil
(shear veins) subverticais, desenvolvidas principal-
mente em sistema transcorrente. São localizadores
importantes de mineralizações, nessa escala, seg-
mentos dilatacionais diversos, como intersecções
de pequenas falhas, terminações em “rabo-de-ca-
valo”, duplexes compressivos (Santos, 1999), além
de contrastes reológicos e geoquímicos. Dissemi-
nações em zonas de alteração hidrotermal, veios
em estruturas compressivas, brechas e stockworks
ocorrem de forma subordinada.

Para maiores detalhes e discussões relaciona-
das ao controle estrutural das mineralizações, o lei-
tor pode recorrer a Santos (1999).

4.1.3.2 Controles Litológicos

Além das estruturas, também devem ser levadas
em consideração, como controle regional das mi-
neralizações, zonas periféricas a stocks e batólitos
das suítes intrusivas Parauari e Maloquinha, que
parecem ser metalotectos expressivos em algumas
áreas. A concentração de áreas aluvionares e de
mineralizações em torno desses plútons constitui
forte indício de que parte das mineralizações da
província pode estar relacionada a essas intrusões
félsicas.
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4.1.3.2.1 Grupo Jacareacanga

Embora o Grupo Jacareacanga consista em uma
seqüência metavulcano-sedimentar antiga, já com-
parada a greenstone belts, mineralizações aurífe-
ras associadas a essa unidade são relativamente
escassas, mas são observados inúmeros indícios
de ouro em concentrados de bateia e trabalhos em
algumas aluviões de pequeno porte sobre litótipos
dessa unidade (Área V). Foram cartografados ape-
nas três veios simples, um “deformado” e um jazi-
mento disseminado em zona hidrotermal. Os veios
simples formam conjuntos subparalelos de veios
de quartzo friáveis ou lentes de quartzo sacaroidal
concordantes (garimpos Palmares e Buiuçu) ou
discordantes (garimpo Espírito Santo/Elias) da xis-
tosidade. Almeida (2000d) relaciona a origem des-
ses veios à intrusão de granitóides da Suíte Intrusi-
va Parauari, visto terem sido detectadas zonas de
contato marcadas por rochas do tipo hornfels nos
xistos encaixantes. Já Santos (1997b) descreve na
frente Maués veios de quartzo lenticularizados e
sigmoidais (“deformados”) e concordantes com a
xistosidade, como gerados e posteriormente retra-
balhados durante eventos tectônicos dúcteis res-
ponsáveis, respectivamente, pela xistificação da
encaixante, e pelo desenvolvimento tardio de trans-
corrências.

No garimpo Teodorico (Oliveira et al., 1999)
uma associação de sericita-quartzo xistos, quart-
zitos micáceos e clorita-talco xistos intercalados,
ocorre alinhada segundo a direção NW-SE da
Zona de Cisalhamento Teodorico-Chico Torres,
em contato tectônico com granodioritos cisalha-
dos relacionados ao Complexo Cuiú-Cuiú. O con-
junto encontra-se intensamente hidrotermalizado
ao longo de uma faixa aproximadamente linear e
caracteriza uma mineralização do tipo dissemina-
ções em zonas de alteração hidrotermal (Almeida,
2000c).

4.1.3.2.2 Complexo Cuiú-Cuiú e Suíte Intrusiva
Creporizão

As rochas gnáissicas e granitóides do Complexo
Cuiú-Cuiú e os granitóides mais ou menos meta-
morfizados e deformados da Suíte Intrusiva Crepo-
rizão formam um grande conjunto alongado segun-
do a direção NW-SE que se distribui ao longo do li-
mite centro-sul da área, bordejando a serra do Ca-
chimbo, além de uma área expressiva no setor su-
doeste da Folha Caracol. Essas duas unidades lito-
estratigráficas são consideradas um só metalotec-

to, dada a sua associação espaço-temporal.
Encerram quase 50% dos jazimentos primários, in-
cluindo todos os tipos, a imensa maioria pertencen-
te às categorias dos veios simples e conjugados,
com dominância dos primeiros. A diferença mar-
cante entre as duas unidades diz respeito à quase
restrição dos veios “deformados” ao Complexo
Cuiú-Cuiú. A maioria das mineralizações está conti-
da nas áreas XVIII e XIX, além de concentrações
nas áreas I, VI, XII e XX.

4.1.3.2.3 Rochas Básicas e Intermediárias
Paleoproterozóicas

Este metalotecto encerra apenas cinco minerali-
zações associadas a intrusões de rochas gabrói-
cas de pequeno e médio porte relacionadas à Suíte
Intrusiva Ingarana, com veios simples e conjuga-
dos (Davi, Carivaldo, Eliana) sendo os tipos princi-
pais, além de um exemplo de stockwork (Jutaí), to-
dos concentrados nas áreas III e XI (Bahia & Qua-
dros, 2000).

No garimpo do Davi, Martini & Dreher (1996) e
Coutinho (1996) descreveram dois veios de quart-
zo mineralizados encaixados em rochas gabróicas
e em quartzo monzodiorito granofírico da Suíte
Intrusiva Ingarana, que podem eventualmente
ocorrer associados com granitóides das suítes in-
trusivas Maloquinha e Parauari. As zonas de altera-
ção hidrotermal possuem espessuras decimétricas
a métricas e, de acordo com Coutinho (1996), esta-
riam diretamente relacionadas ao cisalhamento re-
gional representado pela existência de uma fase
distensiva NE-SW associada a um sistema com-
pressivo não-coaxial NW-SE, pois esse hidroter-
malismo ocorre segundo planos bem definidos as-
sociados a fraturamento extensional. Ainda, lentes
de quartzo en echelon encontradas no gabro re-
forçariam a hipótese do controle estrutural da mi-
neralização.

Além desses casos, diques máficos e interme-
diários portadores de ouro e sulfetos, em geral rela-
cionados aos Andesitos Joel-Mamoal, foram en-
contrados também associados à mineralização
em diversos garimpos (Mamoal, Joel, Serra Verde,
Teodorico).

Também foi mapeado um corpo gabróico inten-
samente hidrotermalizado com vênulas milimétri-
cas de quartzo, pirita, clorita e epidoto preenchen-
do sistemas de fraturas N-S, NW-SE e ENE-WSW,
predominando esta última direção, no qual o ouro
vem sendo extraído a partir do saprólito dessa ro-
cha máfica hidrotermalizada (Almeida, 2000c).
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4.1.3.2.4 Suíte Intrusiva Parauari

A Suíte Parauari constitui um metalotecto que en-
cerra um grande número de jazimentos (cerca de
28%), principalmente veios simples e metade das
mineralizações stockwork cadastradas, distribuí-
dos basicamente nas áreas XIII, XV e XVI. Estas
áreas apresentam dezenas de pequenas lavras
constituídas por enxames subparalelos (N25� -
45� E/70� -90� SE, variando localmente até N70� E)
de veios de quartzo simples de pequena espessu-
ra, envelopados por halos hidrotermais também es-
treitos, com ouro livre e de granulação fina local-
mente visível. Os veios apresentam textura lamina-
da, formada pela alternância de bandas quartzo-
sas maciças, com lâminas da rocha completamen-
te hidrotermalizada, além de texturas: sacaroidal,
em pente e de preenchimento de espaços vazios.
Fraturamento penetrativo e paralelo aos veios é co-
mum e localmente desenvolveram-se zonas de ci-
salhamento dúctil centimétricas, no contato veio-
encaixante (Klein, 2000a).

Na Área IIa, nos garimpos São Bento/Manoel
Branco, Joãozinho e Cara Preta, os veios de quartzo
demonstram contornos irregulares e espessuras va-
riáveis (15 a 60cm) com atitudes N20� -60� E/
70� SE-NW ou N10� W/90� . Próximo ao contato dos
veios com os granitóides hospedeiros notam-se ha-
los de alteração hidrotermal de natureza argílica, re-
presentados por clorita, sericita e minerais de argila.

No garimpo Mariana Zé Pindaré os veios possuem
espessuras centimétricas a métricas, apresentan-
do quartzo leitoso e hialino de grão fino a médio e
bastante fraturado, ocorrendo com direção prefe-
rencial NNE-SSW freqüentemente truncada por fra-
turas NE-SW (Almeida, 2000c). Veios de quartzo
com direções NW-SE e E-W são mais raros. As zo-
nas de alteração hidrotermal são irregulares e des-
contínuas e o ouro com hábito granular, subarre-
dondado e com reentrâncias irregulares, ocorre
preenchendo fraturas (Brito, 1997). Nas zonas hi-
drotermalizadas, as concentrações de ouro atin-
gem 800 a 1.700ppb, enquanto os resultados de
análise de microssonda eletrônica em partículas de
ouro revelaram valores de relação Au/Ag entre 400
e 600.

4.1.3.2.5 Suíte Intrusiva Maloquinha

A Suíte Maloquinha é um metalotecto que hos-
peda apenas nove mineralizações primárias, es-
sencialmente formadas por veios de quartzo sim-
ples, concentrados nas áreas IVb e XIV. Também

foram consideradas como potenciais, áreas sobre
e em torno de diversos plútons dessa suíte (áreas
VI, VIIa e VIIIb), uma vez que intrusões rasas (com
termos subvulcânicos) de granitóides Maloquinha
(Batalha, Penedo, Cruz de Ouro) em unidades
mais antigas podem ter relação direta ou indireta
com algumas mineralizações. Além dessa distri-
buição de mineralizações primárias e aluvionares
em torno de alguns plútons, resultados de perfis
de sondagem realizados no garimpo Barro Verme-
lho mostram que as rochas gnáissicas do Comple-
xo Cuiú-Cuiú, portadoras de mineralização disse-
minada, são intrudidas por granitóides Maloqui-
nha a uma profundidade de aproximadamente
200m (Melo, 1997).

Veios e vênulas de quartzo hospedados em gra-
nitóides Maloquinha apresentam geralmente es-
pessuras de 8cm a 1m e texturas maciças, em pen-
te, brechada, cockade e crack-and-seal, localmen-
te associadas com estrutura do tipo stockwork
(Almeida, 2000c; Coutinho, 1996; Klein, 2000a;
Santos, 1997a). As orientações dos veios, que
apresentam apenas feições de tectônica rúptil, são
variáveis, concentrando-se em torno de N45� -80� E
na área IVb e N70� -80� W na Área XIV, e localmente
ocorrem associados a diques de rochas máficas
(Mamoal e Santa Isabel).

O ouro ocorre preenchendo microfraturas ou as-
sociado a sulfetos e a associação mineral metálica
mais comumente encontrada é formada por pirita,
calcopirita, arsenopirita, esfalerita, galena, pirrotita
e bornita. Os halos hidrotermais observados nos
granitos hospedeiros são restritos (alcançando
poucos centímetros) e compostos essencialmente
por feldspato alcalino, epidoto, sericita, quartzo,
clorita e albita. Localmente é observada a presença
de ametista, às vezes em geodos.

4.1.3.2.6 Rochas Vulcânicas e Subvulcânicas

A mineralização de ouro observada nas rochas
vulcânicas compõe cerca de 9% dos jazimentos
cadastrados e está dominantemente relacionada
aos tipos félsicos (Grupo Iriri), concentrando-se ba-
sicamente na Área I. Apresentam dois estilos de mi-
neralização, veios simples com orientações variá-
veis e veios de quartzo multidirecionais (stock-
works), às vezes com brechas hidrotermais asso-
ciadas, invariavelmente associados a intenso hi-
drotermalismo.

Dreher et al. (1999) descreveram como sendo
calcedônicas (plumosas), crustiformes, cockade e
cristalinas finas (em pente) as texturas mais comu-
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mente observadas em veios de quartzo hospeda-
dos nas rochas vulcânicas da Província Tapajós, al-
gumas vezes denotando várias fases de preenchi-
mento. Essas texturas são compatíveis com o posi-
cionamento desses veios em níveis crustais rasos.

De modo subordinado ocorrem stockworks hos-
pedados em rochas da Formação Bom Jardim,
como as descritas nos garimpos Maranhense (an-
desitos – figura 4.14) e 12 de Outubro (andesito-ba-
saltos amigdaloidais), que apresentam-se profun-
damente hidrotermalizadas (epidotização, cloriti-
zação, silicificação, sulfetação e mais raramente
carbonatização). Além dos andesitos, também é
observada a presença de leucogranito que, possi-
velmente, tenha sido responsável pelo aporte de
fluidos que provocou a alteração hidrotermal ob-
servada nos andesitos encaixantes, pois nas zonas
proximais ao leucogranito nota-se um aumento gra-
dativo e significativo no volume de veios e vênulas
nos andesitos (Almeida, 2000c).

4.1.4 Modelos Metalogenéticos Vigentes

As diferentes tipologias identificadas, as rela-
ções espaciais verificadas entre depósitos, áreas
mineralizadas, estruturas e corpos ígneos/metalo-
tectos litológicos, tomadas em conjunto com os ele-
mentos estruturais e os aspectos texturais apresen-
tados pelos veios mineralizados (texturas maciças,
miloníticas, laminadas, sacaroidais, brechadas, em
pente, preenchimento de vazios, crustiformes),
além de dados laboratoriais escassos, sugerem di-
ferentes profundidades de formação, provavel-
mente epi a mesozonais, diferentes condições de
temperatura e pressão, diferentes regimes estrutu-

rais e, provavelmente, diferentes fontes das mine-
ralizações. Essas observações permitiram a alguns
autores o esboço de modelos genéticos para depó-
sitos individuais e em escala global para a Provín-
cia Tapajós.

Com relação aos modelos regionais, Coutinho et
al. (1998) propuseram uma evolução metalogenéti-
ca em duas fases para a província. A primeira, mais
antiga, comportaria as mineralizações do tipo lode,
mais profundas, associadas às zonas de cisalha-
mento regional (veios de quartzo deformados), en-
quanto que a segunda fase envolveria jazimentos
mais rasos, centrados em intrusões (suítes intrusi-
vas Parauari e Maloquinha), com lodes (veios de
quartzo simples, conjugados), stockworks e disse-
minações, similar ao modelo pórfiro de Sillitoe
(1991). Já Delgado (1999) sugere a possibilidade
da existência de três fases metalogenéticas, liga-
das às três principais suítes graníticas, Creporizão,
Parauari e Maloquinha, com participação de siste-
mas hidrotermais centrados em intrusões e atua-
ção síncrona ou tardia de estruturas tectônicas,
abrigando depósitos distais, proximais ou internos
às próprias intrusões, combinando modelos de Sil-
litoe (1991) e Robert (1996).

Dreher et al. (1998, 1999), a partir de estudo mi-
neralógico, textural, estrutural e de inclusões flui-
das, concluíram que os veios e brechas hidroter-
mais nos garimpos Davi e Joel podem fazer parte
da porção intermediária de um sistema epitermal
da categoria adulária-sericita (zona mineralizada
em metais preciosos), sendo comparáveis a outros
exemplos de depósitos epitermais observados no
resto do mundo. Também fundamentados em estu-
dos de inclusões fluidas, texturais, estruturais, e mi-
neralógicos, Klein (1999), Klein et al. (2000c, sub-
metido) e Klein et al. (em preparação) caracterizam
os jazimentos do Guarim e Patinhas como depósi-
tos orogênicos epi a mesozonais (usualmente refe-
ridos como mesotermais).

Esses estudos sugerem realmente a existência
de diferentes modelos de depósitos, com envolvi-
mento de fluidos de origens completamente diver-
sas (meteóricos, metamórficos, magmáticos),
guardando similaridades tanto com os depósitos
encontrados em orógenos fanerozóicos (Sillitoe,
1991), quanto com os depósitos orogênicos postu-
lados por Groves et al. (1998), ambos compatíveis
com ambiente geotectônico acrescionário (mar-
gem continental ativa, arcos magmáticos) e asso-
ciados com as fases compressiva/transpressiva
(fase orogênica) e extensional (pós-orogênica) da
evolução da Província Tapajós.
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Figura 4.14 – Sistema de veios stockwork cortando
andesitos hidrotermalizados da Formação Bom
Jardim. Garimpo Maranhense (estação MA-02).



4.2 Outros Bens Minerais

4.2.1 Minerais Metálicos

Molibdenita foi identificada na região sudoeste
da Folha Vila Riozinho (Klein, 2000a). Esse mineral
ocorre sob a forma de cristais de grão grosso, cin-
za-prateados, com hábito lamelar (figura 4.15) e
distribuídos de maneira irregular em porções mais
pegmatóides da hospedeira que contém abundan-
te venulação de quartzo. Esta rocha é um sienogra-
nito porfirítico grosso, com plagioclásios alterados
para sericita, epidoto e carbonato, atribuído à Suíte
Creporizão. Outra ocorrência desse mineral foi veri-
ficada na Folha Caracol (Pessoa et al., 1977).

Pessoa et al. (1977) cadastraram diversas ocor-
rências de cassiterita, eventualmente associada a
columbita-tantalita, topázio e turmalina, sempre re-
lacionadas aos pláceres de igarapés que drenam
regiões onde afloram os granitóides Maloquinha e
Porquinho, culminando com a realização de traba-
lhos exploratórios (Prazeres et al., 1979) em áreas
de afloramento desses granitóides na Folha Cara-
col. Além disso, garimpos de cassiterita, ativos na
década de 70, foram descritos pelo Projeto RADAM
(Santos et al., 1975) nos rios Surubim, Jamanxim e
Tropas, sendo que, nesse último caso, o mineral foi
explorado como subproduto do ouro, em área do-
minada pelo Granito Caroçal.

4.2.2 Gemas

Entre os minerais de interesse gemológico, é re-
latada uma ocorrência primária de turmalina em
veio (Collyer et al., 1994). Contudo, não é feita refe-

rência a respeito da rocha encaixante, e a localiza-
ção fornecida para essa ocorrência coincide com
área de afloramentos de rochas sedimentares da
Formação Buiuçu, na Bacia do Crepori. Ocorrências
de ametista foram verificadas em garimpos inativos
na Folha Caracol (Bahia & Quadros, 2000).

4.2.3 Minerais Industriais

Com relação a minerais industriais, depósitos co-
luvionares de cascalhos, constituídos por materiais
concrecionários ferruginosos oriundos de perfis de
alteração laterítica, foram identificados em vários lo-
cais, nas proximidades das principais rodovias e es-
tradas vicinais, podendo ser utilizados para a pavi-
mentação das mesmas (Klein, 2000a).

As áreas dominadas por granitóides, abundan-
tes em toda a área de abrangência do projeto, po-
dem constituir-se em áreas-fonte favoráveis à ex-
tração de brita e ocasionalmente de rocha orna-
mental, embora algumas sejam de difícil acesso.
Estudos de viabilidade devem ser dirigidos para a
pesquisa de áreas com potencial para a explora-
ção e comercialização de rocha ornamental, em es-
pecial aquelas localizadas nas proximidades das
principais vias de escoamento da produção regio-
nal, como o rio Tapajós e as rodovias, Transamazô-
nica (na porção oeste da área) e Cuiabá-Santarém
(na porção leste da área).

As áreas com maior potencial para extração de
areia (e cascalhos) estão relacionadas aos depósi-
tos aluvionares e de canais ao longo das principais
drenagens da região, algumas localizadas próximo
a centros populacionais, como o município de Jaca-
reacanga, onde áreas de extração de areia e casca-
lho servem atualmente como fonte de material para
a construção das futuras instalações de apoio ao
Projeto SIVAM (Almeida, 2000d).

As argilas vermelhas são utilizadas na indústria
da cerâmica vermelha, representada por uma ola-
ria de pequeno porte, localizada no município de
Jacareacanga (Almeida, 2000d).

4.3 Indícios Mineralométricos, Geoquímicos
e Geofísicos

Durante o cadastramento dos jazimentos de
ouro constatou-se também um número considerá-
vel de indícios diretos de ouro, dados de partículas
de ouro em concentrados de bateia, coletados em
sua maioria em áreas não garimpadas. Esses indí-
cios foram encontrados em locais em que dominam
xistos, quartzitos e granitóides Parauari.

– 60 –

Programa Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil

Figura 4.15 – Molibdenita em granitóide da Suíte
Intrusiva Creporizão (estação AT-35).



Em algumas áreas dominadas por granitóides
Maloquinha (e vulcânicas do Grupo Iriri) foram en-
contrados indícios isolados de ouro, em geral asso-
ciados a minerais resistatos típicos de pegmatitos
graníticos como topázio, monazita e xenotímio. No
entanto, nenhuma mineralização primária foi regis-
trada nas proximidades (Almeida, 2000c).

Os dados obtidos por Pessoa et al. (1977) em
amostras de concentrados de bateia e sedimentos
de corrente, e analisados por espectrometria de ab-
sorção atômica, mostram que os teores de ouro vari-
am entre 50ppb e 100.000ppb, sendo que a maioria
das amostras apresentaram teores abaixo de
1.000ppb. As amostras anômalas são provenientes
principalmente dos terrenos relacionados ao Com-
plexo Cuiú-Cuiú e à Suíte Intrusiva Parauari. As análi-
ses revelaram ainda anomalias de Cr e Ni, associa-
das às rochas básicas, Cachoeira Seca, Ingarana e
Crepori, e anomalias de Sn, W, Co, Mo, Nb e Ta, re-
lacionadas a áreas de ocorrência de granitóides
Maloquinha e Porquinho (Bahia & Quadros, 2000).

Indícios geofísicos marcantes referem-se à
existência de uma zona anômala em K no setor su-
deste da área (Área XXI), associada a um corpo
mais diferenciado da Suíte Intrusiva Creporizão,
mas não individualizado na cartografia geológica.
Nenhuma mineralização primária foi reconhecida
nesse local, mas as aluviões do rio Inambé encon-
tram-se garimpadas ao longo de toda a extensão
desse corpo (Klein, 2000a). Na Área XVI ocorrem
fortes anomalias magnéticas, nas proximidades de
área com alta densidade de mineralizações primá-
rias e na Área VI os litótipos apresentam altas ra-
zões K/Th e K/U (potassificação), contrastando
com a assinatura geofísica de outras regiões domi-
nadas pelos mesmos litótipos (Almeida, 2000d).

4.3.1 Pirita e Óxido de Ferro

Indícios de pirita e óxido de ferro em concentra-
do de bateia são freqüentes principalmente nas
regiões de garimpo associadas a veios de quartzo
ou em aluviões cujo substrato é representado por
gnaisses do Complexo Cuiú-Cuiú, rochas vulcâni-
cas ácidas do Grupo Iriri e granitóides Parauari
(Almeida, 2000c,d). O percentual varia de <1% a
5% para óxido de ferro e pirita, com ouro invariavel-
mente associado. Caso excepcional de ocorrência
de pirita, aparentemente não associada a ouro, foi
detectado na margem esquerda do rio Tapajós, a
sul da cidade de Jacareacanga, em sedimentos
areníticos da Formação São Benedito da Bacia do
Alto Tapajós (Paleozóico).

4.3.2 Cassiterita e Columbita-Tantalita

Os principais indícios de cassiterita (concentra-
dos de bateia e análises químicas de rocha total)
estão localizados em áreas dominadas pelos grani-
tóides Maloquinha, Porquinho, Pepita, Igarapé
Escondido, além de vulcânicas riolíticas e dacíticas
do Grupo Iriri (Pessoa et al., 1977; Prazeres et al.,
1979; Almeida, 2000c,d). Outros indícios registra-
dos, onde predominam gnaisses miloníticos do
Complexo Cuiú-Cuiú, podem ser decorrentes da
existência de pequenas intrusões graníticas não
mapeáveis na escala adotada neste trabalho
(Almeida, 2000c,d).

Em geral o percentual de cassiterita nos concen-
trados de bateia não ultrapassa 5%, enquanto aná-
lises químicas de rocha detectaram estanho com
teores em torno de 2ppm. O Granito Igarapé Escon-
dido apresentou valores de Sn entre 3 e 8ppm, su-
periores aos encontrados nos granitóides Maloqui-
nha. Já os granitóides da Suíte Intrusiva Parauari
apresentam poucos indícios. Caso especial é o do
monzogranito greisenizado do garimpo Maranhen-
se, onde são retiradas quantidades consideráveis
de cassiterita, não aproveitada comercialmente,
durante a explotação do ouro em saprólito. As ro-
chas vulcânicas ácidas possuem indícios ocorren-
do de um modo geral associados a ouro e topázio.
Resultados de análise química de rocha revelaram
valores da ordem 4ppm de estanho (Almeida,
2000c).

Além de estanho/cassiterita, a presença asso-
ciada de columbita-tantalita foi menciona por
Andrade & Urdininea (1972) na região de Manga-
bal e no igarapé Bom Jardim, na Folha Caracol.

4.3.3 Topázio, Ametista e Fluorita (Rutilo e
Diamante)

Indícios de topázio (<5%), ametista e fluorita em
concentrados de bateia apresentam-se distribuí-
dos por áreas de abrangência de litótipos do Grupo
Jacareacanga, Complexo Cuiú-Cuiú, suítes intrusi-
vas Parauari e Maloquinha e do Grupo Iriri. A exis-
tência de topázio em regiões dominadas por xistos
e gnaisses pode estar relacionada a pequenas in-
trusões graníticas (não mapeáveis na escala de tra-
balho) relacionadas principalmente à Suíte Intrusi-
va Maloquinha (Almeida, 2000c,d).

São também descritas na literatura as presenças
de diamante, turmalina, topázio e rutilo em concen-
trados de bateia (Santos et al., 1975; Branco, 1984;
Collyer et al., 1994), ocorrendo em locais isolados.
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4.3.4 Monazita, Xenotímio, Zircão e Torita

Vários indícios significativos de monazita e xeno-
tímio (normalmente associados) na Folha Jacarea-
canga ocorrem em granitóides da Suíte Parauari.
Estes litótipos apresentam elevada radioatividade
nos mapas de contagem total, mostrando também,
nos mapas de distribuição ternária, baixas razões
K/Th e K/U. Os percentuais observados nos con-
centrados de bateia atingem valores elevados, em
geral entre 5% e 50%. Em apenas dois casos foram
registrados cassiterita e ouro associados com es-
ses indícios.

A associação de sienogranitos (Suíte Intrusiva
Maloquinha) e vulcânicas félsicas porfiríticas
(Grupo Iriri) na porção oeste da área, apresenta
teores em concentrado de bateia da ordem de
5% a 50% para esses minerais. Pontos isolados
nas vizinhanças dessa área, fora da influência
desses litótipos, podem indicar a presença de
corpos de granitos Maloquinha (ou até mesmo
riólitos) não detectados na escala de trabalho.
Também são freqüentes os registros de monazita
e xenotímio no âmbito do Granito Pepita. Entre-
tanto, apesar dos inúmeros indícios, os teores
são inferiores a 5%, podendo esses minerais es-
tarem associados com turmalina, cassiterita, zir-
cão, topázio e rutilo.

Os litótipos da Suíte Intrusiva Parauari apresen-
tam indícios significativos de zircão e de torita,
mostrando teores muitas vezes superiores a 50%
na fácies granodiorítica, e valores da ordem de
<5% a 50% de zircão na fácies granítica. Os tipos
granodioríticos apresentam-se magnéticos e exi-
bem enriquecimento anômalo em U e Th, possuin-
do a torita como o mineral resistato mais importan-
te. Em concentrados de bateia o zircão atinge de

25% a 100%, enquanto que nos sedimentos ativos
de corrente o zircônio apresenta valores entre
798ppm e 1.000ppm.

Em alguns locais foram detectados indícios de
zircão e monazita em área dominada por rochas do
Complexo Cuiú-Cuiú, com influência de granitóides
Maloquinha nas proximidades, de onde se admite a
proveniência desses minerais resistatos, e, tam-
bém, nos xistos do Grupo Jacareacanga. O Granito
Pepita também mostra-se bastante enriquecido em
zircão, apresentando valores elevados (até 50%) e
bem distribuídos por todo o corpo. Ao contrário,
nas áreas de influência dos granitóides da Suíte
Intrusiva Maloquinha, não detectou-se nenhuma
ocorrência substancial desse mineral (Almeida,
2000c,d).

4.3.5 Turmalina e Anatásio

Na porção sudoeste da área do projeto foram re-
gistrados diversos indícios de turmalina, corres-
pondendo sempre a volumes inferiores a 50% do
total de concentrados de bateia (Almeida, 2000d).
Esses indícios ocorrem em sua grande maioria em
áreas dominadas por rochas do Grupo Jacarea-
canga e, secundariamente, em área dominada por
litótipos do Complexo Cuiú-Cuiú, normalmente pró-
ximo ao contato com os xistos Jacareacanga. Oca-
sionalmente associados com a turmalina foram
identificados indícios de anatásio, mineral que
quando transparente é utilizado como gema (Bran-
co, 1986). Já na porção noroeste da área a quase
totalidade de indícios de turmalina (afrizita) está re-
lacionada a áreas dominadas por rochas vulcâni-
cas do Grupo Iriri, ocorrendo também em veios de
quartzo (Almeida, 2000c).
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Tabela 4.5 – Principais características das mineralizações auríferas primárias na Província Tapajós.

NºNº Localidade/Localidade/
frente de lavrafrente de lavra

Município/Município/
UFUF

TipologiaTipologia TexturaTextura
dodo

veioveio

Encaixante/Encaixante/
hospedeirahospedeira

UnidadeUnidade
stratigráficastratigráfica

HidrotermalisHidrotermalis
momo

MineraloMineralo
giagia

metálicametálica

ControleControle
estruturalestrutural

DadosDados
conômicosconômicos

(teor;(teor;
rodução)/rodução)/
statusstatus  (A/I) (A/I) R

ef
er

ên
ci

as
R

ef
er

ên
ci

as
ib

lio
gr

af
ic

as
ib

lio
gr

af
ic

as

 1 Fazenda Pizon Maués/AM veio/stockwork vulcânica e tufos ácidos GI ar, se, si, s, ep, c, K pi, esf, cta,
bor

N0°E/90°
N65°W/90°

80-100g/t
A

1,2,3

2 Porquinho Jacareacanga/PA veios simples granitóide CCC ep, si, s pi, cpi, api N60°W/90°
N0°E/90°

145g/t
A

2,4

3 Chico Torres/Carlito Itaituba/PA veio conjugado granodiorito SIP N84°E/68°NW
N10°E/83°NW

N0E°/74°W

I 2

4 Chico Torres/Serviço da
Pista

Itaituba/PA veio deformado granodiorito SIP si, s, K, mu pi N0E°/71°W I 2

5 Chico Torres/Pescoço Itaituba/PA veio deformado granodiorito CCC N10°E/90°
N64E°/90°
N80°W/90°
N26°W/90°

A 2

6 Chico Torres/Melechete Itaituba/PA veio  deformado maciça tufo ácido cisalhado
(filonito)?

GI se, ep N50°E/90° A 1,2

7 Nova Chico Torres Itaituba/PA stockwork granodiorito SIP s pi I 2
8 Teodorico -1 Itaituba/PA veios simples gnaisses e diabásio SIP/SII

CCC
si, c, s pi N30°E/40° A 4

9 Teodorico - 2 Itaituba/PA zona hidrotermal quartzo-sericita xisto,
talco-clorita xisto

GJ cl, ep, cao, se N50°E/75°NW
N45°W/65°NE

A 2

10 São Bento I/Manoel Branco Itaituba/PA veios simples monzogranito granofírico SIP cl, ar, se, s pi N60°E/71°SE
N0°E/70°E

N40°E/90°NW

A 2,4

11 São Bento I/Joãozinho Itaituba/PA veios simples monzogranito granofírico SIP ar, se N20°E/90° A 2
12 Novo Horizonte Itaituba/PA veios simples monzogranito,

micromonzogranito,
gnaisse, metagabro

SIP s pi N45°W/78°NE 2

13 Maranhense/Baixão da
Pista

Itaituba/PA veios/stockwork andesito SIP/FBJ ep, s, cl, si, c pi I 2

14 Cara Preta Itaituba/PA veios simples granodiorito SIP N10°W/90° I 2
15 CVA Itaituba/PA veios simples monzogranito SIP N30°E/45°SE

N42°W/82°NE
I 2

16 Papagaio Itaituba/PA veios simples granodiorito? SIP I 2
17 Arroz Branco Itaituba/PA stockwork feldspato-alcalino granito

e monzogranito
SIP s pi I 2

18 Joãozinho Tracajá Itaituba/PA stockwork monzogranito SIP ep, s, cl, si pi, api I 2
19 Mariana Zé Pindaré Itaituba/PA veios simples maçiça monzogranito SIP ar, cl, s pi, cpi N0-10°E/90° A 2,5
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20 Jutaí Itaituba/PA stockwork gabro e laterita SII s mag N50°E/80°SE,
N50°W/80°SW,
N20°E/89°NW

I 1,6

21 12 de Outubro -1 Maués/AM veio simples andesito-basalto FBJ s pi A 2
22 12 de Outubro - 2 Maués/AM stockwork riólito e brecha vulcânica GI 2
23 12 de Outubro  - 3 Maués/AM veio simples brecha vulcânica GI s pi N90°E/90° A 4
24 São Félix Itaituba/PA veio/stockwork riólito GI s pi N82°E/65°NW

N30°E/74°NW
2

25 Seta de Ouro/Baixão da
Pista

Jacareacanga/PA veio simples tufo riolítico GI cl, ep, tu, si N0°E/65°W I 2,4

26 Seta de Ouro Jacareacanga/PA veio simples ignimbrito GI ep, s pi I 2
27 21 de Julho/Baixão da 21 Jacareacanga/PA stockwork microssienito GI A 2
28 Modelo/Morro do João Jacareacanga/PA veio simples e

brecha
diabásio e riólito GI I 2

29 Abacate Jacareacanga/PA veios simples brecha quartzo-
turmalinífera

GI si, tu N80°E/70°SE I 2

30 Coatá/Chicão Jacareacanga/PA veio/stockwork vulcânica ácida
vítrea/tufo dacítico-

riodacítico

GI A
600g/dia

2

31 Bandeirante Jacareacanga/PA brecha monzogranito SIP si, ad N20°E/90° A 2
32 Espírito Santo/Maués Maués/AM veios deformados xistos GJ N20°W/89°NE 7
33 Espírito Santo/Elias Maués/AM veio simples maçiça,

sacaroidal
micaxisto e quartzito GJ ar N30°E/60°NW A 8

34 Buiuçu Jacareacanga/PA veio simples xisto GJ cl, ar, mu N90°E/90° A 8
35 Rio Tapajós Jacareacanga/PA veio simples xisto e metachert GJ s pi 8
36 Palmares Maués/AM veio simples laterito GJ N30°E/50°NW I 8
37 Cantagalo/Araújo Jacareacanga/PA veio simples monzogranito SIP s, si pi N30°W/90° A 2
38 Cantagalo/Inferno Verde Jacareacanga/PA stockwork laterito ? cao, ar, se I 8
39 S.  José/Pelé Jacareacanga/PA veios deformados granodiorito milonítico

(gnaisse)
CCC ep, ar, s pi N10°E/60°SE 50 a 100g/t

A
8

40 S. José/Arcélio Jacareacanga/PA veios deformados granodiorito milonítico
(gnaisse)

CCC ep, ar, s pi N15°E/70°SE 192g/t
A

8

41 S. José/Pepeu Jacareacanga/PA veios deformados granodiorito milonítico
(gnaisse)

CCC K, ar, s pi, cpi, gal,
cta, cva

N0°E/80°E A 1,8,9

42 S. José/Raimundo Itaituba Jacareacanga/PA veios deformados granodiorito milonítico
(gnaisse)

CCC si, s pi, cpi, cta N0°E/90° A 8

43 Ouro Roxo Jacareacanga/PA veios deformados monzogranito milonítico
com enclaves qzo-

dioritos-tonalitos

CCC/SIP s pi N0°E/30°-65°E A 8

44 Porto Rico/Pimenteiras Jacareacanga/PA veios deformados gnaisse CCC s pi N05°E/90°SE A 8
45 Centrinho/Prefeito Jacareacanga/PA veios deformados monzogranito CCC s, si N20°E/70°SE 50g/t

A
8

46 Barro Vermelho Jacareacanga/PA zona hidrotermal quartzo diorito, gnaisse CCC cl, si, s, se, c pi, cpi NNE 8
47 Batalha/Pelé Itaituba/PA veio simples maciça granito SIM s, K, ep, se, si, cl, ab pi, po, cpi,

gal, bor
N45°E/70°NW A 10
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48 Batalha/Batalha Itaituba/PA veio simples /
stockwork

maciça,
vuggy

sienogranito SIM s, K, ep, se, si, cl, ab,
at

pi, po, api,
cpi, gal, bor

N30°-45°E/70°-
90°NW

A 10,11

49 Penedo/Kinkas Itaituba/PA veios conjugados maciça granito rapakivi SIM cao, s pi, cpi, api N90°E/90° A 11
50 Penedo/Rei das Frutas Itaituba/PA veio simples pente,

brechada
granito SIM s pi N0°E/90°

N80°E/90°
A 11

51 Penedo/Edilena Itaituba/PA veio simples brechada granito SIM s pi, api N60°-80°/90°
N0E/90°

N80°W/90°

A 11

52 Penedo/Raimundo Cruz Itaituba/PA veio simples pente,
brechada

granito SIM s pi, esf N60°E/90° A 11

53 Cruz de Ouro/Torrão Itaituba/PA veio simples brechada granito SIM s pi N80°E/90° 13-130g/dia
A

11

54 Davi Itaituba/PA veio  conjugado quartzo monzodiorito
granofírico,

micromonzodiorito

SII c, s, ep, cl, K, se pi, cpi, api,
gal, esf, bor

N45°E/90° I
300g/t

2,10,12

55 Federal Itaituba/PA veio simples maciça,
pente

granito CCC? s, cl, ep, pro pi, cpi, mca N50°E/90°
N80°E/90°

A
20-30g/t

11

56 Pedral Itaituba/PA veios simples granito SIP s pi N65°E/90° A 11
57 Paulo Itaituba/PA veios simples granito e gabro em

contato tectônico
SIM?/SII? s pi, cpi N40°E/90° A 11

58 Eliana Itaituba/PA veio simples gabro foliado SII s pi N80°W/90° I 13
59 Carivaldo Itaituba/PA veio simples gabro SII s pi, cpi N80°W/90° I

40kg
6

60 Santa Comunidade Itaituba/PA veio simples granitóide foliado CCC s, ep I 6
61 Santa Felicidade Itaituba/PA veio simples monzogranito SIP s, ep N50°W/90° I 6
62 Conceição/Pedro Itaituba/PA veio simples granito e diabásio SIP s, si, ep A 6
63 Tamarana Itaituba/PA veio simples granito foliado CCC s, si I 6
64 Ratinho Itaituba/PA veio simples granodiorito/tonalito

foliado e laterita
CCC s, si, mu pi N60°W/85°NE A 6

65 Carneirinho Itaituba/PA stockwork granodiorito
microgranito

SIP s, si, se, ep, K pi N80°W/85°NE A 6,7

66 Cuiú-Cuiú/ Nhô,
 Igarapé Central

Itaituba/PA stockwork granitóide SIP s, si, ar N50°W/88°SW A 6,14

67 Cuiú-Cuiú/Jerimum de
Cima

Itaituba/PA veio  conjugado granodiorito SIP s, si, se, ep pi N70°E/89°NW I 6,14

68 Cuiú-Cuiú/Filão do Amor Itaituba/PA veio  conjugado granitóide CCC s, si, se, ep pi, gal N80°E/89°SE I 6,14
69 Cuiú-Cuiú/Jerimum de

Baixo
Itaituba/PA veio  deformados granitóide CCC s, si, se, ep pi N70°E/85°NW I 6,14

70 Cuiú-Cuiú/Guarim Itaituba/PA veio  conjugado /
brecha

maciça,
pente

granodiorito  foliado CCC s, si, se, ep, K, mu, c pi, cpi N72°E/89°SE A 6,14,15

71 Novo Porto Itaituba/PA veio simples granito SIP s, si, ep pi N30°E/89°NW A 6
72 Tocantins/Serra do Bicó-1 Itaituba/PA veio simples maciça granitóide SIP cao N35°E/80°SE I 16
73 Tocantins/Serra do Bicó-2 Itaituba/PA veio simples sacaroidal granitóide SIP cao N75°E/80°NW A 16
74 Troca-Troca/Inácio Itaituba/PA veio simples maciça granitóide SIM ep N80°W/88°NE I 16
75 Mamoal Itaituba/PA veio simples maciça FK - granito e dique

máfico
SIM s, K pi, gal N70°W/88°NE A 1,16
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76 Crente Itaituba/PA veio simples granitóide SIP s, ar pi N30°W/88°NE I 16
77 Água Branca/César Itaituba/PA veio simples venular

pente
monzogranito SIP s, ep Cpi N35°E/88°SE 21 g/t

I
16

78 Água Branca/João Boroca Itaituba/PA veio simples laminada
pente

monzogranito SIP s, ep pi, cpi N30°E/70°SE 600 kg
A

16

79 Água Branca/Evair Itaituba/PA veio simples laminada
pente

monzogranito SIP ep, cao N30°E/35-65°NW 80 kg
A

16

80 São Domingos/Raimundo Itaituba/PA veios conjugados sacaroidal monzogranito/
qz-monzonito

SIP s, ep pi N65°E/88°SE A 16

81 São Domingos/Noel Itaituba/PA veio simples sacaroidal granodiorito SIP s, ep pi N60°E/88°SE A 16
82 São Domingos/

Baixão do Atacadão
Itaituba/PA veio simples sacaroidal

brechada
granodiorito SIP s, ep pi N75°E/88°SE A 16

83 São Domingos/
Fazenda Gouveia

Itaituba/PA veio simples maciça,
pente e

sacaroidal

granodiorito SIP N60°E/88°SE I 16

84 São Domingos/Sargento Itaituba/PA veio simples pente granodiorito SIP s, ep pi N55°E/88°SE I 16
85 São Domingos/Bigode Itaituba/PA stockwork e veio pente

maciça
granitóide SIP s, ep pi, gal, bor N50°E/72°NW A 16

86 São Chico Itaituba/PA veio simples laminada
pente

granodiorito SIP s, ep, mu, cao pi N80°E/50°-88°SE A 16

87 Palito Itaituba/PA veio simples maciça
brechada

monzogranito SIP s, ep N45°W/88°NE A 16

88 São Jorge Novo Progresso/PA veios conjugados maciça leucogranito SIP s, mu pi, cpi N70°E/80°SE A 16
89 Asa Branca Itaituba/PA veios conjugados maciça granitóide SIP s, ep N85°E/88°SE e

N65°W/88°NE
I 16

90 Santa Isabel Itaituba/PA veios conjugados laminada,
pente

granitóide SIM N50°W/60°SW I 7

91 Mineração Crepory Itaituba/PA veios conjugados granitóide + dique
andesito

SIC s, mu, c, ep N40°-70°E/88°SE I 16,17,18

92 Mineração Crepory/
Ivan

Itaituba/PA veio simples maciça
brechada

Quartzo monzodiorito IJ N45°E/80°NW A 16

93 União/Joel Itaituba/PA veio simples maciça granitóide + dique máfico SIC s, ad, se, ep pi N50°E/65°NW A 1,17,19
94 Mestre Antônio Itaituba/PA veios conjugados maciça granitóide + dique máfico SIC s pi N60°E/88°SE 20 g/dia

A
16,18

95 União/1 Itaituba/PA veio simples granitóide SIC s N60°W/88°NE I 20
96 União/2 Itaituba/PA veio simples granitóide SIC I 20
97 Tirirical Itaituba/PA zona hidrotermal monzogranito SIC si, ep, se N70°E/88°SE I 16
98 Km174/Messias Itaituba/PA veio simples granitoide SIC N85°E/88°SE A 20
99 Km170 Itaituba/PA veio simples granitóide SIC s pi, aspi N70°E/88°SE I 18
100 Elmar Itaituba/PA veio simples granitóide SIP N60°W/88°NE A 20
101 JL/Goiano Itaituba/PA veios conjugados granitóide SIC N60°E/88°SE A 18
102 Jorge Itaituba/PA veio simples granitóide SIP N40°E/88°SE 11
103 Piçarreira Itaituba/PA veio simples granitóide SIP s pi, gal N60°E/88°SE 11
104 Creporizinho/Jânio Itaituba/PA veio simples /

stockwork
qz monzonito + dique

máfico
CCC N25°-70°E/

70°NW
11
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105 Creporizinho/Zé Baiano Itaituba/PA veios conjugados maciça granodiorito CCC s N55°E/88°SE e
gashes

N30°W/70°NE e
N90°E/88°S

11

106 Tauari/Bacabal Itaituba/PA veio simples maciça granitóide SIC ep; cl N30°E/85°NW 1,6 g/t
A

21

107 Patrocínio/Valderi Itaituba/PA veios deformados maciça granitóide SIC s, cl pi N80°E/88°SE I 16
108 Patrocínio/Chicão Itaituba/PA veio simples maciça granodiorito SIC se N55°E/80°SE 0,83 g/m3

A
16

109 Ouro Mil Itaituba/PA veios conjugados/
stockwork

granitóide + dique básico SIC N70°E/70°NW I 7

110 Serra Verde - 1 Jacareacanga/PA veio simples sacaroidal
maciça

monzogranito + dique
máfico

SIC N15°W/75°NE 1 kg/mês
I

22

111 Serra Verde - 2 Jacareacanga/PA veio simples maciça granodiorito e
microtonalito

SIC cl, ep, si N76°W/88°NE I 22

112 Conceição/Baixão da Pista Jacareacanga/PA veio/stockwork granodiorito-gnaisse CCC si, s, mu pi N35°W/75°NE I 8
113 Conceição Jacareacanga/PA veio simples granodiorito gnáissico CCC ep, s, cl, mu pi N20°W/90° 8
114 Goiano/NE da pista Itaituba/PA veios conjugados granitóide foliado SIC N50°E/88°SE e

N20°W/88°NE
I 7

115 Goiano/N da pista Itaituba/PA veios conjugados granitóide foliado SIC N0°E/80°E A 7
116 Sudário/Gauchinho Itaituba/PA veio simples maciça

(quartzo
estirado)

granitóide + diabásio CCC cao, s pi N45°E/70°SE 50 kg
I

23

117 Sudário/Calazans Itaituba/PA veio simples granitóide + diabásio CCC cao N60°E/88°SE 6 kg
I

23

118 Sudário/Tobata Itaituba/PA veio simples granodiorito CCC N50°E/88°SE A 23
119 Sudário/Aldo Itaituba/PA veio simples maciça granitóide CCC s pi N40°E/80°NW 60 kg

A
23

120 Comandante
Machado/Lula I

Itaituba/PA veios conjugados maciça
pente

granodiorito foliado CCC s, mu pi N40°E/70°SE A 23

121 Comandante
Machado/Lula II

Itaituba/PA veio simples maciça granodiorito foliado CCC s pi N05°W/65°SW I 23

122 Castanheirinho/
Patinhas

Itaituba/PA veios deformados maciça
milonítica

granodiorito CCC s, ep, cao pi, cpi N20°E/68°SE A 23, 24

123 Pau D’Arco/Zé Rico Itaituba/PA zona  hidrotermal granitóide CCC s pi N80°W/60°NE A 21
124 Pau D’Arco/Pedro da

Sonda
Itaituba/PA zona  hidrotermal granitóide CCC s, ep Pi N35°-70°E/65°SE A 21

125 Pau D’Arco/Mão de Paca Itaituba/PA zona  hidrotermal gnaisse qz-diorítico CCC s, ep, mu, cao cpi N30°E/65°SE 16 g/t
I

21

126 Comandante Renan-I Itaituba/PA veios deformados maciça gnaisse tonalítico CCC s, ep, cl, ar pi N30°E/60°NW 27 g/t
A

21

127 Comandante Renan-II Itaituba/PA veios deformados maciça gnaisse tonalítico CCC s, ep, cl, ar pi N0°E/88°E 75 g/t
A

21

128 Céu Azul Itaituba/PA brecha brechada granodiorito SIC K N70°E/88°SE I 21
129 Água Limpa/Igarapé

Gavião
Itaituba/PA brecha brechada granodiorito SIC ep N60°W/70°NE I 21
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130 Roque Santeiro-I Itaituba/PA veios conjugados maciça gnaisse tonalítico CCC s, cl, ar pi N45°E/75°NW A 21
131 Roque Santeiro-II Itaituba/PA veio simples maciça gnaisse tonalítico CCC N40°W/88°NE I 21
132 Tabocal/Baixão do Alumínio Itaituba/PA veio simples maciça monzogranito SIC N70°E/80°NW I 21
133 Vietnam Itaituba/PA veio simples laminada monzogranito SIC s, ep pi N70°E/75°NW I 21
134 Novo Vietnam Itaituba/PA veios conjugados Maciça,

laminada
monzogranito SIC s, ep pi N55°E/80°SE 70 g/t

I
21

135 Independência Itaituba/PA stockwork Maciça,
vuggy

monzogranito SIC ep, mu, s pi N45°-80°E/
10°-60°SE

5 a 10 g/t
A

21

136 São Raimundo/Zona
Franca

Itaituba/PA veio deformado monzogranito SIC ep N45°-60°E/
25°-40°SE

15 kg
A

23

137 Bom Jesus Itaituba/PA veios conjugados laminada granitóide SIC s, se, K pi, cpi, gal N90°E/88°S A 7
138 Boa Vista/Zé Pedro Itaituba/PA veio simples monzogranito SIC s pi N70°E/80°SE 3 kg

A
23

139 Boa Vista/Mineiro-2 Itaituba/PA veios conjugados maciça monzogranito SIC s, ep pi N20°E/75°SE 40 g/t; 3 kg
I

21

140 Boa Vista Itaituba/PA veio deformado maciça,
sacaroidal

vulcânica máfica e xisto s pi, aspi, hem N45°-80°W/30°-
45°SW

6 kg
A

21, 23

141 Boa Vista/Mineiro-1 Itaituba/PA veios conjugados maciça monzogranito SIC s, ep pi, cpi N30°E/88°SE I 21
142 Boa Vista/Tatu Itaituba/PA veio simples granodiorito foliado CCC N20°E/88°SE I 21
143 Planalto/Baixão do Cipó Itaituba/PA veios conjugados maciça,

brechada
granitóide CCC N40°E/75°SE I 21

144 Babilônia Itaituba/PA veio simples maciça monzogranito SIC s, mu pi N45°W/45°SW I 21
145 São José do Rio Novo Itaituba/PA veios conjugados maciça,

sacaroidal
monzogranito SIC s, ep N45°W/63°NE 25 g/t

A
21

Legenda:   CCC: Complexo Cuiú-Cuiú; GJ: Grupo Jacareacanga; SIC: Suíte Intrusiva Creporizão; SIP: Suíte Intrusiva Parauari; SIM: Suíte Intrusiva Maloquinha; GI: Grupo Iriri; SII: Suíte Intrusiva Ingarana; FBJ: Formação Bom Jardim; IJ: Igarapé Jenipapo.
ab: albita; ad: adulária; ar: argilização; at: ametista; c: carbonato; cao: caolinização; cl: clorita; ep: epidoto; K: potassificação; mu: muscovita; pro: propilitização; s: sulfetação; se: sericita; si: silicificação; tu: turmalina;

api: arsenopirita; bor: bornita; cpi: calcopirita; cta: calcocita; cva: covellita; esf: esfalerita; gal: galena; hem: hematita; mag: magnetita; mca: marcassita; pi: pirita; po: pirrotita.
A: ativo; I: inativo

Referências: 1: Santos (1996); 2: Almeida (2000c); 3: RTDM (1995); 4: Oliveira & Larizatti (1998); 5: Brito (1997); 6: Bahia & Quadros (2000); 7: Santos (1997a); 8: Almeida (2000d); 9: Coutinho et al. (1998); 10: Coutinho (1996); 11: CPRM/CALFER’S (1995);
12: Martini & Dreher (1996); 13: Carvalho & Costa (1998) 14: Santos (1998a); 15: Klein et al. (em preparação); 16: Klein (2000a); 17: Santos (1997, b); 18: Santos (1998, b); 19: Dreher et al. (1998); 20: Araújo Neto (1999); 21: Klein (2000b); 22: Almeida & Reis

(1998); 23: Costa & Carvalho (1998); 24: Klein et al. (2000c, submetido).
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